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Strategie reformy SZP po roce 2013
Strategy of the CAP reform after 2013
Věra Bečvářová

Abstrakt:
Příspěvek se zabývá rozhodujícími východisky a příčinnými souvislostmi změn ve strategii
společné zemědělské politiky po roce 2013. Charakterizuje celkové přístupy k pojetí úlohy
současného zemědělství a agrárního sektoru v globálním a regionálním kontextu, vzájemné
souvislosti a podmíněnost rozvoje pro oblast hospodářského, environmentálního a územního
rozvoje v evropském modelu zemědělství a jeho konkretizaci v tvorbě koncepce a využití
nástrojů SZP v podmínkách České republiky pro nadcházející období.

Klíčová slova:
agrární sektor, evropský model zemědělství, globalizace, regionalizace, strategie, společná
zemědělská politika

Abstract:
The contribution deals with the crucial starting points and causation changes in the strategy
of the CAP after 2013. The overall approach of the current conceptions of the role of
agriculture and the agricultural sector in the global and regional context, mutual connection
and cross-development on economic, environmental and regional development in the
European model of agriculture are characterized there as well as its specification of in the
formulation of policy and utilization the CAP instruments in the Czech Republic for the
upcoming period

Key words:
agrarian sector, the European model of agriculture, globalization, regionalization, strategy,
the Common Agricultural Policy

Úvodem
Změny podnikatelského prostředí zemědělství jsou v současné fázi vývoje natolik
podstatné, že dávají novou podobu nejen podmínkám a vazbám agrárních trhů, dnes již
fungujících zpravidla v rámci nadnárodních komoditních vertikál a sítí, ale vynucují si i nové
přístupy a formy státní ingerence v konkrétní agrární politice. Mění se koncepce podpory
i kriteria volby ekonomických nástrojů implementovaných v rámci konkrétních politik .
Již ze Sdělení Evropské komise (EK) k budoucí podobě společné zemědělské politiky
(SZP) po roce 2013 pod názvem „Společná zemědělská politika do roku 2020 – řešení
budoucích problémů v oblasti potravin, přírodních zdrojů a územního plánování“ v listopadu
2010, byl zřetelný významný posun v reflexi změn podnikatelského prostředí ovlivněných
právě rostoucí dynamikou procesů globalizace. Jejich projevy se totiž prokazatelně dotýkají
i evropského zemědělství. Tempo růstu zemědělské produkce zemí EU 27 se v průběhu
posledních dvaceti let zpomaluje. Podíl na světové produkci rozhodujících komodit klesá, své
místo na světovém trhu získávají výrobci i zpracovatelé z třetích zemí.
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Současně, i přes snahu o rozvoj a bezporuchové fungování společného evropského
agrárního trhu, zájem jednotlivých členských států je motivován ambicí získání resp. posílení
pozice v úspěšných sítích světového agrobyznysu. Přitom nové členské státy z oblasti
střední a východní Evropy zpravidla v konkurenčním boji o tyto posty na jednotlivých
stupních/fázích konkrétních vertikál nepatří mezi vítěze. Typickou pro vývoj v NČS je však
i skutečnost, že pokles v produkci byl nastartován již v první polovině devadesátých let
dvacátého století a v předvstupním období (Anderson, K., Swinnen, J., 2008, Bečvářová, V.
et al, 2008). Zpravidla se však pokles po vstupu do EU, tj. po roce 2004, nezastavil, naopak
docházelo k dalšímu omezovaní produkce. Nejvýraznější pokles (a to u většiny komodit)
zaznamenává Česká republika, dále Slovensko a Maďarsko. Naopak znaky trvalejšího
oživení v následující etapě po vstupu nese zemědělství Polska a zejména nových
spolkových zemí Německa. Rozhodující producenti v původních členských zemích si naopak
zachovávají svůj původní rozměr výroby, dokonce produkci u některých komodit zvyšují
(Bečvářová,Vinohradský Zdráhal, 2009, Svobodová, Bečvářová, Vinohradský, 2011).
Při prohlubování disparit ve vývoji evropského zemědělství mezi původními a novými
členskými zeměmi, vzniká nejen otázka ve vztahu ke kriteriím vymezení rámce SZP, ale i ve
vztahu ke schopnosti efektivně využít daných mechanismů zemědělské (i regionální) politiky
EU v konkrétních členských státech. Strategie a rámec SZP pro období do roku 2020
vytvářející motivační základnu pro stále výrazněji výkonnostně i strukturálně diferencovanou
výrobní základnu zemědělství dnes již 28 členských zemí měnící se situaci reflektuje,
reaguje na zásadní výzvy pro zemědělství a venkov v komoditní i mimokomoditní rovině při
snaze o zachování evropského modelu zemědělství.

K celkovému pojetí rámce SZP
Jak již bylo uvedeno, strategie evropské zemědělské politiky po roce 2013 vychází
z hodnocení dosavadního vývoje světového zemědělství v prostředí agrobyznysu, kdy
Evropa u řady komodit nesporně ztrácí své významné pozice na světovém trhu, jakož i
z požadavku zachování úlohy současného zemědělství přesahující oblast čistě produkční při
integrálním chápání standardů a hodnot na současném stupni rozvoje.
Roli zemědělství 21. století obecně, a v evropském modelu zvláště, lze v komplexu
podstatných vazeb tohoto odvětví v horizontálních i vertikálních vazbách znázornit takto:

Obr. 1 Vymezení role zemědělství v současné fázi rozvoje
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Naplnění tohoto filosofického pojetí a jeho konkretizace vyžaduje řešení podpory rozvoje
evropského zemědělství a venkova jako komplexu víceletých programů rozvoje, což zvyšuje
nároky na jasnou strategii a ucelenou koncepci řešení ve všech členských státech EU.
Je spojeno s další decentralizací SZP, byť v rámci limitů finančních prostředků v unijním
a národních rozpočtech. Týká jak vlastní strategie, tak i volby kritérií a proporcí podpory dle
rozhodujících okruhů (nejen pro zemědělskou výrobu), včetně aktivit ve svém důsledku
zlepšujících kvalitu života na venkově.
Ve vzájemných souvislostech pak vymezuje priority pro oblast
 hospodářskou (dostatek potravin, stabilita cen, vliv hospodářské krize),
 životního prostředí (emise skleníkových plynů, degradace půdy, kvalita vody a
ovzduší, ochrana přírodních stanovišť, biodiverzita)
 územního rozvoje (vitalita venkovských oblastí, rozmanitost v zemědělství EU).
Právě z hlediska komplexnosti řešení se v české agrární politice jako problém dosud
jevila jistá nesystémovost, nevyjasněnost cílů a nedostatečná propracovanost v přístupu,
často pouze „provádějící“ centrální doporučení SZP. Výsledkem v praxi pak často bylo
prioritní zaměření aktivit na získání co největšího objemu dotací, na účelovou preferenci
mimokomoditních (často i quasi environmentálních) aspektů, což se pak negativně promítalo
do možností realizace konkurenceschopných komoditních výstupů odvětví a tím i do tvorby a
užití reálných přínosů jejich efektu v rozvoji venkova.
Požadavek zvýšit účinnost alokovaných zdrojů při efektivní volbě a užití relevantních
nástrojů v podpoře růstu konkurenceschopnosti zemědělství a rozvoje venkovských oblastí
EU byl znovu zdůrazněn se stal společným tématem celkového řešení v souladu se strategií
Evropa 2020.

Konkurenceschopnost jako jedna z priorit budoucí politiky
Do popředí se v uvedené strategii dostává požadavek systematického řešení dalšího
rozvoje evropského zemědělství a zlepšení jeho pozic na světové scéně. V této etapě se
proto posílení konkurenceschopnosti stává jednou z klíčových priorit strategie rozvoje
zemědělství EU do roku 2020, což je podmíněno
 volbou ekonomických nástrojů umožňující citlivější reakci na vývoj světového trhu
 implementací nástrojů pro řízení (omezení) rizik
 posílením postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce
 výzkumem, inovacemi a předávání know-how ve zlepšeném poradenském systému
V tomto smyslu a v návaznosti na formování strategických přístupů a jednání k budoucí
podobě SZP po roce 2013 byly kriticky zhodnoceny systémy a okruhy nástrojů státní
ingerence v zemědělství EU obecně, zpracovány základní vize a strategie jednotlivých
členských státech a po široké diskusi vypracován legislativní balíček k budoucímu směřování
SZP zahrnující zejména následující návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady:
 návrh nařízení o přímých platbách,
 návrh nařízení o jednotné společné organizaci trhů,
 návrh nařízení o rozvoji venkova,
 návrh horizontálního nařízení,
 návrh nařízení Rady, kterým se určují opatření na stanovení některých podpor a
náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
Diskuse k budoucí podobě SZP v kontextu předložených legislativních návrhů již na
půdě Evropské rady byly zahájeny za polského předsednictví v říjnu 2011. Pokrok ve
vyjednávání sektorové legislativy byl velmi úzce navázán rovněž na dosažení dohody o
Víceletém finančním rámci (2014 – 2020).
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Dohody bylo dosaženo na jednání hlav států a premiérů až v únoru 2013 za irského
předsednictví, kdy Evropská rada nalezla shodu na finančním rámci pro nadcházející
programové období. Evropský parlament definitivně odhlasoval svůj poziční dokument na
Plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 11. – 14. 3. 2013. Cíl dosažení dohody o
budoucí podobě SZP na půdě Rady EU se podařilo naplnit na jednání v březnu 2013 ve
formě obecného postoje Rady. K dosažení dohody mezi institucemi při vyjasnění některých
odlišných postojů v klíčových otázkách došlo v červnu 2013.

Nástroje a jejich využití v rámci integrované strategie
Obecně bylo odsouhlaseno, že bude zachována struktura SZP ve dvou pilířích, které k
dosažení stanovených cílů využívají vzájemně se doplňující nástroje.
Pokud bychom měli systemizovat základní okruhy a vazby opatření, potom je zřejmé, že
celý systém skutečně směřuje k naplnění koncepce podpory moderního zemědělství s
náročnými parametry ekonomickými i environmentálními a to na bázi ucelené, integrované
strategie rozvoje v cílech i v nástrojích, jak dokumentuje následující schéma.
Posílení
konkurenceschopnosti

Vyšší udržitelnost

Vyšší
efektivnost

• Nástroje umožňující lépe
reagovat na vývoj trhu

• Nová „zelená“ platba v
pilíři I (greening)

• Nová koncepce přímých
plateb

• Krizová rezerva/Soubor
nástrojů pro řízení rizik

• Posílení podmíněnosti v
oblasti změny klimatu

• Společný strategický
rámec pro fondy EU

• Zlepšení pozice
zemědělců v rámci
potravinového řetězce

• Priority v oblasti životního
prostředí pro rozvoj
venkova

• Přerozdělení přímých
plateb mezi i v rámci
členských zemí

• Výzkum, inovace a jejich
implementace v praxi,
zlepšení zemědělského
poradenského systému

• Výzkum, inovace a jejich
implementace v praxi,
zlepšení zemědělského
poradenského systému

• Alokace obálek na rozvoj
venkova
• Zjednodušení politiky

Obr. 2 Cíle a okruhy nástrojů k naplnění integrované strategie rozvoje
Společná zemědělská politika pro příští programovací období mění podstatným
způsobem podobu podpor a to v rámci obou pilířů i v možnostech vazeb mezi nimi.
Několik poznámek k nové koncepci Pilíře 1
Přímé platby (PP) jsou nově koncipovány na bázi vícevrstevného modelu, který je
vstřícný k životnímu prostředí včetně silné ekologické složky, tzv. ozelenění (greening),
zvýhodňuje start mladým zemědělcům a nabízí možnost zjednodušené administrace plateb
pro malé zemědělce (povinné schéma pro malé farmáře). Předpokladem vyplácení přímých
plateb obecně nadále zůstává podmíněnost a dobré zemědělské a environmentální
podmínky (Cross Compliance).
Nově je zavedena možnost poskytovat podpory pro LFA také v rámci přímých plateb, a
to až do výše 5 % národní obálky a poskytovat platby vázané na produkci (couplované
platby), a to až do výše 5–10 % národní obálky. Tím by mělo dojít k lepšímu cílení na
podporu citlivých sektorů, přičemž je členským státům dána možnost volby komodit i úrovně
podpory. Režim jednotné platby na plochu – SAPS bude aplikován minimálně do konce roku
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2014, stejně jako dána možnost pokračování specifické podpory podle článku 68 s možností
revize jejího poskytování v roce 2014.
Další novinkou je to, že návrh nařízení k PP po roce 2014 dává členským státům
možnost přesunout prostředky mezi pilíři, a to jak z prvního do druhého pilíře, tak z druhého
do prvního pilíře. Kterým směrem se prostředky převedou, bude záviset na rozhodnutí
členského státu. Již dnes existují zřetelné signály, že budou využívány obě varianty převodů.
Rozhodnutí okolních členských států tak mohou ovlivnit I konkurenceschopnost českého
zemědělství.
Prioritou MZe ČR je řešení citlivých sektorů s důrazem na živočišnou výrobu a orientace
na aktivní „živé“ producenty. V porovnání s minulým obdobím umožňuje nová vícevrstevná
struktura přímých plateb lepší cílení na citlivé sektory, životní prostředí a generační obměnu.
Nařízení v oblasti rozvoji venkova – Pilíř 2
Místo dosavadních 4 os v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) je nově definováno
šest priorit EU, kterými jsou:
 Podpora přenosu znalostí v zemědělství a lesnictví
 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských
hospodářství a lesnictví
 Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik
 Obnova, ochrana a udržení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
 Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření,
odolné vůči změně klimatu, v oblasti zemědělsko-potravinářského odvětví a lesnictví
 Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a ekonomický rozvoj
venkovských oblastí
Struktura nařízení pro rozvoj venkova umožňuje značnou variabilitu a flexibilitu systému
podpor. Volba konkrétních opatření (implementace) je podmíněna podrobnou analýzou a
reálným zdůvodněním potřeb ve vztahu k plnění výše uvedených šesti priorit EU včetně
konkrétního závazku k plnění cílů a stanovení konkrétních hodnot, které budou dosaženy.
U návrhu nařízení o financování, řízení a sledování SZP došlo k výraznému
tematickému rozšíření oproti původnímu nařízení. Mimo tradiční oblasti financování SZP
zahrnuje předložený legislativní návrh také ustanovení o zemědělském poradenském
systému (FAS), integrovaném administrativním a kontrolním systému IACS a ustanovení
týkající se systému kontroly podmíněnosti Cross Compliance.
Návrh počítá se zefektivněním systému kontrol s cílem snížit počet kontrol na místě u
členských států s řádně fungujícími kontrolními systémy a nízkou mírou chybovostí. Naopak
v oblastech, kde přetrvává nedodržování podmínek, by mělo dojít k jejich zintenzivnění.
Návrh zároveň rozšiřuje prostor pro ukládání pokut a sankcí, a to těm členským státům,
jejichž platební agentury nezajišťují odpovídající kontroly, proplácejí platby příjemcům se
zpožděním nebo nezasílají požadované informace Komisi včas.
Vzhledem k probíhajícímu trialogu k legislativním návrhům na nové programové období
2014-2020 je však dnes již zřejmé, že nový Program rozvoje venkova nebude zahájen a
implementován od roku 2014. Změna nařízení č. 1974/2006 nicméně umožňuje, za
předpokladu, že v rozpočtu PRV 2007-2013 jsou finanční prostředky,otevřít nové kolo příjmu
žádostí v roce 2014 pro projektová opatření osy I a III i projektová opatření osy II (lesnická
opatření Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření a
opatření Neproduktivní investice v lesích.)
Přes tento časový posun probíhají intenzivní práce na konkretizaci přijatého rámce a
pravidel v jednotlivých okruzích, a to ve formě variant a hodnocení jejich komplexních vazeb
a dopadů do podnikatelské sféry jako podklad pro rozhodnutí, která bude nezbytné
notifikovat Evropské komisi v legislativně daných termínech.
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Shrnutí:
Zaměření strategie SZP do roku 2020 dává příležitost a otevírá možnost efektivního
řešení socioekonomických souvislostí rozvoje zemědělství při respektování strukturálních
otázek i historicky daných rozdílů v uspořádání a úrovni výrobně-technické základny pro
posílení konkurenceschopnosti v těch oblastech, které mají ambici obstát ve stale tvrdším
prostředí současného agrobyznysu. Konkretizace daného rámce je skutečně v rukou
jednotlivých členských zemí EU. Je však nesporné, že úspěch jejího naplňování souvisí s
efektivností podnikatelských aktivit. Ta je podmíněna jak samotnou výkonností, tak, a to se
stale vyšší naléhavostí, i znalostí podmínek globalizujícího se prostředí a schopností vlastní
reflexe a adekvátní reakce na jeho změny. Posuzujeme-li předpoklady a připravenost
českého zemědělství na takto vymezenou konkurenceschopnost na základě hodnocení
produkčních parametrů, najdeme důvody pro podporu produkční dimenze právě v této fázi
rozvoje.
Z analýzy technickoekonomické efektivnosti celého odvětví totiž vyplývá, že úroveň
productivity faktorů zemědělství ČR dosahuje 70 až 75 % průměru úrovně produktivity
původní EU 15., Podstatně nižší je ještě oproti zemím, jejichž produkce rozhodující měrou
ovlivňuje světový trh potravin. Nezbytnost vytvořit prostor a podmínky pro rozvoj takových
subjektů, které mají předpoklady úspěšně konkurovat v soutěži o zapojení do perspektivních
komoditních vertikál a evropských a světových potravinových sítí, je v této fázi více než
aktuální. Týká se posílení naší pozice i na jednotném vnitřním trhu EU, která by umožnila
vytvořit nové příležitosti pro růst, investice a pracovní příležitosti v prostředí dynamizujícího
se světového agrobyznysu a tím i zlepšení podmínek na venkově v dlouhodobějším
časovém horizontu.
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Regional and rural development policies as instruments for
regional competitiveness
Petr Blizkovsky1
Abstract
The sovereign debt crisis in the Euro Area showed up the critical nature of the
competitiveness of the Euro Area member states and the EU as a whole. The paper looks
at competitiveness from the regional perspective. The article aims at two objectives. First,
it analyses the EU competitiveness developments from the regional perspective.
Parameters covered by the analysis cover education, innovation and employment.
Second, it provides an overview of the EU policy instruments aiming at enhancing regional
and rural competitiveness.
Key words: EU, competitiveness, regions, rural policy, innovation, employment

Introduction
Although the EU market is the largest in the world, it remains fragmented and with an
unused innovation-potential. The European Commission has launched the Innovation
Union initiative to back innovators all the way. The Innovation Union aims to improve
conditions and access to finance for research and innovation in Europe, to ensure that
innovative ideas can be turned into products and services that create growth and jobs.
In The EU pursues the Europe 2020 Strategy as one of the instruments to increase
its “smart specialization”. The competitiveness potential of the EU can be de-blocked at
the EU, national and regional level. Therefore the EU competitive strategy is a cross-policy
and cross-level effort. It is supported by the regional policy and rural policy of the EU.
The objective of the paper is to analyze five elements of the EU competitiveness:
education, innovation, employment, regional development and rural development. Focus is
given to the state of play in the areas inside the EU and globally, if relevant. Additionally, a
policy actions to promote competitiveness in the given areas are identified

1. Education
In all three indicators (public spending on education (% of GDP); public spending on
education and expenses-population ratio; school enrolment tertiary) the EU finds itself in
an upper-class position. A well-developed network of national universities encourages
research cooperation between scientists and provides a sound frame for innovation and
research output in a variety of scientific fields (Sachs and McArthur, 2002). The
expenditure per student for academic formation in the BRICS states is still high and they
suffer from the “brain drain” to high-class research institutions in the United States or
Europe that open up long-term prospects for the students (Below et al, 2012).
The EU finds itself in the second place, behind the USA, related to the total number
of world’s top universities. In terms of innovative capabilities in the category of
1
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infrastructure, is equipped excellently and operates at a high level of competitiveness. The
data on scientific and technical journal articles and citations show an immense gap
between the European Union and the United States, Japan and the BRICS states. Japan
and China possess the highest research productivity and efficiency counted in patent
filings per 1Mio US$ research and development expenditure. Brazil, Russia and India are
also among the leading countries as well as some small economies of the European Union
such as Poland, Latvia or Bulgaria. With regard to the indicators of Investment & Human
Capital the EU finds itself in an upper-class position, but not in one indicator in the prime
spot. Opposing the general public perception, the BRICS countries do not do that well in
terms of investment and human capital as they would have to in order to catch up with, or
even overtake the industrialized actor (Kremer and Below, 2012).
In the top tier of world research excellence Asia is not challenging Europe, but has
already overtaken Europe. North American excellent universities are twice the size of
European ones, while being comparable in terms of overall size. While in USA and
Canada there are many universities that are both large and excellent, this is not true at all
for Europe. The first 7 US universities in the top 10% account for a larger number of fields
of excellence then all European universities combined together. It appears that only 4
countries (United Kingdom, Netherlands, Switzerland and Sweden) account for 46,2% of
the fields in which all European universities are able to compete. With the exception of UK,
these are relatively small countries. The other 4 large European countries (Germany,
France, Italy, Spain), taken together, account for 24,6% of the fields (Bonaccorsi et al,
2012a).
The Report Research Excellence in European Universities (Bonaccorsi et al 2012b)
is based on the analysis of the position of European universities in the top tier of global
science with respect to their peers in USA and Canada and in a large number of Asian
countries. The data refer to the period 2008-2011. European universities are still
competitive in small niches but are weak in broadly competitive terms. It is often repeated
that Europe must strengthen its scientific base because, in addition to the competition from
USA, there is also the competition from follower countries in Asia. Asian universities have
already outpaced European ones in many fields. The list of global players is also
surprising, since it is not dominated by countries with a longer tradition in science and
higher education, such as Japan and Australia, but by Singapore, China, South Korea and
Hong Kong. The ability of European universities to compete worldwide is not distributed
equally across countries. There are 18 universities from United Kingdom that are able to
show up in the top 10% league: this country alone represents 35,4% of fields. The second
country, Netherlands, has 9 universities and 45 fields, or 25,3%. Taken together, UK and
Netherlands cumulate more than 60% of scientific fields in which European universities
compete at the top. Switzerland follows with 3 universities and 16 fields, while Sweden has
a larger number of universities but 14 fields. A large country such as Germany is only fifth,
with as many as 8 universities but only 11 fields of excellence. Large countries such as
Germany, France, Italy and Spain are severely under-represented. Smaller countries such
as Netherlands, Switzerland, Sweden and Denmark do much better.
On the policy side, one of the targets of new political strategy, 'Europe 2020', is to
reduce the school drop out rate to less than 10% and to increase the proportion of tertiary
degrees to 40%. The allocation to competitiveness for growth and jobs from the EU budget
will be EUR 125 614 million. The three large infrastructure projects of Galileo (EUR 6 300
million), ITER (EUR 2 707 million) and GMES (EUR 3 786 million) will be financed under
this sub-Heading.(European Council, 2013)
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2. Innovation
The level of innovation in regions varies considerably across almost all EU countries. This
is one of the main findings of the 2009 Regional Innovation Scoreboard (RIS).
It clusters the regions in five groups, ranging from the highest to the lowest overall
innovators. In Austria, Belgium, Finland, Sweden, Denmark and Luxembourg all regions
display high and medium-high innovation performance. In Germany, The Netherlands,
United Kingdom and Norway almost all regions are high and medium-high performers.
Medium-low and low innovation regions dominate in Bulgaria, Greece, Poland and
Romania, in Hungary, Portugal and Slovakia, in the Czech Republic and Spain (about 65%
of the regions) and in Italy (about half of the regions). Cyprus, Latvia, Lithuania, and Malta
are also members of this group. In an intermediate position are Estonia, Ireland, France
and Slovenia.
For instance the analysed data for Romania demonstrates that the model built for
the developed economies from the EU can be tailored for the regional analysis in the
transition economies. In other words, in Romania there is a positive correlation between
the regional distribution of innovation capacity and the GDP per capita distribution (Jula
and Jula, 2000).
Northern European regions are in the lead when it comes to innovation in Europe.
But there is a considerable diversity in regional innovation performance not only across
European countries, but also within the member states. Within the EU, Sweden confirms
its position at the top of the overall ranking in innovation followed by Denmark, Germany
and Finland. In Finland three out of five regions and in Sweden five out of eight regions are
innovation leaders. Nearly all of the European countries have regions at different levels of
innovation performance. The most homogenous countries are the moderate innovators
Hungary, Poland, Greece, Slovakia, Bulgaria and Romania where most or even all regions
are modest innovators. In some member states the capital regions play a particularly
outstanding role so that the capitals outperform the national average innovation
performance by two broad performance groups. This is the case in Czech Republic and
Portugal, both of them being moderate innovators, where their capital regions of Prague
and Lisbon belong to the European regional innovation leaders.

Innovation Leader
Innovation Follower
Moderate Innovator
Modest Innovator

Figure 1: Regional Innovation Scoreboard 2012
Source: Regional Innovation Scoreboard 2012
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Almost all member states have improved their innovation performance compared to the
scoreboard of 2011. However, innovation performance growth is slowing down and the EU
has not closed the persistent gap with global innovation leaders - the United States, Japan
and South Korea. The largest gap for the 27 EU countries remains in terms of privatesector innovation. The EU still maintains a clear lead over the emerging economies of
China, Brazil, India, Russia, and South Africa. Most European countries have regions at
different levels of performance. For 2011 at least one region is in each of the 4 broader
performance groups in France and Portugal. Czech Republic, Finland, Italy, Netherlands,
Norway, Spain, Sweden and the UK have at least one region in 3 different performance
groups. This regional diversity in innovation performance also calls for regional innovation
support programmes better tailored to meet the needs of individual regions. Most of the
regional innovation leaders and innovation followers are located in the country leaders.
The results do highlight several regions in weaker performing countries being much
more innovative:
 Praha is an innovation leader within the Czech Republic (a moderate innovator);
 Attiki is an innovation follower where Greece is a moderate innovator;
 Kozep-Magyarorszag is the most innovative region in Hungary;
 Mazowieckie (Warsaw) is the most innovative region in Poland;
 Lisboa is an innovation leader in Portugal (a moderate innovator).
 Bucuresti - Ilfov, a moderate innovator, is much more innovative than any other
Romanian region; • East of England and South East are innovation leaders within
the UK.
 In Croatia (a moderate innovator), Sjeverozapadna Hvratska (Zagreb) is an
innovation follower.
This clearly shows the importance of measuring innovation at the regional level.
Differences in regional performance may also require differences in regional innovation
support programmes. There are remarkable differences in the use of EU funds across EU
regions (Hollanders et al, 2012).
The European Council (2013) has reached political agreement to allocate EUR 80
billion for the period 2014 - 2020 to the Common Strategic Framework for Research and
Innovation, to be complemented by the structural funds.

3. Employment
Employment is a key element of competitiveness. It is a parameter which varies
considerably in function of regional distribution.
The range between the highest and the lowest regional employment rates in 2008
was considerable, as the high of 82,5% in Åland (Finland) was almost double the figure
recorded for Campania (Italy), 42,5%. A cluster of regions in southern Germany and
Austria recorded relatively high employment rates, as did a number of northern European
regions in Denmark, the Netherlands, Finland, Sweden and the United Kingdom. In
contrast, generally low regional employment rates were often registered in many parts of
southern Spain, Italy and in eastern Europe.
In the EU-27, some 38 of the 271 NUTS level 2 regions for which data are available
for 2008 recorded double-digit unemployment rates; these were mainly located in eastern
regions of Germany, the south of Spain, the French overseas departments, the south of
Italy and regions in Belgium, Hungary and Slovakia. In contrast, the lowest levels of
unemployment were recorded across the Netherlands and Austria, in the north of Belgium,
in and around Praha (the Czech Republic), in the north of Italy and in the south of the
United Kingdom. At the beginning of 2005 a period of steadily declining unemployment
started, lasting until the first quarter 2008. At that time, EU-27 unemployment hit a low of
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16 million persons before rising sharply in the wake of the economic crisis. Between the
second quarter 2008 and mid-2010 the unemployment level went up by more than 7
million, taking the rate up to 9,7%. Educational qualifications are still the best insurance
against unemployment, which clearly increases the lower the level of education attained.
This characteristic was noted in all Member States, as the average unemployment rate in
the EU-27 for those aged between 25 and 64 having attained at most a lower secondary
education was 16,8% (Eurostat-European Commission, 2009). In 2007-2013 nearly 40%
of the total amount of the objective Regional competitiveness and employment objective
regions will be dedicated to innovative measures. In absolute values this corresponds to
almost EUR 22 billion. The absolute majority of this investment is concentrated in EU 15,
the countries that most benefit from this objective and that are investing in innovation at a
level of 40% of the total objective. It is clear from the initial programming phase of the
Period 2007-2013, that Member States and regions are reinforcing their efforts on
innovation through the Cohesion Policy programmes. The financial amounts for 2014 2020 period to be dedicated to innovation are considerable, with 25% of the total cohesion
policy allocation, i.e. more than EUR 83 billion, being allocated to innovation. Both the
renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs and Cohesion Policy 2007-2013 have
emphasized innovation as a way of finding solutions to many of Europe's problems
(European Commission, 2007).

Figure 2: Research, Technological Development and Innovation /RTDI/ Investment in 2007-2013
Source: European Commission, 2007

Economies where the economic impact of innovation is the largest, have a higher
employment rate.
(European Commission, 2013). Rat regional innovation divergences persist and risk
growing with the crisis, as shows at next Figure.
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Figure 3: Correlation between innovation and employment

Eastern European regions perform consistently bad on employment rate in Europe.
Similarly, Southern Italian regions also have among the lowest employment rates in
Europe. The southern regions of Spain have the highest level of job mobility together with
parts of Sweden while some Greek regions and parts of Romania are among the regions
with lowest mobility.
Scandinavian regions have very high scores on all innovation indicators while
Eastern European regions (Bulgaria, Romania, Greece, Portugal, Spain and Italy) have
the worst performance (Annoni and Kozovska, 2010), see Figure 4.

Figure 4: Patent and knowledge workers distribution
Source: Annoni and Kozovska, 2010
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The most innovative regions are typically in the most innovative countries. However, the
results also show regions that outperform their country level: Noord-Brabant is a high
innovating region located in an "Innovation follower" country (the Netherlands); Praha in
the Czech Republic, Pais Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid and
Cataluña in Spain, Lombardia and Emilia-Romagna in Italy and Zahodna Slovenija in
Slovenia are all medium-high innovating regions from moderate innovators and catching
up countries. The capital regions in Hungary and Slovakia show an innovation level at the
EU average but are located in catching up countries whose overall innovation performance
is below average (Hollanders et al, 2009).
Urban regions, especially capital city regions or regions close to capitals, exhibited
the highest shares of employment in high-tech sectors. In 18 of 24 countries, the capital
city region had the highest regional share of employment in high-tech sectors; the
exceptions were Belgium, Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Switzerland
and Turkey. Considering data are available for 2011, the share of employment in high-tech
sectors was highest in Berkshire, followed by the Province/Provincie Brabant Wallon
(which includes a large science park in Louvain-la-Neuve, Belgium) and the capital city
regions of Hovedstaden (Denmark), Praha (the Czech Republic), Stockholm (Sweden) and
Île de France (France). There were six regions in the EU where 1% or less of total
employment was in high-tech sectors in 2011. Three of these regions were in Romania
(Sud-Est, Nord-Est and Sud-Vest Oltenia), Greece (Dytiki Ellada), Spain (Región de
Murcia) and Swietokrzyskie in Poland, (Eurostat, 2012).
There were an estimated 2,32 million researchers active across the EU-27 in 2009.
Their number has grown at a steady pace in recent years, rising from 1,79 million in 2003,
with an average rate of growth equal to 4,4% per year between 2003 and 2009. The next
figure provides an overview of the regional distribution of the share of researchers in total
employment.

Figure 5: Share of researchers in total persorns employed, by NUTS 2 regions (%), 2010
Source: Eurostat 2013.

The EU-27 average was estimated to be 1,07% in 2009. Among the 20 regions with the
highest proportion of researchers in total employment, Germany and the United Kingdom
each provided four regions, Belgium had three, Denmark and Finland each had two, while
there was a sole region from the Czech Republic, Austria, Portugal, Slovakia and Sweden.
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The majority of these countries were represented by their capital city region, as these
accounted for 8 of the 20 regions, the only exceptions being Germany and Finland
(Eurostat, 2013).

4. Regional cohesion and innovation
The capacity to innovate, access knowledge and exploit it, however, varies between
regions in both the existing and the new Member States. Innovation holds the key to
maintaining and strengthening competitiveness which in turn is essential for achieving
sustained economic development. There are even wider disparities between regions in
business R&D expenditure, which is perhaps most relevant for assessing the potential
contribution of the innovative effort to competitiveness. Regions with a high concentration
of manufacturing employment in small firms, predominantly in the south of the EU, tend to
have low rates of expenditure on R&D. In the accession countries, much less is spent on
R&D in relation to GDP than in most of the existing EU Member States.
As in the EU, the main reason for the variation in overall expenditure on R&D is the
difference in business expenditure. There is a clear tendency, as in the EU, for expenditure
on R&D to occur disproportionately in the more prosperous regions within each of the
accession countries. This is particularly evident in Bulgaria, where 80% of all spending took
place in Yugozapaden where Sofia is located. It is almost as evident in Hungary and the
Czech Republic, in both of which over 60% of spending occurred in the capital city and
surrounding region. Indeed, the level of spending relative to GDP in Prague and the
surrounding region of Stredny Cechy taken together amounted to almost 2,5 % of GDP,
which is significantly higher than in any region in Spain or Italy and above the level in all
French regions (European Commission, 2004).
Ten of the most R&D-intensive regions in 2009 were located in the Nordic Member
States. The EU 27 average for the regional distribution of the share of researchers in total
employment was estimated to be 1,1% in 2009. Researchers are directly employed on
R&D activities and are defined as ‘professionals engaged in the conception or creation of
new knowledge, products, processes, methods and systems and in the management of the
projects concerned’. In many Member States the location of researchers was relatively
concentrated, with a small number of regions recording a relatively high share of
researchers in total employment far above the national average (Eurostat, 2012). Reducing
the innovation deficit in European regions is a key task for the new cohesion policy. There
is a large number of regions with an innovative performance level below the EU average,
with at the bottom of the scale regions in Greece, Spain, Portugal, the Czech Republic and
Poland. Sweden, Germany and Finland, have higher levels of innovation than the United
States or Japan. Mainstream cohesion policy funding has assisted a range of innovation
interventions in the past. Actions Programmes, has supported the development of models
that facilitate the process of knowledge capitalization (European Commission, 2007).
In 2006, only Finland and Sweden exceeded the defined 3% target of R&D
investment in relation to GDP. These two countries stand out since the closest followers,
Denmark, Germany and Austria, only have R&D intensities of about 2,5% of their
respective GDP. France invested 2,09% of its GDP in research and development
activities, while all other European Union Member States spent less than 2% of their GDP
on research and development. It exists complexity of the relationship between R&D
investment and GDP. It is apparent that the UK, France and Germany make the highest
contribution to the overall EU R&D spending. In 2006, these three countries accounted for
60,9% of EU27 R&D spending, and for 51,9 % of EU27 GDP. However, R&D intensity in
these large countries is lower than in the 'small champions' Finland and Sweden.
Generally, the four most populous EU Member States - Germany, France, the United
Kingdom and Italy - have the highest GDP and R&D spending in 2006. Germany, for
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instance, seems to be quite similar to Austria with respect to its R&D intensity and R&D
expenditure per inhabitant, but on a higher scale with a population ten times larger than in
Austria, and GDP and R&D investments that are about nine times higher than in Austria.
The Netherlands, Belgium and the United Kingdom seem to have quite comparable
structures with respect to the shares of GDP they spend on R&D.
France is situated between this three country group and Austria/Germany, with high
absolute R&D investment. Ireland has comparable R&D spending per capita to the UK.
Luxembourg's R&D spending in 2006 was slightly higher than that of Slovenia, but its
population is the second smallest in the EU after Malta. Denmark belongs to the top five
European countries in terms of R&D spending per capita. Despite higher absolute R&D
investments, Italy and Spain have lower R&D intensities than Slovenia and the Czech
Republic. Finally, there is a group of EU Member States with R&D shares below 1% of
GDP, and comparatively low R&D spending per capita: Cyprus, Romania, Slovakia,
Bulgaria, Latvia, Poland, Malta, Greece, Portugal, and Lithuania (Kroll et al, 2009).

Figure 6: R&D Intensity 2005
Source: Regional Key Figures Kroll et al

The example of Europe clearly demonstrates the pervasive reliance in regional policy
making on innovation as an instrument of regional growth. Research and innovation
policies are still developed within administrative borders, while knowledge and investment
flows are increasingly driven by firms and individuals at an international, global level. Many
national and regional knowledge and innovation policies are rooted in the vision that the
domestic productivity problems are internal structural issues. The regional social cohesion
innovation policy focus emerged from a desire to assist less-favored regions to increase
their technological level. Innovation is viewed as central in boosting job creation and
economic growth in the quest to build stronger, cleaner, and fairer economies.
This is reflected in major international agendas such as the OECD Innovation
Strategy and the EU’s Innovation Union. In the new push for innovation and
competitiveness, regions have increasingly become relevant actors.
The increased relevance of networks and connectivity for innovation also reinforces
the importance of regional innovation systems. To identify the scale and scope for
innovation policy in regions, three dimensions of the heterogeneity among regions need to
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be considered simultaneously: the institutional context, the regional innovation system
and the strategic choices made by regions for supporting the transition towards an
innovation-driven model of growth Policies to promote innovation need to take into account
the diversity in regional institutional structures and innovation potential. In some countries,
the national government explicitly supports the development of regional innovation
strategies.
For example, the Vinnväxt programme in Sweden launched a competition among
regions for the development of innovation strategies. In France, a methodological guide
and coaching for regional innovation strategies was developed at the central level. The UK
government provided incentives for the English regions to develop their own regional
innovation strategies early in the 2000s. Some other advanced countries follow a more
centralized innovation policy model, such as France, Sweden and the United Kingdom.
Some middle-innovative countries are characterized by somewhat lesser developed
national innovation policy visions. Italy and Spain, for example, have strong sub-national
action to sustain the development of successful production and knowledge clusters. Italy
invests few resources in R&D but displays good capacity in non-R&D-based innovation in
sectors such as creativity and design. Spanish regions have promoted policies for
scientific knowledge creation and/or technology diffusion adapted to local industrial
clusters (OECD, 2011). R&D excellence and Regional innovation are two complementary
policies with a common objective: maximize knowledge-based economic potential
throughout the Union. The regional innovation is crucial for demand-led innovation based
on the development of innovation friendly business environments (Week of Innovative
Regions in Europe, 2010).
We need to do much better at turning our research into new and better services and
products, if we are to remain competitive in the world and improve quality of life for
Europeans. We are spending 0,8% of GDP less than the US and 1,5%less than Japan
every year on R&D. The Innovation Union is a crucial investment for our future. For
example, achieving our target of investing 3% of EU GDP on R&D by 2020 could create
3,7million jobs and increase annual GDP by EUR 795 billion by 2025. The Innovation
Union aims to involve everyone in innovation (Billing, 2011).
The EU's new programme for 2014-2020, Horizon 2020, combines all research and
innovation funding currently provided through the Framework Programmes for research
and technical development, the innovation-related activities of the Competitiveness and
Innovation Framework Programme /CIP/ and the European Institute of Innovation and
Technology /EIT/. The Horizon 2020 objectives are to strengthen the EU's position in
science (€24,5 billion), strengthen industrial leadership in innovation (€17,9 billion) and to
address major concerns (€31,7 billion) (http://europa.eu.eu/pol/rd). The proposed budget
for Regional Development Fund is €185 billion (including €12 billion for ETC goal), €75
billion for Social Fund and €65 billion for Cohesion Fund. Co-financing rates and top-ups
for 2014-2020 period are 85% or 80% or 75% for the less developed regions, 75% or 60%
for the transition regions and 50% for the more developed regions; 85% for the Cohesion
Fund.

5. Rural areas
The European Union considers the development of the rural areas and agricultural
activities as an important contribution to the its overall competitiveness. This policy is key
for the social and territorial cohesion of the regions which suffers disadvantage due to their
geographical location, sociological structure and type of production activities.
The overall amount of Union support for rural development in the period 2014-2020
will be EUR 84 936 million in 2011 prices (European Council, 2013). This was supported
by the Council which reached a political agreement with the European Parliament in
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September 2013 on the CAP reform package. At least 30% of the total EAFRD
contribution to the rural development programme shall be reserved for measures for
environment and climate related investments, investments in forest area development and
improvement of the viability of forests, afforestation and creation of woodland,
establishment of agroforestry systems, prevention and restoration of damage to forests
from forest fires and natural disasters and catastrophic events, investments improving the
resilience and environmental value of forest ecosystems, in new forestry technologies and
in processing, in mobilising and in the marketing of forest products, agri-environmentclimate, organic farming, Natura 2000 and Water framework directive.
6. Conclusions
The paper analyzed the state of play of the competitiveness of the EU. The EU can be
seen as a front-runner of innovation and creation of a value added globally. However, due
to a fast competitiveness development in other regions, the EU need to keep and improve
its innovative stauts.
The paper demonstrated on several parameters, including education, innovation
and employment the regional heterogeneity among the states of the EU and their regions.
Finally, there institutional and budgetary support from the EU funds to increasing
competitiveness via innovation and research as well as through structural and rural policy
has been provided.
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ABSOLVENTI FRRMS ROK 2013: SPOKOJENOST SE
STUDIEM A UPLATNITELNOST NA TRHU PRÁCE
FRRMS Graguates year 2013: Satisfaction with education
and employability
Jiří Čeněk, Helena Pavlíčková

Abstrakt:
Tento výzkum navazuje na předcházející dva výzkumy týkající se absolventů FRRMS
MENDELU v Brně. Výzkum spokojenosti absolventů s kvalitou studia na FRRMS MENDELU
je periodicky opakován každý rok již od roku 2011. Studie 1 shrnuje výsledky aktuálního
výzkumu a dává je do souvislosti s předchozími výzkumy spokojenosti absolventů. Studie 2
se zabývá poprvé uplatnitelností absolventů FRRMS MENDELU na trhu práce a čerpá z dat
získaných v rámci výzkumu provedeného na základě Institucionálního rozvojového plánu
MENDELU pro rok 2013 a jeho dílčí části - Sledování uplatnitelnosti a zaměstnanosti
absolventů jednotlivých fakult a vysokoškolského ústavu MENDELU na trhu práce.

Klíčová slova:
Dotazník, kvalita studia, absolventi, spokojenost se studiem, zaměstnanost

Abstract:
This study is connected to 2 preceding researches related to FRRMS MENDELU graduates.
The satisfaction of the graduates with the quality of the studies at FRRMS MENDELU is
conducted periodically since 2011. The Study 1 sums up the results of current study and
relates them to the results of previous studies on graduate satisfaction. Study 2 is concerned
with FRRMS MENDELU graduates employability and derives from the data obtained during
the research conducted on the basis of Institutional developmental plan MENDELU u for year
2013 and its constituent part – The monitoring of the employability of the graduates of the
faculties and the academic institute MENDELU.

Key words:
Questionnaire, quality of studies, graduates, satisfaction with education, employment rate
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Úvod
Cílem každoročního průzkumu spokojenosti se studiem a kvalitou výuky je jednak
zpětný pohled absolventů FRRMS na jednotlivé aspekty kvality studia a jejich porovnání s
výsledky z předešlých let, ale také poprvé hodnocení předpokladů, jež pro absolventy, kteří
vstupují do pracovního procesu a do praxe vytvořilo studium dané vysoké školy a jejich
následné uplatnění na trhu práce.
V kontextu Boloňského procesu je role vysokoškolského v zdělávání chápána tak, že
vysoká škola by měla své studenty vybavit takovými schopnostmi a dovednostmi, které jsou
potřebné pro vykonávání kvalifikované práce a které jsou rovněž vyžadovány
zaměstnavateli.
V budoucích letech bychom rádi spojili dotazník o kvalitě studia spolu se zjišťováním
údajů o uplatnění absolventů, protože tyto informace jsou pro nás nejen historick první(!), ale
i velmi důležité při koncipaci doporučených studijních plánů a všech možných změn ve
studia, které by měly přispět k lepšímu uplatnění našich absolventů na trhu práce.
Tento příspěvek navazuje na náš předchozí výzkum z minulého roku (Čeněk,
Pavlíčková, 2012).

Studie 1
Metodika šetření a výzkumný soubor
V rámci výzkumu spokojenosti s výukou absolventů FRRMS MENDELU bylo osloveno
celkem 266 absolventů, kteří úspěšně ukončili studium v roce 2013. Podle oboru studia se
jednalo o 150 absolventů z bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, 46
z bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia, 70 pak z navazujícího
magisterského studijního programu Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu.
Jazyk studia se v tomto šetření nerozlišoval.
Dotazník pokrýval tyto tematické celky:
 Spokojenost s organizací studia a návrhy na zlepšení organizace
 Spokojenost s prostorami pro studium a vybavením fakulty
 Spokojenost s kvalitou studia
 Kvalita jednotlivých absolvovaných kurzů a jejich prospěšnost pro praxi
 Spokojenost s odborností vyučujících a jejich přístupem
 Náročnost studia na FRRMS a celková spokojenost se studiem
 Ochota zůstat s FRRMS nadále v kontaktu (klub absolventů)
Sociodemografické charakteristiky respondentů
Návratnost dotazníku byla relativně malá, dotazník zodpovědělo pouze 35 respondentů
(5 B-MTS, 18 B-RR a 12 N-RR), celková návratnost dotazníků činila 13 %, což znamená
pokles návratnosti 19 % (vzhledem k roku 2012), resp. 30 % (rok 2011). Průzkumu se
zúčastnilo celkem 23 žen (66 %) a 12 mužů (34 %).
K analýze získaných dat bylo použito metod deskriptivní statistiky, odpovědi na otevřené
otázky byly zpracovány kvalitativním způsobem.
V tomto příspěvku jsou z důvodu rozsahu uvedena pouze některá zjištění, vybrána byla
zejména ta z nich, u kterých došlo k posunům ve spokojenosti oproti průzkumům
provedeným v roce 2011 a 2012.
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Výsledky šetření
Organizační a materiální aspekty studia
První oblast otázek se zaměřovala na celkovou spokojenost s organizačními a
materiálními aspekty studia na FRRMS MENDELU. Dotazovali jsme se na spokojenost
s organizací studia, s prací studijního oddělení, s prostorami pro studium a s vybavením
učeben. Respondenti mohli své odpovědi vyznačit na 5 bodové škále „velmi spokojen“ –
„velmi nespokojen“. V následující tabulce jsou uvedeny absolutní a relativní četnosti
respondentů, kteří byli „velmi“ a „spíše spokojeni“.
Tabulka 1: Spokojenost s organizačními a materiálními aspekty studia.
Spokojenost

Absolutní četnost

%

Organizace studia

23

66

Studijní oddělení

19

58

Prostory pro studium

30

86

Vybavení učeben

32

91



Nejvíce byli absolventi spokojeni s vybavením učeben a prostor pro studium, dvě třetiny
respondentů byly spokojeny s organizací studia a 58 % s prací studijního oddělení.
V následujících otázkách mohli studenti přispět svými návrhy na zlepšení organizace
studia a vybavení budovy. Ohledně organizace studia by studenti přivítali včasnou
komunikaci se studenty v případě změn časů přednášek a cvičení, podávání zpětné vazby
na seminární práce, lepší návaznost jednotlivých předmětů (například matematika –
mikroekonomie), více výuky jazyků a více odborných předmětů v cizím jazyce, zavedení
předmětu metodologie vědeckého výzkumu, více možností praxe a snížení administrativní
náročnosti související s vykonáváním praxe. Mezi výhradami k vybavení budovy se
opakovaly požadavky na více zásuvek na připojení notebooků v aule a v lobby, více míst
k sezení na chodbách budovy a zlepšení úklidu WC.
Kvalita studia a jednotlivých předmětů
Podobně jako v minulých letech považuje většina respondentů množství získaných
teoretických znalostí za dostačující, zatímco množství osvojených si praktických schopností
a dovedností jako neúplné.
V další části dotazníku respondenti hodnotili kvalitu jednotlivých předmětů a jejich přínos
pro praxi. Mezi nejpřínosnější předměty absolventi bakalářského stupně podobně jako
v minulých letech řadili: Mikro- a makroekonomii, Marketing a management v regionálním
rozvoji, Mezinárodní obchod, Úvod do rozvojových studií, Přípravu a řízení projektů, Teorii
regionálního rozvoje a psychologické předměty. Na magisterském stupni předměty:
Manažerská ekonomika, Programy a strategie v regionálním rozvoji či Enviromentální politika
v regionálním rozvoji.
Mezi předměty pro praxi zbytečnými se na bakalářském stupni často vyskytuje:
Ekonomie veřejného sektoru a Ekologie (B-MTS), Informační systémy, Sociologie, Lesy
v regionálním rozvoji a Zemědělství. Na magisterském stupni jsou to předměty: Kulturní
dědictví a Socioekonomická demografie.
Přístup a odbornost vyučujících
Respondenti se vyjadřovali k odborným kvalitám vyučujících a také k jejich celkovému
přístupu ke studentům – k jejich vstřícnosti a ochotě studentům věnovat čas. Hodnocení
přístupu vyučujících se za sledované roky prakticky nezměnilo, přibližně 90 % respondentů
hodnotí vyučující jako „velmi vstřícné“ či „spíše vstřícné“. Podobné hodnoty jako v minulých
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letech se vyskytují i v názorech na odbornost vyučujících. Přibližně dvě třetiny respondentů
vyučující hodnotí jako odborníky, 22 % označilo neutrální odpověď.
Náročnost studia a celková spokojenost
Většina studentů (87 %) považuje studium na FRRMS za průměrně či lehce
nadprůměrně náročné. Mezi odpověďmi bakalářských a navazujících magisterských
studentů nejsou výrazné rozdíly.
V dotazníku jsme se ptali studentů i na vnímanou prestiž školy a zda, pokud by měli tu
možnost, volbu studijní dráhy opakovali. 40 % studentů považuje FRRMS za průměrně
prestižní (škála velice prestižní - absolutně neprestižní), zbytek odpovědí je rovnoměrně
rozložen mezi ostatní odpovědi s mírnou převahou odpovědí z negativního konce škály
(23/37 %). Je patrné, že přesvědčení absolventů o prestiži FRRMS MENDELU se značně
liší. Pokud by si respondenti měli znovu možnost vybrat si vysokou školu, téměř tři čtvrtiny
(73 %) by si znovu zvolili studium na FRRMS MENDELU, více jak čtvrtina by si vybrala jinou
VŠ.
Kompetence získané studiem na FRRMS MENDELU
Nově jsme dotazník rozšířili o kompetence, které by si studenti během studia měli
osvojit. Na škále 1 až 5 (školní známkování) měli respondenti vyznačit, do jaké míry si dané
kompetence osvojili. Mezi kompetence jsme zařadili jak tzv. „tvrdé kompetence“, tak „měkké
kompetence“ (od komunikačních dovedností dále). Míra osvojení si jednotlivých kompetencí
je zobrazena v následující tabulce (vytvořeny průměrové škály). Nejnižší hodnota znamaná
nejvýšší míru competence.
Tabulka 2: Tvrdé kompetence. (N = 35)
Kompetence

Průměrná známka

Statistika a ekonometrie

2,69

GIS a kartografie

3,45

Enviromentální plánování a management

2,41

Znalost legislativy

3,17

Hospodářská geografie

2,71

Ekonomie

2,06

Management

2,34

Příprava regionálních plánů a strategií

1,94

IT dovednosti

3,74



Tabulka 3: Měkké kompetence. (N = 35)
Kompetence

Průměrná známka

Komunikační dovednosti

2,17

Prezentační dovednosti

1,8

Kreativita, divergentní myšlení

2,4

Kritické a analytické myšlení

2,37

Schopnost řešit problémy

2,29

Všeobecný přehled

1,69
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V rámci osvojení „tvrdých“ kompetencí tedy naši absolventi jednoznačně hodnotili velmi
pozitivně naplnění kompetence týkající se regionálních plánů a strategií, naopak ale nejméně
byla naplněna dle jejich mínění kompetence týkající se IT dovedností.
V oblasti tzv. „měkkých kompetencí“ nejnižší naplnění získala kompetence týkající se
kritického a analytického myšlení a nejvíce získání všeobecného přehledu.
Dotazovali jsme se také na spokojenost s úrovní dosažených kompetencí – 39 %
respondentů je s ní spokojeno, ale 61 % je s ní nespokojeno. Studenti nejčastěji uvádí
potřebu rozvoje IT kompetencí a to ve smyslu práce s odbornými programy, které mohou
využít v praxi, jmenovitě: GIS, účetní a statistické programy. Respondenti by také ocenili
větší provázanost s praxí.
Postavení na trhu práce
Poslední část dotazníku se týkala toho, zda studenti v současné době mají zaměstnání a
pokud ano, tak v jakém oboru pracují. Téměř polovina respondentů již v současné době
zaměstnání má, 38 % pokračuje ve studiu a 17 % je v současné době nezaměstnaných.

Graf 1: Absolventi a zaměstnání.
Nejčastějšími odpovědmi na otázku, v jakém oboru nebo odvětví absolventi pracují bylo:
školství, marketing a regionální rovoj.
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Studie 2
Metodika šetření a výzkumný soubor
V rámci průzkumu uplatnitelnosti absolventů FRRMS MENDELU bylo osloveno celkem
331 absolventů fakulty všech imatrikulačních ročníků, kteří složili do podzimního semestru
2013 státní bakalářskou či magisterskou zkoušku a kteří nepokračují ve studiu na některé
z fakult MENDELU. Dotazník celkově zodpovědělo 64 respondentů. Absolventům byl
elektronickou formou zaslán průvodní dopis se základními informacemi o průzkumu, ujištění
o jeho anonymitě a odkaz na internetové stránky, kde bylo možné průzkum online vyplnit.
Dotazník obsahoval celkem 52 otázek. Dotazník pokrýval tyto tematické celky:
 Pohlaví, obor studia a rok ukončení studia
 Průběh pracovní kariéry
 Obor působení
 Platové ohodnocení
 Aplikovatelnost studia a získané kompetence
Z 331 oslovených absolventů dotazník vyplnilo 64 respondentů, což odpovídá
návratnosti 19,3 %. V tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny charakteristiky výzkumného souboru
podle pohlaví a studovaného oboru.
Tabulka 4: Pohlaví absolventů. (N = 64)
Kategorie Četnost Rel.četnost
Muž
16
25,00
Žena
44
68,75
ChD
4
6,25 

Výzkumný soubor sestává z 25 % z mužů a 69 %, 4 respondenti otázku nezodpověděli.


Tabulka 5: Obor studia. (N = 64)
Kategorie
Regionální rozvoj (bakalářský)
Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů (navazující magisterský)
Mezinárodní rozvojová studia (bakalářský)
ChD

Četnost Rel.četnost
36
56,25
23
35,94
2
3,13
3
4,69

V tabulce 6 jsou zobrazeny roky ukončení studia. Přibližně dvě třetiny respondentů
ukončily studium v letošním roce. Tuto informaci je nutno vzít v potaz při hodnocení otázek
týkajících se průběhu pracovní kariéry po ukončení studia.
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Tabulka 6: Rok ukončení studia. (N = 64)
Kategorie Četnost Rel.četnost
2011
8
12,50
11
17,19
2012
41
64,06
2013
4
6,25 
ChD

Výsledky šetření
Průběh pracovní kariéry
Otázky v této části lze považovat za stěžejní pro tuto studii. V následující tabulce jsou
zobrazeny odpovědi na otázku, zda absolvent v současnosti je či není zaměstnaný. Přibližně
tři čtvrtiny respondentů v současné době pracují, jedna čtvrtina je nezaměstnaná.


Tabulka 7: Zaměstnání. (N = 64)
Kategorie Četnost Rel.četnost
Ne
15
23,44
Ano
49
76,56
ChD
0
0,00 

Zahrneme-li do analýzy pouze absolventy, kteří studium ukončili před rokem 2013, tak
z celkem 19 respondentů má v současné době zaměstnání 13 respondentů, což je 68,5 %.
Z 6 respondentů, kteří jsou v současné době bez zaměstnání (31,5 %), 3 stále hledají práci
(1 z nich již 2 roky).
Ze 41 absolventů roku 2013 je bez zaměstnání celkem 7 absolventů (17 %). Ze
zaměstnaných absolventů roku 2013: 44 % pracovalo již při studiu, 41 % nalezlo zaměstnání
do 2 měsíců a 15 % nalezlo zaměstnání do půl roku.
Doba hledání zaměstnání všech respondentů, kteří zaměstnání nakonec našli, je
zobrazena v tabulce 8.


Tabulka 8: Doba hledání zaměstnání. (N = 56)

Kategorie
Pracoval(a) jsem již při studiu a v zaměstnání jsem pokračoval(a)
Do 1 měsíce
Do 2 měsíců
Do 6 měsíců
Do 1 roku

Četnost Rel.četnost
23
41,07
18
32,14
3
5,36
11
19,64
1
1,79


41 % respondentů, kteří dokončili studium a nalezli zaměstnání, pracovala již při studiu,
37 % respondentů nalezlo zaměstnání do 2 měsíců a 20 % respondentů ho nalezlo do půl
roku. Otázka střídání pracovních míst a jejich návaznost je zpracována v tabulce 9.
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Tabulka 9: Průběh pracovní kariéry. (N = 52)

Kategorie
Jedno pracovní místo
Více pracovních míst, které navazovaly
Více pracovních míst, mezi nimi nezaměstnany

Četnost Rel.četnost
42
75,00
9
16,07
1
1,79

Tři čtvrtiny respondentů pracovaly pouze v jednom zaměstnání, 16 % respondentů
vystřídalo více zaměstnání, mezi kterými plynule přecházeli. Zbylých 9 % respondentů buď
stále hledá zaměstnání (nezachyceno v tabulce) nebo se u nich období bez zaměstnání
střídá s obdobími, kdy práci mají.



Na otázku, jak obtížné pro ně bylo získat zaměstnání, odpovědělo 54 % respondentů, že
to bylo snadné či spíše snadné, pro 44 % bylo naopak získání zaměstnání spíše nesnadné či
přímo náročné.
V následujícím grafu jsou zobrazeny způsoby, kterými respondenti zaměstnání získali.
Nejyšší procento absolventů již pracovalo při studiu či své první zaměstnání po absolutoriu
získalo přes pracovní inzeráty nebo „ze známosti“ – díky doporučení známých či rodinných
příslušníků.



Graf 2: Způsob získání zaměstnání. (N = 61)

Obor působení
V následujícím grafu je rozložení respondentů podle oboru působení. Je patrné, že
nejvíce respondentů pracuje ve veřejné správě (11) či se rozhodlo samostatně podnikat (10),
8 respondentů pracuje v oblasti finančních služeb a účetnictví.
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Graf 3: Obor působení. (N = 58)
Z celkového počtu respondentů 56 % nepracuje ve vystudovaném oboru, 14 % v něm
zatím nepracuje, ale směřuje k tomu v něm pracovat. Celkem 30 % respondentů ve
vystudovaném oboru pracuje, z nich 7 absolventů navazujícího magisterského studia
Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů a 9 absolventů bakalářského studia
Regionální rozvoj.
46,5 % absolventů uvádí, že na jejich pozici bylo požadované vysokoškolské vzdělání, u
43 % vysokoškolské vzdělání požadováno nebylo, zbytek si není požadavky jistý.
Mzdové ohodnocení
V další části dotazníku jsme se ptali na mzdové ohodnocení (hrubou mzdu) absolventů
při prvním nástupu do zaměstnání. Absolutní četnosti odpovědí jsou znázorněné na
následujícím grafu.



Graf 4: Mzdové ohodnocení. (N = 56)
Při svém nástupu do zaměstnání 45 % respondentů očekávalo mzdové ohodnocení v té
výši, kterou pak skutečně obdrželi, 41 % očekávalo vyšší mzdu a 10 % očekávalo mzdu
nižší, 4 % respondentů na tuto otázku neodpověděla.
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Aplikovatelnost studia a získané kompetence
Více jak dvě třetiny absolventů považovali výuku na FRRMS MENDELU v Brně
z hlediska využitelnosti v praxi za příliš teoretickou, necelá jedna třetina považovala výuku za
relativně vyváženou.
V následující otázce měli respondenti na výběr z více možností, kterými by bylo možno
zlepšit výuku tak, aby více odpovídala požadavkům praxe. Studenti by zejména ocenili:
odbornou praxi zajišťovanou univerzitou (58 %) a více možností seznámit se s potenciálními
budoucími zaměstnavateli (53 %).
Dále jsme se dotazovali na kompetence, kterými studium na FRRMS MENDELU dle
jejich názoru vybavilo respondenty do pracovního života. O jednotlivých kompetencích se
uchazeči vyjadřovali podle míry souhlasu na škále „určitě ano“ – „spíše ano“ – „spíše ne“ –
„určitě ne“. V následující tabulce jsou zobrazeny součty relativních četností odpovědí „určitě
ano“ a „spíše ano“ podle jednotlivých kompetencí.



Graf 5: Kompetence získané během studia. (N = 58)


Míra souhlasu s většinou položek je vysoká - respondenti souhlasí s tím, že dané
kompetence díky studiu na FRRMS získali. Jen přibližně polovina respondentů si díky studiu
osvojila schopnost využít teoretické znalosti v praxi a pouze 20 % respondentů si díky studiu
zlepšilo znalost cizích jazyků. V podotázce, ve které měli studenti možnost se vyjádřit, na
rozvoj jakých kompetencí by se měla výuka na FRRMS zaměřit, se vyskytovaly zejména tyto
oblasti:
Co studentům chybí:
 Práce se specializovanými počítačovými programy a PC gramotnost
 Větší rozsah praxe v oboru
 Větší znalost jazyků
 Větší důraz na trénink soft-skills (time-management, komunikace)
 Větší orientace v oblasti veřejných zakázek, účetnictví a žádostí o dotace
Většina respondentů se v podotázce týkající se rozsahu a kvality výuky jazyků vyjádřila
poměrně negativně. Absolventi by ocenili více předmětů v cizím jazyce i v českých oborech,
více semestrů výuky jazyků a více odborné terminologie.
Závěrečné otázky se týkaly celkové náročnosti studia a toho, zda by si respondenti,
pokud by měli znovu na výběr, vybrali ke studiu FRRMS MENDELU, jinou fakultu MENDELU
či jinou univerzitu. Odpovědi jsou shrnuty v následujících tabulkách.
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Tabulka 10: Celková náročnost studia. (N = 59)
Kategorie
Velice náročné
Spíše náročné
Spíše nenáročné
Zcela nenáročné

Více jak dvě
za náročné.

Četnost Rel.četnost
2
3,39
39
66,10
15
25,42
3
5,08 

třetiny respondentů považují studium na FRRMS MENDELU v Brně

Tabulka 11: Volba studia. (N = 59)
Kategorie
Ano
Ano, ale zvolil(a) bych jiný obor
Zvolil(a) bych jinou fakultu
Zvolil(a) bych jinou univerzitu stejného zaměření
Zvolil(a) bych jinou univerzitu jiného zaměření

Četnost Rel.četnost
27
45,00
3
5,00
10
16,67
7
11,67
13
21,67

Polovina respondentů by znovu zvolila studium na FRRMS (stejný nebo jiný obor), 17 % by
zvolilo jinou fakultu MENDELU a přibližně třetina respondentů by zvolila jinou univerzitu
stejného či odlišného zaměření.

Závěr
Kvalita poskytovaného vzdělaní danou vysokou školou je jednoznačně jedním
z nejdůležitějších faktorů a ukazatelů, podle kterých si studenti danou školu vybírají.
Neméně důležitým faktorem je ale také dobré uplatnění absolventů v praxi, vyjádřené
mírou zaměstnanosti či nezaměstnanosti absolventů konkrétního studia. Je však třeba také
brát v potaz, že míra zaměstnanosti nezávisí jen na kvalitě získaného vzdělání, ale i na
celkové ekonomické situaci dané země. I na toto musí každá vysoká škola myslet.
Jde tedy v souhrnu o celou řadu aspektů, které pro naše absolventy hrají roli, a my jsme
se v rámci našeho průzkumu pokusili objasnit alespoň první dva z nich.
Dle získaných výsledků, týkajících se kvality studia poskytované našim studentům
zjišťujeme, že tato je vnímána již po tři roky těchto průzkumů standardně dobře.
Nezaznamenali jsme výraznější posun a už vůbec ne směrem dolů.
Co se týče historicky prvních výsledků uplatnění absolventů, tyto jsou pro nás velmi
cenné a hlavně inspirující pro event. změny ve studijních plánech a v koncepci studia.
Především ve smyslu např. větší spolupráce s firmami, s praxí, lepší koncepce výuky jazyků
i prohloubení IT kompetencí, které dnes praxe jednoznačně vyžaduje.
Všechny tyto získané poznatky zcela určitě předáme vedení fakulty a současně
zakomponujeme do dotazníkového šetření v příštím roce.
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Venkovské regiony jako politický prostor
Rural Regions as a Political Space
Jaroslav Čmejrek, Jan Čopík

Abstrakt:
Cílem příspěvku je ukázat specifické rysy politického procesu ve venkovských obcích a
regionech, objasnit vliv lokální politiky na rozvoj venkova. Příspěvek se soustřeďuje na
politické zprostředkování a lokální politickou participaci občanů v českých venkovských
oblastech. Politické zprostředkování a participace představují důležité nástroje umožňující
občanům vyjadřovat své sociální, hospodářské i politické zájmy. Oba procesy poskytují
legitimitu politické moci a do značné míry přispívají k integraci společnosti. Pokud jde o formy
občanské a politické angažovanosti, komunální politická prostředí se vyznačují značnou
rozmanitostí. Participace občanů na veřejném životě a na politickém procesu v úzkém slova
smyslu se ve venkovských obcích (na rozdíl od velkých měst) významně prolíná. Úloha
politických stran je ve venkovských obcích jen velice omezená, v nejmenších z nich se
strany téměř nevyskytují. Jejich úlohu ve většině případů přebírají tradiční občanská
sdružení, která patří k důležitým aktérům místního rozvoje a přispívají ke stabilitě a
funkčnosti lokálních vlád. V řadě obcí však byla kontinuita vývoje občanské společnosti a
lokální politické kultury narušena - nejprve v důsledku poválečných změn sociální a
demografické skladby místních komunit, později v souvislosti se zaváděním soustavy
střediskových obcí a s dalšími procesy.

Klíčová slova:
venkovské obce, lokální demokracie, politická participace, rozvoj venkova

Abstract:
The aim of this paper is to show the particularities of political process in rural municipalities
and regions in the Czech Republic, clarify the influence of local politics on rural development.
The paper is focusing on political mediation and citizens’ local political participation in the
Czech rural areas. Mediation and participation represent tools available for citizens to
express their social, economic and political interests. Both processes provide legitimacy to
the political power and contribute to a significant extent to the integration of the society. If we
are talking about forms of civil and political involvement, municipal political environments are
distinguished by significant diversities. The participation of citizens in public life and in the
political process in rural municipalities (contrary to large cities) significantly blends together.
The function of political parties in rural municipalities is very limited and it is taken over by
traditional civil associations. These associations are among the most important actors in
terms of municipal development and they contribute to the stability and functionality of local
governments. However, the continuity of the development of civil society and local political
culture has been disturbed due to the social and demographic changes, as well as other
processes.

Key words
rural municipalities, local democracy, political participation, rural development
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Úvod
Politický proces patří k faktorům, jež nepochybně ovlivňují efektivitu regionálního rozvoje
ve venkovských oblastech. Jde zde o reprezentaci a zprostředkování zájmů občanů, jejich
participaci na politickém a veřejném životě, která je zdrojem legitimity politické moci a
napomáhá integraci místních komunit. Ve srovnání s velkými městy je charakteristickým
rysem komunální politiky ve venkovských obcích menší úloha a slabší organizační základna
celostátních politických stran, vyšší míra zapojení nezávislých kandidátů a jejich sdružení,
významnější úloha institucí občanské společnosti, jež mnohde musí suplovat úlohu
politických stran. Tradiční občanská sdružení patří k důležitým aktérům místního rozvoje a
do jisté míry zajišťují stabilitu a funkčnost lokálních vlád. Participace občanů na veřejném
životě a na politickém procesu v úzkém slova smyslu se ve venkovských obcích v podstatě
prolíná. I když má lokální politika ve venkovských obcích určité společné charakteristické
rysy, mezi venkovskými obcemi existují také značné rozdíly, zejména pokud jde o podobu
lokálních stranických systémů, mechanismy vytváření kandidátních listin, formy občanské a
politické angažovanosti apod. K diferenciaci venkovských obcí značně přispívá fragmentace
sídelní struktury a existence velkého množství příliš malých obcí. Vzniká protiklad mezi
identitou a právem na samosprávu místních komunit na jedné straně a efektivitou místní
správy na straně druhé. Vzhledem k tomu, že reálně nelze očekávat reformy, jež by vedly
k redukci počtu malých venkovských obcí, řešení lze hledat jen v oblasti meziobecní
spolupráce, ve vytváření venkovských regionů. V této souvislosti se nabízí otázka, do jaké
míry mohou vedle obcí také venkovské regiony představovat určitý ucelený politický prostor.
Spolu s tím do popředí vystupuje úloha malých měst, jež podle některých klasifikací ani
nejsou součástí venkova, přesto si však bez nich nelze venkovský rozvoj představit.

Pojem venkovský region
Hned na počátku narážíme na terminologický problém: Co je to venkov, co je venkovský
region? V české odborné literatuře byla rozpracována řada pokusů o vymezení venkova a
typologii venkovských obcí [Hampl, Müller 1998; Marada 2001; Maříková 2005; Perlín,
Kuldová 2008]. Východiskem je definice venkovských obcí. Nejčastěji užívaným kritériem se
stal počet obyvatel základních územních správních celků. V podmínkách České republiky se
za hranici odlišující venkovské obce od jiných municipalit tradičně pokládá 2 000 obyvatel, a
to nejen v teorii, ale zejména v programových dokumentech. Vedle tohoto přístupu se
uplatňuje i přístup druhý, který je založen na formálním hledisku. Za venkov se pak pokládají
sídla, která nejsou městy. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) stanovil hranici
odlišující města od ostatních obcí na 3 000 obyvatel (samozřejmě při splnění dalších
podmínek). Ovšem města, která v době přijetí zákona měla méně než 3 000 obyvatel,
nepřestala být městy (šlo o 137 měst, přičemž téměř šest desítek z nich mělo méně než
2 000 obyvatel a tři města měla dokonce méně než 1 000 obyvatel). Hranice 3 000 obyvatel
navíc byla do jisté míry relativizována v roce 2006 novelizací zákona o obcích. Zákon
č. 234/2006 Sb. umožnil rehabilitaci historických měst bez ohledu na počet jejich obyvatel a
další podmínky a kromě toho zákon obnovil v české legislativě kategorii městys. Vedle počtu
obyvatel a formálního hlediska se uplatňuje i třetí přístup, který je založen na hustotě
zalidnění. Podle metodiky OECD lze venkov definovat jako území základních územních
správních celků (obcí), které mají hustotu zalidnění či osídlení nižší než 150 (v některých
dokumentech 100) obyvatel na 1 km2.
Při vymezování venkovského prostoru, resp. venkovských obcí se v praxi lze setkat
s hranicí 2 000 i 3 000 obyvatel, ale také s hranicí 1 000 obyvatel a dokonce i s hranicí 5 000
obyvatel. Český statistický úřad, který se v roce 2008 pokusil o komplexnější rozpracování
problematiky vymezení venkova na základě analýz statistických dat z let 2000-2006, navrhl
osm variant tohoto vymezení a vyhodnotil jejich přednosti a nedostatky [ČSÚ 2008].
Nejjednodušší je 1. varianta, která za venkovský prostor pokládá všechny obce do 2 000
obyvatel. Její obdobou je 6. varianta, která z obcí do 2 000 obyvatel vyčleňuje obce v zázemí
krajských měst. Na formálním hledisku je založena 4. varianta, která pokládá za venkovský
prostor všechny obce, které neměly statut města k 1. 1. 2007, a rovněž 5. varianta, podle níž
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jsou venkovským prostorem všechny obce, které nejsou obcemi s pověřeným obecním
úřadem (a nemají statut hlavního města). 2. a 3. varianta kombinují velikost obce vyjádřenou
počtem obyvatel a hustotu zalidnění. Podle 2. varianty jsou venkovským prostorem všechny
obce do 1 000 obyvatel a dále obce do 3 000 obyvatel, které mají hustotu zalidnění menší
než 100 obyvatel na 1 km2. 3. varianta se liší jen tím, že zvyšuje hranici hustoty osídlení u
obcí do 3 000 obyvatel na 150 obyvatel na 1 km2. Nejsložitější jsou 7. a 8. varianta, podle
nichž jsou venkovským prostorem obce do 5 000 obyvatel vymezené multikriteriálně,
přičemž 8. varianta z těchto obcí vyčleňuje tzv. obce přechodného typu. Každá z metod má
své přednosti, ovšem také nedostatky. Kupř. varianta č. 1 má svou silnou stránku
v jednoduchosti a proto se tak často používá v praxi, na druhé straně ovšem značný počet
venkovských obcí, zvláště na Moravě, zůstává mimo takto vymezený venkovský prostor.
Sofistikovanější metody dokáží překonat většinu obtíží, ovšem pro svou složitost jsou
obtížně aplikovatelné v praxi.
Vymezování venkovského prostoru podle počtu obyvatel obcí, podle jejich statutu,
hustoty osídlení, případně dalších kritérií je důležité pro sociologické výzkumy a zejména pro
zpracovávání rozvojových programů i pro rozhodování orgánů, jež zajišťují regionální rozvoj.
Z hlediska zkoumání politického procesu a politických subjektů ve venkovském prostoru je
ovšem třeba respektovat sítě politických a správních vztahů. Z tohoto hlediska by bylo
zvláště problematické přidržovat se při vymezování venkovského prostoru příliš mechanicky
protikladu mezi městem a venkovem a vyčleňovat z venkova všechny obce s městským
statutem. Představa venkova bez malých měst by byla v Čechách výrazně ahistorická, neboť
kultura (včetně kultury politické) byla po dlouhá období moderního věku nesena právě
malými městy. Ostatně, v běžném povědomí jsou menší města pokládána za součást
venkovského prostoru, jak o tom svědčí i široce užívaný pojem venkovské město.
S pojmem venkovský region se lze setkat i v legislativě ČR. Zákon č. 248/2000 Sb. v § 4
řadí mezi regiony se soustředěnou podporou státu „venkovské regiony, které jsou
charakterizovány nízkou hustotou zalidnění, poklesem počtu obyvatel a vyšším podílem
zaměstnanosti v zemědělství. K jejich vymezení slouží ukazatele charakterizující zejména
vývoj počtu obyvatelstva, strukturu jeho zaměstnanosti a podíl obyvatelstva ve venkovských
obcích“. Analýzy ovšem ukázaly, že venkovské regiony se v podstatě překrývají
s hospodářsky slabými regiony, proto se v strategii regionálního rozvoje zvlášť nevymezují.
Ostatně regiony se soustředěnou podporou státu se obvykle vymezují na úrovni okresů, a ty
jako typ regionálního útvaru nejsou v centru pozornosti tohoto příspěvku. Uvažujeme-li o
venkovských regionech jako o politickém prostoru, máme na mysli především tzv. venkovské
mikroregiony, dobrovolné svazky obcí, případně jiné formy meziobecní spolupráce. Obce se
v nich spojují na základě společného zájmu o rozvoj území či o zajištění určitých služeb.
Velice zajímavé jsou z tohoto hlediska i MAS, neboť se do jejich činnosti vedle obcí zapojují i
jiní aktéři regionálního rozvoje.

Koncept politického prostoru
Pojem politický prostor se používá v moderní analýze politiky. Prostor zde není chápán
teritoriálně, což je mnohem zřejmější u téměř synonymicky užívaného termínu politická
aréna. B. Říchová [2000: 25] definuje politický prostor jako oblast, v níž probíhá „konkrétní
rozhodování“. Tato definice by ovšem mohla svádět k poněkud zjednodušené představě, že
politický prostor tvoří pouze instituce, v nichž se přijímají politická rozhodnutí, např.
parlament, vedení politických stran, vláda apod. Ve skutečnosti však jde o celý proces tvorby
politiky, do něhož vstupují nejrůznější aktéři, včetně občanů, občanských sdružení,
zájmových skupin, neziskových organizací apod. Do tvorby politiky se tak zapojuje široké
spektrum politických subjektů, jež se podílejí na artikulaci a agregaci zájmů občanů a jejich
skupin. Výsledkem jejich komunikace a střetávání je tvorba politické agendy a v konečném
důsledku i politických rozhodnutí. V tomto smyslu si lze politický prostor představit jako
bohatě strukturovaný celek, který je tvořen různými oblastmi, arénami či prostory nižšího
řádu a sám může být součástí celku vyššího.
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K přednostem pojmu politický prostor patří, že nevyjadřuje pouze rovinu politického
procesu a veřejné správy, ale vyvolává představu určitého celku, který může být
charakterizován dalšími znaky, především velikostí, a současně může být integrován do
vertikální struktury. Další výhodou pojmu politický prostor je, že si ho lze představit i jako
prostředí, v němž se vedle zvolených zastupitelů a jimi zformovaných orgánů pohybují
nejrůznější další aktéři, včetně občanů, občanských sdružení, zájmových skupin,
neziskových organizací apod. V tomto smyslu termín politický prostor vyhovuje dnešnímu
chápání procesu vládnutí, jež je vyjádřeno terminologickým posunem od pojmu government
k pojmu governance a jež staví do nové polohy otázky občanské participace a legitimity
moci.
Tím se dostáváme k otázkám soudobé demokracie, jejíž idea – jak někteří poukazují –
musí být v kontextu governance přehodnocena, aby se vyrovnala s existencí početných
kolektivních identit a s pluralitou teritoriálně a funkcionálně vymezených komunit. [Fenger,
Bekkers, 2007: 30]. V podmínkách governance, která je „multifokální“, se vynořuje pojem
„multilokální demokracie“ [Hupe, Hill, 2007: 125n.] K úsilí o revitalizaci demokratické vize
rozhodně patří studium decentralizačních procesů, jež charakterizují vývoj moderních
demokratických států a jejich správních systémů. Proto se naše pozornost musí obracet i
k lokální a regionální úrovni demokratického procesu, k otázkám rozvoje obcí a regionů
v současných podmínkách.

Politické zprostředkování ve venkovských obcích
K problematice politického procesu ve venkovských obcích dnes již existuje v ČR
bohatá literatura, která se opírá o výsledky řady výzkumných projektů. Studie zaměřené na
vymezení venkova a na klasifikaci venkovských obcí již byly zmíněny výše. Dále jsou zde
studie, jež se venkovskými obcemi zabývají v kontextu vývoje veřejné správy [Illner 1992;
Illner 2006]. Řada podnětných prací byla věnována politickému chování a politické participaci
občanů jak v zázemí velkých měst [Kostelecký, Čermák 2004; Kostelecký 2005; Vobecká,
Kostelecký 2007], tak i ve venkovských oblastech [Bernard, Kostelecký, Illner, Vobecká
2011; Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010; Ryšavý, Bernard 2011]. K průkopníkům snah o
politologické uchopení problematiky lokální politiky v ČR, včetně politického života ve
venkovských obcích a menších městech, patří P. Jüptner [2001; 2004]. Značnou pozornost
věnuje venkovským obcím i S. Balík [2008b, 2009, 2012], i když klíčovým předmětem jeho
zájmu jsou obce s rozšířenou působností [Balík 2008a].
Neodmyslitelnou součástí zastupitelské demokracie je politické stranictví. Nejde jen o to,
že politické strany umožňují zprostředkování mezi občany a politickou mocí, jsou také
hlavním prostředkem participace občanů na demokratickém procesu, a to nejen v tom
smyslu, že strany se ve volbách ucházejí o přízeň občanů a ti si mezi nimi vybírají, ale také
v tom, že se v stranických řadách sdružují politicky aktivní občané, kteří na této půdě
získávají možnost přímého politického zapojení. Strany se v politickém zápase snaží získat
co největší podíl na státní moci a ve veřejné správě, hájí zájmy svých stoupenců, uskutečňují
jejich cíle. Proto politické strany představují důležitý nástroj integrace společnosti a ve svém
souhrnu odrážejí politickou vůli lidu.
K vývojovým rysům politického stranictví ovšem patří oslabování členské základny
politických stran, jež se bezprostředně promítá do podoby demokratického procesu zejména
na lokální úrovni. Srovnáme-li velikost místních organizací politických stran v období po roce
1989 se situací v první polovině 20. století, rozdíl je skutečně značný. Zvláště to platí
o malých venkovských obcích a menších městech. Kupříkladu obec Bohuslavice (okres
Náchod) se zhruba tisícovkou obyvatel (998 v roce 2012, 1 381 v roce 1930) byla
v meziválečném období politicky ovládána dvěma silnými stranickými organizacemi – lidovci
a agrárníky. Každá z nich v obci disponovala členskou základnou o několika desítkách členů.
V roce 2008 však měli lidovci v obci už jen sedmnáct členů a ODS jako druhá nejsilnější
místní stranická organizace pouze pět [Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 67]. Zatímco
v meziválečném období měly místní stranické organizace i ve venkovských obcích a
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menších městech na výběr dostatek vlastních kandidátů pro obecní volby, takže mohly svou
reprezentaci často obměňovat, dnes se jejich kandidátní listiny prakticky neobejdou bez
nezávislých kandidátů, a to tím spíše, že pro strany je vzhledem ke struktuře hlasu
v obecních volbách výhodnější vstupovat do volebního klání s co nejvíce zaplněnými
kandidátními listinami.
Analýzy kandidátních listin v obecních volbách ukazují, že v nejmenších obcích
představují nezávislí a jejich sdružení hlavní, někdy i jediný způsob formování politických
subjektů, ve větších obcích pak doplňují stranické spektrum. Jejich úloha se s velikostí obcí
přirozeně snižuje, nicméně běžně se s nimi setkáváme i v městech nad 3 000 obyvatel.
Sdružení nezávislých kandidátů se obvykle nevyznačují organizační stabilitou a kontinuitou
politického působení, nicméně lze se setkat se stabilně fungujícími sdruženími v těch
případech, kdy jsou založeny na strukturách, jejichž primární účel je jiný než politické
angažmá. Kupříkladu v městě Brtnice (3724 obyvatel) v okrese Jihlava působí tělovýchovná
jednota Sokol, která se jako jediná ze zájmových organizací účastní politického života ve
městě a její pozice jsou dlouhodobě stabilní. Počet členů jednoty je v porovnání
s organizacemi politických stran ve městě nesrovnatelně vysoký – 350 členů, z toho 130
dospělých [Čmejrek, Bubeníček, Čopík 2010: 75n.].
Z hlediska lokálního politického prostoru má velkou vypovídací hodnotu efektivní
počet stran. Stanislav Balík ve své Studii ke komunálním volbám 2010 [Balík 2012: 39n.]
dospěl k závěru, že na zastupitelstvech venkovských obcí, ale i na zastupitelstvech
statutárních měst je patrná zvyšující se hodnota efektivního počtu stran. To by znamenalo,
že se v politickém procesu posiluje soutěživost, ovšem může to přinášet i jistá rizika. S. Balík
zde poukazuje na nebezpečí, jež může zvyšující se míra fragmentace znamenat při
formování koherentní nadpoloviční většiny v jednotlivých zastupitelstvech. Nárůst počtu
kandidujících subjektů může být podle jeho názoru projevem nespokojenosti se stavem
obce, přizpůsobení se logice nevhodně fungujícího volebního systému, ale i projevem
narůstající ochoty občanů k politické participaci a může být tedy pohybem k větší pluralitě
[Ibid. 50n.]. V malých venkovských obcích růst plurality zřejmě probíhá na úkor velkých
politických stran. D. Ryšavý a J. Bernard poukazují na rostoucí podíl obcí s jedním typem
volební strany, což znamená, že politické strany jsou na obecní úrovni vytlačovány
sdruženími nezávislých kandidátů [Ryšavý, Bernard 2011: 29].
Neodmyslitelnou součástí charakteristiky politického zprostředkování je důvěra
občanů v instituce. Výzkumy veřejného mínění v této otázce ukazují, jak významně se liší
lokální úroveň politiky a veřejné správy oproti úrovni národní. „Samosprávy jsou svými voliči
hodnoceny převážně pozitivně, jak z hlediska akceschopnosti, tak z hlediska
transparentnosti a dodržování demokratických pravidel. Nedochází zde k odcizení politické
sféry od občanů, které je známé z národní úrovně politiky“ [Bernard et al. 2011: 203]. Na
druhé straně však provedené statistické analýzy „nabízejí interpretaci, podle níž samosprávy
spíše nemají dostatek síly a kapacity k tomu, aby v obci něco reálně ovlivnily. Obce, které se
rozvíjejí a nabízejí pro své obyvatele dostatek lákavých příležitostí, mají samosprávy s dosti
podobnými charakteristikami jako obce, které atraktivní podmínky nenabízejí a mají
problémy udržet místní obyvatelstvo“ [Ibid. 204]. K tomu autoři dodávají: „Česká politická
věda zatím postrádá práce zaměřené do hloubky na oblast analýzy konkrétních politik
lokálních samospráv a jejich dopadů“ [Ibid. 206].

Malá města v sídelní struktuře a jako regionální centra
Malá města představují v sídelní struktuře západní a střední Evropy typický jev. Výjimku
netvoří ani území Čech, Moravy a Slezska. Z historického i soudobého pohledu činí hustá síť
malých měst přístupnými městské služby, pracovní příležitosti, sociální kontakty a informace
také obyvatelům venkova. Spolu s velkými a středními venkovskými sídly jsou dnes malá
města jedinými prvky systému osídlení ČR, jejichž počet obyvatel se zvyšuje [Vaishar a kol.
2003: 5; Vaishar a kol. 2008: 5]. Ve střední Evropě se obvykle jako malé město označuje
municipalita s maximálně 20 tisíci obyvateli. Antonín Vaishar se v podmínkách ČR kloní
spíše k hranici 15 tisíc obyvatel [Vaishar a kol. 2008: 10]. Dolní hranice počtu obyvatel u
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měst prakticky neexistuje. Podle zákona o obcích [č. 128/2000 Sb.] je městem obec, která
má minimálně 3 000 obyvatel. Významný počet municipalit však nese označení město na
základě historického statusu. K 1. lednu 2012 bylo městy 201 municipalit s méně než 3 000
obyvateli. V nejmenším městě Přebuz (okres Sokolov) trvale žilo pouze 75 obyvatel. Některé
obce s více než 3 000 obyvateli naopak statut města nemají, největší je Jesenice v blízkosti
Prahy (okres Praha-západ, 7 036 obyvatel k 1. lednu 2012). Jako municipalitu s funkcí
střediska pro přilehlý mikroregion můžeme s určitými výjimkami považovat obec (město) od
zhruba 2 000 obyvatel výše [Hampl 2005: příloha 2 – velikostní charakteristiky středisek].
Tímto počtem pro účely našeho textu vymezíme dolní hranici malého města.
Na malá města jako střediska venkovských mikroregionů můžeme nahlížet z několika
rovin. Z hlediska hospodářského v nich nacházejí zaměstnání obyvatelé přilehlých regionů.
Administrativně plní úlohu správních center jako obce s rozšířenou působností či obce
s pověřeným obecním úřadem. Rovněž v nich často sídlí mikroregiony (dobrovolné svazky
obcí) a představitelé samosprávy i úředníci malých měst zajišťují chod těchto struktur [srov.
Vajshar a kol. 2003 a 2008; Hampl 2005; Machačová, Matějček 2010].
Kupříkladu v rámci okresu Náchod pracuje podle databáze mikroregionů Ústavu
územního rozvoje při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jedenáct dobrovolných svazků obcí
(činnost jednoho z nich – Mikroregionu Smiřicko – byla v roce 2013 ukončena). Osm z nich
má sídlo v největší obci svazku (v drtivé většině malé město) a ve třech mikroregionech
žádné město případně větší obec členem není [ÚUR].
Jedním z osmi výše zmíněných mikroregionů je Dobrovolný svazek obcí Region
Novoměstsko. Zaregistrován byl v roce 2004 a v roce 2013 sdružuje 29 obcí. Sídlí
v bezkonkurenčně nejlidnatější obci mikroregionu Novém Městě nad Metují (9 784 obyvatel
v roce 2012). Důvody vzniku svazku byly zejména dva. Šlo o určitý tlak krajského úřadu
v Hradci Králové na vznik takové struktury (pro kraje je v mnoha oblastech jednodušší
komunikovat s několika mikroregiony než s několika stovkami jednotlivých obcí). Dalším
důvodem byl vzrůstající pocit komunikačního vakua, zejména na neformální rovině, ze strany
představitelů obcí. Prvotní impuls ustanovení svazku obcí vzešel ze strany zastupitelstva a
vedení Nového Města nad Metují. Původní záměr byl založit sdružení sestávající z obcí
spadajících do správního obvodu Nového Města nad Metují jako obce s rozšířenou
působností. Svazek obcí měl mimo jiné pomoci při vytváření sounáležitosti spádových obcí
se svým „malým okresem“ a v neformální komunikaci představitelů obcí. Města s rozšířenou
působností vykonávají v obcích svých správních obvodů pouze přenesenou působnost. Pro
koordinaci samostatné působnosti však neexistuje žádný společný orgán. Ze strany
některých představitelů obcí patřících do správního obvodu Nového Města však zpočátku
velká vůle zakládat spolu s městem sdružení obcí nebyla. Argumentovali zejména počtem
obyvatel Nového Města v porovnání s počtem obyvatel ostatních obcí. Podle sčítání lidu
z roku 2001 žilo v Novém Městě 10 074 obyvatel, zatímco ve všech dvanácti obcích jeho
správního obvodu dohromady pouze 4 182. Mnohé z těchto obcí se již rovněž podílely na
činnosti jiných svazků obcí (Svazek obcí Metuje či Svazek obcí 1866, oba pracují od roku
1999). Postupně se však na vzniku svazku rozhodli aktivně participovat představitelé všech
obcí. Členy Regionu Novoměstsko se dokonce staly mnohé obce nespadající do správního
obvodu Nového Města (patřily však do historického politického okresu Nové Město nad
Metují, jenž zanikl v roce 1949). Při založení svazku si obce stanovily následující okruhy své
spolupráce – památky, ekologii, dopravu, turistiku, informace o koordinaci služeb a řemesel,
informační výměnu a společnou prezentaci, tvorbu strategického plánu regionu a řešení
dalších koncepčních otázek území, včetně společného úsilí k dosažení na finance,
umožňující pokrytí smysluplných potřeb obcí a dotčeného území. Předsedou dobrovolného
svazku obcí se stal starosta Nového Města nad Metují (v současné době je předsedkyní
místostarostka města). Těžiště dosavadní činnosti Regionu Novoměstsko spočívá zejména
v turistické propagaci regionu (rozpočet svazku se pohybuje ve stovkách tisíc Kč). Prvním
hmatatelným výsledkem bylo provozování cyklobusů v roce 2005 (fungují dodnes). V roce
2006 obdržel Region Novoměstsko dotaci od Královéhradeckého kraje na technické
vybavení sborů dobrovolných hasičů ve výši 200 tisíc Kč. Nové Město se svého podílu na
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této dotaci vzdalo ve prospěch menších obcí svazku. Podle záměru představitelů členských
obcí by svazek obcí mohl v budoucnu více pomáhat při získávání dotací jak pro regionální
projekty, tak pro členské obce. V oblasti komunikace mezi představiteli členských obcí se
prozatím daří cíle stanovené před založením dobrovolného svazku naplňovat. Pravidelně se
organizují setkání představitelů obcí svazku. Ze strany Nového Města je rovněž menším
obcím poskytována určitá administrativní pomoc, spočívající zejména v konzultacích. Podle
vyjádření představitelů členských obcí Regionu Novoměstsko nespadajících do správního
obvodu Nového Města nad Metují jako obce s rozšířenou působností se o ně po této stránce
„stará“ Nové Město podstatně více než jejich města s rozšířenou působností. Region
Novoměstsko působí méně než deset let. Pro Nové Město nad Metují jako největší členskou
obec svazku se z finančního hlediska prozatím jeví spíše jako zátěž, protože město přispívá
nejvyšší částkou na provoz svazku a případných příjmů z dotací se mnohdy vzdává ve
prospěch menších členských obcí. Předpoklady o komunikaci a vzájemné koordinaci mezi
členskými obcemi, se kterými Nové Město založení svazku iniciovalo, se však Regionu
Novoměstsko plnit daří. Představitelé menších členských obcí většinou kladně hodnotí
možnost vzájemných konzultací mezi obcemi, zvýšení návštěvnosti obcí v souvislosti
s provozem cyklobusů a pomoc svazku při získávání dotací. Někteří představitelé členských
obcí poznamenávali, že je svazek se svými 29 členy možná až příliš veliký. Obce
nerozvíjející turistický ruch rovněž kritizují přílišné zaměření svazku prozatím pouze na tuto
oblast. Činnost Regionu Novoměstsko je však možno z pohledu členských obcí hodnotit
pozitivně [srov. Čopík 2006; rozhovory s představiteli sedmi obcí Regionu Novoměstsko].
V úvodu příspěvku jsme si položili rovněž otázku, zda má lokální stranický systém
malých měst význam i pro okolní obce? Dá se hovořit o úloze malých měst v organizačních
sítích politických stran? Minimálně na druhou otázku je možné odpovědět kladně, zejména
podíváme-li se na otázku z historické perspektivy. Politické strany zakládaly své místní
struktury (politické spolky) ve venkovských oblastech často nejprve v malých městech
(většinou sídlech samosprávných – soudních – okresů). Kupříkladu v okrese Nové Město
nad Metují pracovala již od sedmdesátých let 19. století organizace Národní strany
svobodomyslné (mladočeské). Dobové prameny o ní hovoří jako o politické pětce a sídlila
v Novém Městě nad Metují [Pamětní kniha obce Nahořany I: 57-58]. Podobně na
novobydžovsku fungující Politický klub pro Nový Bydžov a okolí, jenž byl ustaven v roce
1888 [Prokop 2005: 90-91]. V současné době se dá hovořit o poklesu počtu členů místních
organizací politických stran (nejen v České republice). Největší členskou základnu v ČR
vykazují strany s nepřerušenou činností v období tzv. Národní fronty, tj. KDU-ČSL a KSČM.
Počet členů však má klesající tendenci i v případě těchto stran (stárnutí apod.) [srov. Linek,
Macháček 2006]. Např. komunisté mají v organizační struktuře tzv. střediska pracující
v obcích s rozšířenou působností. Jedním z nich je Nové Město nad Metují. Základní
organizace již existují pouze ve dvou z 13 obcí obvodu Nového Města (samotné město a
jedna obec). Další dvě organizace zanikly v posledních zhruba 10 letech. Členové a
sympatizanti strany ze spádového obvodu tak na stranické schůze i další akce většinou jezdí
do Nového Města. Členové mimo město však pracují i v dalších místních organizacích
novoměstských stran. Místní sdružení ODS má např. členy mimo jiné z obce Pohoří
[materiály a rozhovory s členy místních organizací politických stran].

Shrnutí:
Zatímco venkovské obce i přes značné rozdíly mezi nimi představují celky, jejichž
politické mechanismy lze analyzovat, u venkovských mikroregionů, dobrovolných svazků
obcí a jiných forem meziobecní spolupráce je to obtížnější. Na druhé straně ovšem tyto
regionální útvary mají – vzhledem k rozdrobené sídelní struktuře – klíčovou úlohu v rozvoji
venkova. V tomto kontextu vyniká i role malých měst, jež představují přirozená a mnohdy i
tradiční centra politického života a veřejné správy, jež svým významem přesahují vlastní
hranice města.
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Abstract
Using unique collected survey data we estimate link between commuting for work and the
level of household exposure to floods. The result suggests an empirical puzzle - individuals
affected by only one flood are roughly by 10% more likely to engage in the commuting activity,
whereas those affected by two floods are by 13% less likely to do so. We explain the result by the
fact that individuals commute for work to accumulate resources to decrease the household’s
vulnerability to the flood risk, amongst other reasons. When the flood risk is high, some
households out-migrate, and stayers commute less, probably, for similar reasons as why they
stay. Further, we find evidence in support of the “network effect” hypothesis - an individual with an
active commuter in the household is by 47% more likely to commence commuting.

Keywords: commuting, flood risk, probit.

1 Introduction and survey design
We investigate the effects of floods on the economic activity of local residents. The
underlying hypothesis is that households affected by floods act economically different than
non-affected households. We postulate two interrelated research questions: “Are flood affected
individuals more or less likely to engage in the commuting-for-work activity?” and “What is the
character of the relationship between the number of floods experienced and the likelihood of
commuting for work?” We find that commuters, on average, earn more than non-commuters. We
expect that individuals start commuting to accumulate funds to reduce the level of their household
exposure to risk or out-migrate from the risk area.
Significant evidence suggests the devastating effects of floods on the well-being of the
local community (Kreibich and Thieken, 2009, Yeo, 2002). The research also indicates poor
preparedness of households residing in risk areas, as well as the government in terms or providing
recovery measures. Botzen et al. (2009) finds that affected households in the Netherlands
differently react to the purchase of the flood insurance and undertake measures to mitigate the risk
of flooding. Masozera et al. (2007), Morrow and Enarson (1996) find that the socio - economic
status plays an important role in individual’s ability to recover from the natural disaster. Those with
more wealth have better access to transportation means (and can thus evacuate in a timely
manner or out-migrate from the risk area), they can also afford faster reconstruction of affected
property or get access to insurance. Masozera et al. (2007) finds that individual access to
transportation greatly reduced the individuals’ vulnerability to the hurricane.
To collect data we conduct a survey. The population of interest is households residing in

46

risk areas of the Bečva river in the Eastern part of the Czech Republic1. We stratify the population
of interest with respect administrative region and the level of past exposure to floods: badly
affected areas (occurrence of at least two floods), moderately affected areas (occurrence of one
flood) and unaffected areas (no floods occurred and location within 200 meters from the
moderately affected area). The data on distribution of houses across the three risk areas is taken
from ČHMÚ (2012). We distribute the total number of interviews proportionally to the population in
each stratum.
The survey instrument consists of two parts - household level questions and individual
level questions. The household level questions consist of several blocks aimed at learning the
past experience with floods, response during the recovery phase and preparedness for potential
floods in the future. The individual level questions are aimed at learning characteristics, economic
activity as well as intentions of each adult member of the household. These characteristics include
age, marital status, education, employment details, income, experience, commuting for work and
migration intentions. The questionnaire consists of many open-ended questions, in which
respondents can evaluate their household’s vulnerability to the flood risk and express their opinion
on effectiveness of the government anti-flood measures. These questions help us understand the
situation of each individual household.

2 Data description
The structure of our data is graphically depicted in Figure 1. Given the flood occurrence in
the area (no flood, one – three floods), individual chooses whether to commute for work.
Figure 1: Data structure on flood occurrence and commuting.

Nature

flood: yes

flood: no

One - three floods

No floods

Commute?
Yes

No

Yes

No

Obviously, to address the research questions we have to perform a pair-wise comparison
between all four subgroups: affected by flood and commute, affected by flood and no commute, no
affected by flood and commute, no affected by flood and no commute.
In the collected sample we have data on 304 households, 875 individuals and dates of five
flood occurrences: 1997, 2002, 2006, 2009 and 2010. In line with the official data our research
finds (see Table 1) that the most severe flood took place in 1997 - 184 households and 568
1

In a related study Brázdil et al. (2011) research the Morava river, the main stem for the Bečva river.
However, the Bečva river itself remained rather untouched in their analysis.
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individuals in the collected sample were affected. This compares to 66 households and 193
individuals affected in 2010, the second most devastating flood in the researched area. Many
households had repeated flood experience, and these households show up in more than one flood
year. For this reason numbers opposite to flood years add up to more than 304. 27.9% of the
surveyed households have no experience with floods, slightly more than one third have
experience with only one flood, 28.3% experienced two floods and 8.2% of the surveyed
households experienced at least three floods.
Table 1: Flood occurrences and cumulative flood experience.
flood
1997
2002
2006
2009
2010

households
%
individuals
184
60.5
568
37
12.2
123
23
7.6
66
57
18.8
160
66
21.7
193
Cumulative flood experience
no floods
85
27.9
231
one flood
108
35.5
303
two floods
86
28.3
262
three
floods
25
8.2
79

%
64.9
14.1
7.5
18.3
22.1
26.4
34.7
29.9
9.0

Basic demographic characteristics are provided in Table 2. We have almost equal shares
of males and females, most of whom (62%) are married, 23.2% are single, 9.5% are widowed and
4.2% are divorced. 40% of respondents have completed secondary education, slightly less,
34.6%, have incomplete secondary education and only 9,6% have Master’s degree or above.
Table 2: Basic demographic characteristics.
N
%
439 50.17 Occupation type:
low - skilled
203 23.2 medium - skilled
542 62.0 high - skilled
37
4.2 entrepreneur
83
9.5 retired
student
101 11.6 maternity leave

Male
Marital status:
single
married
divorced
widowed
Education:
primary
incomplete
secondary
302
complete secondary 357
professional
Bachelor
Master and above

12
15
84

34.6 unemployed
40.9
Commute for
1.4 work:
1.7
9.6
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N

%

136
159
64
45
333
57
25

15.5
18.2
7.3
5.1
38.1
6.5
2.9
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4.8

146 37.15

In the sample the retirees are 333 individuals, students and unemployed are 57 and 42 individuals
respectively, and 25 women are on the maternity leave. In the questionnaire we developed a scale
to rank the skill intensity of the employment occupation. We find that the distribution of
respondents across low-, medium- and high-skilled occupations is 15.5%, 18.2% and 7.3%
respectively. The share of commuters (out of the pool of working age sample excluding students
and women on the maternity leave) is 279 individuals, or 68.1%. The research question are
addressed on the subsample of the working age population excluding students and women on the
maternity leave.

3 Empirical model and estimation results
To address the postulated research questions we formulate the following regression
model:

commutei =  0  1one_floodi   2two_floodsi   3 fam_comi   4 fin_lossi

  5educ2i   6educ3i   7 genderi  8 age30i  9 age40i 

(1)

 10 age50i  11marriedi  12 kids2 i  13 kids3i  R'    i
where commute is a binary variable that equals 1 if a respondent commutes, and 0
otherwise; one_flood and two_floods are dummy variables for one and two flood occurrences
respectively. Variable fam_com equals 1 if there is any other member in the family, who started
commuting before the respondent; and 0 otherwise. With this variable we wish to test the “network
effects” hypothesis, which means that it is easier for an individuals to start commuting once there
is already somebody in the family doing so. To a large extent it has to do with a decrease in
information costs. Variable fin_loss measures the level of total self-reported household losses
(expressed in monetary terms) from the experienced floods before the start of commuting. R is a
vector of region fixed effects, which account for the region-level heterogeneity, for example, the
local labor market situation. Under the assumption  i ~ N (0,  2 ) regression (1) is a standard
probit model. The estimation results of regression (1) and the marginal effects are given in Table
3.
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Table 3: Probit estimates of regression (1). Standard errors are clustered by family id .
*** - 1% significance level, ** - 5% significance level, * - 10% significance level.
variable
one_flood

estimate
0.590 ***

robust SE

dy/dx

0.183

SE

0.138 ***

0.041

two_floods

estimate

robust SE

dy/dx

SE

0.397 *

0.207

0.092 *

0.047

-0.575 **

0.290

-0.133 **

0.066

loss

-0.166 **

0.066

-0.039 **

0.015

-0.096

0.075

-0.022

0.017

married

-0.232

0.183

-0.054

0.043

-0.224

0.189

-0.052

0.044

male

0.249

0.172

0.058

0.039

0.256

0.172

0.059

0.039

age30

1.036 ***

0.287

0.242 ***

0.066

1.038 ***

0.288

0.239 ***

0.065

age40

0.649 ***

0.248

0.151 ***

0.057

0.681 ***

0.255

0.157 ***

0.058

age50

0.292

0.229

0.068

0.053

0.320

0.234

0.074

0.053

educ2

-0.345 *

0.183

-0.081 **

0.043

-0.327 *

0.184

-0.075 *

0.043

educ3

-0.086

0.242

-0.020

0.056

-0.094

0.242

-0.022

0.056

kids2

0.038

0.211

0.009

0.049

0.017

0.216

0.004

0.050

kids3

-0.053

0.392

-0.012

0.092

-0.073

0.384

-0.017

fam_com
_cons
N. obs.
log-likelihood
Region fixed
effects

1.997 ***

0.212

-6.263 ***

0.365

0.466 ***

0.037

2.067 ***

0.216

-6.194 ***

0.366

393

393

-164.934

-162.844

yes

yes

0.477 ***

The estimation results suggest that the exposure to floods has a sizeable non-linear effect
on the individual probability of commuting. Exposure to only one flood increases the commuting
probability by 13.8% or 9.2%, depending on the inclusion of variable second_flood in the
regression. This confirms our conjecture that flood affected households do in fact commute more.
Though the exact link is unknown, we conjecture that individuals commute more, because,
besides other things, they face the pressure to cover losses from floods and get ready for possible
floods in the future. Alternatively, individuals save up to out-migrate. This brings us to the effect of
the occurrence of the second flood - it is negative. Those individuals affected by two floods are by
13.3% less likely to commute for work.
The result produces a puzzle - a first flood pushes individuals to commute, whereas a
second floods deters. We suspect that those affected by one flood only commute more. However
when the risk of a second flood is high or after a second flood has occurred, individuals
out-migrate to safer areas. Those who stayed after a second flood are in fact those who were not
able to out-migrate. Since they were unable to out-migrate for some reason, they commute much
less, probably for the same reason as why they did not out-migrate.
We further confirm the “network effect” – a respondent with an active commuting family
member is by 47% more likely to engage in commuting. Younger individuals aged below 40 are
much more likely to commute than older cohorts. The variable fin_loss has somewhat a
counter-intuitive sign. Since losses were partially covered by insurance and immediate
government aid, we would be cautious about interpreting the estimate. Further, gender, family
status, education or the number of children play no role in predicting the commuting behavior.
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0.089
0.037
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Úroveň a vývoj vzdělanosti obyvatel Jihomoravského kraje
Level and development of education of the population of
South Moravian Region
Jaroslav Dufek, Kristina Somerlíková

Abstrakt:
Práce se věnuje problematice vzdělání obyvatel Jihomoravského kraje a jeho okresů.
Výchozí data získaná z evidence ČSÚ se vztahují ke sčítání obyvatel v letech 2001 a 2011.
Výsledky kvantifikují růst úplného středního (9 %) a vysokoškolského (29 %) vzdělání oproti
poklesu nižších stupňů. Jako míry charakterizující úroveň vzdělanosti obyvatel byly navrženy
indexy vzdělanosti. Výrazně nejvyšší vzdělanost při nejnižším relativním růstu vykazuje
okres Brno-město coby univerzitní město, nejnižší vzdělanost je v pohraničních okresech na
jihu kraje.

Klíčová slova:
Jihomoravský kraj, okresy, stupně vzdělání, indexy vzdělanosti

Abstract:
Te The work is dedicated to the education of population of the South Moravian Region and
its districts. The default data obtained from the records of the CZSO relate to the population
census in 2001 and 2011. Results quantify in crease of komplet esecondary education (9%)
and of higher education (29%) opposed to a decrease of loir education levels. As a measure
of characterizing the level of education of the population were designed indices of education.
Significantly maximum level o education and the lowest relativ eincrease has district Brnoměsto. The lowest level of educationis in the border districts in the South of Region.

Key words:
South Moravian Region, districts, levels of education, education indices

Úvod
Vzdělání obyvatel je jedním ze základních faktorů společenského rozvoje. Vzdělanostní
struktura výrazně ovlivňuje kvalitu lidských zdrojů a jejich vyšší kvalifikace je nezbytným
předpokladem dosahování vyšší úrovně výroby a služeb. Úroveň vzdělání hraje prokazatelně
významnou roli na trhu práce, neboť se permanentně zvyšuje náročnost většiny profesí. Je
zřejmé, že pracovní síla s alespoň středním vzděláním má větší šanci uplatnit se na trhu
práce než osoba, která má jen základní vzdělání. Je proto v zájmu nejen každého jednotlivce
získat požadované znalosti, schopnosti a dovednosti, ale i v zájmu státu, aby zejména
vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji dbal o tzv. „lidský kapitál“.
Cílem práce je hodnocení změn ve vzdělanostní struktuře obyvatel Jihomoravského
kraje a jeho okresů mezi sčítáními obyvatel v roce 2001 a 2011.

52

Materiál a metodika
Výchozí číselný materiál byl získán z evidence Českého statistického úřadu a
představuje data vztahující se ke sčítání obyvatel, domů a bytů 1. 3. 2001 (Tab. 1) a
předběžná data ze sčítání k 26. 3. 2011 (Tab. 2). Data vyjadřují počty obyvatel podle
nejvyššího ukončeného vzdělání nejen za celý Jihomoravský kraj, ale i v rámci jednotlivých
okresů.
Tab. 1: Vzdělání obyvatel okresů Jihomoravského kraje k 1. 3. 2001
z toho nejvyšší ukončené vzdělání
Okres

1
2
3
4
5
6
7

Obyvatelé
ve věku
15 a více
let

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

86782
322164
151517
95116
133480
71709
92734

základní
vč.
neukonč
.
19281
56490
36222
27450
37208
18184
27427

JM kraj

953502

222262

36464
95359
64035
37332
54085
29201
37120

úplné
střední
(s m.)
a vyšší
odborné
23777
108476
39256
23368
32706
18367
21606

353596

267556

střední
vč.
vyučení
(bez m.)

vysokoškolské

bez
vzdělání

nezjištěno

6281
57758
10470
5278
7981
5206
5180

363
576
411
458
544
210
707

616
3505
1123
1230
956
541
694

98154

3269

8665

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava

Tab. 2: Vzdělání obyvatel okresů Jihomoravského kraje k 26. 3. 2011
z toho nejvyšší ukončené vzdělání
Okres

1
2
3
4
5
6
7

Obyvatelé
ve věku
15 a více
let
91014
333151
172834
98734
135448
76005
96522

základní
vč.
neukonč
.
15380
44033
30323
21837
28724
14378
21744

1003708

176419

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
JM kraj

33642
78482
61444
35858
50650
27822
36473

úplné
střední
(s m.)
a vyšší
odborné
28453
112521
52460
27844
38354
22385
25697

324371

307714

střední
vč.
vyučení
(bez m.)

vysokoškolské

bez
vzdělání

nezjištěno

10232
75207
21251
8719
12379
8236
7944

413
1028
611
570
547
312
802

2894
21880
6745
3906
4794
2872
3862

143968

4283

46953

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava

Index celkové vzdělanosti:

IV 

Index středoškolské vzdělanosti:

I SV 

Index vysokoškolské vzdělanosti: I VV 

SM  V
 100
Z  SU  BV
SM
 100
Z  SU  BV
V
 100
Z  SU  SM  BV
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kde: Z
SU
SM
V
BV

– základní vzdělání vč. nedokončeného,
– střední vzdělání bez maturity vč. vyučení,
– úplné střední vzdělání s maturitou vč. vyšší odborné vzdělání,
– vysokoškolské vzdělání,
– bez vzdělání.

Výsledky
V absolutním vyjádření jsou počty obyvatel podle ukončeného vzdělání v obou
hodnocených termínech přehledně znázorněny na Graf 1.

222 262

základní

176 419
353 596

střední vč. vyučení

324 371
267 556

střední s maturitou

307 714
98 154

vysokoškolské

143 968

bez vzdělání

0

3 269

1. 3. 2001

4 283

26. 3. 2011

100000

200000

300000

400000

Graf 1: Počet obyvatel JM kraje podle nejvyššího stupně ukončeného vzdělání
Zdroj: vlastní zpracování

Je zřejmé, že došlo k nárůstu počtu obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou a
se vzděláním vysokoškolským a naproti tomu se snížil počet obyvatel se vzděláním
základním a středním včetně vyučených. To je příznivý vývoj, i když pokles by byl žádanější
převážně u základního vzdělání a u obyvatel bez vzdělání, počet vyučených by však klesat
neměl.
Pro posouzení velikosti změn ve vzdělanosti obyvatel Jihomoravského kraje mezi
oběma termíny a především pro vzájemné srovnání změn ve vzdělanosti v jednotlivých
okresech je třeba vzhledem k jejich rozdílné velikosti vycházet z relativního vyjádření.
Z uvedených důvodů byly v Tab. 3 a Tab. 4 zpracovány přehledy zastoupených skupin
obyvatel podle nejvyššího dosaženého vzdělání v procentech a pro Jihomoravský kraj jako
celek byly v Graf 2 vyhotoveny pro lepší názornou představu koláčové grafy.
Bohužel v roce 2011 se oproti roku 2001 výrazně zvýšil podíl nezjištěných případů, což
lze pravděpodobně zdůvodnit i tím, že za rok 2011 jde prozatím o předběžné výsledky.
Největší podíl vykazuje v obou termínech skupina obyvatel se středním vzděláním bez
maturity včetně vyučených. K 1. 3. 2001 dosahoval podíl této skupiny v rámci celého
Jihomoravského kraje 37,08 %, k 26. 3. 2011 došlo sice ke snížení, avšak podíl zůstal stále
nejvyšší na 32,32 %.
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Tab. 3: Vzdělání obyvatel okresů Jihomoravského kraje k 1. 3. 2001 v %
z toho nejvyšší ukončené vzdělání v %

1
2
3
4
5
6
7

Obyvatelé
ve věku
15 a více let

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

86782
322164
151517
95116
133480
71709
92734

22,22
17,53
23,91
28,86
27,88
25,36
29,58

42,02
29,60
42,26
39,25
40,52
40,72
40,03

úplné
střední
(s m.)
a vyšší
odborné
27,40
33,67
25,91
24,57
24,50
25,61
23,30

JM kraj

953502

23,31

37,08

28,06

Okres

základní
vč.
neukonč.

střední
vč.
vyučení
(bez m.)

vysokoškolské

bez
vzdělání

nezjištěno

7,24
17,93
6,91
5,55
5,98
7,26
5,59

0,42
0,18
0,27
0,48
0,41
0,29
0,76

0,71
1,09
0,74
1,29
0,72
0,75
0,75

10,29

0,34

0,91

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava

Tab. 4: Vzdělání obyvatel okresů Jihomoravského kraje k 26. 3. 2011 v %
z toho nejvyšší ukončené vzdělání v %
Okres

1
2
3
4
5
6
7

Obyvatelé
ve věku
15 a více let

91014
333151
172834
98734
135448
76005
96522

základní
vč.
neukonč
.
16,90
13,22
17,54
22,12
21,21
18,92
22,53

1003708

17,58

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
JM kraj

36,96
23,56
35,55
36,32
37,39
36,61
37,79

úplné
střední
(s m.)
a vyšší
odborné
31,26
33,77
30,35
28,20
28,32
29,45
26,62

32,32

30,66

střední
vč.
vyučení
(bez m.)

vysokoškolské

bez
vzdělání

nezjištěno

11,24
22,57
12,30
8,83
9,14
10,84
8,23

0,45
0,31
0,35
0,58
0,40
0,41
0,83

3,18
6,57
3,90
3,96
3,54
3,78
4,00

14,34

0,43

4,68

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava

2001

4
10,29

1 zákl. a neukonč.

2011
1
23,31

3
28,06
2
37,08

4
14,34

1
17,58

3
30,66

2
32,32

2 střed. vč. vyuč.
3 úpl. střed. s m.
a vyšší odb.
4 vysokoškolské
5 bez vzdělání
6 nezjištěno

Graf 2: Podíly obyvatel JM kraje podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání
Zdroj: vlastní zpracování

Při hodnocení jednotlivých okresů Jihomoravského kraje k 26. 3. 2011 lze konstatovat,
že největší podíl obyvatel s ukončeným středním vzděláním s maturitou i s ukončeným
vysokoškolským vzděláním má městský okres Brno-město. V případě středního vzdělání
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s maturitou následují venkovské okresy v pořadí Blansko, Brno-venkov, Vyškov, Hodonín,
Břeclav, Znojmo. Obdobné pořadí venkovských okresů je v případě vysokoškolského
vzdělání obyvatel, pouze okres Brno-venkov je před Blanskem. Všeobecně platí, že
v pohraničních okresech na jihu Jihomoravského kraje jsou podíly obyvatel s vyšším
vzděláním menší.
Změny vzdělanosti obyvatel v průběhu hodnoceného desetiletého období jsou patrné
z vypočtených koeficientů růstu v Tab. 5.
Tab.5: Koeficienty růstu 2011/2001 počtu obyvatel okresů JM kraje
z toho nejvyšší ukončené vzdělání v %
Obyvatelé
ve věku
15 a více
let

základní
vč.
neukonč.

střední
vč.
vyučení
(bez m.)

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

1,0488
1,0341
1,1407
1,0380
1,0147
1,0599
1,0408

0,7606
0,7541
0,7336
0,7665
0,7608
0,7461
0,7617

0,8796
0,7959
0,8412
0,9253
0,9228
0,8991
0,9440

úplné
střední
(s m.)
a vyšší
odborné
1,1409
1,0030
1,1714
1,1477
1,1559
1,1499
1,1425

JM kraj

1,0527

0,7542

0,8716

1,0927

Okres

1
2
3
4
5
6
7

bez
vzdělání

nezjištěno

1,5525
1,2588
1,7800
1,5910
1,5284
1,4931
1,4723

1,0714
1,7222
1,2963
1,2083
0,9756
1,4138
1,0921

4,4789
6,0275
5,2703
3,0698
4,9167
5,0400
5,3333

1,3936

1,2647

5,1429

vysokoškolské

Zdroj: vlastní výpočty

základní

75 %

střední vč. vyučení
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střední s maturitou
vysokoškolské

139 %

bez vzdělání

126 %

0%

50%
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Graf 3: Tempa růstu 2011/2001 obyvatel JM kraje podle stupňů vzdělanosti
Zdroj: vlastní zpracování

Při hodnocení rychlosti růstu lze s povděkem konstatovat, že nejvyšší růst se projevil
u skupiny vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, v rámci kraje se jeho podíl zvýšil o 39 %.
Rovněž u skupiny obyvatel s úplným středním vzděláním ukončeném maturitou došlo
k nárůstu o 9 %. Jde tedy o příznivý vývoj. Logicky z toho vyplývá pokles podílu s nižšími
stupni vzdělání. U obyvatel se středním vzděláním bez maturity se snížil podíl o 13 %,
u skupiny obyvatel s pouze základním vzděláním podíl poklesl dokonce o 25 %. Růst
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skupiny obyvatel bez vzdělání při tempu růstu 129 % sice vyjadřuje vysokou relativní změnu,
má však malou vypovídací schopnost vzhledem k výrazně nízkému počtu obyvatel této
skupiny. Je proto třeba zdůraznit, že na změny je třeba vždy pohlížet s ohledem na velikost
hodnocených jednotek, a to jak z absolutního, tak i z relativního hlediska.
Pokud jde o růst vyšších stupňů ukončeného vzdělání (SM a V) v jednotlivých okresech,
je nejnižší relativní růst zaznamenán v okresu Brno-město, přičemž v případě úplného
středního vzdělání nedošlo prakticky k žádné změně, u vysokoškolsky vzdělaných o 26 %.
Naproti tomu venkovské okresy dosáhly většího zvýšení, a to u úplného středního vzdělání o
14 až 17 % a u skupiny vysokoškolsky vzdělaných dokonce od 47 až do 78 %.
Za vhodné ukazatele úrovně vzdělanosti obyvatel lze považovat indexy vzdělanosti,
které vyjadřují poměr obyvatel s vyšším vzděláním ke skupině obyvatel se vzděláním nižším.
Tab. 6: Indexy vzdělanosti obyvatel JM kraje a jeho okresů
Okres
1
2
3
4
5
6
7

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo
JM kraj

Index vzdělanosti k 1. 3. 2001
středovysokocelkové
školské
školské
53,57
42,38
7,86
109,07
71,17
22,14
49,40
39,00
7,48
43,91
35,82
5,96
44,30
35,61
6,41
49,53
38,59
7,89
41,05
33,11
5,97
63,15

46,20

11,59

Index vzdělanosti k 26. 3. 2011
středovysokocelkové
školské
školské
78,25
57,56
13,14
151,90
91,05
31,85
79,81
56,79
14,68
62,74
47,78
10,12
63,49
48,00
10,47
72,02
52,65
12,69
56,99
43,53
9,38
78,25

57,56

13,14

Zdroj: vlastní výpočty

Index celkové vzdělanosti vyjadřuje podíl obyvatel 15letých a starších, kteří ukončili
úplné střední vzdělání složením maturity, případně dosáhli vysokoškolského vzdělání či
jiných vyšších stupňů vzdělání, ve vztahu k obyvatelům se vzděláním nižším včetně obyvatel
bez vzdělání. Při jeho hodnotě 100 % je poměr obou skupin vyrovnaný, vyšší hodnota svědčí
o více než 50 % obyvatel s vyšším vzděláním. Jak je zřejmé z Tab. 6, pouze u okresu Brnoměsto, jenž je univerzitním městem, dosahuje index celkové vzdělanosti vysokých hodnot a
to v roce 2001 109 % a v roce 2011 dokonce 152 %. U ostatních okresů je uvedený index
v obou termínech nižší než 100 %, i když v průběhu hodnoceného období doznal vysoký
nárůst a k 26. 3. 2011 nabyl hodnot od 57 % do 80 %.
Indexy středoškolské vzdělanosti, charakterizující středně vzdělanou skupinu obyvatel
s maturitou v poměru k obyvatelům se vzděláním nižším či bez vzdělání, vzrostly z 33–71 %
na 57–91 %. Nárůst vykazují rovněž indexy vysokoškolské vzdělanosti, kdy skupina obyvatel
s nejvyšším stupněm vzdělání, tj. s ukončeným vysokoškolským studiem, je porovnávána se
všemi ostatními skupinami. Zvýšily se z 6–22 % na 9–32 %.
Všeobecně lze konstatovat, že u všech okresů a tedy i v rámci celého Jihomoravského
kraje došlo ke zvýšení hodnot všech tří indexů vzdělanosti. Je tomu tak proto, že u obyvatel
se výrazně projevil zájem o vyšší vzdělání z důvodu získání větší kvalifikace a tím i lepším
uplatnění na trhu práce a že jejich snaha je rovněž podporována zvýšením počtu a kapacity
škol. Významnou úlohu v tomto směru sehrává rovněž zájem o celoživotní vzdělávání.
Velmi názornou představu o postavení Jihomoravského kraje jako celku i jeho
jednotlivých okresů v procesu vzdělávání obyvatel za hodnocené desetileté období poskytuje
Graf 4. Při členění okresů byla využita shluková analýza, na jejímž základě byly vytvořeny 3
skupiny.
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Vzdělanost obyvatel v zemích EU a trh práce
Education of the populationin the EU countriesand the
labor market
Jaroslav Dufek, Kristina Somerlíková, Eva Sapáková

Abstrakt
Země EU vykazují více či méně rozdílnou úroveň vzdělání jejich populací. Jedním z cílů
práce je posoudit vzdělání obyvatel jednotlivých zemí podle procenta dosaženého
sekundárního a terciárního vzdělání 25–64letých, kteří představují produktivní složku
populace. Prostřednictvím shlukové analýzy byly vytvořeny skupiny zemí, které jsou
z hlediska vzdělanosti sobě blízké. Z tohoto pohledu zaujímají přední místa především země
střední a východní Evropy, naproti tomu se na konci pořadí nacházejí jihoevropské země.
Stěžejním cílem práce je prokázání vlivu vzdělání na nezaměstnanost či zaměstnanost. Byly
vytvořeny tři skupiny podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání a v jejich rámci
vyjádřeny míry nezaměstnanosti a míry zaměstnanosti. Na základě analýzy variance byl
potvrzen vysoce průkazný rozdíl.

Klíčová slova
země EU, vzdělání, trh práce, shluková analýza, analýza variance

Abstract
EU countries show a more or less different education levels their population. One of the work
aims is to evaluate the population aged 25–64 who are a productive component in the
countries according to the percentage achieved by secondary and tertiary education. The
group of countries closed to each other in terms of education were created using cluster
analysis. From this perspective, the leading positions are occupied mainly countries central
and eastern Europe, while Southern European Countries are located on the end of the
sequence. The principal aim of this work was to demonstrate the education impact on both
unemployment or employment. three groups were created according to the highest education
level and within expressed unemployment and employment rates. Based on the analysis of
variance was confirmed by a highly significant difference

Keywords
EU countries, education, labor market, cluster analysis, analysisofvariance

Úvod
Pro společenský rozvoj má nezastupitelné místo zvyšování kvalifikace lidského kapitálu,
jenž představuje znalosti a dovednosti, které si lidé osvojili a které uplatňují na trhu práce a
vnášejí do produkčního procesu. Je proto v zájmu každé země zvyšovat vzdělanost jejích
obyvatel, neboť tím se zvyšuje rovněž ekonomická aktivita. Vyšší úroveň vzdělání obyvatel
má příznivý vliv na trh práce, neboť se projevuje ve snižování nezaměstnanosti a tím i ve
vyšší úrovni zaměstnanosti. Je tedy zřejmé, že zvyšování vzdělanosti obyvatel vede k vyšší
kvalitě lidského kapitálu, což je základním předpokladem k dosahování příznivějších sociálně
ekonomických výsledků a že tedy přispívá k rozvoji dané země.
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Cílem práce je zhodnotit dosažené vzdělání obyvatel v zemích EU, posoudit jejich
disparitu z hlediska vzdělanosti a především kvantifikovat vliv úrovně vzdělanosti na trh
práce.

Materiál a metodika
Předmětem zkoumání je soubor 27 zemí EU, přičemž výchozí data pro analýzu se
vztahují k roku 2011 a jsou získána z evidence Eurostatu. Hodnocena byla populace 25–
64letých jako produktivní část obyvatel. Při zpracování a hodnocení jsou využity následující
ukazatele:
 procento obyvatel, kteří dosáhli alespoň úplného středního vzdělání (vyššího
sekundárního a terciárního vzdělání, vyššího středního a vysokoškolského vzdělání),
 procento obyvatel, kteří absolvovali celoživotní vzdělávání,
 míra nezaměstnanosti,
 míra nezaměstnanosti v členění podle nejvyššího stupně dosaženého vzdělání,
 míra zaměstnanosti v členění podle nejvyššího stupně dosaženého vzdělání.
Tab. 1: Vybrané ukazatele produktivní populace 25–64letých v zemích EU v roce 2011
Země EU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spoj. království

EU celkem

% populace s vyšším středním
a vysokoškolským vzděláním

% absolventů
celoživotního
vzdělávání

Míra
nezaměstnanosti

71,3
80,2
92,3
76,9
86,3
88,9
73,4
64,5
53,8
71,6
56,0
75,0
87,7
92,9
77,3
81,8
31,1
72,3
82,5
89,1
35,0
74,9
84,5
91,3
83,7
82,0
76,4

7,1
1,2
11,4
32,3
7,8
12,0
6,8
2,4
10,8
5,5
5,7
7,5
5,0
5,9
13,6
2,7
6,6
16,7
13,4
4,5
11,6
1,6
15,9
3,9
23,8
25,0
15,8

7,2
11,3
6,7
7,6
5,9
12,5
14,4
17,7
21,7
9,6
8,4
7,9
16,2
15,4
4,8
10,9
6,5
4,4
4,2
9,7
12,9
7,4
8,2
13,6
7,8
7,5
8,0

73,4

8,9

9,7

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava
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Tab 2: Míry nezaměstnanosti a zaměstnanosti populací 25–64letých podle stupně
vzdělání ISCED 1997 v zemích EU v roce 2011

Země EU

Míra nezaměstnanosti
populace 25–64letých

Míra zaměstnanosti
populace 25–64letých

nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království

EU celkem

0–2
12,1
25,5
21,6
8,90
13,9
26,4
21,7
17,0
26,4
12,9
9,4
7,4
27,5
37,3
6,1
23,1
7,4
5,4
7,1
16,9
13,3
6,9
12,7
39,2
11,3
11,0
10,4

3–4
5,7
9,0
5,7
6,0
5,8
11,9
15,1
17,7
19,3
7,4
6,0
6,9
16,9
17,7
3,7
9,6
:
3,8
3,2
8,7
10,9
6,4
8,2
11,5
6,9
4,6
6,1

5–6
3,4
4,7
2,6
5,0
2,4
7,9
7,2
12,8
11,7
4,9
5,2
5,8
6,9
5,6
3,5
3,9
:
2,8
2,3
4,5
8,0
3,8
4,7
5,2
4,0
3,9
3,7

0–2
47,3
37,3
40,4
62,0

3–4
68,9
65,9
71,7
77,7

5–6
82,0
82,1
81,0
85,5

57,3
48,3
44,7
53,6
51,4
55,0
50,3
65,1
46,7
32,7
58,6
36,5
51,2
62,5
56,4
38,7
65,5
50,7
45,8
29,7
54,1
64,4
55,7

76,3
69,8
61,6
56,7
61,9
70,1
66,5
71,0
63,3
61,2
65,5
62,1
76,3
79,2
77,2
63,0
70,2
63,2
67,4
66,3
72,5
81,1
75,7

87,6
79,1
79,3
74,1
76,6
81,0
77,0
81,2
83,4
87,5
83,7
78,4
86,4
86,8
86,0
82,4
80,9
82,1
85,5
76,8
84,3
86,9
82,7

14,7

7,6

5,0

53

69,9

82,1

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava

Úroveň vzdělání podle ISCED 1997:
 preprimární vzdělávání, primární vzdělávání a nižší sekundární vzdělávání (0–2)
 vyšší sekundární vzdělávání a postsekundární neterciární vzdělávání (3–4)
 terciární vzdělávání (5–6)
Při zpracování dat byly uplatněny tabelární a grafické vyjadřovací prostředky a
statistické metody podle účelu a cíle zkoumání. U výpočtů, které charakterizují soubor 27
členských zemí EU, nebylo přihlíženo k jejím rozdílným velikostem, naopak všechny země
EU byly zvažovány jako rovnocenné jednotky a každá z nich měla stejnou váhu..V případě,
kdy jde o Evropskou unii jako celek, vychází výpočty z celounijních dat.
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tomu se na konci pořadí nacházejí jihoevropské země. U 15 zemí převyšuje podíl mužů nad
podílem žen, u zbývajících 12 zemí je tomu naopak.
Zatímco vyšší klasické vzdělání populace 25–64letých vykazuje všeobecně vysoké
podíly, podíly absolventů celoživotního vzdělávání dosahují kromě výjimek nízké hodnoty,
jak prezentuje Graf 2.
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Graf 2: Procento absolventů celoživotního vzdělávání z populace 25–64letých
v zemích EU v roce 2011
Zdroj: vlastní zpracování

Ve 22 zemích, tedy v převážné většině z 27 členských zemí, vykazují vyšší procento
absolventů celoživotního vzdělávání ženy než muži. Čím vyšší je celkový podíl, tím jsou
rovněž větší rozdíly v podílech podle pohlaví, jak je zřejmé ve třech severských zemích.
Z hlediska obou druhů vzdělávání jsou vytvořeny skupiny sobě blízkých zemí. Před tím
však bylo třeba převést původní hodnoty obou ukazatelů na standardizované hodnoty, jejichž
průměr je roven nule a rozptyl jedné. Podle dendrogramu (Graf 3) by bylo s přihlédnutím na
vzdálenosti vhodné vytvořit 3 shluky, avšak jeden ze shluků by obsahoval 20 zemí. Aby
došlo k většímu rozlišení, bylo zvoleno 5 shluků, které prezentuje graf shluků (Graf 4).
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Graf 3: Dendrogram zemí EU podle ukazatelů vzdělanosti
Zdroj: vlastní zpracování
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Obr. 3: Graf shluků zemí EU podle ukazatelů vzdělanosti
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Graf 4: Graf shluků zemí EU podle ukazatelů vzdělanosti
Zdroj: vlastní zpracování

Členění zemí do shluků:
Ad a) 8 zemí: průměrné sekundární a terciární vzdělání, podprůměrné celoživotní vzdělání
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1–Belgie, 2–Bulharsko, 7-Irsko, 8–Řecko, 10–Francie, 12–Kypr, 16–Maďarsko,
22–Rumunsko
Ad b) 7 zemí: nadprůměrné sekundární a terciární vzdělání, průměrné celoživotní vzdělání
3–Česká republika, 5–Německo, 6–Estonsko, 13–Lotyšsko, 14–Litva, 20–Polsko,
24–Slovensko
Ad c) 3 země: nadprůměrné sekundární a terciární vzdělání i celoživotní vzdělání
4–Dánsko, 25–Finsko, 26–Švédsko
Ad d) 4 země: podprůměrné sekundární a terciární vzdělání, průměrné celoživotní vzdělání
9–Španělsko, 11–Itálie, 17–Malta, 21–Portugalsko
Ad e) 5 zemí: průměrné sekundární a terciární vzdělání, nadprůměrné celoživotní vzdělání
15–Lucembursko, 18–Nizozemsko, 19–Rakousko, 23–Slovinsko, 27–Spojené království
Kromě členění zemí EU do skupin podle úrovně vzdělání je dalším úkolem hodnotit vliv
vzdělání na nezaměstnanost a zaměstnanost. Získaná data míry nezaměstnanosti pro
populace 25–64letých jsou znázorněna v Grafu 5. Data míry zaměstnanosti byla zjištěna
pouze pro části populací podle 3 stupňů dosažené úrovně vzdělání. V tomto členění byla
rovněž získána data míry nezaměstnanosti,
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Graf 5: Nezaměstnanost populace 25–64letých v zemích EU v roce 2011
Zdroj: vlastní zpracování

Pro posouzení očekávaného vlivu vzdělání na nezaměstnanost byl zpracován bodový
graf vztahu mezi podílem produktivní populace s alespoň vyšším středním vzděláním a
mírou nezaměstnanosti (Graf 6), z něhož by měla být závislost zřejmá. Rozložení bodů však
nesvědčí o větší závislosti, což potvrzuje rovněž průběh regresní přímky a hodnota
koeficientu determinace.
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Z výsledků vyplývá, že jde o nízkou statisticky neprůkaznou korelační závislost.
Spolupůsobí zde více rušivých vlivů. Podle regresní přímky y' = –0,0286 x + 12,09 lze
očekávat, že zvýšení procentního podílu produktivní populace 25–64letých o 10 % se projeví
ve snížení míry nezaměstnanosti v průměru o 0,29 %.
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Graf 6: Závislost mezi podílem populace 25–64letých s vyšším sekundárním a
terciárním vzděláním a mírou nezaměstnanosti v zemích EU v roce 2011
Zdroj: vlastní zpracování

V případě vlivu celoživotního vzdělávání na nezaměstnanost se jedná o mírnou
korelační závislost na hranici statistické průkaznosti. Z regresní přímky o vypočtené rovnici
y' = –0,201 x + 12,0075 vyplývá, že při zvýšení podílu 25–64letých s absolvovaným
celoživotním vzděláváním o 10 % lze očekávat snížení míry nezaměstnanosti zhruba o 2,02
%.
Vhodnější způsob, jak prokázat vliv vzdělání na nezaměstnanost je využití analýzy
variance při testování rozdílů v míře nezaměstnanosti u 3 skupin vytvořených podle
standardní klasifikace úrovně vzdělání 0–2, 3–4, 5–6 (ISCED, 1997). V daném případě lze
prokázat vysoce významný vliv.
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Graf 6: Míra nezaměstnanosti populace 25–64letých v zemích EU v roce 2011
podle stupně ukončeného vzdělání
Zdroj: vlastní zpracování
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ANOVA – míra nezaměstnanosti
Zdroj variability
Skupiny (úrovně vzdělání)
Reziduum (země)
Celkem

α = 0,01

SS

St. voln..

MS

1735,63
2932,55
4668,18

2
75
77

867,81
39,10

F
22,19

Hodnota P

F krit.

2,68E-08

4,90

Obdobně je prokázán na základě analýzy variance vliv vzdělání na zaměstnanost
testováním rozdílů v míře zaměstnanosti u 3 skupin podle úrovně vzdělání. Byl prokázán
vysoce průkazný rozdíl a tedy vysoce významný vliv.
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Graf 7: Míra zaměstnanosti populace 25–64letých v zemích EU v roce 2011
podle stupně ukončeného vzdělání
Zdroj: vlastní zpracování

ANOVA – míra zaměstnanosti
Zdroj variability
Skupiny (úrovně vzdělání)
Reziduum (země)
Celkem

α = 0,01
SS

13770,55
4002,30
17772,85

St. voln.

MS

2
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80

6885,28
51,31

F
134,19

Hodnota P

F krit.

5,62E-26

4,89

I když nejde o výběrové soubory zemí, byla použita testovací procedura analýzy
variance, aby tak byly s vysokou průkazností obecněji prokázány rozdíly v úrovni uvedených
měr podle úrovní vzdělání, čímž byla potvrzena závislost nezaměstnanosti a zaměstnanosti
na vzdělání.

Závěr
Země EU spojuje společný zájem o sociálně ekonomický rozvoj, vykazují však přesto
z různých důvodů více či méně rozdílné výsledky. V práci je zaměřena pozornost na úroveň
vzdělání jejich produktivní části populace, konkrétně na procentický podíl 25–64letých
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s alespoň úplným středoškolským vzděláním, procentický podíl absolventů celoživotního
vzdělávání a v souvislosti s tím na dva makroekonomické ukazatele trhu práce a to na míru
nezaměstnanosti a míru zaměstnanosti.
Z hlediska společného hodnocení obou ukazatelů vzdělanosti bylo vytvořeno 5 skupin
zemí, které vykazují vyšší stupeň homogenity. Vliv vzdělanosti na míru nezaměstnanosti
hodnocený prostřednictvím regrese a korelace se projevil jako velmi nízký, naproti tomu při
využití standardní klasifikace úrovně vzdělání byl metodou analýzy variance prokázán
vysoce významný vliv. Vyšší úroveň vzdělání se projevuje v nižší nezaměstnanosti a naproti
tomu ve vyšší zaměstnanosti.
Výsledky práce jsou výstupem vztahujícím se k řešenému dílčímu výzkumnému úkolu
05, tematického směru 5, výzkumného záměru MSM 6215648904.
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Způsoby adaptace domácností na povodňové riziko:
případová studie povodí Bečvy

Household Coping with and Adapting to River Flood Risk:
Case Study of Bečva River Basin

Barbora Duží, Dmytro Vikhrov, Robert Stojanov, Illan Kelman, David Juřička

Abstrakt:
Příspěvek přináší výsledky výzkumu realizovaného v části povodí řeky Bečvy v České
republice, jehož cílem bylo zjistit, jak se domácností adaptují na povodňové riziko a jaké
faktory tyto opatření ovlivňují. V teoretické části jsou rozlišeny strategie zvládání a adaptace
a povodňové riziko, které byly v empirické části ověřeny na vzorku 304 domácností. Výzkum
ukázal, že míra těchto opatření je poměrně nízká, nezávisle na počtu zkušeností s
povodněmi. Mezi hlavní bariéry patří otázka finančních nákladů, avšak tento faktor společně
s dalšími je třeba ověřit v rámci dalšímu výzkumu.
Regrese ukázala, že mezi hlavní faktory, které pozitivně podporují adaptační opatření
domácností patří počet mužů a dětí v rodině, překvapivě se ukázala jako významný faktor i
percepce povodňového rizika. Naopak fakt, že dům má zvýšené přízemí (1 metr a výše),
množství dalších opatření snižuje (pravděpodobnost realizace dalšího opatření klesá o 20%).
Je třeba dalšího výzkumu, který by pomohl odhalit další faktory ovlivňující adaptační
opatření, které ovlivňují rozhodování domácností a tím pádem i strategie vedoucí ke snížení
povodňového rizika.

Klíčová slova:
povodňové riziko, adaptace, zvládání, domácnosti, povodí Bečvy, změna klimatu

Abstract:
Surveys of 304 households were used to determine flood risk reduction measures adopted in
the case study of the Bečva River in the Czech Republic. Coping and adaptation measures
were differentiated for river flood risk, but uptake of both was low, irrespective of experience
with floods. Cost seemed to be a barrier towards implementation, but more work is needed to
understand the combination of factors limiting adoption of household flood risk reduction
measures. Regression analysis indicated that more men and more children in a household
would support the adoption of measures, as does perception of living in a flood risk zone.
When a house is elevated up from ground level by 1 metre or more, the likelihood of taking
further measures decreased by 20%. Further investigation of these factors and why, not just
how, they influence household choices would support flood risk reduction strategies,
especially under a changing climate.

Key words:
flood risk, household, adaptation, coping, Bečva river basin, climate change

70

Introduction
River floods have long affected humanity and the projection under climate change is that
they will become more intense and more frequent in some locations (IPCC 2012). Often,
seasonal variations will be evident, such climate change decreasing winter flood frequency in
the Elbe and Oder rivers of central Europe (Mudelsee et al. 2002). With local trends, such as
in central Europe, often not matching global trends (IPCC 2012), people’s perceptions of the
river flood risk and their adaptation responses to that perceived risk can be complex and are
worthy of continued study. That is particularly the case since urban development, river
engineering, and agriculture amongst other human activities can have more influence on
river flood risk than climate change (e.g. Begum et al. 2007; Djordjevič et al. 2011; Mechler
and Kundzewicz 2010; Szöllösi-Nagy and Zevenbergenvan 2005; van Ree et al. 2011).
This paper examines how households in central Europe cope with and adapt to the risk
of river flooding (see also Kundzewicz et al. 2010). The Bečva River in the Czech Republic is
the case study. The Czech Republic has experienced numerous flood disasters throughout
its history, the most recent at the national level being in 1997, 2002, 2006, 2010, and 2013
(Kaspar and Müller 2008 and Schanze 2013 discuss some of these floods). While some
studies on flood risk in the Czech Republic exist (e.g. de Moel et al. 2009; Dráb and Říha
2010; Rodda 2005), little work has been done for the Czech Republic regarding individual,
household, and community actions for, and perceptions of, flood risk. This paper makes a
contribution to filling in this lacuna in the literature by analysing evidence from household
interviews regarding experiences with, perceptions of, and actions taken regarding river flood
risk.

Adaptation to and Coping with Floor Risk
Two main ways of society responding to extreme weather are coping and adapting
(IPCC 2012). From IPCC (2012) relying on English dictionary definitions, coping is the use of
available skills and resources to respond to risks with the aim of returning to a previous state
of affairs, while adaptation is anticipative, proactive, and involves structural changes that
consider longer time horizons. As such, coping strategies are the base on which adaptation
strategies are built, thereby extending coping strategies into a longer-term perspective (see
Table 1). Applying both strategies simultaneously means that each supports the other,
simultaneously covering all time scales.
At the household level, numerous studies examine coping and adapting to flood risk
reduction in Europe to determine why some measures are adopted and others are not.
These influencing factors include culture, societal status, demography, economics, and risk
perception.
We suggest that adaptation strategies could be considered as an extension of coping
strategies in some cases. Table 1 shows how household coping strategies are comparatively
straightforward, short-term, or basic approaches, whereas adaptation strategies tend to be
more long-term, structural adjustments usually considered during construction. Figure 2 also
illustrates the schematic of the factors expected to influence household choices regarding
flood risk. These links were investigated in the data analysis through how household
characteristics, flood risk perception, and flooding experience influence household measures
adopted to deal with flood risk.
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Table 1: Potential household coping and adaptation measures
Theme
Planning
construction

Insurance

Coping strategies

Adaptation strategies

and Changing floor material on the ground floor Not building in flood-prone areas.
to be water-resistant.
Elevating the ground floor (at least 1 m or above
Installing mobile window and door flood the Q100 flood level) or having garages or simple
barriers.
basements/cellars as the ground floor.
Re-finishing with flood-resistant finishes.
Using water-resistant materials and finishes.
Designing and constructing to withstand flood
forces.
Implementing hydro-isolation of the walls to avoid
water contact in inundated ground.
Installing more complex water drainage systems
around the house and terrain adjustments such as
earthworks, ditches, or retention basins.
Purchasing contents and property insurance
for environmental hazards.

Information
Preparedness

Using information from local forecasting and Having household meteorological and hydrological
warning systems.
stations.
Having and testing a household evacuation
plan under different scenarios.
Keeping valuables on upper stories.

Sources include Begum et al. (2007), IPCC (2012), Kreibich et al. (2005), and Szöllösi-Nagy and Zevenbergen
(2005)

Case Study Bečva
The selected case study is located in the east of the Czech Republic, in the foothills of
the Beskid Mountains, on the middle part of the Bečva River that flows into the Morava River
(Figure 1). The river is 61.6 km long with its river basin extending to 1,613 km2. The
Bečva River drains water from a forested, hilly, and precipitation-rich area which has small
retention capacity due to bedrock, leading to a highly fluctuating flow rate. The water level
tends to be highest during the spring in March and April and lowest during September.
Historically, the locals lived with the fluctuating level, but from the end of the nineteenth
century, projects were implemented to regulate the water flow. Particularly in the early
twentieth century, the river was altered, shortening meanders and smoothing the channel,
meaning that people moved closer to the river, with industry, infrastructure, and homes then
being located in the floodplain (Pavelka and Trezner 2001).
This rural region remains economically disadvantaged, even for the Czech Republic and
Central Europe (Povodí Moravy 2009). On top of the world’s financial crisis hitting rural areas
hardest in the Czech Republic, the towns located in the foothills along the Bečva River still
suffer from a post-industrial, post-Communist economy while trying to developlivelihoods in
mainly tourism, wood processing, food processing, and a chemical industry.
The case study area here is approximately 184 km2, its height above sea level is from
260-800m, and its average annual precipitation ranges from 650-800 mm. The selected area
involves about a 30 km stretch of the Bečva River. Amongst the most important tributaries
are the Loucka River in Valasske Mezirici and the Juhyne River near Choryne village. While
the impacts of climate change and river floods in the Czech Republic have been researched
a little (e.g. Brázdil et al. 2011a, b; Dubrovsky et al. 2005; Yiou et al. 2006), the work has
principally been on larger river basins. For the smaller waterways, researchers and
authorities suffer from a lack of data (see Borga et al. 2011).

72

Figure 1: Target Area of Bečva River Basin

The 1997 and 2010 floods affected the entire case study area. More locally, recent and
smaller floods occurred in places in 2006, 2007, and 2009. Properties in the floodplain were
inundated by flood water, but farther away from the river, damage was caused by the high
water table flooding cellars. The 2006 and 2009 flood water came from a combination of
precipitation and snow melt. In addition to flood water from the Bečva River directly, many
properties in the case study have been repeatedly flooded from nearby streams when
intense, highly localised precipitation leads to quickly rising floods. The streams are small,
and the soil is often saturated from previous rainfall, so water can spread quickly over the
landscape with limited warning time.
Data, Methods
In the case study area, we chose twelve villages located along the Bečva River and
itstributary the Roznovska Bečva River (Figure 1; Table 3). The main criteria for selecting
villages and households was equal distribution across the three risk zones of the Czech
national system of designating flood risk areas, which are labelled no risk, low risk, and high
risk. For major rivers, maps and data are publically available from the Czech authority
DIBAVOD (Digital Water Management Information) based on Directive 2000/60/EC of the
European Parliament and of the Council of 23 October 2000 (the Water Framework
Directive) as incorporated into the Czech Water Act No. 254/2001. The main criteria for
selecting households within each flood risk zone were permanent residence in and
ownership of the house. That ensures that the property occupiers have responsibility for the
condition of the property and an incentive to keep the property in good condition.
For surveying households about the measures that they use to cope with and adapt to
river flood risk, in 2012 we implemented a door-to-door questionnaire that used both closed
questions and open-ended questions. The total number of completed surveys was 304, with
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each survey lasting between 30 and 60 minutes. All houses within the high risk and low risk
zones were visited. Across all three zones, an estimated 110 households did not answer
their door, despite repeated visits. Additionally, approximately 40 households answered, but
then declined to participate. The surveys were completed by Czech native speakers in Czech
and the surveyors wrote the answers into the form from verbal answers given by the
household members.
For defining flood risk zones, DIBAVOD calculates the return period of a watercourse’s
peak discharge rate (Q). Q20 means a return period of 20 years for peak discharge rate.
High risk zones are defined by the inundation extent of Q20, low-risk zones are between Q20
and Q100, and no-risk zones are outside Q100.
Drawing on the literature (e.g. Begum et al. 2007; Botzen et al. 2013; Kreibich 2011;
Kreibich et al. 2005, 2011; Travis 2010; Weber 2010) in addition to observed local conditions
in the survey locations, the questionnaire collected data as follows:
●Household characteristics, including household members’ ages, education levels,
incomes, and family structures.
●Flood experiences, including timing, frequency, level of impact, and damage.
●Coping and adaptation measures adopted (see Table 4) including economic aspects of
households selecting measures.
●Flood risk preparedness, awareness, and perception, including forecasting and warning
information sources, use of those sources, perception of local quality of life, and
perception of flood risk reduction measures and systems.

Results
Out of the 304 interviewees, 220 (72%) households had experienced floods
(corresponding with actual high and low flood risk zones) with Table 1 indicating the flooding
frequency. Table 1 also gives total financial losses, but respondents probably
underestimated financial losses partly due to a long time period since some of the flooding
occurred and partly due to unwillingness to deal with financial issue during the interviews.
Concerning repeated flooding, 109 (36%) of households had experienced one flood, 86
(28%) had experienced two floods, and 25 (8%) had experienced at least three floods (the
remainder of households had not experienced flooding).
Table 1: Household flood experiences and impacts in years with flooding (1997- 2012)
Year Households
At least the cellar Groundfloor
Total losses in
Affected houses had
flooded out of
affected
affected
millions of CZK
insurance before the
304 surveyed
flood date, %
1997
184
142
82
15.225
75.0
2000
2
2002
37
27
12
1.7
82.3
2006
23
12
11
2.375
86.4
2007
1
2008
1
2009
57
35
14
2.275
91.4
2010
66
50
21
2.5
95.0
2012
2
Source: Authors' own calculation

Approximately half of the houses have a ground floor up to 1 m above the ground level
while 30% of the houses (91) have an elevated ground floor higher than 1 m. Even though
house elevation more than 1 m does not necessarily mean that house is protected against
flood Q100 level in all cases, it serves as a useful tool how to approximately evaluate house
adaptation to floods. In comparing, the age of the houses with their ground floor elevation,
the proportion of houses with elevated ground floors has substantially decreased over the
past twenty years after peaking during communist times. This decrease has occurred despite
the frequent flooding. Moreover, the proportion of houses with elevated ground floors is

74

similar for all risk zones. The developers and owners of new houses are following the
fashionable or lower-cost choices of houses which are not raised, despite the flood risk.
Czech legislation just recommends that building authorities should elevate the ground
floor for new houses in the Q100 flood risk zones. Current water legislation regulations
included in Water Act No. 254/2001 forbids new houses in Q20 zones. In practice, monitoring
and enforcement are not strict, so these regulations are not always incorporated into land
use and urban plans, in some cases they are rather “delayed” due to influence of some
political and development interests.
Regarding further flood coping and adaptation measures, Tables 2 and 3 show a trend
of progress for both coping and adapting. There are two provisos. First, people might not
remember what they did several years ago or might not know what happened prior to their
ownership of the house. Second, no one admitted to taking away or reducing any coping or
adaptation measures, but that might have happened. Irrespective, Tables 2 and 3 show that
households tend to prefer simple and cheap coping measures such as moving possessions
upstairs or using mobile barriers, rather than changing their floor. In Table 3, the high uptake
of hydro-isolation can be explained because it is not usually considered to be a special river
flood risk reduction measure, instead being a standard and basic way of avoiding dampness
in the house from wet ground. Hydro-isolation and drainage is a higher level of house
protection against soaking and flooding.
Table 2: Household coping (interior, shorter-term measures)
Time scale
Before the 1997 flood

Moving possessions to Changing the floor
higher stories
material
28
5

Using mobile window and door
flood barriers
12

1997-2006

+22

+12

+12

2007-2010

+16

+1

+13

After the 2010 flood

+12

+6

+14

Total

78

24

51

Source: Authors' own calculation
Table 3: Household adaptation (exterior, longer-term measures)
Time scale
before the 1997 flood

Hydro-isolation of the Hydro-isolation,
house and walls
through drainage
around the house
30
45

Water management Terrain and
of the plot
vegetation
adjustments
20
4

1997-2006

+7

+16

+16

+10

2006-2010

+3

+7

+2

0

After the 2010 flood

+6

+13

+6

+8

Total

46

81

44

22

Source: Authors' own calculation

Regression:
This section uses a probit model as a regression technique through the statistical
software STATA to investigate of the link amongst various factors and the probability of
household adaptation measures being applied. The equation used is:
yi = ß1X1+ ß2X2+ß3X3+ß4X4 i

75

The variables are:
yi equals 1 if a household has undertaken any coping or adaptation strategy and 0
otherwise.
X1 is a vector measuring the level and intensity of the household’s exposure to floods,
such as the total number of the floods experienced and the total financial losses
from the floods.
X2 is a vector of dummy variables describing characteristics and the location of the
house, such as having a cellar or an elevated ground floor.
X3 is a vector describing household characteristics, such as gender distribution,
education, income, occupation, and family status.
X4 is a vector measuring individual perception of the household’s flood risk and the flood
risk reduction measures adopted by the local government.
i is a stochastic error term that is assumed to be distributed normally, i ~ N(0,δ2 ).
We model the decision tree for regression as YES / NO for taking any flood risk
reduction measure. If the decision is YES, then we distinguish between coping and
adaptation measures (Table 1). Coping measures showed limited results, so we focus on the
selection (probit) equation for adaptation (Table 4).
Table 4: Estimate from two probit regressions : Exterior adaptation.
robust

signif
marginal
icance
effect

coefficient

floor2

-0.606

0.211

-0.198

0.067

floor3

-0.299

0.235

-0.098

0.076

totalfloods

0.116

0.132

0.038

0.043

tot_loss

0.020

0.079

0.007

0.026

perc2

0.588

0.187

***

0.193

0.059

***

perc3

0.726

0.304

**

0.238

0.098

**

perc_mun2

0.407

0.306

0.133

0.099

perc_mun3

0.432

0.241

0.141

0.078

perc_mun4

0.394

0.265

0.129

0.086

perc_mun5

0.340

0.335

0.111

0.109

share

-0.004

0.002

-0.001

0.001

one_kid

-0.035

0.271

-0.011

0.089

two_kid

0.302

0.244

0.099

0.079

three_kid

1.398

0.705

0.458

0.227

two_pers

0.498

0.329

0.163

0.106

three_pers

0.304

0.357

0.100

0.116

four_pers

0.285

0.367

0.093

0.119

avg_age

0.005

0.007

0.002

0.002

avg_gender

0.759

0.456

0.249

0.147

avg_educ

0.003

0.078

0.001

0.026

avg_income

0.007

0.010

0.002

0.003

_cons

-2.687

1.051

Region FE

yes

yes

N obs

304

304

log-likelihood

-175.3

-102.3

SE

***

*

**

**

*

SE

signif
icance

variable

***

*

**

**

*

*** means significance at 1%; ** means significance at 5%; * means significance at 10%
Source: authors' own calculation
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variable

definition
Dummy variables for whether a house contains an elevated ground floor of up to
1 m (floor 2) or higher than 1 m (floor 3). The base category is no elevation.
Total number of floods that a household has experienced, 1-3.
Dummy variables for one and two floods respectively.

floor2, floor3
totalfloods
one_fl, two_fl
tot_loss

Total financial loss from floods experienced, categorical variable, 1 (less) 5(more) losses.

perc2, perc3

Dummy variables for whether a household perceives that their house is located
in zone of medium or high risk respectively. The base category is perception of
being in a no risk area.

perc_mun2
perc_mun5

to

A continuous variable for the share of total financial losses covered from the
family budget.

share

one_kid,
three_kid
two_pers,
four_pers

Set of dummy variables for individual perception of flood risk reduction
measures done by the local government. perc_ober5 compared to perc_ober2
means that more measures are perceived. The base category is perceiving poor
measures.

two_kid,
Dummy variables for the number of kids. The base category is no kids.
three_pers, Dummy variable for the number of people in household. The base category is
one person.

avg_age, avg_gender,
avg_educ, avg_income

Variables measuring average age, gender, education level, and income of a
household. Base for gender is one woman and one man in household.

The sample of 304 households comprised 875 individuals with 50.1% (438) male and
49.9% (437) female. 62% (543) are married, 23% (201) are single, 11% (96) are
widows/widowers, and 4% (35) are divorced/separated. 40% (350) of respondents have
completed secondary education with only 10% (87) having a Master’s degree or higher. 48%
(418) individuals are working, 38% (333) are retired, 6% (57) are students, 5% (42) are
unemployed, and 3% (25) women are on the maternity leave.
Amongst the individual household characteristics, the most significant correlations were
found for gender, number of children, and number of people in a household. Having more
children or more males in the household tended to lead to more adaptation measures being
adopted. The presence of one more man increased the number of adaptation measures by
nearly 25%. A vast literature analyses socio-economic and demographic characteristics in
relation to flood risk reduction behaviour (e.g. Table 2), with some results matching our
findings here. Yet Thompson and Rayner (1998) and Jaeger et al. (1993) amongst others
found weak or limited relations between socio-demographic characteristics and risk reduction
measures for weather-related events. The differences are likely to be contextual to each
case study, indicating the need to investigate individual household characteristics because
they have the potential to influence adaptation measures adopted.
Owning an elevated house decreased the adoption of other adaptation measures by
20%. It is likely that households felt that elevation would be sufficient for flood risk reduction,
so further action is not needed. Yet according to the regression, experience did not influence
adaptation measures adopted. The small positive correlation between the total number of
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floods experienced and adaptation measures adopted was not statistically significant, which
was the same case when checking total flood financial losses. That matches the results in
section 5.1 that uptake of adaptation measures increased after a flood, but it was hard to link
that increase with the flood experience.
Also for financial variables, regarding share, the more financial resources required for
post flood property rehabilitation or reconstruction, the less adaptation measures that were
adopted. This result is likely because people have a fixed budget for post-flood
reconstruction, such as a pay-out from insurance or loans. Basic reinstatement of a liveable
house must be completed, but if flood resilient measures cost more or are assumed to cost
more, then the opportunity might not exist for spending on, or investigating the costs of,
adaptation measures. This result is useful to compare with Botzen et al.’s (2013) data from
the Netherlands finding a high level of willingness-to-pay, because perhaps home owners
might expect that they would be willing to pay for flood adaptation measures, but in reality
they cannot afford the measures or, ultimately, choose not to pay for them. The need to
invest one’s own resources into post-flood reconstruction was confirmed by the
questionnaire. Even if a household had insurance, it generally contributed to the
reconstruction costs, with respondents stating that, on average, they contributed 39%.
Perceptions of the flood risk zone in which a household sits influence adaptation
measures taken. Households perceiving that they are in low or high flood risk zones, when
compared with perceiving to be in a no-risk zone, saw the likelihood of taking an adaptation
measure rise by 19% and 24% respectively. Past literature presents varying results. For
Germany, Grothmann and Reusswig (2006) showed a strong correlation between experience
of flood threats and flood risk reduction measures undertaken. The strong correlation also
indicated the influence of socio-economic characteristics such as age, household income,
and house ownership. Conversely for Germany, Kreibich (2011) found that even though
respondents revealed strong worries about climate change and flood risk, that was weakly
connected to motivation to take measures. Instead, Kreibich (2011) also found socioeconomic factors being more important for adopting adaptation measures.

Conclusions
This paper used the Bečva River in the Czech Republic as a case study for household
surveys examining which coping and adaptation measures were adopted in order to deal
with river flood risk reduction. The reasons for selecting these measures were also explored.
Households seem to be reticent to implement a large degree of adaptation actions, with
further investigation required to explain the full reasoning behind the observed reluctance.
Financial cost seemed to be a major limitation, but that would be immediate or short-term
financial cost since repeated flooding without any flood risk reduction measures would lead
to large costs in disruption, repairing, and replacement. While subsidies for implementing
household-level flood risk reduction measures are one possible approach, subsidies would
not work for all households and all measures, with moving house being a counterexample.
In one village we identified only one household (comprising two families) which decided
to move as a result of flood risk—and they did not migrate away from their home, but instead,
with municipal support, they built a new house in the same community but on a hill. Another
two households declined even this short move, even though they were also offered financial
support from the municipality. A strong connection to one’s house, land, and place of birth is
indicated by the reluctance to consider migration as an option—at least in this community,
considering that rural communities around the Czech Republic display much more migration,
mainly for economic reasons (Macours and Swinnen 2005).
Further lessons are revealed by the regression analysis. The household’s number of
men and number of children, along with flood risk perception, were particularly important for
determining measures selected and implemented. Conversely, elevating one’s house was
prominent in decreasing the likelihood of adopting other measures. These factors need to
explored further to be more certain of why they make such a difference. Such understanding
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would provide insights into the evaluation of household ability for, interest in, and
responsibility regarding dealing with flood risk.
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Vyhodnocení udržitelného rozvoje Zlínského kraje
Evaluation of Sustainable Development of the Zlín Region
Petra Fukalová, Veronika Rychlíková, Ilja Vyskot, Kristýna Vejtasová

Abstrakt:
Předmětem příspěvku je zhodnocení udržitelného rozvoje daného regionu na základě vývoje
vybraných indikátorů a analýzy strategických dokumentů. Strategické dokumenty jsou pro
regiony a obce velmi významné, pomocí nich lze stanovit směr jejich rozvoje a vytyčit
dlouhodobé cíle a cesty k jejich dosažení. Tyto cíle by měly vycházet z reálných potřeb
místních lidí a možností území. K tomu je potřeba průběžně spolupracovat s veřejností a
zjišťovat představy lidí o budoucnosti obce či regionu. Zároveň musí být tyto názory
porovnány s potřebami udržitelného rozvoje. Pro sledování udržitelného rozvoje byl na
základě dostupných dat sestaven soubor indikátorů. Do něj byly vybrány ukazatele
charakterizující ekonomický pilíř (migrační saldo, mimorozpočtové finanční prostředky),
environmentální pilíř (výdaje na ochranu ŽP, produkce komunálního odpadu) a sociální pilíř
(míra registrované nezaměstnanosti, index stáří) udržitelného rozvoje. Referenčním obdobím
byly léta 2007-2011. Jednotlivé indikátory byly následně zpracovány do grafické podoby a
vyhodnoceny jak na úrovni kraje, tak na úrovni vybrané obce. Potřebná data byla čerpána z
Českého statistického úřadu, zejména pak z jeho regionálního pracoviště Krajské správy ve
Zlíně. Příspěvek dále prezentuje výsledky dotazníkové šetření, které zkoumá názory občanů
města Napajedla, jakožto referenční obce Zlínského kraje. Cílem průzkumu bylo zjistit míru
spokojenosti občanů města Napajedla s životem v obci, dostupností služeb a prací
představitelů obce. Na základě zjištěných poznatků byla navržena opatření ke zlepšení
udržitelného rozvoje v regionu. Zlínský kraj by se měl primárně zaměřit na zvýšení atraktivity
regionu. Z hlediska turismu se např. zaměřit na zhoršující se stav životního prostředí a
zlepšení dopravní dostupnosti.

Klíčová slova:
udržitelný rozvoj, region, strategické dokumenty, indikátory udržitelného rozvoje, dotazníkový
průzkum.

Abstract:
The subject of this paper is to evaluate the sustainable development of the region on the
basis of development of selected indicators and analysis of strategic documents. Strategic
documents are very important for regions and municipalities. We can use them for
determination of the direction of region’s development and to set long-term goals and ways
to achieve them. These goals should be based on the real needs of local people and the
possibilities of the area. Therefore, it is necessary to continuously collaborate with the public
and find out ideas of people on the future of the village or region. At the same time these
views must be compared with the needs of sustainable development. For the monitoring of
sustainable development the indicators characterizing economic, environmental and social
pillar of sustainable development were selected for 2007-2011 (migration balance, extrabudgetary funds, expenditure on environmental protection, municipal waste production, the
rate of unemployment, old age index). Individual indicators were subsequently processed
into graphic form and were evaluated at the regional level and municipalities’ level. The

81

required data was drawn from the Czech Statistical Office. The paper also presents the
results of the questionnaire survey that examines citizens' views of Napajedla as the
reference municipality of Zlín Region. The aim of the survey was to determine the degree of
satisfaction of Napajedla´s citizens with life in the village, availability of services and work of
representatives of village. Pursuant to all findings were suggested measures for the
improvement in sustainable development. Zlín region should primarily focus on improving the
attractiveness. In terms of tourism, it should focus on the deteriorating state of the
environment and transport accessibility.

Key words:
sustainable development, region, strategic documents, sustainable development indicators,
questionnaire survey.

Úvod
Podle Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj je udržitelný rozvoj takový rozvoj, který
uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožení potřeb budoucích generací uspokojovat jejich
vlastní potřeby. Tato definice je antropocentricky orientovaná, jejím největším nedostatkem
je to, že se nepokouší definovat lidské potřeby (Nováček, 2010) V české legislativě je pojem
udržitelný rozvoj formulován v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí § 6 jako rozvoj,
který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní
životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce
ekosystémů.
Udržitelný rozvoj má v současnosti klíčový význam a zabývají se jím subjekty po celém
světě. Jeho myšlenkou je uvedení hospodářského a společenského vývoje do souladu s
kapacitou přírodních zdrojů, se zachováním biologické rozmanitosti a přirozených funkcí
ekosystémů pro současné i příští generace. Udržitelný rozvoj znamená rovnováhu, a to
nejen mezi třemi základními oblastmi – ekonomikou, životním prostředím a sociálními
aspekty, ale také mezi zeměmi, různými společenskými skupinami a generacemi.
Problematika udržitelného rozvoje a jeho principy se dotýkají v podstatě všech možných
oblastí, proto se je země či organizace snaží uplatnit v rámci veškerých úrovní, sfér, politik,
resortů, programů či strategických dokumentů. Klíčové aktivity probíhají na těch nejnižších
úrovních – regionální a lokální, kde se touto tématikou zabývá především místní Agenda 21.
Z dokumentů, které se věnují implementaci myšlenky udržitelného rozvoje do
rozhodovacích procesů na úrovni Evropské unie i jednotlivých členských států má v
současné době největší význam Strategie udržitelného rozvoje EU (Jeníček, 2010).
Obsahuje soudržnou strategii toho, jak se bude Evropská unie účinněji řídit svým
dlouhodobým závazkem za účelem splnění cílů udržitelného rozvoje. Potvrzuje potřebu
globální solidarity a uznává význam posílení spolupráce s partnery mimo Evropskou unii,
včetně rychle se rozvíjejících zemí, které budou mít na globální udržitelný rozvoj značný vliv
(Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj, 2006)
Prostřednictvím strategického plánování je stanoven směr rozvoje regionu či obce a jsou
vytyčeny dlouhodobé cíle a cesty k jejich dosažení. Tyto cíle by měly vycházet z reálných
potřeb místních lidí a možností území. K tomu je potřeba průběžně spolupracovat s
veřejností a zjišťovat představy lidí o budoucnosti obce či regionu. Zároveň musí být tyto
názory porovnány s potřebami udržitelného rozvoje. Plány je nutno vytvářet z podkladů
shromážděných od veřejnosti a průběžně informovat o tvorbě, doplnění, schválení i realizaci
plánu. Společný konsensus dává záruku, že se jedná o společné cíle a nedovolí možnost
osobních preferencí aktivit, které nejsou v souladu s dlouhodobými záměry rozvoje celého
společenství. Je zde také určitá záruka, že se změnou místních představitelů nebudou
principy udržitelného rozvoje opuštěny (Metodika pro místní Agendy 21 v České republice,
2009).
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Pro měření směřování k udržitelnému rozvoji, stejně tak jako ke sledování výkonnosti
jednotlivých území - od lokální přes regionální úroveň až k úrovni celostátní, se používají
ukazatele neboli indikátory (Šilhánková, 2012). V závislosti na tom, komu jsou určeny a za
jakým účelem, jestli jsou součástí demokratického procesu, slouží indikátory k plnění jedné
nebo více následujících funkcí. Mohou být informačním zdrojem pro politické rozhodování.
V takovém případě se používá klasická statistika: sčítání lidu. Mohou sloužit k evaluacím –
interní nebo externí. Rovněž mohou být součástí společného vymezení obyčejného světa
nebo dokonce obecného blaha (cíle, kterých je nutno dosáhnout, standardy, které je nutno
zachovat) a prostředků k jeho dosažení (měření blahobytu) (Boulanger, 2008). Indikátory
poskytují nástroj k hodnocení trendů, k mezinárodnímu srovnání, ale především ke zjišťování
účinnosti přijatých opatření a hodnocení plnění stanovených cílů. Z těchto důvodů je většina
indikátorů vytvářena v podobě relativních veličin vztažených na jednotku rozlohy, na
obyvatele, na jednotku HDP, apod. (Indikátory životního prostředí, 2013)
Hlavním cílem tohoto příspěvku bylo zhodnocení udržitelného rozvoje regionu Zlínský
kraj na základě vývoje vybraných indikátorů a analýzy jednotlivých strategických dokumentů.
Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000 na základě ústavního zákona č. 347 ze dne 3.
prosince 1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Vznikl sloučením
okresů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, které patřily k Jihomoravskému kraji, a okresu
Vsetín, který spadal do Severomoravského kraje. Jeho sídelním městem je statutární
město Zlín. V rámci regionů soudržnosti tvoří Zlínský kraj společně s Olomouckým
územní jednotku NUTS II Střední Morava. Pro účely státní správy bylo vytvořeno 13
správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v jejichž rámci působí 25 územních
obvodů pověřených obcí. Zlínský kraj se nachází na východě republiky, kde jeho
východní okraj tvoří hranici se Slovenskem. Svou rozlohou 3 964 km2 je čtvrtým
nejmenším krajem v republice. K 1. 1. 2013 měl celkem 307 obcí (z toho 30 měst), ve
kterých k 30. 3. 2013 žilo 587 693 obyvatel. Hustota zalidnění 148,0 obyvatel/km2
výrazně převyšuje republikový průměr (Zlínský kraj, 2013).

Metodika
Pro analýzu udržitelného rozvoje Zlínského kraje (ZLK) byly využity elektronické i tištěné
zdroje a také vlastní znalosti řešeného regionu. Internet byl cenným zdrojem zejména pro
získání aktuálních informací i statistických dat nezbytných ke zpracování této práce.
Potřebná statistická data byla čerpána z webových stránek Českého statistického úřadu,
zejména pak z jeho regionálního pracoviště Krajské správy ve Zlíně. Dalším zdrojem dat pro
vyhodnocení byly odpovědi občanů získané z dotazníkového šetření. Pro vybraný region
byly analyzovány základní koncepční strategické dokumenty. Hodnocení bylo prováděno
prostřednictvím indikátorů udržitelného rozvoje. Byla sestavena sada šesti indikátorů tak, aby
charakterizovala ekonomický, environmentální a sociální pilíř udržitelného rozvoje. Poté byla
shromážděna data srovnatelná na úrovni obce a na úrovni kraje a zpracována do tabulek a
grafů. Následně byl podle těchto zdrojů popsán a vyhodnocen vývoj indikátorů v čase.
Konkrétně byly vybrány tyto indikátory: migrační saldo, mimorozpočtové finanční prostředky,
výdaje na ochranu životního prostředí, produkce komunálního odpadu, míra registrované
nezaměstnanosti a index stáří.
Indikátor migrační saldo je rozdílem mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob
za období jednoho roku a na území v tomto případě kraje nebo obce.
Přistěhováním/vystěhování se rozumí změna trvalého pobytu osoby přes hranici kraje nebo
obce. Pokud je hodnota kladná, převažuje počet přistěhovalých a jedná se o migrační
přírůstek. V případě, že je záporná, převládá počet vystěhovalých a jde tedy o migrační
úbytek. Migrační saldo vypovídá o socioekonomické situaci regionu. V případě, že je
záporné, může být příčinou např. málo pracovních příležitostí, nedostatečná občanská
vybavenost nebo špatná dopravní dostupnost. Ukazatel nepostihuje obyvatele, kteří v obci
(kraji) sice žijí, ale nemají zde trvalé bydliště. Naopak někteří obyvatelé v obci (kraji) žijí, ale
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za prací, vzděláním a službami vyjíždějí do jiných sídel. Jejich zájem je tak soustředěn pouze
na bydlení popř. dopravní obslužnost. Data jsou k dispozici ve veřejné databázi ČSÚ.
Mimorozpočtové finanční prostředky jsou ukazatelem vyjadřujícím celkové množství
finančních prostředků, které obec nebo kraj v daném roce získala na základě jednotlivých
projektů, grantů, darů apod. Vypovídá o aktivitě v oblasti získávání finančních prostředků z
různých dotačních fondů (zdroje EU, národní či jiné), které jsou důležité pro financování či
spolufinancování především rozvojových projektů. Na tyto investiční akce by především obec
hledala finanční prostředky velmi obtížně. Aktivity dalších subjektů jako např. nestátních
neziskových organizací, které mohou rovněž přinášet finanční prostředky, se na hodnotě
ukazatele neprojeví. Data pro naplnění indikátoru se získávají z výkazu Ministerstva financí
ČR. Ukazatel je vyjádřen v tisících korun na obyvatele.
V rámci Zlínského kraje jsou posuzovány výdaje na ochranu životního prostředí v
absolutních číslech, které se vztahují ke kraji jako k území. Na obecní úrovni je posuzován
podíl finančních prostředků na ochranu životního prostředí z rozpočtu obce v procentech.
Výdaji na ochranu životního prostředí se rozumí investice na ochranu přírody, ochranu vod,
nakládání s odpady, na ochranu ovzduší aj. Data za kraj jsou získávána prostřednictvím
Krajské správy ČSÚ ve Zlíně. Hodnoty pro obec jsou k dispozici ve výkazech pro hodnocení
plnění rozpočtu.
Produkce komunálního odpadu vyjadřuje celkové množství komunálního odpadu v
kilogramech, které bylo vyprodukováno na území obce nebo kraje za rok přepočteného na
osobu. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území regionu při
činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických
osob – podnikatelů. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných
komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Data za obec byla poskytnuta
Odborem životního prostředí Městského úřadu Napajedla. Hodnoty ukazatele za kraj jsou k
dispozici na webových stránkách ČSÚ. Množství komunálního odpadu je nepřímo závislé na
objemu vytříděného odpadu a je výpovědí o charakteru regionu a jeho schopnostech
organizovat v rámci udržitelného rozvoje tříděný sběr a využití odpadů. Je základním
indikátorem udržitelného hospodaření se surovinami v regionu, protože svědčí o ochotě a
uvědomění občanů a místní správy. Indikátor nepostihuje nelegální likvidaci odpadu (pálení
nebo černé skládky).
Míra registrované nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných osob
registrovaných úřady práce (dosažitelných neumístěných uchazečů o práci) na disponibilní
pracovní síle v procentech. Indikátor vychází z výběrového šetření pracovních sil.
Index stáří je indikátor vyjadřující, kolik osob starších 65 let připadá na 100 dětí ve věku
0-14 let a vypovídá o stárnutí populace. Optimem v současnosti je mít index stáří co nejnižší.
Dalším krokem při zpracování byl sběr statistických údajů. Cílem dotazníkového
průzkumu bylo zjistit míru spokojenosti občanů města Napajedla s danými oblastmi života.
Dotazník byl sestaven z 12 položek. V první části byla zjišťována fakta měkká, konkrétně
spokojenost s životem v obci, dostupností služeb a prací představitelů obce. Bylo
formulováno šest škálových otázek s numerickou škálou a jedna otázka otevřená. Další část
byla složena z otázek zjišťujících fakta tvrdá – pohlaví, věk, nejvyšší ukončené vzdělání,
zaměstnání v obci a délka života v obci. Vlastnímu sběru dat předcházel předvýzkum, kdy
byla ověřena správnost, srozumitelnost a vhodnost formulace otázek v dotazníku na vzorku
pěti zkoumaných osob. Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi občany Napajedel. Pomocí
internetové aplikace Moje anketa byl vypracován online dotazník, který byl následně
rozeslán lidem bydlícím v Napajedlích. Tímto způsobem bylo osloveno celkem 122 osob.
Odkaz na online dotazník byl také umístěn na webových stránkách některých
napajedelských komunit. Další respondenti byli osloveni v místním zdravotnickém středisku,
kde byly formuláře volně umístěny, a jeden ze zaměstnanců byl pověřen sběrem vyplněných
dotazníků. Po sběru dat následovalo vyhodnocování. Výsledky šetření byly sjednoceny do
elektronické formy a zpracovány do tabulek. U každé otázky byl vyhodnocen procentuální
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podíl jednotlivých odpovědí a vypočítáno průměrné hodnocení dané otázky. Tato výsledná
data byla interpretována prostřednictvím grafů.

Výsledky
Vyhodnocení strategických dokumentů Zlínského kraje
Zlínský kraj nemá zpracovanou strategii udržitelného rozvoje svého území. Jeho
základními koncepčními strategickými dokumenty jsou „Program rozvoje územního obvodu
Zlínského kraje 2010 – 2012“ (PRÚOZK) a „Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020“
(SRZK). Další strategické dokumenty jsou zpracovány v rámci jednotlivých sektorů.
Podle SRZK, jakožto strategického dokumentu na nejvyšší úrovni, by měl kraj do roku
2020 dosáhnout průměrné úrovně EU-27 (Zahradník, Jedlička, 2009). Tato hypotéza se
zatím nepotvrzuje. Regionální HDP, které by mělo ročně růst o 5,5 %, v posledních letech
stagnuje nebo dokonce klesá a výhledově to nevypadá, že by se měla situace v nejbližších
letech výrazně měnit.
PRÚOZK, který má navazovat na SRZK a konkretizovat její cíle a úkoly, byl vypracován
na období 2010-2012. V současnosti je tento dokument neaktuální a měl by být nahrazen
novým. Podle informací odboru strategického plánování Zlínského kraje byl sice zpracován
PRÚOZK 2013-2016, avšak schválen zastupitelstvem by měl být až ve druhé polovině roku
2013. Strategie ekonomického pilíře jsou aktuální a platné, na rozdíl od environmentálního
pilíře, kde je většina dokumentů neaktuálních. Výjimkou je Plán odpadového hospodářství a
Strategie využití brownfields. Sociální oblast disponuje třemi aktuálními dokumenty z šesti, ty
řeší kulturu a sociální služby. Neexistuje zde však žádný samostatný dokument zabývající se
problematikou zdravotní péče.
Realizace projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU pro aktuální programové
období probíhá prostřednictvím ROP Střední Morava. Podle monitorovacích zpráv o průběhu
čerpání ze strukturálních fondů bylo 52,3 % finančních prostředků certifikováno (vzhledem k
celkové alokaci), což řadí ve srovnání s ostatními programy v ČR ROP Střední Morava na 2.
místo. Dále 59,5 % prostředků bylo proplaceno příjemcům, přičemž Program zaujímá 6.
místo. V současné době zde není žádný výrazný nepoměr mezi prioritními osami (v roce
2010 došlo k přesunu peněz z prioritní osy Doprava do Integrovaného rozvoje a obnovy
regionu a do Cestovního ruchu). Největší zájem je o oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova,
kde podané žádosti činí přibližně 280 % celkové alokace a také o prioritní osu Cestovní ruch.
Převis nabídky nad poptávkou u žádné z prioritních os ani oblastí podpory není (Měsíční
monitorovací zpráva o průběhu čerpání ze strukturálních fondů, 2013)
Aby byla zajištěna zpětná vazba strategie, její součástí by měl být monitoring. Ten
kontroluje naplnění stanovených cílů a celkově naplnění dokumentu v praxi. Obecně
můžeme konstatovat, že novější strategické dokumenty monitoring obsahují a dané cíle jsou
pak vyhodnocovány.
Z analýzy strategií vyplývá problém jejich překrývání, kdy jedna problematika je řešena
několika strategickými dokumenty. V těchto případech si potom strategie kladou totožné cíle
a stejné nebo odlišné způsoby jejich dosažení.
Dále bylo zkoumáno, jaký podíl celého strategického dokumentu zaujímá analytická
část. Ve většině případů tvoří analytická část více než polovinu strategického dokumentu. Na
strategickou část zbývá menší prostor. Analytická část je tedy často zbytečně rozsáhlá na
úkor strategické (Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání ze strukturálních fondů,
2013)
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Vyhodnocení indikátorů udržitelného rozvoje
Migrační saldo
V prvních dvou letech sledovaného období převažoval počet přistěhovalých nad počtem
vystěhovalých. Situace se mění rokem 2009, kdy je migrační saldo záporné, a to jak ve ZLK,
tak v obci Napajedla. Nejvyšší záporné saldo migrace zaznamenáváme v roce 2010, přičemž
následující rok se situace mírně zlepšuje, stále se však hodnoty pohybují v záporných
číslech. Tento totožný vývoj platí pro obě sledované úrovně.

Obr. 3 Migrační saldo 2007-2011
zdroj dat: Český statistický úřad

Mimorozpočtové finanční prostředky
Zlínskému kraji se daří udržet si standard v získaných mimorozpočtových finančních
prostředcích. Hodnoty jsou v jednotlivých letech podobné s tím, že ukazatel má ve výsledku
rostoucí tendenci. Napajedla jakožto obec logicky získává méně mimorozpočtových financí
než kraj. Výjimkou je rok 2009, kdy se městu podařilo získat 9,6 tis. Kč na obyvatele.
Hodnoty se ve sledovaném období pohybují v rámci obce od 2,73 do zmíněných 9,6 tis. Kč
na obyvatele. U kraje je to od 8,43 do 9,86 tis. Kč na obyvatele.

Obr. 4 Mimorozpočtové finanční prostředky 2007-2011
Zdroj dat: oficiální webové stránky města Napajedla a Zlínského kraje

Výdaje na ochranu životního prostředí
V průběhu referenčního období investice na ochranu životního prostředí v kraji se
pohybovaly v rozmezí 654 – 1325 mil. Kč. V roce 2008 sledujeme meziroční pokles z
hodnoty 924 na 654 mil. Kč. Naopak nejvyšší nárůst zaznamenáváme v roce 2010. V dalším
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roce dochází k nepatrnému poklesu na částku 1274 mil. Kč. V obci Napajedla dochází
každoročně k nárůstu výdajů na ochranu životního prostředí, a to jak v absolutních číslech,
tak v relativním vyjádření k celkovým výdajům. Na počátku sledovaného období činil podíl
výdajů na ochranu životního prostředí k celkovým výdajům podle rozpočtu pouhých 2,3 %
oproti 8,21 % na konci období. V absolutním vyjádření je to přibližně 2,7 mil. Kč v roce 2007,
oproti 12,7 mil. Kč v roce 2011, což znamená, že sledované výdaje vzrostly za dané období
více než čtyřnásobně.

Obr. 5 Výdaje na ochranu ŽP Zlínského kraje (v mil. Kč) a podíl výdajů na ochranu
ŽP na rozpočtu obce Napajedla (v %) 2007-2011
Zdroj dat: oficiální webové stránky města Napajedla a Zlínského kraje

Produkce komunálního odpadu
V rámci Zlínského kraje produkce komunálního odpadu na obyvatele do roku 2009 rostla
z hodnoty 287 až na hodnotu 318,3 kg na obyvatele, což byl nárůst o více jak 30 kg během
třech let. Od roku 2010 však produkce odpadu klesá a pomalu se vrací na hodnotu z počátku
sledovaného období. Pokud srovnáme produkci komunálního odpadu na obyvatele ve ZLK s
celorepublikovým průměrem, sledujeme v první polovině referenčního období vyšší produkci
v kraji než celorepublikově. Naopak ve druhé polovině, kdy docházelo k poklesu produkce,
se tento ukazatel dostal pod průměr České republiky, což je pro kraj rozhodně pozitivní jev
směrem k udržitelnému rozvoji. V obci Napajedla je v celém období produkce komunálního
odpadu na obyvatele značně nižší než krajský průměr. Produkce zde roste až do roku 2010,
kdy hodnota činí přibližně 233 kg na obyvatele. Následující rok klesá o 10 kg.

Obr. 6 Produkce komunálního odpadu na obyvatele 2007-2011
Zdroj dat: Městský úřad Napajedla a Český statistický úřad

Míra registrované nezaměstnanosti
V počátku sledovaného období vykazovala míra nezaměstnanosti ve ZLK příznivé
hodnoty (okolo 6 %). Zlomovým obdobím byl rok 2009, kdy míra registrované

87

nezaměstnanosti meziročně vzrostla o více než 4 %. Téměř totožný vývoj pozorujeme i u
obce Napajedla, můžeme však konstatovat, že ve všech sledovaných letech dosahuje tato
obec v rámci kraje příznivější výsledky a hodnoty jsou vždy o 1 – 2 % nižší. Tento jev
můžeme přisuzovat blízkosti krajského města Zlín a spádové obce Otrokovice, kde nacházejí
obyvatelé Napajedel pracovní příležitosti. Naopak ve východní části Zlínského kraje, kde je
převážně kopcovitá krajina a jen malý počet průmyslových závodů, jsou možnosti
zaměstnání omezené. Tato část regionu posouvá krajskou míru nezaměstnanosti do vyšších
čísel. V letech 2010 a 2011 potom míra registrované nezaměstnanosti klesá jak v krajském
měřítku, tak ve vybrané modelové obci Napajedla. Vzhledem k tomu, že míra
nezaměstnanosti charakterizuje ekonomickou situaci území, je považována za klíčovou pro
sociální pilíř udržitelnosti. Rok 2009 byl v oblasti nezaměstnanosti v podstatě kritický pro celé
území České republiky a vzhledem k tomu, že ve ZLK dochází v následujících dvou letech k
mírnému zlepšení situace, můžeme předpokládat, že vývoj území půjde v trendu
udržitelnosti.

Obr. 7 Registrovaná míra nezaměstnanosti 2007-2011
Zdroj dat: Český statistický úřad

Index stáří
Po celé referenční období sledujeme, že index stáří postupně roste na obou úrovních.
Ve ZLK začínal tento ukazatel v roce 2007 na hodnotě 107,2 a během dalších čtyř let se
posunul až na hodnotu 118. Nepříznivým vývojem prochází i obec Napajedla, kde se index
stáří zvýšil o více než 12 jednotek a v roce 2011 tak činil 120,7. Potvrzuje se tak teorie, že
malé a střední obce stárnou rychleji a mladí lidé se stěhují do větších měst. Stárnutí
obyvatelstva se bude projevovat ve změně struktury potřeb obyvatel v oblasti bydlení nebo
sociálních služeb.

Obr. 8 Index stáří 2007-2011
Zdroj dat: Český statistický úřad
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Výsledky dotazníkového šetření
Cílovou skupinu tvořili obyvatelé města Napajedla, a to ve věku 18 let a více. Časový
rámec sběru dat odpovídal období únor až duben 2013. Realizace výzkumu probíhala dvojím
způsobem, formou online dotazníku a klasickým tištěným formulářem. Online dotazník byl
vytvořen pomocí internetové aplikace Moje anketa a následně byl rozeslán lidem v
Napajedlech. Odkaz na něj byl také umístěn na webových stránkách některých
napajedelských komunit. Tato forma oslovení byla zaměřena především na mladší dospělé
obyvatele a obyvatele ve středním věku. Další respondenti byli osloveni v místním
zdravotnickém středisku, kde byly volně umístěny tištěné formuláře. Pacienti tak při čekání
mohli dotazník vyplnit a odevzdat jej pověřenému pracovníkovi. Tímto způsobem byli
osloveni především obyvatelé ve vyšším věku. Cílem této dvojí formy oslovení občanů bylo
rovnoměrné rozložení věkové struktury respondentů.
Prostřednictvím internetu bylo osloveno 122 osob a elektronických dotazníků bylo
vyplněno 91 kusů. Návratnost vztahující se k aktivnímu oslovování činila 75 %. Na
jednotlivé otázky odpovídali respondenti formou známek od 1 do 5 jako ve škole (tzn.
číslo 1 udává nejlepší hodnocení, 5 naopak nejhorší). Následující obrázek vyjadřuje
hodnocení veškerých otázek seřazené od nejhoršího po nejlepší.

Obr. 10 Průměrné hodnocení jednotlivých oblastí
zdroj: dotazníkové šetření

Diskuse
Z analýzy vývoje indikátorů vyplynulo, že město Napajedla získává každoročně velký
podíl financí v rámci mimorozpočtových finančních fondů (včetně strukturálních fondů). To
mu tak dává možnost realizovat rozvojové projekty, na které by se peněžní prostředky jen
těžko hledaly. V těchto aktivitách by se mělo pokračovat stejným způsobem i nadále. Trojan
(2009), který zkoumal trvale udržitelný rozvoj venkova v zázemí města Zlína, upozorňuje, že
obce nejsou zvyklé žádat o finance z prostředků Evropské unie a jsou zaměřeny jen na
krajské či národní zdroje. Absence strategických dokumentů v mnoha případech obcím ani
neumožňuje úspěšně žádat o finance z grantových schémat EU. Z uvedeného vyplývá, že
není pravidlem, že obce každoročně úspěšně čerpají z uvedených fondů a v tomto má tedy
město Napajedla silné zázemí. Vzhledem k tomu, že koncepčními dokumenty zatím město
nedisponuje, je ve fázi přípravy program rozvoje města, který by měl přinést nové rozvojové
priority.
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Vysokou úroveň vykazuje místní školství. Je zde vybudováno kvalitní zázemí a na
jednom místě se nacházejí dvě základní školy, knihovna, dům dětí a mládeže, nové
sportovní hřiště a mateřská škola. Práce však doporučuje dočasně rozšířit třídy mateřských
škol, protože kapacity jsou v současné době nedostačující. Při posuzování životního
prostředí existují určité nedostatky ve vybraných lokalitách, především v obytných
zástavbách v okolí průmyslových zón. Vzhledem k tomu, že rezidenční plochy jsou v těsném
sousedství, do průmyslové zóny by neměly být umísťovány všechny podniky, ale jen ty, u
kterých není pochyb, že nebudou mít negativní vliv na obyvatele.
Hodnocením udržitelného rozvoje venkova za pomocí soustavy indikátorů se zabývá ve
své práci Jakešová (2011). Indikátorové šetření udržitelného rozvoje provedla pro
Jihomoravský kraj. V následujícím textu jsou porovnány vybrané indikátory obou krajů, tj.
Zlínského a Jihomoravského.
V rámci ekonomického pilíře byl zkoumán ukazatel migrační saldo. V posledních
sledovaných letech převažuje ve Zlínském kraji počet vystěhovalých nad počtem
přistěhovalých, což souvisí s rozvojem, organizací a infrastrukturou regionu. V současné
době tento trend nejde v souladu s udržitelností. Ve srovnání s Jihomoravským krajem,
migrační saldo je vysoké v zázemí velkých měst, neboť zde probíhají intenzivní urbanizační
procesy, zatímco v periferních oblastech je patrná stagnace až mírný úbytek obyvatel.
Indikátor registrovaná míra nezaměstnanosti reprezentuje udržitelnost sociálního pilíře.
Vzhledem k tomu, že ukazatel v roce 2009 dosáhl svého maxima a v posledních dvou letech
pozvolna klesá, můžeme předpokládat, že vývoj území půjde v trendu udržitelnosti. Zároveň
lze území Zlínského kraje rozdělit na dvě části. Západní část, kde se nacházejí průmyslové
podniky a je zde lepší dopravní dostupnost, vykazuje míru nezaměstnanosti nižší. Naopak ve
východní části kraje, kde je převážně kopcovitá krajina a jen malý počet průmyslových
závodů, jsou možnosti zaměstnání omezené, proto je zde míra nezaměstnanosti vyšší. Vývoj
míry nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji je rovněž územně diferencován. Podle
očekávání vykazují nejlepší situaci suburbánní oblasti. Ostatní zkoumané oblasti dosahují až
dvojnásobně vyšší míru nezaměstnanosti a budoucnost jejich rozvoje závisí nejen na
příjmech zvenčí, ale také na potenciálu a kvalitě lidského a sociálního kapitálu v dané obci.
Obyvatelé venkova Jihomoravského kraje jsou více spokojeni se stavem životního
prostředí. V rozvoji venkova je tak kladen důraz na ekologický pilíř, který dosahuje
nejvyšších hodnot, naopak nejslabším se jeví ekonomický pilíř, tj. oblasti nedosahují
hospodářského růstu. Naproti tomu obyvatelé Zlínského kraje nejsou až tolik spokojeni s
místním životním prostředím. Důraz je kladen především na ekonomický pilíř a jako
nejsilnější je občany vnímán sociální pilíř.

Závěr
Předkládaný příspěvek analyzuje a hodnotí udržitelný rozvoj Zlínského kraje na základě
poznatků zjištěných při analýze vývoje indikátorů, strategických dokumentů a dotazníkovým
šetřením.
Zlínský kraj disponuje řadou strategických dokumentů, avšak značná část je v této době
neaktuální. Kromě obnovení některých sektorových strategií by měl být uveden v platnost
především PRÚOZK 2013-2016, který je stěžejním dokumentem pro rozvoj kraje. V této
souvislosti by měla být řešena problematika překrývání strategií, kdy by mělo při jejich tvorbě
docházet ke koordinaci tak, aby dokumenty na sebe navazovaly a vzájemně se doplňovaly.
Obecně by se měl kraj zaměřit na zvýšení své atraktivity. Z hlediska dopravní dostupnosti se
v posledních letech podařilo napojit krajské město na dálniční síť. V tomto by se mělo
pokračovat dostavbou silnice R55, napojit další části kraje a zatraktivnit tak region především
pro investory. Nadále by měl být podporován cestovní ruch tak, aby byl region atraktivní pro
návštěvníky a aby byla zajištěna jeho propagace. Atraktivita kraje z hlediska turismu úzce
souvisí se stavem životního prostředí, který se v mnoha lokalitách postupně zhoršuje, proto
je třeba jej stabilizovat. Pomoci by mohli investice na ochranu životního prostředí, jako
základní prvek udržitelného rozvoje. Je však důležité, aby finanční prostředky byly
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vynakládány účelně a efektivně. O socioekonomické situaci regionu vypovídá ukazatel
migrační saldo, které je v posledních sledovaných letech záporné. Příčinou může být to, že
se lidé stěhují do krajů, kde je např. více pracovních příležitostí nebo lepší dopravní
dostupnost. Snaha o zlepšení výše zmíněných charakteristik by mohla napomoci nejen ke
kladnému migračnímu saldu, ale zejména k celkové udržitelnosti rozvoje regionu.
Obec Napajedla nedisponuje žádnými strategickými dokumenty, v přípravě je
v současné době program rozvoje města. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že největší
problém shledávají občané v možnostech zaměstnání v obci. V tomto směru by měla obec
pokračovat v dosavadní podpoře rozvoje podnikatelské sféry prostřednictvím dvou
průmyslových zón, vytváření pracovní míst v rámci Městského úřadu a rozvoje cestovního
ruchu. Dále by mělo dojít ke zlepšení v komunikaci představitelů obce směrem k občanům.
Možnost podílet se na místním plánování a rozhodování o veřejných věcech byla částečně
dána příležitosti se vyjádřit v dotazníkovém šetření Městského úřadu, na základě kterého
bude zpracován program rozvoje města. Další slabinou je dopravní dostupnost, která je dána
především veřejnou dopravou částečně financovanou městem. Řešením by mohla být
optimalizace autobusových spojů v návaznosti na vlakovou a trolejbusovou dopravu v
Otrokovicích. V otázce životního prostředí, záleží na posuzovaných lokalitách. Pozornost by
měla být věnována průmyslovým zónám v blízkosti obytné zástavby a firmám zde sídlících.
Silnou stránkou obce jsou mimorozpočtové finanční prostředky. Obec každoročně získává
finance z různých dotačních fondů a realizuje tak projekty, na které by jinak sama prostředky
neměla.

Poděkování
Výsledky uvedené v příspěvku jsou součástí řešení výzkumného záměru
č. 6215648904 "Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního
sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu".
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Bioenergetika – významná součást komunální politiky v rozvoji
regionů v ČR
Bioenergetics - an important part of municipal politics in regional
development in the Czech Republic
Aleš Hes, Miroslav Koláčný

Anotace
Bioenergetika v daném smyslu slova je chápána jako systém získávání energie především
z biomasy, popřípadě z biologických odpadů. V současné době patří k diskutabilním
tématům energetické politiky Evropské unie a České republiky, neboť se jedná o aktuální
trend v oboru energetiky, jenž je do značné míry významně podporován ze strany orgánů
Evropské unie. Využití bioenergetiky v praxi příznivě ovlivňuje zemědělskou politiku v daném
regionu, má vliv na rozvoj obcí a představuje produkční a servisní sektor, který je významnou
součástí celé komunální politiky. Je proto nutné propočítat, jakou mají finanční prostředky
(investice) ekonomickou relevanci vydávané, ať již z rozpočtu České republiky, tak z fondů
Evropské unie, na úroveň a ekonomické využití bioenergetických zařízení v regionu České
republiky a Rakouska. Dle závazků České republiky vůči Evropské unii vyplývá, že Česká
republika je povinna do konce roku 2013 produkovat 8-10 % veškeré vyrobené elektrické
energie z obnovitelných zdrojů, kam patří i zdroje bioenergetické. V roce 2008 to byla pouze
cca 4 %. Rakousko je zemí, která významně podporuje v rámci své státní energetické
koncepce rozvoj využívání energie z obnovitelných zdrojů. Patří k nim i nezanedbatelná
podpora bioenergetických center. Je proto velmi potřebné porovnat ekonomickou efektivitu
vložených investic v Rakousku a v České republice na konkrétních případech. K propočtům
byly vybrány tři podniky, z nichž jeden je v České republice, ostatní dva v Rakousku.
Výsledky jsou důkazem rozdílnosti v pojetí využívání energií z bioenergetických zdrojů
srovnávaných zemí.

Klíčová slova
Energetika, biomasa, obnovitelné zdroje, bioplynová zařízení, komunální politika

Annotation
Bioenergetics is comprehended as the system of energy generating, particularly from the
biomass and if need be from the biological waste. It belongs to the arguable topics of the EU
and the CR energy policy as it is a topical trend in the field of energetics that is supported by
the EU authorities. The utilization of the bioenergetics in practice determines the agrarian
policy in a given region and in this way influences the landscape character, production and a
service sector. However, despite all efforts it is not possible to find a complex and structured
analysis that elaborates and discovers the economic side of bioenergetics utilization as the
goal-directed source of energy generating. In compliance with the commitments of the CR to
the EU it follows that the CR is obliged to produce 8% of all electrical energy from renewable
sources, including bioenergetics sources, by the end of 2013. Bioenergetics sources
represent sufficiently big potential towards the next development with regards to the limits
that restrict for instance water power stations. Wind power stations are rich in the
development potential but when promoting their technologies, they face the difficulties with
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ecologists and environmentalists. Another possible renewable source of energy is
photovoltaics. Photovoltaic sources are very limited by the areas suitable for the construction
and by the capacity of local consumption networks which seems to be to a certain extent an
underestimated problem up to now. In this way they are connected with additional
investments of electrical energy distributors which could be the obstacle for the future. An
uncertain issue is also the liquidation of the equipment after its service life and this process is
also very costly with the environment-friendly photovoltaic panel disposal.

Key words
energy policy, biomass, agrarian policy, landscape production, communal policy

Úvod
Dle závazků České republiky vůči Evropské unii vyplývá, že ČR je povinna do konce
roku 2013 produkovat 8 až 10 % veškeré vyrobené elektrické energie z obnovitelných
zdrojů, kam řadíme i zdroje bioenergetické. V roce 2008 to byla pouze cca 4 %. Dalším
možným obnovitelným zdrojem je fotovoltaika. Fotovoltaické zdroje jsou velmi omezeny
plochami vhodnými k výstavbě a současně i kapacitou místních odběrných sítí, což se jeví
do značné míry jako dosud podceňovaný problém. Tímto jsou svým rozvojem svázány
s dodatečnými investicemi distributorů elektrické energie, což se do budoucna může jevit
jako překážka. Nevyjasněnou stránkou je i likvidace zařízení po ukončení životnosti zařízení.
Tento proces k životnímu procesu šetrné likvidace fotovoltaických panelů je velmi nákladný a
panuje všeobecná obava z toho, že firmy vlastnící fotovoltaické elektrárny spustí těsně před
ukončením technologické životnosti jimi provozovaných energetických jednotek řízené
procesy vedoucí k ukončení činnosti svých společností tak, aby se vyhnuly finančně
náročným demontážím a likvidacím těchto elektráren. Vzhledem ke skutečnosti, že dle
českého práva by potom finanční náklady nesli vlastníci pozemků, na kterých technologie
stojí, a to jsou ve většině případů obce, je zde další komplikace zřejmá. Těmito komplikacemi
sektor bioenergetiky netrpí, a proto je zde zřejmý technický rozvojový potenciál pro
komunální a regionální politiku. Určitou překážku představují vstupní investice do nákladných
technologií, která je však zpravidla do jisté míry kompenzována subvencemi ať již ze státního
rozpočtu nebo i strukturálních fondů Evropské unie.
Technologie se liší dle zvoleného procesu:
1. Studené procesy (anaerobní) – použití nádrží, obsah sušiny nad 40 %.
2. Teplé procesy – pyrolytické technologie, použití k sušení záměrně pěstovaných plodin,
popř. druhotných surovin zemědělské výroby; možné použít i směs z čističek
Získávání energie z biomasy má téměř nekonečné množství variantních řešení, které jsou
dány následujícími kritérii:
1. Výtěžnost energie.
2. Potřeby vstupů energie.
3. Kritéria ekologická – jakého podílu energie z fosilních paliv je třeba k získání jednotky
energie z biomasy.
4. Kritéria ekonomická - investiční náročnost a provozní rentabilita.
V České republice v posledních letech vznikají technologicky vyspělé provozy využívající pro
svou podnikatelskou činnost uvedené technologie. Například DSK Teplice (teplá pyrolýza zplyňování) nebo technologické centrum na pelety TŮMA CZ Kaplice.
Značný potenciál pro využití předmětných technologií se rozevírá právě v komunální sféře.
Zde jednotlivé obce (radnice) mohou při použití moderních technologických řešení a za
poměrně značné finanční podpory Evropské unie celkem elegantně a pro své obyvatele
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poměrně finančně výhodně řešit energetickou situaci na svém území. Zmíněná ekonomická
výhodnost se netýká pouze obyvatel, kteří na dodávkách tepla a teplé vody mohou oproti
původnímu stavu šetřit na svých platbách až desítky procent. Tento technologický směr,
např. bioplynové stanice, může spotřebovávat tříděný komunální odpad, kaly z čističek
odpadních vod, popřípadě zemědělský odpad, odpad získaný při údržbě městské zeleně,
odpady z pivovarů, cukrovarů, lihovarů a moštáren ve vlastnictví komunálu. Potom tato
investice přináší pokrokové radnici nemalé prostředky do rozpočtu obce, které může využít
pro další rozvojové projekty. Dále si tím řeší i možnost účelného a ekonomicky výhodného
odpadového hospodářství. V případě, že při pořízení dané investice půjde investor ještě dál
a ke kogenerační jednotce přikoupí i mikroturbínu, je možné vedle tepla produkovat i
elektrickou energii. Bohužel na našem území toto progresivní spojení obec – bioenergetické
technologie – obyvatel není dosud příliš, přes svůj nepochybný rozvojový potenciál, tak
rozšířeno jako v okolních státech (Rakousko, Německo).

Výsledky a diskuse
Pro účely komparace byly zařazeny tři provozní modely výstavby a provozování
bioplynových stanic. Jednotlivé modely vznikly a jsou provozovány v odlišných podmínkách finančních, technologických i provozních. Přesto je zajímavé je porovnat a vyhodnotit, který
z modelů je pro komunální politiku investičně efektivnější. Do komparačního procesu byly
zařazeny následující kritéria:
a)
Vlastnictví
b)
Výše investice
c)
Instalovaný výkon
d)
Způsob financování
e)
Ziskovost
f)
Roční technická provozní kapacita
g)
Index ki
Jednotlivá kritéria byla zvolena z důvodu porovnatelnosti základních vlastností investice
s ohledem na odlišnosti provozních podmínek a zjistitelných údajů.
Ad a) Vlastnictví.
Vlastnictví případné investice má výrazný vliv především na její vznik. Privátní vlastník je
podstatně rozhodnější v prvotní rozhodovací fázi, má jasný cíl a jde za ním přímočaře.
Nepodceňuje realizační fázi, více a přísněji hlídá vstupní náklady a pracuje následně
s profesionálním managementem. Komunální vlastník má složitější proces rozhodování,
tudíž většinou pomalejší přípravnou fázi. Komunální vlastníci pak velmi často šetří na
projektovém managementu a dostávají se později tak do složitých situací jak finančně, tak i
technologicky.
Ad b) Výše investice.
Výše investice je základní parametr odvislý od potřeb, účelu a finančních možností investora.
Od něho se odvozuje i způsob financování investiční akce a primárně ovlivňuje i
ekonomickou efektivitu celé investice. Je základním úkolem investora, aby oponoval prvotní
návrhy a plány projektanta, odstranil zbytečnosti prodražující projekt a zamezil předražení
realizace na počátku. Tento úkol musí být vztažen i na realizační fázi projektu, aby nedošlo
k finančnímu navýšení v průběhu stavby.
Ad c) Instalovaný výkon.
Instalovaný výkon závisí na potřebách investora a jeho investičních možnostech. V případě
bioplynových stanic je nutné zvolit instalovaný výkon i dle dostupnosti vstupních
energetických zdrojů (kejda, organické zbytky, energetické plodiny apod.). Rovněž delší
transport zdrojů výrazně ovlivňuje provozní náklady zařízení.
Ad d) Způsob financování.
Vzhledem k výši vstupních nákladů jsou v současnosti investice do bioplynových stanic
realizovatelné pouze za podmínek dotací. Tyto poskytuje především Evropská unie a MZe.
Majoritním donátorem projektů je však Evropská unie, která hradí, v některých případech, až
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80 % investované hodnoty. Bez této pomoci by realizace bioplynových stanic byly pro
investory a provozovatele zcela neuskutečnitelné. Na zlomové objevy, které sníží nutné
investice nebo sníží provozní náklady, se stále ještě čeká. Teprve poté budou tyto
technologické projekty plně samofinancovatelné a nezávislé na dotačních zdrojích.
Ad e) Ziskovost
Ziskovost je nejvíce ovlivněna zvolením vhodné technologie, projektem (např. svozná oblast
vstupních surovin), provozovatelem a jeho schopnostmi. Dále je ovlivněna i způsobem
financování, výši dotace poskytované na krytí investice, která tak snižuje potřebu ostatních
zdrojů, které jsou většinou kryty úvěrem.
Ad f) Roční technická provozní kapacita
Každá bioplynová stanice má projektovanou účinnost dané technologie. Většinou se uvádí
v intervalu 75 – 80 %. Co je nad tyto hodnoty, bývá považováno za výjimečně vysokou
hodnotu a přispívá vyšší rentabilitě projektu a tím i k rychlejší návratnosti investovaných
prostředků.
Ad g) Index ki
Pro zjednodušené porovnání sledovaných ekonomických modelů byl použit i tento nový
parametr, který pomohl k posouzení ekonomické úspěšnosti jednotlivých provozovaných
jednotek. Podle jeho hodnoty lze vyvodit i výši saturaci potřeb investora.
Tab. 1: Porovnání sledovaných ekonomických modelů OZE /obnovitelné zdroje energie/
Vlastnictví

Výše
investice
(mil.CZK)

Instalovaný
výkon
(kW/hod)

Model 1
Strem

komunální

58,03

500+600

Model 2
Kněžice

komunální

140,00

330+405

Model 3
Valovice

privátní

106,00

1063+1088

Způsob
financová
ní
Dotace EU
a
Rakouska
60 % +
úvěr
Dotace EU
79% + úvěr
Dotace
MZe 35,8
% + úvěr

Ziskovos
t
(mil.
CZK/rok)

Roční
provozní
kapacita
(%)

ki

N/A

98

2,40

2,1

89

7,94

8,0

94

3,99
*(2,03)

*v případě využití výroby tepla
Zdroj: vlastní zpracování

Model 1 maximálně využívá vložených prostředků, parametr ki příznivých hodnot. Investor
zvolil rovnováhu mezi výkonem, kvalitou technologie a investiční náročností, tím dosáhl velmi
příznivých užitných a ekonomických hodnot. Vysoká míra dotace má též velmi příznivý vliv
na poměrně krátkou návratnost investice v délce 7 let.
Model 2 vykazuje nepřiměřeně vysokou hodnotu parametru ki. Po podrobnější analýze je
zřejmé, že je to dáno především předražením stavebních prací spojených s realizací
projektu. Nákupní cenu technologie lze snáze kontrolovat při nákupu dle tabulkových
porovnávacích cen podobných zařízení, protože se většinou nejedná o unikátní jednorázové
řešení, ale stavební činnost je vždy stanovena na základě jednání. Pokud je použit parametr
ki ke kontrole financování dané investice, kdy ki = 4,44 (odvětvová hodnota pro bioplynové
stanice) a délka životnosti je v optimální hodnotě (24 let je na horní hranici obvyklé pro
zvolenou technologii, potom:
ki = ((78 500 000/735)/24/1000 = 4,45

[ 1.1]

Z uvedeného výpočtu [1.1] vyplývá, že pro použitou technologii s energetickým výkonem 735
kW je optimální hodnota pro výši investice 78,5 mil. CZK. To znamená, že realizovaná
investiční částka byla překročena o 61,5 mil. CZK.
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Naproti tomu model 3, privátní investice formou společného podniku dvou zemědělských
společností, měl primárně velmi výhodnou realizační cenu. Jeho problémem je plné nevyužití
použitelného výkonu zařízení z důvodu nedohody s okolními obcemi na doinvestování
teplovodu. Z tohoto důvodu je investice v současnosti plně nevyužita. Přesto vykazuje
parametr ki nadprůměrnou hodnotu 3,99. Je to dáno výrazně příznivou realizační cenou proti
vysokému výkonu zařízení. Pokud dojde v budoucnosti k napojení teplovodu a technologie
bude realizovat plný energetický výkon, hodnota parametru ki ve výši 2,03 bude odvětvově
velmi kvalitní.
Na základě porovnání uvedených modelů je patrné, že privátní investoři si dokážou lépe
vyjednat a prosadit realizační ceny projektu, realizační týmy jsou sestaveny z odborníků na
danou problematiku. Naproti tomu komunální projekty mají snadnější přístup k veřejným
podporám, míra finanční spoluúčasti je často nižší.
Konstrukce modelu bioplynové stanice v ČR pomocí optimalizačních kritérií a inovací
Na základě výše provedené analýzy a následné komparace získaných dat lze vyvodit
následné závěry pro zobecněný optimalizační model bioplynové stanice v ČR:
1. Stáří technologie nemá absolutní vliv na index ki - nejnovější technologie neznamená
automaticky lepší výsledek tohoto kritéria, vždy záleží na kvalitě přípravy a zpracování
projektu v předrealizační fázi a na dodržování technických a technologických návodů
projektu v realizační fázi projektu.
2. Vyvarovat se předražení investice jako k tomu došlo v případě zkoumaného modelu 2.
3. Pokud se využije plně potenciál realizované technologie, má to výrazný vliv na stav
kritéria ki, tzn. výrazný vliv na využitelnost investice. Toto optimalizační řešení souvisí
s vyvarováním se s poruchovostí technologie a s nedodržováním projektových postupů,
např. v podobě použití levnějších (náhradních) technologických prvků.
4. Bioplynové technologie dosahují výrazně lepších výsledků v kritériu roční provozní
kapacity proti projektovaným údajům.
5. Investičně dražší technologie neznamená automaticky technologie s vyšším výstupním
výkonem. S tím souvisí pečlivá a znalostní výběrová řízení na projekt a na zhotovitele
díla.
6. Technologie instalované v ČR mohou dosahovat srovnatelných výsledků kritéria ki
s evropskými zeměmi s výrazně delší zkušeností s využíváním OZE.
7. Privátní investor je schopen vyjednat finančně lepší podmínky realizace investice s jejími
dodavateli.
8. Komunální investor má obvykle nižší míru finanční spoluúčasti s vyšší mírou veřejné
podpory.
9. Bioplynové jednotky není možné, prozatím, efektivně realizovat bez veřejné podpory.
Zásadní otázkou ekonomické stránky hodnocení bioplynových stanic je využití jejich
potenciálu. Technologie mají výhodu ve své variabilnosti výstupů. Je proto velkým
nedostatkem tento potenciál nevyužít, jak bylo zachyceno v případě modelu 3 (Valovice).
Model 3 měl velmi kvalitně zpracovanou přípravnou fázi projektu včetně nákladové stránky
investice. Jeho velkým ekonomickým handicapem je však nevyužití poloviny výkonové
produkce, a to produkce tepla (výkon 1088 kW).
Při diskuzi s majiteli bioplynové stanice bylo uvedeno, že investice leží daleko od obytné
zástavby na to, aby bylo teplo rozvedeno do obcí. Z uvedeného argumentu vyplývá, že buď
byla špatně vybrána realizovaná investice, v jejíž ceně je zohledněn parametr výroby tepla
nebo bylo nevhodně zvoleno místo stavby, popřípadě bylo špatně prezentována tato
investice komunální sféře.
Uvedená investice modelu 3 byla od počátku zamýšlena jako duální produkce energie
(elektrická energie + teplo). Teplo bude využito pro areál bioplynové stanice, pro sousední
provoz výkrmny prasat (Agrofert), která dodává bioplynové stanici vstupní surovinu (kejdu) a
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v budoucnosti i pro okolní obce. Místo bylo vybráno se zřetelem co nejnižších logistických
nákladů (u producenta energetické suroviny) a z důvodu minimálního nutného záboru půdy.
Je zřejmé, že byla podceněna komunikace investice na komunální bázi. Výhody dodávek
tepla z bioplynové stanice nebyly, zatím, dostatečně vysvětleny okolním obcím, které
připadají do úvahy pro dodávky tepla:
Valovice
300 m
Sudoměř
1 500 m
Katusice
1 000 m
Z uvedených obcí lze reálně uvažovat o nejbližších Valovicích a Katusicích, které
jsou ze všech uvedených obcí největší, s potenciálně největším objemem přípojek.
Ze zkušeností jiných bioplynových stanic, například u modelu 2 (Kněžice), vyplývá, že
vybudování přípojek pro přívod tepla je velmi výhodná investice pro příjemce tepla.
V případě Kněžic si je ve 2. fázi připojení hradili příjemci z vlastních zdrojů. Vzhledem k roční
úspoře za teplo až ve výši 50 % je to investice rychle návratná. V případě Kněžic se jednalo
o přípojky v délce 200 – 600 m s návratností 2 – 5let. V případě Valovic by se jednalo o
identické údaje návratnosti (Valovice jsou menší než Kněžice, ale vzdálenost je kratší).
V případě Katusic se jedná o větší vzdálenost, ale eliminovanou vyšším uvažovaným počtem
přípojek. Odhad návratnosti se pohybuje 6 – 8 let.
V případě takovýchto investic je nezbytné využít veškerý realizovaný potenciál.
V současnosti plný výkon výroby tepla (1088 kW) je vypouštěn bez užitku do ovzduší, přitom
bioplynové stanice jsou ideální alternativou tepláren pro venkovské aglomerace. Při jejich
maximálním využití se jedná o účinnou eliminace emisí z venkovských topenišť na tuhá
paliva.
Bioenergetika jako příležitost pro komunální sféru
Nejdůležitější podmínkou pro rozvoj energetiky využívající OZE je, kromě dostupnosti
energetických zdrojů, jasná strategie a propracovaná koncepce státu pro tuto oblast. V
návaznosti na strategii a koncepci musí být vytvořen právní rámec ze zákonů a vyhlášek,
kterými se investoři a provozovatelé mohou řídit. Stát musí svou koncepci rozvoje OZE
uplatňovat citlivě, aby svými administrativními zásahy nevytvářel podmínky pro spekulativní
chování investorů, jako v minulosti u fotovoltaiky, a současně vytvářel podmínky pro stabilně
fungující trh, který bude korektní investory motivovat.
Optimální úloha státu je v oblastech koncepční a normativní. Stát by měl stanovit jasná
pravidla pro investory a provozovatele. Tato pravidla musí být motivující, zabraňovat
spekulacím a celkově stabilizovat daný sektor podnikání. Přímé administrativní zásahy musí
být uvážlivé.
Z hlediska celkové efektivnosti a úspěšnosti je rozhodující komplexnost, technická i
technologická kvalita řešení s dobrým poměrem ceny a efektů (Cost Benefit Ratio).
Oblast bioenergetiky je vhodná pro uvážlivou podnikatelskou činnost organizovanou a
vedenou schopnými představiteli měst a zejména obcí, případně ve spolupráci s privátním
sektorem (projekty PPP). Právě tento způsob je velmi perspektivní s vysokým potenciálem
pro budoucnost. Komunální sféra nedisponuje kvalitními odborníky v dostatečném počtu,
proto je žádoucí tato spolupráce. Současně i finanční stránka na straně privátního kapitálu je
přínosem pro tento způsob financování projektů.
Zásadní podmínkou úspěchu je vůle a odvaha komunálních politiků projekty využívající OZE
realizovat nebo do nich vstupovat. Omezujícím faktorem je skutečnost, že komunální
představitelé jsou voleni na čtyři roky a jejich motivace je často ohraničena stejným časovým
limitem. Často jsou na klíčových rozhodovacích postech radnic a obecních úřadů lidé
s minimálními podnikatelskými a ekonomickými zkušenostmi.
Nejdůležitějším krokem je kvalifikované rozhodnutí danou investici realizovat. Při
rozhodování se investor řídí vypočítanou budoucí hodnotou podniku (investice), vztaženou
na plánované období, které se rovná délkou jeho investiční angažovanosti. Velmi často je
používána „metoda DCF (Discounted Cash Flow) a to jak s využitím FCFE (Free Cash Flow
to the Equity), tak i FCFF (Free Cash Flow to the Firm).
Výpočet hodnoty společnosti modelu DCF s použitím FCFE :

98

[1.2]

hodnota podniku =
nebo s použitím FCFF :

hodnota podniku =

1 + WACC

[1.3]

Metodika FCFE je vhodná při oceňování kapitálu podniku, jenž má stabilní finanční strukturu
a to i těch, což je specifikum nově se transformujících ekonomik včetně české, které prošly
v minulosti restrukturalizačním procesem.
Metodika FCFF vychází z premisy, že se nemusí odlišovat toky finanční toky mezi věřiteli a
akcionáři, jelikož majitelům jde hlavně o fungování podniku bez podstatných nároků na
odčerpávání finančních prostředků. Metoda tedy znázorňuje, co je firma schopná ze
svěřených prostředků vygenerovat, pokud jí tyto prostředky ponecháme. (Koláčný, 2013)
Druhý pohled na investice je pohled podnikatelský. Ten se liší od předešlého, pohledu
investora. Podnikateli jde též o ekonomickou efektivnost investice. Ale jeho priority nejsou
identické. Jemu jde zásadně o provoz a dlouhodobou udržitelnost investice, nikoli finanční
zhodnocování investice. Primární pro podnikatele je splacení svých finančních závazků. Tak,
aby bylo možnost splatit jeho finanční závazky prostřednictvím fungování investice, a není
prioritou nárůst její kapitálové hodnoty. Podnikatel očekává, že co nejrychleji zaplatí bance a
investice mu začne vydělávat. I podnikatel chce na své investici vydělat, ale jeho očekávání
naplňuje i finančně bezproblémový provoz investice a doba návratnosti není pro něho prvotní
prioritou, kterou by podnikatel každodenně řešil.
Složitost komunálních investic spočívá v tom, že prakticky vždy jde o kombinaci
investorského a podnikatelského pohledu. Komunální sféra je finančně poddimenzovaná,
protože nedisponuje dostatečným množstvím likvidního kapitálu použitelným pro dané
investice. Investice do obnovitelných zdrojů energie přesahují horizont čtyřletého volebního
období. Navíc jsou vždy v řádech desítek či stovek milionů, podléhajícím pravidlům velkých
výběrových řízení a tím i velmi komplikovaným postupům. Z těchto důvodů vedení radnic
není často ochotno podstupovat pro ně nepřijatelně vysoká rizika a prosazovat tyto projekty.
Velkým problémem je najít pro energetické jednotky využívající OZE odborně a manažersky
zdatné vedení a specialisty do realizačního a provozního týmu. Komunální sféra není
schopna kvalitní zaměstnance často dostatečně zaplatit, a proto se personální kvalita
v oboru soustřeďuje spíše do privátních projektů.
Komunální pohled by se měl proto dívat na dlouhodobou perspektivu udržitelnosti investice
bez ohledu na míru ziskovosti, jelikož prioritou těchto projektů, na rozdíl od projektů a
investic podnikatelských, není tvorba a kumulace zisku, ale veřejná služba. Vždy je však
třeba, i u těchto komunálních investic, sledovat jejich ekonomiku. V tomto případě investice
nemusí vydělávat, ale nesmí být zátěží pro rozpočet komunální jednotky, její hospodaření by
mělo být vyrovnané a provoz samofinancovatelný.
Čím menší obec, tím je obtížnější si zaplatit odborné expertízy nebo poradenství. Z tohoto
úhlu pohledu se často tito lidé bojí do těchto projektů vstupovat, aby nepřivedli, v případě
neúspěchu, obec do ekonomických problémů. Přestože má daná lokalita často ideální
předpoklady k realizaci bioenergetických jednotek, nenajde nikdo odvahu realizovat takový
projekt, který byl často přínosem pro celý region.
Využívání obnovitelných zdrojů energie v souvislosti s komunální sférou skýtá do budoucna
velmi vysoký potenciál růstu. Ale v současnosti se investice do této oblasti rozvíjejí poměrně
pomalu.
Pro příští plánovací období 2014 – 2020 nejsou dosud jasně vymezeny oblasti
podpory z EU, které budou z ČR dostupné. I v případě, že se dotační politika EU pro
Českou republiku vyjasní, opět bude časově omezena. Právě proto jsou reálnou alternativou
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podpory procesů OZE projekty spolupráce veřejné a privátní sféry (projekty PPP). Časově
neomezené a vysokým růstovým potenciálem.
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Výsledky průzkumu nabídky potravin pro celiaky
maloobchodu v regionech ČR
Results of the Survey Offer of Food for Celiacs Retail in the
Regions of the Czech Republic
Marta Regnerová, Aleš Hes

Abstrakt:
Důležitou podmínkou pro udržení kvality života lidí je dodržování správné
životosprávy. Tím vice tato podmínka platí pro specifickou skupinu spotřebitelů
s nesnášenlivostí lepku - s onemocněním celiakií, alergií na lepek nebo Duhringovo
dermatitidou. Bezlepková dieta je pro tyto spotřebitele základním předpokladem, jak
zmírnit nebo zabránit projevům nemoci. Dodržování bezlepkové diety představuje
nákup vhodných potraviny. Jejich dostupnost, šíře a hloubka sortimentu,
merchandising (prezentace) a ceny byly v realizovaném průzkumu mapovány a
sledovány ve vybraných provozních jednotkách maloobchodu v regionech ČR.
Výsledky průzkumu a spotřebitelské preference při nákupu bezlepkových potravin
jsou uvedeny a analyzovány v následujícím článku.
Poznatky uváděné v příspěvku vyplynuly z řešení projektu v rámci IGA PEF ČZU
v Praze 20121027(11210/1312/3106) „Průzkum nabídky potravin vhodných pro
zákazníky s nesnášenlivostí lepku v maloobchodě“.
Klíčová slova:
trh, maloobchod, průzkum, spotřebitel, bezlepkové potraviny

Abstract:
An important condition for maintaining the quality of life is to respect for the right diet.
The more this condition applies to a specific group of consumers with gluten
intolerance - with celiac disease, gluten allergy or Duhrings dermatitis. Gluten-free
diet is for consumers basic prerequisite to relieve or prevent the symptoms of the
disease. Compliance a gluten-free diet means the purchase of suitable food. Their
availability, breadth and depth of assortment, merchandising (presentation) and the
prices in survey were mapped and monitored in selected stores of retail in the
regions country. Results of the survey and consumer preferences for purchase of
gluten-free foods are presented and analyzed in the following article.
The findings presented in the paper resulted from the project solution in the IGA PEF
CZU in Prague 20121027(11210/1312/3106) „A survey supply of food suitable for
customers with gluten intolerance in retail".
Key words:
market, retail, survey, consumer, gluten-free foods, celiac disease
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Úvod
Onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku v potravinách je chronické celoživotní
onemocnění, kdy dochází k zánětu střevní sliznice s poruchou vstřebávání všech živin,
minerálů i vitaminů. Stupeň poruchy závisí na rozsahu poškození střevní sliznice, a proto se
onemocnění projevuje v řadě forem. Nejčastěji se jedná o 3 skupiny onemocnění: celiakii,
alergii na lepek nebo Duhringovu dermatitidu. U celiakie a alergie na lepek je bezlepková
dieta jediný způsob, jak zabránit projevům nemoci. Dodržováním bezlepkové diety obyčejně
v poměrně krátké době projevy onemocnění vymizí. U Duhringovy dermatitidy je bezlepková
dieta základní terapií. Pokud nestačí, bývá doplněna medikamenty. Reakce na zavedení
bezlepkové diety může být pomalejší než u celiakie [3,9]. Příčiny onemocnění mohou být
rozličné, jde například u dětí o souvislosti celiakie a rachitidy (křivice) u dětí [7]. Nemoc se
může vyskytnout v dětském věku, ale i v dospělosti, spouštěcích faktorů může být více,
například náhlá změna v životě, infekční onemocnění, stres, porod, operace ad. [3].
Počet občanů s nesnášenlivostí lepku představuje v ČR asi jen o 0,5-1% obyvatelstva,
číselně jde asi o 50 až 120 tisíc lidí. Z tohoto počtu pouze 10-15% je léčeno, ostatní nejsou
dosud diagnostikováni [8]. K dodržování bezlepkové diety jsou potřebné tak zvané
bezlepkové potraviny, které spotřebitelé nakupují přímo nebo zprostředkovaně
v subsystémech vnitřního obchodu, nejčastěji v provozních jednotkách maloobchodu.

Materiál, metodika a cíl
Jsou potraviny pro zvláštní výživu vhodnou pro osoby s nesnášenlivostí lepku
(bezlepkové potraviny) v provozních jednotkách maloobchodu běžně dostupné? V jaké šíři a
hloubce sortimentu, jak jsou prezentovány na prodejní ploše, jaké značky a zejména v jakém
cenovém rozpětí se v našem systému vnitřní obchod nacházejí? To jsou základní otázky, na
jejichž odpovědi byl zaměřen a cílen průzkum projektu v rámci IGA PEF ČZU v Praze
20121027(11210/1312/3106) „Průzkum nabídky potravin vhodných pro zákazníky
s nesnášenlivostí lepku v maloobchodě“. Součástí průzkumu bylo dotazníkové šetření
„Spotřebitelské preference při nákupu potravin pro spotřebitele s nesnášenlivostí lepku“.
Projekt byl rozdělen do dvou realizačních fází:
1. Průzkum nabídky bezlepkových potravin (období 2012-1.pol. 2013) ve vybraných typech
maloobchodních provozoven formou terénního výzkumu ve vazbě na sledování faktorů:
 šíře a hloubka sortimentu,
 merchandising,
 značky a výrobci,
 cenová hladina zkoumaných potravin,
 prostorová dostupnost v maloobchodní síti.
Průzkum potřeb-spotřebitelských preferencí u spotřebitelů, kteří tyto potraviny skutečně
potřebují ve vazbě na jejich rozhodování při nákupu a kupní sílu (dotazníkové šetření
„Spotřebitelské preference při nákupu potravin pro spotřebitele s nesnášenlivostí lepku“
uskutečněné v první polovině roku 2013).
Respondenti-celiaci byli vybíráni náhodným výběrem prostřednictvím dotazu, zda jsou
ochotni odpovědět na zkoumané otázky v dotazníkovém šetření. Charakteristika souboru
respondentů uvádí tabulka č. 4.
Byl sestaven následující metodický postup:
1. Studium dostupné literatury a odborných článků týkajících se dané problematiky
(nabídky bezlepkových potravin a nákupní chování spotřebitelů při jejich nákupu).
2. Zpracování literárního přehledu formou deskripce a odkaz na odborný text.
3. Vyhodnocení výsledků primárního výzkumu a dotazníkového šetření v terénu.
4. Konstrukce návrhu (doporučení) mechanismu prodeje bezlepkových potravin v
provozních jednotkách maloobchodu z hlediska jejich postavení v regionu, dostupnosti
a společenské odpovědnosti ve sledovaných faktorech v synergii ke spotřebitelským
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preferencím specifické skupiny spotřebitelů pomocí logické dedukce a syntézy dílčích
výsledků z průzkumů.
Cílem příspěvku je na základě průzkumu ve vybraných provozních jednotkách
maloobchodu v ČR zmapovat a zhodnotit prezentaci a merchandising sortiment
bezlepkových potravin, jejich šíři a hloubku, prodávané značky (od výrobců z domácí i
dovozové produkce) a ceny včetně návrhu možných doporučení pro zlepšení současného
stavu propagace v jednotlivých typech provozních jednotek. Proto bylo nutno před zahájením
samotného šetření prostudovat dostupnou literaturu a odborné články týkající se dané
problematiky. Z těchto poznatků byl sestaven konkrétní postup a program řešení této
problematiky a stanovení cílů, které si průzkum kladl za úkol zjistit.
Od 1. ledna 2012 v ČR vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna
2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku, které
stanovuje jednotná evropská pravidla na složení a označování potravin z hlediska obsahu
lepku. Nařízení (ES) č. 41/2009 vymezuje 2 základní kategorie potravin pro zvláštní výživu
vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku, na které se vztahují odlišné požadavky na obsah i
označování lepku. Potraviny označené údajem „BEZ LEPKU“: obsah lepku může být nejvýše
20 mg/kg; potraviny označené údajem „VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU“: obsah lepku může
být nevýše 100 mg/kg [8], druhou alternativou, jak poznat bezlepkovou potravinu, je značka
přeškrtnutý obilní klas v kruhu. To umožňuje a pomáhá spotřebitelům-celiakům při nákupu
bezlepkových potravin z domácí i dovozové produkce.

Vlastní řešení a diskuse
Biologické a genetické předpoklady, systém zdravotní péče, prevence a životní styl [10]
jsou čtyři základní faktory, se kterými úzce souvisí zdraví každého jedince. Tyto faktory se
podílejí na kvalitě života každého jedince, která je ovšem podmíněna nejen jimi, ale i řadou
dalších činitelů jako například ekonomickými, společenskými, sociálními i pracovními
podmínkami a úrovní životního prostředí v daném regionu.
Jako obecné determinanty, které svým působením vymezují a výrazně ovlivňují daný jev
– v tomto případě kvalitu života specifické skupiny spotřebitelů s nesnášenlivostí lepku lze
uvést následující:
 biologické a genetické předpoklady
 systém zdravotní péče (medicína)
 životní styl včetně životosprávy
 a vliv životního prostředí.
Pro účely tohoto článku je sledována, hodnocena a srovnávána determinanta týkající se
životního stylu, zejména životosprávy s bezlepkovou dietou, kterou lze samotným
spotřebitelem ovlivnit svým spotřebním chováním v kupním rozhodovacím procesu [1] při
nákupu potravin bez obsahu lepku. Změna životního stylu zahrnující správnou životosprávu
může vést ke zlepšení jeho uplatnění a postavení v pracovním kolektivu i společenském
životě. Jako determinanta kvality života [6] je spotřebitelem s nesnášenlivostí lepku nejsnáze
uchopitelná a naplnitelná. Ostatní determinanty jsou dány objektivně, vědecky zkoumány a
jejich působení na kvalitu života daného jedince je samotným jedincem těžko nebo jen málo
ovlivnitelné.
Změny ve vnitřním obchodě na přelomu 20. a 21. století (zejména internacionalizace)
vnesly do systému provozních jednotek řadu inovací, které měly převážně kladnou odezvu u
spotřebitelů, rozšíření nákupních možností a zejména prohloubení šíře a hloubky sortimentu
zboží. Proto v metodickém postupu pro průzkum byly zvoleny 3 typy diskontně orientovaných
samoobslužných provozních jednotek (hypermarket, supermarket a superettum-menší
samoobsluha), 1 prodejna s obsluhou (smíšené zboží nebo specializovaná) a 1 internetový
obchod, ve kterých bylo v říjnu 2012 a v březnu 2013 uskutečněno celkem 223 šetření ve
121 městských a venkovských sídlech v krajích ČR a v Praze.
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V každém typu provozní jednotky bylo sledováno ze sortimentu zboží vhodného pro
skupinu spotřebitelů s bezlepkovou dietou 6 vybraných výrobků: chléb, čerstvé pečivo
(sladké nebo slané), sušenky, mouka, instantní výrobky a uzeniny. U každé této položky byly
sledovány parametry – šířka a hloubka sortimentu, prezentace-merchandising, značka
výrobku (výrobce) a cenová hladina včetně přepočtu ceny/na kg hmotnosti ve vybraných
provozních jednotkách. Na základě zjištěných výsledků bylo možno charakterizovat
současnou situaci v daných provozních jednotkách při prodeji vybraných specifických
bezlepkových produktů.
Sledované oblasti:
Šířka a hloubka sortimentu
Šířka a hloubka sortimentu bezlepkových potravin se odvíjí dle typu provozní jednotky.
HYPERMARKET A SUPERMARKET: u hypermarketu a supermarketu ve většině
případech není uspokojivá, od jednotlivých druhů bezlepkových výrobků je zastoupeno málo
značek od různých výrobců. Jednotlivé druhy zboží není tak možné vybrat z různých
cenových hladin přijatelných dle finančních možností zákazníků. V porovnání s nabízeným
„běžným“ sortimentem je tento sortiment zboží malý a spíše se jedná o okrajový sortiment,
který tvoří malé procento obratu provozoven.
Šířka a hloubka nabízeného sortimentu se odvíjí i od provozovatele prodejny, obchodní
řetězce firem Albert, Tesco, Globus a Kaufland mají v podstatě rovnocenné zastoupení
sortimentu. To vyplývá z celkového konceptu a prodejní politiky obchodních firem provozující
tento typ provozních jednotek; zahrnout i tyto produkty do své nabídky umožňují větší
prodejní plochy, ale i to, že tento sortiment prodávají - s ohledem na cenovou politiku
založenou na maržích i množstevních slevách od dodavatelů - i v momentě, kdy pro ně
nepředstavuje viditelnější zdroj příjmů.
SUPERRETTA: menší samoobslužné provozovny tohoto typu mají omezenou šířku i
hloubku sortimentu, především z pohledu omezené prostorové kapacity prodejen, dále pak
z důvodu cenové náročnosti sledovaného zboží s ohledem na celkový obrat prodejny a
náročnosti nákupu od dodavatelů. Tyto firmy nemají takové možnosti v rámci obchodních
marží jako jejich konkurenti (hypermarket, supermarket) a není výjimkou, že u některých
provozoven tento sortiment zboží se omezuje na jeden druh, například na mouku či instantní
směsi nebo zcela chybí.
PRODEJNA S OBSLUHOU (SMÍŠENÉ ZBOŽÍ NEBO SPECIALIZOVANÁ): jde-li o
specializovanou prodejnu s bezlepkovými produkty, pak sortiment je široký i hluboký a
obsluha je ochotná poradit a pomoci s výběrem. Pokud jde o prodejnu se smíšeným zbožím,
pak tento sortiment je velmi omezený nebo nulový.
INTERNETOVÝ OBCHOD: sortiment se zaměřením na bezlepkové potraviny je velmi
široký i hluboký včetně příznivé cenové hladiny u některých druhů (chléb, mouka), u jiných,
zejména nově zaváděných druhů, jsou i zde ceny vysoké. Problémy jsou s dodáním a
poplatek za doručení vyrovnává ceny těchto produktů s cenami v kamenných obchodech.
Prezentace a merchandising
HYPERMARKET A SUPERMARKET: bezlepkových potraviny jsou ve většině případů
utříděny dle jednotlivých druhů zboží a přehledně prezentovány v regálech. Ačkoliv tyto
potraviny umístěné na jednom vyhrazeném místě – regálu, bohužel však v některých
případech je bylo obtížné v rozsáhlém prodejním prostoru dohledat díky špatnému nebo
nulovému zřetelnému označení prostoru – chybí nástěnné nebo stropní displeje jasně
směrující zákazníka k těmto produktům 2.
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V řadě případů z 223 šetření byly bezlepkové produkty zahrnuty do koutku zdravé výživy
nebo bylo prodejní místo spojeno s prodejem například bio výrobků; i když se jedná
v podstatě také o specifický druh potravin, tyto produkty není možno spojovat s výrobky
zahrnutými pod značku bio nebo produkty zdravé výživy, jedná se o produkty zcela odlišné,
s jinými preferencemi i určením. Bezlepkové produkty jsou více specifické než produkty
zdravé výživy nebo bio produkty; ty jsou určeny zpravidla spotřebitelům s jinými dietetickými
omezeními nebo zdravotními obtížemi či pouze související s preferencí zdravého životního
stylu. Proto by bezlepkové produkty měly mít svoje zvláštní místo – regál (koutek) a měly by
být zřetelně a jasně značeny.
V řetězci Kaufland, který sice disponuje širokým sortimentem zboží, jsou bezlepkové
produkty zahrnuty mezi ostatní produkty vybrané skupiny. V tomto případě spotřebitel musí
projít značnou část rozsáhlé prodejní plochy ve dvou podlaží a hledat jednotlivé bezlepkové
produkty. Jde více o marketingový tah, aby nakupující prošli celou nabídkou zboží. Tento
způsob prezentace však vyhovuje spotřebitelům-celiakům při velkém rodinném nákupu.
SUPERRETTA: v těchto provozních jednotkách maloobchodu se bohužel situace odvíjí
od již výše popsané šířky a hloubky sortimentu. Vzhledem k menší prodejní ploše a
především horší „zásobenosti“ těmito výrobky, zcela chybí vyhrazená část prodejní plochy
pro tyto specifické produkty. Produkty jsou umístěny mezi ostatními běžnými výrobky; pro
zákazníka, který je v prodejně poprvé, je obtížné se zorientovat a pohodlně si vybrat na
jednom místě sortiment bezlepkových produktů, jako je tomu v převážném počtu u
hypermarketů či supermarketů. Šířka a hloubka v některých případech byla nulová.
PRODEJNA S OBSLUHOU (SMÍŠENÉ ZBOŽÍ NEBO SPECIALIZOVANÁ: v tomto typu
provozních jednotek prezentace a merchandising závisí na prodejní strategii a je úzce spjata
s obsluhou, jeho ochotou a znalostí dané problematiky bezlepkových potravin.
INTERNETOVÝ OBCHOD: nejpříznivější prezentace pro spotřebitele a nejpohodlnější
výběr bezlepkových potravin je na internetu. Nevýhodou je že výrobky jsou prezentovány jen
pomocí obrázků, ze kterých často, pokud není uvedena charakteristika jednotlivých druhů
zboží, nelze ani vyčíst potřebné údaje.
Zastoupené značky a výrobci bezlepkových produktů
Značka produktu je důležitým nástrojem komunikace s cílovou zákaznickou skupinou na
trhu. Cílem marketingové strategie je vytvořit situaci, aby spotřebitel vnímal značku jako něco
specifického, co dokáže optimálně identifikovat produkt a jeho kvalitu. Spotřebitelé, kteří mají
větší přehled o určitém produktu, se při nákupu cíleně zaměřují na určitou značku, protože
přibližuje kvalitu produktu a spotřebitelé vědí, že v každém čase a na různém místě nákupu
dostanou stejnou kvalitu 5.
Tab. 1: Nejčastěji zastoupené produkty-značky a výrobci bezlepkových produktů
Výrobek:

Výrobce:

Chléb: pancarre, bezlepkový chléb

Dr. Schär (Italie), Penam, Bezgluten fous (Polsko), Jizerka

Čerstvé pečivo
- sladké: sladké žemle

Dr. Schär

- slané: bezlepková bagetka

Penam, Bezgluten foods

Sušenky: cereální bezl., bezl.jablečné

Dr. Schär, Pravé hořické trubičky

Mouka: kukuřičná, pohanková, bezl.směs

Bezgluten, Extrudo Bečice, Jizerské pekárny

Instantní výrobky: jáhlová kaše, bábovka

Nominal, Labeta

Uzeniny: šunka

Berger

Zdroj: průzkum a vlastní zpracování
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Značek od sledovaných skupin bezlepkových potravin bylo několik, jak od českých tak i
zahraničních výrobců (Itálie, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Velká Británie ad.).
Srovnání některých bezlepkových produktů a jejich cen podle značky-výrobce v šetřených
typech provozních jednotek maloobchodu jsou uvedeny v tabulce č. 2.
Ceny
Ceny v provozních jednotkách samoobslužného typu a na internetu jsou přiřazeny
k jednotlivým výrobkům a dobře viditelné. Pro spotřebitele je výhodná i vhodně umístěná
informace na štítku regálu o cenách jednotlivých výrobků přepočtených na zvolenou měrnou
jednotku 1 kg (1 l), v prodejně s obsluhou je na obsluze, jak ochotně informaci o ceně
poskytne.
Tab. 2: Srovnání některých bezlepkových produktů a jejich cen podle výrobce (značky)
Název

Výrobce (značka)

Směsi na chléb

Labeta

500

41,86

83,80

světlý / tmavý

Jizerské pekárny

500

64,40

128,80

Paleta

500

53,80

107,60

1000

145,00

145,00

Dr.Schär

500

87,00

174,00

Těstoviny

Dr.Schär

500

86,60

173,20

přílohové

Doves Farm

500

94,10

188,20

Natura

250

21,80

87,20

Probio

500

69,50

139,00

Schnitzer

200

60,90

303,50

Slané výrobky,

Dr.Schär

210

86,30

411,00

Crackers

Probio

100

49,60

496,00

Schnitzer

100

63,60

636,00

Pečivo-celozrnné

Dr.Schär

200

61,60

308,00

rohlíky, bagety

Schnitzer

250

76,80

307,20

Penam

200

45,90

229,50

Jizerské pekárny

135

21,53

159,50

Doves Farm

Hmotnost bal.v g

Cena vč.DPH v Kč

Cena v Kč/1kg

Zdroj: průzkum a vlastní zpracování

Ceny bezlepkových potravin jsou ve srovnání s cenami klasických potravin vysoké. Jak
vyplývá z průzkumu, jsou průměrné ceny jednotlivých druhů bezlepkových potravin 2 - 8x
(chléb 8x) vyšší než ceny běžných potravin stejného určení. Nelze říci, že některý
z vybraných typů provozních jednotek by byl s cenovou hladinou nejvýhodnější, záleží na
výrobci, dovozci, distributorovi i prodejci. Ani v internetovém prodeji, jak se obvykle
prezentuje, nejsou ceny nejnižší, dokonce u instantních výrobků byla zjištěná cena nejvyšší,
zpravidla jde o nové druhy bezlepkových výrobků.
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Tab. 3: Průměrné ceny vybraných bezlepkových produktů
Ø cena v Kč
na 1kg
240

Chléb

Hyperm.
224

Superm.
264

Čerstvé pečivo.

285

306

265

Sušenky

362

318

84

77

Instantní výrobky

300

Uzeniny

322

Mouka

Prodejna
s obsluhou
230

Superreta
310

Internet.
Obchod
173

423

184

249

318

408

401

368

93

109

80

61

234

119

102

450

596

290

341

199

456

X

Zdroj: průzkum a vlastní zpracování

Pro spotřebitele s onemocněním způsobeným nesnášenlivostí lepku představuje nákup
bezlepkových potravin značné výdaje. Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na
dietu, např. VZP, ale příspěvek je určen pojištěnci VZP ve věku do 26 let včetně a maximální
výše příspěvku je 6 000 Kč ročně, to je 500 Kč na měsíc [9].
Nákupní preference spotřebitelů (celiaci)
Výsledky průzkumu ukázaly, že ne ve všech náhodně vybraných sídlech je dostupnost k
bezlepkovým potravinám uspokojující. Vyhovující jsou jednotlivá prodejní místa s
hypermarkety a supermarkety, kde si celiaci s běžnými potravinami mohou nakoupit i
bezlepkové potraviny, méně vyhovující superreta a prodejny s obsluhou (specializované),
kde sítě těchto maloobchodních formátů početně sice roste prostřednictvím franchisingu, ale
prostorově v jednotlivých sídlech jsou nestejnorodé. Nejlépe jsou na tom při výběru
bezlepkových potravin obyvatelé krajských a okresních měst, nejhůře potom celiaci ve
střediskových sídlech, zejména v obcích do 10 000 obyvatel, kde nabídka těchto prodejen je
velmi omezená. Obyvatelé musí proto z těchto míst zajíždět na nákupy do větších
aglomerací, což předpokládá být motorizovaným zákazníkem. Senioři a nemocní lidé
v obcích jsou silně závislí při nákupu bezlepkových potravin na cizí pomoc (příbuzní, sociální
pracovníci). Mezi nejvíce kritizované faktory prodeje bezlepkových potravin jsou:
 Vysoká cena překračující mnohdy kupní sílu celiaků.
 Malé či nevhodné sortimentní zastoupení nabídky plně uspokojující potřeby celiaků.
 Neuspokojivá je dostupnost, potraviny je nutné hledat ve velkých prostorových
vzdálenostech, mnohdy přesahující vlastní region (bývalý okres), ve kterém celiaci trvale
žijí.
 V prostorově velkých prodejnách jsou sice místa (regály) s výrobky pro celiaky (chybí
stropní displeje, které by zákazníka k nim navigovaly).
 Na obalech výrobků jsou pro spotřebitele informace dostatečné, ale psány malými
písmeny.
 Celiaci by uvítali vyšší zájem maloobchodníků formou prezentací novinek a větším
zastoupením cenových pobídek a slev.
Součástí průzkumu nabídky bezlepkových potravin bylo dotazníkové šetření
spotřebitelských preferencí při nákupu potravin vhodných pro bezlepkovou dietu.
V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny základní údaje souboru respondentů, kteří byli
osloveni a od kterých se podařily získat jejich nákupních preference.
Tab. 4: Respondenti-celiacii podle věku
v %
Muži

v%

20-40

v%

19,71

3

2,19

17

12,41

80,29

12

8,76

75

54,74

Celk.
137 100
15
10,95
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření

92

67,15

Ženy

27

do 20

110

107

40-60
6
22
28

v%

60-80

v%

nad 80

4,38

1

0,73

0

6,06

1

0,73

0

20,44

2

1,46

0

Údaje v tabulce č. 4 potvrzují, že celiakie se vyskytuje u mladších věkových kategorií.
Nelze jednoznačně potvrdit, jestli více u žen či mužů, protože při získávání a výběru
respondentů byli ženy otevřenější a sdílnější. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že
spotřebitelé – celiaci nebo jejich rodiče, protože několik respondentů-celiaků bylo žáků
základní školy a jedno dítě v předškolním věku, v provozních jednotkách maloobchodu
nakupují produkty vhodné do jejich lékařsky upraveného jídelního režimu v průměru 1x
týdně, nejčastěji ve specializovaných prodejnách, nejvíce je ovlivní v nákupním rozhodování
šíře sortimentu před cenovou úrovní. Při nákupu konkrétní bezlepkové potraviny je nejvíce
osloví dobrá zkušenost a zvyk, kvalitu výrobku posuzují také podle vlastní dobré zkušenosti.
Cena bezlepkových potravin je vzhledem k celkovému vydání za potraviny vysoká, slevami
jsou ovlivněni jen částečně (bezlepkové potraviny ve slevové nabídce se vyskytují jen
výjimečně). Značek při výběru bezlepkových výrobků si všímají, ale přednost českým
výrobkům nedávají, sortiment hodnotí jako nedostatečný. Přivítali by novou specializovanou
prodejnu se samoobslužnou formou prodeje dobře dostupnou z jejich místa bydliště.

Závěr
Na základě zjištěných výsledků lze říci, že bezlepkové potraviny pro prodejce nejsou
neznámým pojmem a patří již, až na výjimky, ve většině případů do jejich nabízeného
sortimentu zboží, i když nepředstavují významnou část podílu na prodávaném zboží. Ze
zjištěných výsledků je možné potvrdit určitou synergii mezi typem provozní jednotky a
jednotlivými sledovanými faktory, tj. obecně řečeno, čím menší provozní jednotka je (mimo
specializované), tím je objem nabízeného sortimentu bezlepkových produktů menší.
Všechny ostatní sledované faktory pouze kopírují obecně daná specifika, která jsou platná
pro daný typ provozních jednotek, jak v nabízeném sortimentu, prezentaci, merchandisingu i
cenách.
Chování subjektů (maloobchodních provozoven) vůči konečnému spotřebiteli by mělo
být prioritou, protože konečný spotřebitel výrobky a služby firem spotřebovává a tím vytváří
předpoklady pro další reprodukční proces firmy. Marketing ve svém výsledku představuje
podnikatelskou „filozofii“, která nejen pro podnikatelskou sféru znamená, že musí vycházet z
předpokladu a poznatku, že uspokojení přání, zájmů a potřeb konečného zákazníka je
ekonomickou a sociální podmínkou existence tohoto subjektu – nejen obchodní firmy, ale i
všech ostatních subjektů, které vstupují při distribuci zboží do logistického řetězce, na jehož
konci je právě konečný spotřebitel. Toto je důležité zejména v současném období, kdy
přetrvávají sociální, ekonomické a environmentální problémy světa [4], kdy společenská
odpovědnost podnikatelských i institucionálních subjektů by se měla projevit ve všech jejich
činnostech, tedy i v odpovědném chování vůči specifické zákaznické skupině spotřebitelů
s potřebou bezlepkových potravin.

Shrnutí:
Výsledky průzkumu nabídky potravin pro celiaky ve zvolených typech provozních
jednotek maloobchodu diskontně orientovaných (hypermarket, supermarket a superettummenší samoobsluha), v 1 prodejně s obsluhou (smíšené zboží nebo specializovaná) a v 1
internetovém obchodu nejsou zcela uspokojivé. Nabídka bezlepkových potravin a dostupnost
do provozních jednotek v městských sídlech je z pohledu spotřebitelů dostačující, ve
venkovském prostoru je pro některé občany méně příznivá. Pak jsou odkázáni na mobilní
část rodiny nebo jinou pomoc. Zde by bylo potřebné v rámci občanské vybavenosti v daném
sídle regionu a poptávky po bezlepkových potravinách určité doplňující řešení.
Zainteresované subjekty (prodejci i výrobci) se často obávají ekonomických neúspěchů
při prodeji těchto potravin. Není jednoduché odhadnout, kolik přijde zákazníků a kolik
bezlepkových potravin dokážou prodat. Ekonomická stránka obchodu převažuje nad
celospolečenským posláním obchodu - uspokojit i specifické zákaznické skupiny vyžadující
bezlepkové potraviny. To je však nutné prodiskutovat v otevřeném fóru za účasti všech
dotčených subjektů na úrovni celku a zejména na úrovni jednotlivých regionů. I výsledky
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průzkumu a dotazníkového šetření dokazují nezbytnost spolupráce všech zainteresovaných
subjektů: Sdružení celiaků, specialistů-lékařů, odborníků v prvovýrobě, při zpracování
bezlepkových potravin, ve všech fázích distribuce i prodeje a samozřejmě i spotřebitelů.
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CONTRIBUTION OF THE AWAJÚN CULTURE TO THE DRUG
ADDICTION TREATMENT
PŘÍNOS KULTURY AWAJÚN K REHABILITACI DROGOVĚ
ZÁVISLÝCH
Miroslav Horák; Jaime Torres Romero

Abstract:
San Martín region is among the locations with the highest production of cocaine and cocaine
paste in the Upper Amazon. Since 1992 the Takiwasi Centre has been operating in
Tarapoto, the economic centre of the region. The Centre is focusing on the treatment of
patients addicted to these drugs by traditional indigenous medicine combined with
psychotherapy. During nine months long rehabilitation programme, the patients ritually drink
plant extracts, intended for detoxification of organism and addiction treatment. One of them is
purgahuasca, an extract from the liana Banisteriopsis caapi, which represents the traditional
component of the Awajún tribe indigenous medicine. This plant extract, previously used in
rites of passage, thus became a compact part of the rehabilitation programme for drug
addicts. The paper deals with the description of purgahuasca use in the Peruvian history,
contains detail analysis of the purgahuasca rite, and includes a reflection of effects produced
by the extract written down in the internal reports of Takiwasi patients and an assessment of
the significance of the purgahuasca rite in the wider cultural context.

Key words:
awajún, purgahuasca, drug addiction

Abstrakt:
Region San Martín patří k místům s nejvyšší produkcí kokainu a kokainové pasty
v severoperuánské Amazonii. V Tarapotu, ekonomickém centru tohoto regionu, funguje od
roku 1992 centrum Takiwasi, které se specializuje na léčbu závislých na těchto drogách
pomocí tradiční domorodé medicíny zkombinované s psychoterapií. Během devítiměsíčního
rehabilitačního programu zde pacienti rituálně užívají výtažky z různých rostlin, které jsou
určeny k detoxikaci organismu a léčbě závislosti. Jedním z nich je purgahuasca, extrakt
z liány Banisteriopsis caapi, který tvoří tradiční součást domorodého léčitelství kmene
Awajún. Rostlinný přípravek, dříve používaný při přechodových rituálech, se tak stal
kompaktní součástí rehabilitačního programu pro drogově závislé. Konferenční příspěvek
mapuje historii používání purgahuasky v Peru, obsahuje popis purgahuaskového rituálu,
zahrnuje reflexi účinků přípravku zachycenou v interních zprávách pacientů Takiwasi
a posouzení významu purgahuaskového rituálu v širším kulturním kontextu.

Klíčová slova:
awajún, purgahuasca, drogová závislost
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Introduction:
Awajún or Aguaruna is an ethnic group living in the San Martín, Amazonas, Cajamarca and
Loreto regions of Peru. Its territory reaches up to Ecuador where the Awajún people are
known as Shuar. From the linguistic point, they belong to jibaro family which includes also
the Huambisas, a native tribe of Peru, living on the upper Marañón and Santiago rivers.
The result of the National Census 2007, which is currently the ultimate reference of
population in Peru, indicates that Amazonian indigenous population reaches 332,975 people.
The Awajún make up the second largest ethnic group in the Peruvian Amazon with
a population of 55,366 inhabitants (over 50% of the population is underage). (INEI 2008)
According to M. Brown (1984), the first note about the Jibaro is connected to Incas
Túpac Yupanqui and Huayna Cápac’s intention to extend their dominion across the region of
Jibaro society, including the Awajún. Spanish conquistadores first contacted the Jibaro in
1549 when they were founding the Jaén de Bracamoros City, and then Santa María de Nieva
(nowadays the capital of Condorcanqui province in the Amazonas Department). Without
a doubt, the objective of these colonists was the exploitation of gold deposits in the region,
followed by enslaving the indigenous population. As a result, the Jibaro people rose in
rebellion in 1599 and largely drove the Spanish out of the region. (Harner, 1972)
There were many unsuccessful attempts to conquest the Jibaro till 1600. Finally, it was
prohibited to continue Jesuit missionary work among the population in 1704. At the beginning
of 20th century, the relationship between the Jibaro tribe, white colonists and mestizos was
still hostile. Nevertheless, in 1925 the protestant mission was established among the Awajún,
and in 1947 a group of linguists was sent into their territory. In 1949, the Jesuit order
established its mission in Chiriaco, so from the half of 20th century, the Awajún population got
a school education. (Siverts, 1972)
At the end of the last decade, the creation of regional organizations strengthened the
ethnic identity of Awajún, consolidated their territory and established community
development programmes. (Olson, 1995)

Awajún Spirituality:
The spiritual world of the Awajún is led by five Gods:
1. Etsa or the Father Sun, destructor of Ajaim, a demon who came into existence at the
beginning of the world,
2. Nugkui or the Mother Earth, who provides fertile ground and soil for the ceramics,
3. Tsugki or the Mother of Water (or Rivers), who lives in the rivers,
4. Ajútap or the Father Warrior, the spirit of ancient warriors who continuously
reincarnates,
5. Bikut or the Grand Philosopher Awajún, a legendary being which transforms into toé
(Brugmansia suaveolens), a psychoactive plant which mixed with ayahuasca
(Banisteriopsis caapi) produces altered states of consciousness. (Luna – Amaringo,
1984) Its consumption is essential for the Awajún spirituality, because it helps the
indigenous people to connect with other superior worlds.
According to Awajún people, each man has two souls: iwaji, which reaches the sky, and
iwakni, seated in the Earth as a little demon. They also believe that the jungle is full of souls
of people who transformed into trees and animals. Animism, i.e. system of beliefs where the
nature is considered as intelligent, is also typical for the present day mestizo spirituality,
although here it is combined with the principles of Roman-Catholic religious ideology. (De
Rios, 1972: 51)
The Awajún cosmovision, majorly inspired by the ritual use of psychoactive plants or so
called plant teachers, as they are referred to in the indigenous terminology, has been
transmitted orally from generation to generation. (Luna, 1984) The principal medicinal plants
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of Awajún ethnobotany are tobacco (tsaag, Nicotiana tabacum), ayahuasca (datem) and toé
(tsuwak).

Psychosocial conflicts:
The contact with the Western world was fatal for Awajún society, because it caused the
invasion of colonists and multinational companies exploiting petroleum in their territory, as
well as the deforestation and contamination of forests and rivers. Thus many indigenous
political leaders and organizations (NGOs and churches) have emerged to represent the
Awajún and protect them against the state, although not always successfully.
The absence of a Peruvian development policy for indigenous groups brought about as
consequence many problems of the Western world. Extreme poverty (≤ 32,6 % in 2009),
migration, malnutrition (22,2 % among children younger 5 years of age in 2009), maternal
(3 % in 2005) and infant mortality (17,1 per 1.000 in 2008), followed by psychosocial
problems, such as gangs, thefts, drug trafficking, absence of cultural identity, depression,
suicides of adolescents, absence of the meaning of life, alcoholism and drug addiction
(mostly to marihuana, inhalants, cocaine or basic cocaine paste) are the consequence of a
missing transparent policy supporting indigenous communities and respecting their customs
and traditions. (INEI 2008; UNICEF 2009; CEPLAN 2011; UNICEF 2012)
An ancient culture able to defend itself firmly against the invasion of Incas is nowadays
weakened in its cultural identity and threatened by the government to lose its lands. It is also
obliged to Evangelic church in leaving its medicinal and religious practices in an atmosphere
of manipulation and fear, in extreme cases promising before God not to continue in the use
of its medicine and practice its traditions because they are considered as witchcraft. In the
course of time, the Awajún culture has resulted in the state of vulnerability and
defencelessness, principally in the juvenile population.

Necessity to take up tradition – Purgahuasca:
For millennia, traditional cultures showed that they have always been able to deal with
difficulties through maintenance and practice of their traditions. The so called psychosocial
problems known in Western culture did not exist here and if they occurred, there were
resources available to address them. These vicissitudes were taken by elders’ (apus) advice,
who together with the community designed an intervention plan.
When young people reached a certain age of puberty or adolescence, there were
initiation rites to be passed, i.e. ceremonies conducted by father or mother depending on the
sex of the adolescent. In other cases, they were also led by apu (a wise leader). In these
ceremonies certain psychoactive plants (ayahuasca and/or tobacco) were ingested, so the
initiated could contact the spirit world and get from this dimension answers to their concerns
in personal and community life. These ceremonies demanded both physical and spiritual
preparation because they could last from one night to several days. At the end of the ritual,
the young man became an adult; he was assigned the woman who would become his wife
(also initiated by women), he obtained his land, where he built his house, seeded crops and
breeded animals for food.
This type of procedure could also cure physical and spiritual illness.1 However, it is
observed that these rites are almost no longer performed. Interventions of religious groups
brought Awajún not only access to education, but also caused the loss of some of their
customs, in this case their medical practice. Many healers were forced to give up their
medical practice in order to gain access to christening and not to be labelled as practicing
witchcraft and being called "witches" because their practices were associated with witchcraft
1

„The concept of disease or death caused by physical or organic causes does not exist among indigenous
inhabitants. Both is viewed as a consequence of interventions from spiritual world.“ (Hofmann – Schultes,
2000:14; De Rios, 1990: 175) Thus, the cause of disease is also of magical origin.
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and death. So, healers were gradually leaving their practices and the most noticeable result
is that currently no youth want to learn them, because they have a very negative connotation.

Experience of Takiwasi Centre:
Takiwasi, Center for the Rehabilitation of Drug Addicts and for Research on Traditional
Medicines, which has since 1992 applied in its therapeutic programme the ritualized and
controlled use of medicinal plants with psychoactive effects since 1992, has been requested
for its therapeutic approach by the people from Awajún communities, who presented various
psychosocial problems. The Treatment included ritualized administration of some plants and
rites used by their ancestors. Experience with some youth and adults has been quite positive
in healing and personal evolution, to the point that these people have become agents in
revaluation of traditional medical practices in their communities.
The ceremony called Datem umaja imutai waimaktasa (i.e. “the vision of future”) or
purgahuasca in Spanish is one of the therapeutic methods of the Awajún culture and since
November 1998, it has been included as a practice within the therapeutic protocol of the
centre.
Nowadays its application has become more popular compared to recent years, with the
frequency from two to three months. The amount of the substance that the patients use
under the control of the healer and his two assistants has also changed significantly. Unlike
in the past, nowadays what makes the rite typical is drinking at least three litre bowls of the
substance instead of five. (Giove, 2002)
The purgahuasca is a ritually prepared decoction of datem with some leaves of yagé
(Diplopterys cabrerana). It's a strongly diluted potion with powerful emetic effect. There is
also visionary and teaching effect present. Using purgahuasca induces an unmoving trance
characterized by a severe inebriety (mareación), physical tremble, perspiration, discomfort
and vomiting.
Healing songs or icaros in local terminology, piped or sung in indigenous languages,
followed by a rhythmical crackling made by shacapa (a rattle from palm leaves or healing
plants), are used to harmonize such a state and poise it. (Bustos, 2008)
The process of purgahuasca preparation takes one day. The whole procedure lasts
approximately twelve hours, starting before 6 a.m. and finishing at 5 p.m. Boiling of
purgahuasca is one of the healer assistant’s responsibilities. He transports a sixty-litre pot
with the extract to the big maloca, an oval building where the ceremony traditionally takes
place, at early-evening hours and lets it cool down at an acceptable temperature. The
ceremony begins as soon as the temperature is right.

Description of Purgahuasca Ceremony:
The following chapter contains a description of the purgahuasca ceremony we participated in
during the field work in the Takiwasi Centre in 2009. Regularly it starts after the mass at 6
p.m. Then, twelve participants take their seats on wooden chairs in the circle in a big maloca
and at first they listen to a lecture about the tradition of the purgahuasca use. The healer
motivates them not to lose their confidence regarding the constant close control over them.
The patients are encouraged to make every endeavour to drink up the prescribed amount of
the substance.
The circle is full of tension. Some patients are confident enough to handle the whole
situation by themselves and drink some extra bowl for their health, on the other hand, others
show fierce resistance and are unsure whether to stay or not because it is not allowed to
leave the session once it has started.
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Then, everybody in the circle is sprinkled with holy water and censed with tobacco.
Subsequently, the cooled beverage is cleansed by mapacho smoke, taken in the healer’s
mouth and blown out to all the four cardinal directions.2
Afterwards the patients are asked to turn up their right trouser-leg, take off their shoes,
and one after another step forward to the healer, who leans on a high stick and there is
a boulder in front of him. Everyone stands on it; the healer sets foot on their foot and censes
it with purgahuasca.
Then they all take their bowls of warm extract and start drinking. The healer starts
singing an opening icaro Paparuy and his assistants walk around the patients.
During an individual treatment, they listen to the song Ayahuasca Curandera
Shamoaycuna Cayari and the spirits of all the plants from the adjacent botanical garden are
euphemistically invoked.
„Chacrunita pinturera...
Tabaquero y curandero...
Agua floridita y cuna...
Ushpawasha sananguito...
Bubinsana hay curandera...
Yaku sisa curandera...
Ajo sacha hay curandero....“
The healer walks around the patients and stops at each of them. He fans their bodies and
sings. In accordance with his intuition, he calls from an immense range of the spirits of plants
the one that would be able to become an adequate ally for them at the particular moment
and help them to cope up with their personal obstacles.
Approximately in two hours, the patients start to go to sleep one by one. Nevertheless,
not everyone manages to fall asleep. During the night many of them get up to fill up their
buckets or grope their way to the toilet. In the end, everything quiets down. Sporadically,
flashing lights of assistant’s lantern fly through maloca, unwittingly letting everybody know his
presence and by that securing the participants’ sense of safety.
He turns the lights on at five o’clock in the morning and calls upon them to wash in the
river. The session ends at a collective breakfast when there is served an onion salad with
salt, a pinch of yellow chilli and lime (the so called corte de dieta) and then chicken broth.
A substantial soup with rice and boiled bananas strengthens those who slept badly at night
because the programme of the following day is the same.

Analysis of Purgahuasca Experience:
In Takiwasi patients treated for drug addiction participate in purgahuasca session every two
months, i.e. during nine months long treatment they pass through five or six sessions
approximately.
After the session, each patient must fill out a survey with questions about the physical
and psychological effects of purgahuasca, which also includes a drawing describing the
personal experience.
All the material produced by purgahuasca during the session is discussed and integrated
in Takiwasi through a group dynamic, led by a therapist who, from the psychological analysis
of patient’s thoughts, insights, visions or dreams, comes to a conclusion shared with him
2

Mapacho or black tobacco (Nicotiana tabacum) is used for the ritual censing of the
patients. The smoke from mapacho helps to work with an energetic field (campo energético).
It cleanses and protects it from negative influences. (Narby, 1999)
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during an interview. The patient talks about his experience to other people in the group, who
in turn can make contributions, thus giving rise to an exchange of feelings and opinions That
are intended to serve as instructions in daily lives, within the community and during
treatment.
The exchange of personal experience of drinking purgahuasca and other plants, directed
by a therapist, is essential in the Takiwasi treatment because it permits to convert its
symbolic content to the concrete, and behavioural. This process is seen as principal in the
rehabilitation and personal evolution of patients.
In order to find out what kind of phenomena occurs in the content of patients’ purgahuasca
experience, we decided to analyse the protocols of purgahuasca sessions from the years
2007 and 2009 (N=29). It turned out that purgahuasca, in the patients’ opinion, induces
visions approximately in a quarter of cases, their content is from more than a half made up of
the visualizations with semantic content (e.g. mandalas, tunnels and difficult labyrinths) that
are to a great extent modulated by a musical accompaniment. In addition, they include
paintings of various objects and situations from personal life beyond which emotional and
significant connotations can be found (the picture of a knife, three quartered persons,
accident, etc.). (Shannon 2002: 86-98)

Conslusions:
The results of our nine months long field work realized in the Takiwasi Centre in the years
2007-2009 showed that 27 % of internal patients, who were treated here from 1999 to 2009,
reached such state that they were considered cured by therapists. Nevertheless, based on
the participant observation, it is evident that such data does not tell much about the
effectiveness of the rehabilitation programme. In fact, some patients got rid of the drug
addiction in less than compulsory nine months. Taking them into consideration, the indicator
of effectiveness rises up to 70 %.
The content analysis of 32 semi-structured interviews with the staff and patients verified
that the Takiwasi therapeutic model is based on the coherent system with a very diverse
tradition of indigenous medicine, so the complex local rehabilitation programme represents
an equivalent competitor to other therapeutic approaches based on total abstinence and
substitution. The purgahuasca rite of the Awajún seems an important component of this
system, because on one side it significantly contributes to the treatment of drug addiction; on
the other side it keeps alive the tradition of Awajún indigenous medicine which is still more
and more endangered by the impact of Western culture.
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Kvalita lidských zdrojů v demogeografickém kontextu
The quality of human resources in the demogeographic
context
Dana Hübelová

Abstrakt:
Lidský kapitál představuje znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnosti jedince, které
usnadňují vytváření osobního, sociálního a ekonomického blaha a stávají se stále
důležitějšími pro prosperitu celé postindustriální společnosti. Lidé či obyvatelstvo, respektive
lidské zdroje tak hrají neodmyslitelnou roli v prioritách regionálního rozvoje. Cílem příspěvku
je prezentovat demografické indikátory, o nichž by bylo možné uvažovat jako o komplexu
demografických ukazatelů, které reprezentují teoretický model lidských zdrojů. Specifikace
vhodných demografických indikátorů pak umožní prostorovou diferenciaci kvality lidských
zdrojů v okresech České republiky.

Klíčová slova:
lidský kapitál, regionální rozvoj, demografické indikátory

Abstract:
Human capital is the knowledge, skills, abilities and individual qualities that help create a
personal, social and economic well-being, which is important for the prosperity of the postindustrial society. People or population, or human resources are one of key element of
regional development. The aim of this paper is to present such demographic indicators,
which can be considered complex demographic indicators that represent the theoretical
model of human resources. Specification of appropriate demographic indicators will enable
spatial differentiation of human resources quality.

Key words:
human capital, regional development, demographic indicators

Úvod – lidské zdroje v kontextu regionálního rozvoje a demogeografie
Lidský kapitál neboli lidské zdroje je termín, který je starý jen několik málo desetiletí.
Nejedná se zatím o zcela přesně definovaný a ustálený pojem a různí autoři interpretují
lidský kapitál rozličně. Obecně je možné lidský kapitál vymezit jako znalosti a dovednosti,
kterými jedinec disponuje. Lidským kapitálem můžeme rozumět i produktivní schopnosti
člověka, tedy to, co je investováno do produkce. Takto chápaný lidský kapitál je označován
jako základní lidský kapitál. Jeho rozšířením pak vzniká tzv. širší lidský kapitál, kterým se
rozumí potenciál rozvíjet a uplatňovat své schopnosti (srov. Koschin, 2005, s. 47).
Zkušenosti ze zemí, které přecházejí do postindustriální společnosti, potvrzují, že lidské
zdroje (lidský kapitál, intelektuální kapitál) se stávají nejdůležitější složkou ekonomického
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růstu. Lidské zdroje jsou současně jedním z klíčových faktorů regionálního rozvoje (kromě
přírodních faktorů, faktorů hmotných a nehmotných). Pro zasazení vnímání lidských zdrojů
do kontextu regionálního rozvoje je významná jedna ze základních priorit „Strategie
regionálního rozvoje ČR“, která je představována rozvojem a péčí o lidské zdroje. Jedná se
konkrétně o celý soubor opatření vedoucích k aktivitě a zvyšování kvalifikace pracovní síly
(např. zvyšování odbornosti, rekvalifikace pracovníků, podpora sociálních a zdravotnických
služeb, omezování vylidňování venkova, omezování dlouhodobé nezaměstnanosti atd.). Z
uvedených vybraných opatření je patrná jejich úzká souvislost s celou řadou demografických
ukazatelů např.:
- zvyšování odbornosti a omezování dlouhodobé nezaměstnanosti - úzce souvisí s
ukazateli vzdělanostní struktury,
- podpora sociálních a zdravotnických služeb - vývoj a prognózy mohou vycházet z
ukazatelů přirozeného pohybu nebo migrace,
- omezování vylidňování venkova - významně souvisí s vývojem migrací, věkové
struktury atd.
Současná (demo)geografie nastupujícího postindustriálního období dospěla do fáze, kdy
se stále více zaměřuje na řešení úloh, které před ni staví společenská praxe. Zabývá se
např. problémy životního prostředí, řeší otázky trvale udržitelného rozvoje společnosti,
studuje záležitosti noosféry a věnuje se také podmínkami rozvoje lidských zdrojů (podrobněji
Hübelová, 2013).

Výzkumné cíle
Při rešerši dostupných informačních zdrojů se ukázalo, že k tématu kvality lidských
zdrojů a lidského kapitálů existuje poměrně rozsáhlá zahraniční literatura a odborné
prameny, jeho zmocnění však není tak snadné. V České republice nebylo doposud tomuto
tématu věnováno tolik pozornosti jako v zahraničí a nedostatek kvalitních empirických studií
tak zatím ponechává studium lidského kapitálu z velké části pouze v teoretické rovině. Tato
skutečnost byla jedním z podnětů pro realizaci prezentovaných analýz.
Obecně formulovaným cílem výzkumu bylo komplexně specifikovat demografické
aspekty jako indikátory kvality lidských zdrojů a provést územní diferenciaci České republiky
na úrovni okresů.
 Hlavním cílem prezentovaného výzkumu bylo prostorově kvalitativně diferencovat
disparity 75 okresů1 České republiky na základě kvality lidských zdrojů. Dále byly
analýzy konkretizovány pomocí celé řady dílčích cílů, jež mají odbornou i praktickou
relevanci:
- získat, zpracovat a uspořádat výchozí datový materiál (z databáze ČSÚ),
- zvolit vhodné statistické metody pro analýzu,
- stanovit a zdůvodnit volbu vhodných demografických ukazatelů jako případných
indikátorů kvality lidských zdrojů,
- posoudit meziokresní rozdíly dle demografických indikátorů (shluková analýza).

Analýza kvality lidských zdrojů: metodické postupy
Výběr demografických indikátorů
Jedním ze záměrů výzkumu bylo zvolit takové demografické indikátory, o nichž by bylo
možné uvažovat jako o komplexu demografických ukazatelů, které reprezentují teoretický
model lidských zdrojů.

1

Mimo Prahu, která byla z výzkumu vyňata záměrně, neboť vykazuje zcela odlišné postavení jak v
rámci ekonomického, tak z pohledu demografického.
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Z celkového počtu položek, které je možné získat z informační báze ČSÚ za jednotlivé
okresy České republiky a jejichž počet představuje hodnotu 432, bylo nutné selektovat
vhodné ukazatele kvality lidských zdrojů v demogeografickém kontextu2. Tyto ukazatele byly
následně rozděleny do čtyř skupin (srov. tab. 1), jež umožnily sledovat hlavní trendy v jejich
vývoji a aktuální stav a pomocí nich odvodit jak okresní disparity, tak komplexní pohled na
kvalitu lidských zdrojů.
Tab 1: Vybrané demografické ukazatele (indikátory)
Skupina ukazatelů (indikátorů)
Demografické ukazatele (indikátory)
střední stav obyvatelstva (k 1. 7. daného roku),
střední stav - muži
1. Střední stav obyvatelstva,
střední stav - ženy,
struktura obyvatel podle pohlaví a
počet obyvatel ve věku 0-14 let,
věku
počet obyvatel ve věku 15-64 let,
počet obyvatel ve věku 65+.
obecná míra porodnosti,
úhrnná plodnost,
obecná míra úmrtnosti,
kvocient novorozenecké úmrtnosti,
kvocient kojenecké úmrtnosti3,
obecná míra smrtnosti (letality) na novotvary,
2. Přirozený pohyb obyvatelstva
obecná míra smrtnosti (letality) na nemoci
oběhové soustavy,
obecná míra smrtnosti (letality) na nemoci
dýchací soustavy,
obecná míra smrtnosti (letality) nemoci trávící
soustavy,
obecná míra smrtnosti (letality)4 na vnější příčiny.
obecná míra imigrace,
3. Mechanický pohyb
obecná míra emigrace,
obyvatelstva
obecná míra migrace (čistá migrace).
relativní podíl osob se základní vzdělání včetně
neukončeného,
relativní podíl osob se středním vzděláním včetně
4. Vzdělanostní struktura
vyučení bez maturity,
obyvatelstva (pro obyvatelstvo ve
relativní podíl osob s úplným středním vzděláním
věku 15 a více let)
s maturitou a s vyšším odborným vzděláním,
relativní podíl osob s vysokoškolským vzděláním,
relativní podíl osob bez vzdělání.
Zdroj: vlastní zpracování
2

Nejaktuálnější data zveřejněná ČSÚ v době realizace výzkumu se vztahovala k roku 2011.
Tyto kvocienty (atributy) se běžně ztotožňují s jejich konkrétní mírou a obvykle se u uváděných
číselných hodnot používá termín „novorozenecká úmrtnost“ a „kojenecká úmrtnost“ tak, jak tomu
bude i dalším textu.
4
Pro úmrtnost specifikovanou podle příčin se běžně užívá (podobně jako u kvocientů novorozenecké
a kojenecké úmrtnosti) např. termín „úmrtnost na novotvary“ atd. tak, jak tomu bude i v dalším
textu.
3
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Uvedených 24 demografických ukazatelů (indikátorů) pro každý okres České republiky
bylo vybráno záměrně. Je možné je považovat za dostatečně reprezentativní pro stanovení
kvality lidských zdrojů v rámci okresů republiky. Dané ukazatele současně představují
základní data, která lze za tyto prostorové jednotky bezproblémově a aktuálně zjistit.
První skupina demografických ukazatelů poskytuje základní informaci o počtu
obyvatelstva, podílu mužů a žen v populaci a věkové struktuře. Vybrané ukazatele
demografické struktury obyvatelstva jsou výsledkem procesů, probíhajících v populaci
během minulých desetiletí, a současně předurčují populační vývoj v desetiletích
následujících. Na struktuře obyvatelstva podle pohlaví a věku je svojí intenzitou a rozměrem
závislá demografická dynamika.
Střední stav neboli průměrná velikost populace je nezbytnou hodnotou pro základní
vyjádření ukazatele kvality lidských zdrojů a pro vzájemné porovnání regionů (okresů).
Početní stav obyvatelstva je totiž přímo ovlivněn dalšími analyzovanými hodnotami
porodnosti, úmrtnosti a prostorovou mobilitou (migracemi).
Struktura obyvatelstva podle pohlaví závisí na třech typech procesů, které se obvykle
projevují v každé populaci a ovlivňují podíl mužů a žen. V první řadě obecně platí, že se rodí
více chlapců než dívek. Druhým faktorem je specifická úmrtnost mužů a žen, která se v
průběhu života mění spolu s věkem. Ve všech vyspělých zemích dochází k vyšší intenzitě
úmrtnosti mužů než žen (tzv. mužská nadúmrtnost), která se výsledně projevuje v rozdílné
naději dožití obou pohlaví. Třetím faktorem je migrace, která je proměnlivá v závislosti na
příčině migrace.
Věková struktura obyvatelstva v konkrétním území je vytvářena dlouhodobým vývojem
dvou základních demografických procesů – přirozenou měnou a stěhováním obyvatelstva.
Je velmi důležitou charakteristikou, která vypovídá o povaze života v okresech, životním
stylu obyvatel a zejména o potřebách a možnostech obyvatel okresu. Ty se v průběhu života
mění, ať už se to týká nároků na bydlení, využívání základních služeb, požadavků na
sociální infrastrukturu nebo dopravu. V souvislosti s demografickým stárnutím nabývá tato
otázky na důležitosti (Rabušic, 1995). Vzhledem ke skutečnosti, že věk ovlivňuje (kromě
ukazatelů demografické dynamiky) také vzdělaností strukturu nebo pracovní kvalifikaci, bylo
zvoleno rozdělní podle ekonomické aktivity na tři skupiny, a to první skupina 0-14 let (před
ekonomickou aktivitou), druhá skupina 15-64 let (ekonomicky aktivní) a třetí skupina 65 a
více let (po ekonomické aktivitě). Byla tak analyzována ekonomická (nikoliv biologická), v níž
se porovnávají ekonomické generace.
Na základě relace třetí a první skupiny je možné určit tzv. index stáří. Termín index stáří
není ustálený a může být použit v tomto případě jako charakteristika ekonomická. Podíl
počtu seniorů ukazuje na míru zátěže na ekonomicky aktivní obyvatele a tlak na sociální
infrastrukturu (sociální služby, zdravotnictví, sociální bydlení, domovy důchodců apod.).
Druhou skupinu tvoří vybrané ukazatele přirozeného pohybu obyvatelstva. Obecná
míra porodnosti vypovídá o úrovni procesu rozmnožování populace a je v úzké souvislosti s
obecnou mírou úmrtnosti, neboť tvoří základ demografické reprodukce. Pokud by populace
rychle nepřibývala nebo neubývala, měla by obecná míra porodnosti být přibližně rovna
obecné míře úmrtnosti.
Úhrnná plodnost je syntetická charakteristika, která není závislá na věkové struktuře a
udává průměrný počet dětí, které by se narodily jedné ženě při dané neměnné plodnosti a
nulové úmrtnosti do 50 let. Vývoj plodnosti se dává do souvislosti s procesem modernizace,
která se projevuje ve třech oblastech, a to kulturními, technickými a strukturálními změnami.
Do kulturní sféry patří postoje k manželství, rozvodů a k hodnotě rodiny a dítěte, do
technické patří možnosti antikoncepce a potratů a strukturálními změnami se rozumí změny
v organizaci společnosti, které umožní lepší seberealizaci, umožňují dosáhnout vyššího
vzdělání a kombinovat zaměstnání s péčí o rodinu (srov. Koschin, 2005). Je tedy patrné, že
úroveň úhrnné plodnosti je ukazatelem význačným způsobem přispívajícím k hodnocení
kvality lidských zdrojů.
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Úmrtnost, resp. ukazatel obecné míry úmrtnosti, představuje jeden z hlavních ukazatelů
zdravotního stavu populace a je ovlivněn řadou faktorů genetických, ekologických i
sociálních. Je patrné, že při hodnocení úrovně úmrtnosti hraje roli celá řada vnějších vlivů,
které významně spadají do konceptu kvality lidských zdrojů.
Kvocient novorozenecké a kojenecké úmrtnosti je poměrně výstižným ukazatelem
nejenom zdravotního stavu populace, ale i zdravotnictví a životní úrovně daného regionu v
úzké korelaci s jeho vyspělostí. Hlavní faktorem novorozenecké a kojenecké úmrtnosti (mimo
případné dispozice jako je genetická vybavenost) je úroveň předporodní a poporodní péče,
hygienické podmínky a technické vybavení, které je dáno také ekonomickou situací.
Z důvodu značné vypovídací hodnoty, která se týká životních a sociálních podmínek
obyvatel okresu, životního stylu obyvatelstva a cílené individuální péče obyvatel o své zdraví,
byly zvoleny doplňující indikátory obecných měr smrtnosti podle příčin úmrtí.
Třetí skupinu tvoří data, která prezentují mechanický pohyb obyvatelstva okresu.
Migrace je důležitou součástí regionálních procesů, které spoluutvářejí geografickou
organizaci společnosti. Vliv migrace na úrovni celé České republiky je relativně okrajový,
avšak je zásadním činitelem na úrovni okresů a obcí, neboť významně ovlivňuje regionální
diferenciaci věkového složení obyvatel. Svojí komplexní podmíněností představuje důležitý
indikátor regionálního vývoje a současně je procesem, který působí na řadu dílčích,
především socioekonomických dějů. Stěhování ovlivňuje absolutní počet obyvatel, ale
uplatňuje se také při formování demografických, sociálních i sociokulturních struktur obyvatel
okresů. Migrace má stále závažnější dopad na trh práce nebo na sociální stabilitu v lokální i
regionální úrovni.
Z ukazatelů obecných měr imigrace, emigrace i z obecné míry migrace lze usuzovat
také o perspektivních pracovních a životních podmínkách v okrese, které motivují migraci.
Skupina tak tvoří data pro komplexní doplnění informační hodnoty ukazatelů, které se týkají
počtu a přirozeného pohybu. Mechanický pohyb současně úzce souvisí se čtvrtou skupinou
ukazatelů, neboť osoby s vyšším stupněm vzdělání vykazují větší pracovní mobilitu, čímž
jsou v souhrnu méně ohroženy ztrátou zaměstnání. Obecně také platí, že nevyšší migrační
mobilitu vykazují mladí lidé ve věku 20-35 let.
Čtvrtá skupina se týká vzdělanostní struktury obyvatelstva a relativního zastoupení
osob podle dokončeného stupně vzdělání. Úroveň vzdělání obyvatelstva představuje v
našich podmínkách nejlépe dosažitelný ukazatel sociálně-ekonomického statusu a kulturní
úrovně oblasti, které je možné sledovat až na úroveň jednotlivých okresů. Vzdělání
obyvatelstva zároveň vypovídá o kvalitě pracovní síly, která je zásadní pro ekonomický
rozvoj území. Diferenciace ve vzdělanostní struktuře je také indikátorem změn v sociálním
prostředí.
Považujeme-li tedy vzdělanostní úroveň obyvatelstva za klíčový atribut objemu a kvality
lidského kapitálu, pak vzdělanostní úroveň obyvatelstva demonstruje možnosti rozvoje a
potenciál, jaký mají dané okresy pro svoji prosperitu. Vyšší vzdělanost obyvatelstva tedy
představuje hybnou sílu rozvoje potenciálu celé společnosti. Vyšší vzdělání zvyšuje možnost
najít profesně odpovídající zaměstnání a v průběhu ekonomicky aktivního věku si toto
zaměstnání udržet.
Shluková analýza
V případě prezentovaného výzkumu šlo o členění jednotek souboru (v daném případě
okresů České republiky) do shluků (homogennějších skupin) podle vybraných proměnných
(indikátorů) – shlukovou analýzu. Názornou představu o rozdělení okresů České republiky
podle zvolených 24 demografických indikátorů ukazuje dendrogram na Obr. 1. Okresy
(každý z okresů je na Obr. 1 zastoupen pod předem přiřazeným číslem) byly z praktických
důvodů rozděleny na deset relativně homogenních shluků.
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vzdálenost

10 shluků

okresy

Obr. 1: Dendrogram okresů České republiky členěných podle demografických
indikátorů (data pro rok 2011)
Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování

Meziokresní rozdíly – výsledky shlukové analýzy
Výsledkem užité metody shlukové analýzy je seskupení okresů do desíti relativně
homogenních shluků (Obr. 2). Každý ze shluků se vyznačuje společnými demografickým
rysy, které lze nejen identifikovat, ale také analyticko-syntetickým způsobem interpretovat v
širších demografických, ekonomických či sociálních souvislostech. Vzhledem ke zvolenému
metodickému aparátu a užití vstupních demografických dat je možné charakterizovat u
jednotlivých shluků (skupin okresů) demografické a socioekonomické chování obyvatelstva
se zaměřením na kvalitu lidských zdrojů.
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Brno-město, Ostrava-město /výborná kvalita lidských zdrojů (dále jako LZ), příznivá vzdělanostní
struktura/
Zlín, České Budějovice, Plzeň-město, Brno-venkov, Frýdek-Místek /dobrá kvalita LZ/
Nový Jičín, Hodonín, Kladno, Opava, Hradec Králové, Liberec, Pardubice /průměrná kvalita LZ/
Znojmo, Třebíč, Břeclav, Most, Příbram, Jihlava, Náchod, Prostějov, Vyškov, Blansko, Kroměříž, Tábor
Česká Lípa, Mělník, Chrudim, Svitavy /průměrná kvalita LZ, vysoká míra nezaměstnanosti/
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Pelhřimov, Písek, Strakonice, Plzeň-sever, Semily, Kutná Hora /spíše
podprůměrná kvalita LZ/
Klatovy, Jablonec nad Nisou, Beroun, Louny, Nymburk, Kolín, Havlíčkův Brod, Benešov, Bruntál,
Sokolov, Jindřichův Hradec, Cheb /dobrá demografická situace, kvalita LZ s územní diferenciací především periferie velmi nízká kvalita LZ/
Šumperk, Trutnov, Karlovy Vary, Ústí nad Orlicí, Přerov, Žďár nad Sázavou, Uherské Hradiště, Vsetín
/podprůměrná kvalita LZ, vysoká míra nezaměstnanosti s demografickými a sociálními důsledky/
Děčín, Chomutov, Teplice, Litoměřice, Ústí/Labem, Mladá Boleslav, Praha-východ, Praha-západ //kvalita
LZ s územní diferenciací - především periferie velmi nízká kvalita LZ/
Plzeň-jih, Český Krumlov, Domažlice, Jeseník, Rokycany, Rakovník, Prachatice, Tachov /výrazně
podprůměrná kvalita LZ, nepříznivé hodnoty demografických indikátorů, nepříznivá vzdělanostní
struktura/
Karviná /nejméně příznivá kvalita LZ, nepříznivá data ve všech demografických indikátorech/
Praha (záměrně byla z analýz vyjmuta)

Obr. 2: Prostorová diferenciace disparit okresů České republiky na základě kvality
lidských zdrojů
Zdroj: vlastní zpracování

Shluk – okresy Brno-město a Ostrava-město: Okresy v rámci analyzovaného shluku
vykazují podobné demografické charakteristiky. Jedná se o nejpočetnější okresy s
výraznějším rozdílem zastoupení počtu mužů a žen. Ve srovnání s průměrnou hodnotou je
ve shluku patrný větší počet osob ve věkové skupině 65+, který se projevuje vyšším indexem
stáří. Proces stárnutí populace nestačí zpomalit ani relativně příznivá hodnota obecné míry
porodnosti a úhrnné plodnosti, která neklesá pod průměr okresů České republiky. Věková
struktura má vliv na vyšší hodnotu obecné míry úmrtnosti. V ukazatelích novorozenecké a
kojenecké úmrtnosti i v úmrtnosti podle příčin obecně zaujímají okresy shluku dobrého
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postavení, i když můžeme najít regionální rozdíly. Pro okresy shluku je typický úbytek
obyvatel, neboť přirozený i migrační přírůstek je záporný, přičemž ztráta migrací převyšuje
ztrátu přirozenou. Velmi dobrá je vzdělanostní struktura, v níž je výrazně nadprůměrný počet
vysokoškolských absolventů oproti průměru okresů České republiky.
Shluk – okresy Zlín, České Budějovice, Plzeň-město, Olomouc, Brno-venkov,
Frýdek-Místek: Analyzované okresy patří z hlediska počtu obyvatel k početnějším. V
charakteristikách přirozeného i migračního pohybu vykazují přírůstky, což se projevuje ve
výrazně kladném celkovém přírůstku. Z ukazatelů reprodukce je potřeba zdůraznit
především sledované indikátory měr úmrtností, které se pohybují pod průměrnou hranicí,
obecná míra porodnosti je pak průměrná. V rámci migračních pohybů je významná hlavně
hodnota migračního salda, které je pozitivní. Příčiny zvýšeného počtu přistěhovalých do
sledovaných okresů shluku můžeme vyvozovat například z míry registrované
nezaměstnanosti, která je ve většině okresů pod hranicí celorepublikového průměru.
Vzdělanostní struktura je na dobré úrovni, neboť počet absolventů vysokých škol výrazně
převyšuje průměr okresů České republiky a obecně platí pravidlo, čím vyšší vzdělání osob,
tím dostupnější uplatnění na trhu práce.
Shluk – okresy Nový Jičín, Hodonín, Kladno, Opava, Hradec Králové, Liberec,
Pardubice: Pro daný shluk platí, že hodnoty většiny sledovaných demografických indikátorů
se přibližují průměru všech okresů České republiky. Proces stárnutí populace v okresech
shluku je již nastartovaný, čemuž odpovídá také věková struktura s převažující skupinou
osob ve věku 65+ nad skupinou do 14 let. Všechny ukazatele měr úmrtnosti, obecné míry
porodnosti i úhrnné plodnosti variují v těsné blízkosti průměru, podobně je tomu tak v
případě vzdělanostní struktury, která je průměrná. Obecná míra úmrtnosti však vykazuje
vyšší hodnotu než obecná míra porodnosti, což dokládá přirozený úbytek obyvatelstva, který
je alespoň částečně nahrazován migrací. V rámci shluku je migrační saldo v kladné hodnotě,
přesto lze zaznamenat patrné meziokresní rozdíly, které se ovíjejí od geografické polohy a
pracovních příležitostí resp. registrované míry nezaměstnanosti.
Shluk – okresy Znojmo, Třebíč, Břeclav, Most, Příbram, Jihlava, Náchod,
Prostějov, Vyškov, Blansko, Kroměříž, Tábor, Česká Lípa, Mělník, Chrudim, Svitavy:
Ve většině indikátorů demografické struktury i dynamiky hodnoty variují okolo průměru.
Relativně příznivou mají okresy věkovou strukturu, která se odráží v nepatrně
podprůměrném indexu stáří. Všechny ukazatele měr úmrtnosti, obecné míry porodnosti i
úhrnné plodnosti se pohybují v blízkosti průměru. V přirozeném přírůstku je sice
zaznamenán menší úbytek obyvatelstva přirozenou měnou, ale tento úbytek je alespoň
částečně vyrovnáván migračním přírůstkem, přestože je nutné zmínit regionální rozdíly, které
se projevují zejména v souvislosti s geografickou polohou okresů. Relativně nepříznivá je
vzdělanostní struktura, v níž je nadprůměrný počet osob s nižším vzděláním na úkor osob s
vysokoškolským vzděláním.
Shluk – okresy Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Pelhřimov, Písek, Strakonice, Plzeňsever, Semily, Kutná Hora: Věková struktura okresů analyzovaného shluku ukazuje na
výraznější stárnutí populace, neboť o více jak dvě procenta převyšuje počet osob na 65 let
počet osob v předreprodukčním věku. Index stáří nabývá nejvyšší hodnoty ze všech
vytvořených shluků. Úbytek obyvatelstva přirozenou měnou je způsoben nízkou obecnou
mírou porodnosti i úhrnné plodnosti a současně s vysokou mírou obecné úmrtnosti. Nízké
hodnoty naopak vykazuje novorozenecká a kojenecká úmrtnost. Záporné migrační saldo ve
většině okresů znamená celkový úbytek obyvatelstva. Výjimku představuje okres Plzeňsever, který leží v zázemí města Plzeň s dostatkem pracovních příležitostí. Procentuální
zastoupení osob s dokončeným vysokoškolským vzděláním je o něco nižší než průměr, více
je naopak osob se vzděláním středním jak bez maturity, tak s maturitou.
Shluk – okresy Klatovy, Jablonec nad Nisou, Beroun, Louny, Nymburk, Kolín,
Havlíčkův Brod, Benešov, Bruntál, Sokolov, Jindřichův Hradec, Cheb: Souhrnně je
možné konstatovat, že věková struktura i index stáří jsou v okresech shluku stále na
relativně příznivé hodnotě. V blízké budoucnosti také lze předpokládat, že stárnutí populace
nebude výrazně zrychlovat, neboť hodnoty obecné míry porodnosti i úhrnné plodnosti jsou
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nad úrovní průměru. Poměrně příznivá pro přirozenou reprodukci jsou také data týkající se
obecné míry úmrtnosti. Horší zdravotní a sociální postavení obyvatelstva periferních okresů
shluku dokazují extrémní hodnoty novorozenecké a kojenecké úmrtnosti, která je výrazně
nad průměrem, na rozdíl od úmrtnosti podle příčin, která je v rámci shluku standardní.
Hodnota migračního salda se odvíjí od polohy okresů - vnitřní okresy vykazují kladné saldo,
zatímco okresy pohraniční a vnitřní periferie záporné saldo. Vzdělanostní struktura v
jednotlivých kategoriích je poměrně vyrovnaná s průměrem, negativní je pak nižší
zastoupení osob s dokončeným vysokoškolským vzděláním, a to především v pánevní
oblasti.
Shluk – okresy Šumperk, Trutnov, Karlovy Vary, Ústí nad Orlicí, Přerov, Žďár nad
Sázavou, Uherské Hradiště, Vsetín: V okresech daného shluku se projevuje zejména
nepříznivá věková struktura, která se výrazně odráží také v charakteristikách reprodukce.
Výrazně nižších hodnot nabývá jak obecná míra porodnosti, tak i úhrnná plodnost, která
společně s průměrnou obecnou mírou úmrtnosti znamená negativní přirozený přírůstek. Ten
není kompenzován ani migrací, jejíž ukazatel salda migrace je také v záporných hodnotách.
Podprůměrný je současně počet osob s dokončeným vysokoškolských vzděláním.
Shluk – okresy Děčín, Chomutov, Teplice, Litoměřice, Ústí nad Labem, Mladá
Boleslav, Praha-východ, Praha-západ: Pro daný shluk je charakteristická velmi příznivá
věková struktura, v níž dominují osoby ve věku do 14 let nad osobami ve věku nad 65 let.
Přírůstek přirozenou měnou je v kladných hodnotách, neboť obecná míra porodnosti
převyšuje obecnou míru úmrtnosti. Také úhrnná plodnost se pohybuje nad celorepublikovým
průměrem. Ve srovnání dalších demografických indikátorů je třeba postupovat s ohledem na
regionální specifika. Příznivá ekonomická situace, dobrá dopravní dostupnost do jádra
oblasti se pozitivně projevuje zejména v okresech Středočeského kraje, a to jak v míře
přistěhovalých, tak ve vzdělanostní struktuře. Dramatickou proměnu demografické struktury
tohoto regionu je možné hodnotit pozitivně, neboť zázemí Prahy patřilo do 80. let 20. století k
nepodporovaným a zanedbávaným územím České republiky, a tak v současné době může
vést proces suburbanizace k oživení společenského života. Na druhou stranu přináší
místním zastupitelským orgánům řadu problémů. Většina dynamicky se rozvíjejících lokalit
se totiž kvůli příchodu mladých rodin s dětmi potýká s nedostatečnou kapacitou sociální
infrastruktury, zejména mateřských a základních škol. Obce na skokové zvýšení poptávky po
školských zařízeních nejsou často připraveny.
Naopak okresy Ústeckého kraje (Ústní nad Labem, Děčín, Chomutov, Teplice) postižené
výrazně nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a sociálním stigmatem, vykazují záporné
migrační saldo a nepříznivou vzdělanostní strukturu. Vysoká míra registrované
nezaměstnanosti má pro jednotlivce dopady nejen z hlediska finančního zajištění, ale také ve
vztahu určení jeho pozice v rámci společnosti. Ztráta zaměstnání znamená pokles životní
úrovně, který je spolu s omezeným kontaktem s pracovním trhem považován za klíčový
faktor sociálního vyloučení (srov. Mareš a kol., 2008). S rostoucí délkou nezaměstnanosti je
navíc umocněno riziko dalších sociálně patologických problémů (např. kriminalita, rodinné a
sociální konflikty).
Shluk – okresy Plzeň-jih, Český Krumlov, Domažlice, Jeseník, Rokycany,
Rakovník, Prachatice, Tachov: Ačkoliv pro okresy analyzovaného shluku je typická
relativně příznivá věková struktura i index stáří, další demografické ukazatele tomuto stavu
neodpovídají. Především se jedná o nízký až záporný přirozený přírůstek a nadprůměrnou
hodnotu obecné míry úmrtnosti. Okresy shluku ležící v periferii České republiky navíc
vykazují záporné migrační saldo, lépe si stojí vnitřní okresy zvláště ty v zázemí krajského
města Plzeň. Vzdělaností struktura se ukazuje jako podprůměrná zejména v kategoriích s
vyššími stupni vzdělání a může se projevovat nejen nízkou kvalifikační úrovní
zaměstnaných, ale také problémy na straně efektivního řízení obcí.
Shluk – okres Karviná: Ve srovnání s průměrem je v daném shluku patrné relativně
malé zastoupení věkové skupiny 0-14 let, což má za následek vysokou hodnotu indexu stáří.
Uvedené skutečnosti souvisejí také s nejnižší mírou porodnosti i úhrnné plodnosti, která
společně s vysokou mírou úmrtnosti a výrazně záporným migračním saldem znamená
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celkový úbytek obyvatelstva okresu Karviná. Také analyzované ukazatele úmrtnosti nejsou
ve srovnání s průměrem příznivé, jak obecná míra úmrtnosti, tak úmrtnost podle příčin je
vysoko nad průměrem. Nadprůměrných hodnot dosahují také ukazatele novorozenecké a
kojenecké úmrtnosti. Nelze předpokládat jejich zlepšení ani v dlouhodobém časovém
horizontu, neboť se nedaří odstraňovat vysokou míru strukturální nezaměstnanosti
související s nabídkou pracovních míst a ekonomickou situací regionu a širšího zázemí.
Nezaměstnanost a s ní související pokles životní úrovně se tak podepisuje za nejen na
způsobu života, ale může v dlouhodobém horizontu vést k prohlubování sociálního vyloučení
a přispět k tak zvané stigmatizaci prostoru.

Diskuze výsledků
Společenskou a politickou proměnu v České republice po roce 1989 provázela prudká
změna demografické chování obyvatel. V důsledku přechodu od plánovaného hospodářství k
tržní ekonomice došlo k vytváření nových regionálních nerovnováh založených především na
rozdílném vývoji ekonomické základny, které se následně odrážejí v disparitách kvality
lidských zdrojů. Tyto nerovnováhy lze pozorovat již na úrovni okresů:
- na jedné straně jsou zde oblasti s krizí tradičních průmyslových odvětví (těžký a
těžební průmysl v Podkrušnohoří a na Ostravsku, textilní průmysl v některých
oblastech severních a východních Čech atp.),
- na druhé straně regiony s prosperujícími podniky (výroba osobních aut, vybrané
elektrotechnické závody apod.) a zejména pak velká centra s koncentrací
progresivního terciéru.
Významně se na změně regionální diferenciace podepsal také geopolitický vývoj ve
střední Evropě, kdy postupné uvolňování hranic vedlo ke zvýšení atraktivity některých území
v západním pohraničí. Z rozsáhlé diskuse ve vědeckých publikacích a periodikách je možné
sledovat různé přístupy vysvětlující současné sociální a demografické jevy. Je však patrné,
že dosud nepanuje jednotný názor vysvětlující tyto změny (Hamplová, Rychtaříková,
Pikálková 2003).
Jedním ze stanovisek objasňujícím současné demografické jevy jsou normativní teorie,
které za hlavní příčiny změn demografického chování považují změny hodnotových a
postojových orientací mladé generace. Nositeli tohoto chování jsou mladí lidé preferující
postmaterialistické hodnoty. Tyto hodnoty kladou důraz na kvalitu života, větší důraz na
svobodu a autonomii jedince, rovnost příležitostí pro ženy a muže, preferenci životního stylu
bez závazků, studium a cestování. V českém prostředí považuje L. Rabušic (1996, 1997,
2001) za základ vysvětlení demografických změn především právě tyto hodnotové změny.
Další přístup vysvětlení je založen na ekonomických teoriích např. teorii racionální volby.
Racionální volba je hlavním motivem lidského chování, zohledňuje maximalizaci užitku a
prospěchu z přijatého rozhodnutí či chování (nejde jen o maximalizaci ekonomickou).
Vysvětlení současného reprodukční chování v závislosti na ekonomických podmínkách má v
českých podmínkách hlavního představitele v J. Rychtaříkové. Ta uvádí, že demografické
chování je negativně ovlivněno převážně zhoršenými ekonomickými podmínkami a
zavedenými společenskými hodnotami, které podporují individualismus a konzumní způsob
života (Rychtaříková 1997, 2000).
Jedny z možných důvodů daného vývoje nabízí také teorie modernizace. Jak uvádí
Koschin a kol. (2004, s. 7) modernizace je obecný pojem pro strukturální, kulturní a
technické změny, ke kterým ve společnosti dochází. Tyto změny samozřejmě ovlivňuji i
demografické chování a změny demografického chování, které v minulosti proběhly, je
možné docela dobře vysvětlit strukturálními (vznik tzv. znalostní společnosti), kulturními
(změny v hodnotovém žebříčku) a technologickými (pokrok v lékařství) změnami:
Jiné studie (např. Kuchařová, Petrová 1997) ukazují, že jistá ekonomická a sociální
rizika tu sice jsou, ale ne v takové míře, že by pouze ony vedly ke změně demografického
chování. Výzkum zaměřený na mladou generaci do třiceti let Mladá generace 97 (Fialová a
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kol. 2000), přinesl poznatky o tom, že mladí lidé ve svých plánech počítají se vstupem do
manželství včetně dětí. Rodinný život pro ně neztrácí na významu, ale založení rodiny
odkládají do pozdějšího věku, a to mimo jiné také z důvodu jejich prodlužujícího se studia.
Chtějí být ekonomicky samostatní, uvedeni ve své profesi a preferují vstup do manželství až
po ukončení studia a po delším soužití s partnerem na zkoušku (Fialová a kol. 2000, s. 83).
Poznatky z této studie naznačují, že ke změně demografického chování došlo kombinací
obou faktorů tj. změny hodnotových postojů a ekonomických podmínek.

Závěr
Z výše uvedených změn demografického chování obyvatelstva je patrné, že se ve
vzájemném vztahu projevuje vliv ekonomického vývoje, politických změn, ale také změn ve
způsobu života, které jsou nevratné. Stejně tak stárnutí populace je procesem, který zřejmě
nelze nějakými sociálními nebo ekonomickými opatřeními zvrátit, ale rozhodně lze se na něj
připravit. V důsledku uvedených změn se vyvíjí nejen celkový počet obyvatel, jeho
rozmístění, ale také jeho demografická struktura a dynamika. Určité konkrétní změny ve
společnosti se mohou projevovat negativními tendencemi zejména v oblasti sociálního
klimatu. Recese a nepříznivý ekonomický vývoj v souhrnu nejen transformuje prostorové
rozmístění ekonomických aktivit, mění výrazně sociální a zdravotní klima společnosti, ale
může mít také vliv na formování politických postojů obyvatelstva a způsobit nárůst
nežádoucích extremistických radikálních názorů a hnutí. Vlivem této symbiotické
propojenosti se následně také formuje státní školská, sociální nebo zdravotní politika.
V budoucnu se bude dále snižovat nejen podíl dětí, ale i podíl osob v produktivním věku.
Pesimistické prognózy varují před strádáním obyvatelstva v důsledku nedostatku osob v
produktivním věku. Zvyšování naděje dožití by mělo být chápáno pozitivně a hlavním cílem
opatření by měla být snaha naplnit delší život, aby nešlo jen o pouhé přežívání, ale o
plnohodnotnou účast na životě společnosti. Vzniká řada otázek, zda zmenšující se
produktivní populace bude schopna uživit rostoucí počet seniorů. Je proto nutné si uvědomit
důležitost investic do vzdělání obyvatelstva. Zvyšuje se tím úroveň lidského kapitálu. Obecně
platí, že vzdělanější a zdravější populace má vyšší produktivitu práce a tím je lépe schopna
se vyrovnat se stárnutím populace.
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Začínající podniky a jejich role v hospodářství
Start-ups and their Role in the Economy
Gabriela Chmelíková, Radka Redlichová

Abstrakt:
Příspěvek je zaměřen na dentifikaci role začínajících společností v socioekonomickém
rozvoji regionů. I když se jedná o malé podniky, jejich role v ekonomice přesahuje jejich
velikost. Cílem příspěvku je specifikovat tuto roli formou vhodně zvolených indikátorů
a následně provést jejich kvantifikaci pro jednotlivé EU regiony na úrovni NUTS 0.

Klíčová slova:
začínající společnosti, socio-ekonomická úroveň, ekonomický růst

Abstract:
The paper focuses on the identification of the role of start-up businesses in the socialeconomic development of regions. Despite these businesses are small in size, their role in
the economy is of much greater value. The aim of this paper is to specify this role
using selected indicators and further to carry on the quantification of this role for particular
EU regions on the NUTS 0 level.

Key words:
start-up businesses, social-economic level, economic growth

Úvod a cíl
I když se v případě začínajících firem jedná o malé podniky, jejich role v ekonomice
přesahuje jejich velikost. Říká se o nich, že jsou energií pro ekonomický růst, což ostatně
dokládají statistické údaje národních ekonomik. Rychle rostoucí ekonomiky zpravidla
vykazují vyšší počet nově zakládaných společností, než ekonomiky stagnující. Například růst
ekonomiky Spojených států v devadesátých letech minulého století je tak velmi často
spojován s růstem malých, technologicky orientovaných společností. Zůstává ovšem otázkou
kauzální závislost tohoto jevu - zda růst je hnacím motorem startupů, nebo naopak startupy
podhoubím pro růst. Role začínajících společností v ekonomice má několik dimenzí. Jedním
z nejvýznamnějších atributů jejich vztahu ke společensko-ekonomickému systému je tvorba
nových pracovních míst. Kane, T. (2010) v rámci evidence tvorby pracovních míst v
ekonomice USA uvádí, že startupy jsou jedinou fází v životním cyklu firmy, která zajišťuje
růst pracovních míst. Startupy jsou velmi významným zdrojem inovací. Pro etablované firmy
představují převratné změny spíše riziko, než příležitost, proto mají začínající firmy mnohem
vyšší inovační potenciál. Damodaran, A. (2009) uvádí jako příklad internetového
obchodování, jehož průkopníkem byli nikoliv tradiční maloobchodní řetězce, ale startupová
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firma Amazon.com. Zatímco počet empirických studií vyhodnocujících dopad samotných
startupů na počet nových pracovních míst je nízký, tak studie zabývající se vztahem malých
podniků a národního hospodářství ukazují, že malé podniky neproporcionálně ke svému
počtu přispívají k tvorbě nových pracovních míst v ekonomice. Damodaran, A. (2009) uvádí,
že v USA cca dvě třetiny nových pracovních míst na americkém pracovním trhu vzniklo v
posledních letech v malých podnicích, přičemž startupy zaujímají na malých podnicích velmi
významný podíl.
Cíl
Vzhledem k chybějící empirické evidenci o významu začínajících podniků v podmínkách
českého hospodářského prostoru je proto cílem tohoto příspěvku přispět k poznání jejich
role. Bude akcentován zejména jejich podíl na tvorbě nových pracovních míst, ale také vztah
k ekonomickému růstu.
Hypotéza
Hypotéza výzkumu byla stanovena následovně: Počet začínajících
v ekonomice pozitivně ovlivňuje výši HDP na obyvatele dané ekonomiky.

podniků

Začínající společnosti
Firma stejně jako živý organismus prochází v průběhu své existence několika fázemi
životního cyklu, pro které jsou typické specifické přístupy k řízení, financování a celkové
organizaci chodu firmy. V průběhu posledních třech dekád byl koncept životního cyklu
aplikován v rámci několika disciplín včetně mikroekonomie (Mueller, D., 1972),
managementu (Miller, D. a Friesen, P.H. (1984), účetnictví (Liu, M. ,2008) a financí (De
Angelo, H. (2005) a Bulan, L. a Yan, Z. (2010)). Všem disciplínám je pro determinaci fáze
životního cyklu společný klíčový faktor - věk společnosti. Konečná klasifikace determinantů
jednotlivých fází je však odvislá od charakteru disciplíny, ve které je model využíván. Mezi
nejčastěji využívanou klasifikaci fází životního cyklu firmy patří model autorů Miller, D. a
Friesen, P.H. (1984). Jednotlivé fáze autoři determinovali na základě pozorování chování
vybraných kvantitavních i kvalitativních charakteristik u vzorku firem s dobou přežití 20 a více
let. Mezi numerické charakteristiky patřila doba trvání jednotlivých fází a růst tržeb, mezi
kvalitativní např. míra byrokratizace organizační struktury firmy. Životní cyklus firmy je podle
Miller, D. a Friesen, P.H. (1984) možné zobrazit následujícím schématem č.1, které v
průměru vykazovaly pozorované firmy:

Obr. č.1 : Životní cyklus firmy
Zdroj: Miller, D. a Friesen, P.H. (1984), upraveno

Miller, D. a Friesen, P.H. (1984) vypozorovali, že každá fáze trvala u pozorovaných
firem v průměru 6 let, nicméně doba trvání jednotlivých fází vykazovala vysokou variabilitu
napříč odvětvími. Počáteční fáze, označovaná jako embryonální, nebo startup je typická
jednoduchou a centralizovanou oragnizační strukturou. Firmu vede sám majitel, který je
zpravidla dominantním investorem, což zároveň charakterizuje typickou kapitálovou
strukturu. Pro přechod do další fáze je stěžejní dosažení určité úrovně růstu tržeb, která v
průměru autory studie Miller, D. a Friesen, P.H. (1984) uváděna v hodnotě 15 %. Na
začínající společnost lze pohlížet z úhlu pohledu několika vědních disciplín. Z pohledu
managementu, do kterého spadá citovaná studie autorů Miller, D. a Friesen, P.H. (1984), je
základní determinantou čas, tempo růstu tržeb a typická organizační struktura. Z pohledu
teorií rozvoje hospodářství, jak na národní, tak regionální úrovni, je stěžejní pohled na vztah
začínajících společností a zaměstnanosti. Podle Knaup, A.E. a Piazza, M.C. (2007) jsou
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definovány jako podnikatelské jednotky, které jsou ve sledovaném období nové, tedy v
minulém období nevykazují žádnou úroveň zaměstnanosti. Jednotlivé fáze životního cyklu
firmy jsou mimo jiné charakteristické různou mírou tvorby a úbytku pracovních míst. Závislost
počtu zaměstnanců na stáří podniku je odvislá od individuálních potřeb firmy a s obecnou
platností lze konstatovat pouze několik málo souvislostí mezi životními fázemi podniku a
počtem zaměstnanců. Nepopiratelnou skutečností je fakt, že na začátku i na konci životního
cyklu firmy se počet zaměstnanců rovná nule. Průběh závislosti mezi těmito dvěma okamžiky
je pak u jednotlivých firem determinován širokou škálou faktorů, jejíž rozsah znemožňuje
obecný zápis této funkční závislosti. Nicméně na základě empirických pozorování lze v
průměru pozorovat rychlejší tempo růstu v počátečních stádiích životnosti, než v jejím
závěru. (viz. Kane,T., 2010). Kane, T. ve své studii z roku 2010 postavené na datech
databáze vlády USA (Business Dynamics Statistics - BDS), pozoroval nejen počet nově
vytvořených pracovních míst, ale rovněž počet míst, které v jednotlivých letech života
daného podniku zanikly, rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi označil jako čistá tvorba
pracovních míst. Dospěl k závěru, že čistá tvorba pracovních míst je v průměru kladná pouze
v okamžiku vzniku firmy a v následujících letech životního cyklu firmy dosahuje záporných
hodnot. Tento závěr poukazuje na skutečnost, že v americké ekonomice jsou to pouze nově
založené společnosti, které zvyšují celkový počet pracovních míst.

Metodika a data
Pro analýzu role začínajících společností v ekonomickém rozvoji českého hospodářství
je využita databáze Evropské komise, která v roce 2000 zahájila projekt sledování
demografie podniků napříč zeměmi EU. Pro oblast demografie podniků byl v rámci Eurostatu
(Statistického úřadu EU) vytvořen projekt, jehož cílem je získat srovnatelná data o demografii
podniků v jednotlivých členských zemích EU a který tak umožňuje provést obdobné šetření o
důležitosti role startupů v tvorbě pracovních míst pro jednotlivé ekonomiky členských zemí
tak, jak je prezentuje studie Kane, T. (2010) pro hospodářství spojených států. Jako výchozí
základna projektu BDS byly použity údaje o ekonomických subjektech zapsaných v registru
ekonomických subjektů s vyloučením subjektů provozujících svou činnost v oblasti
zemědělství, rybolovu a lesnictví, veřejné správy a obrany, povinného sociálního
zabezpečení a činností spojených s řízením holdingových společností. Dále byly vyloučeny
subjekty zařazené do sektoru vládních institucí (např. organizační složky státu, obecní úřady,
příspěvkové organizace napojené na státní nebo místní rozpočty), do neziskového sektoru
(např. nadace, obecně prospěšné společnosti, sdružení, spolky, dobročinné organizace,
školy, církve, politické strany a hnutí, odbory), sektoru nerezidentů (např. mezinárodní
organizace) a bytová družstva. Použitá data o velikosti HDP států EU byla vyjádřena paritou
kupní síly (PPS = purchasing power standard) na obyvatele. Použití PPS eliminuje rozdíly
v cenových úrovních jednotlivých zemích. (epp.eurostat.ec.europa.eu) Vytvoření populace
aktivních podniků v jednotlivých letech bylo v České republice založeno na informacích
z České správy sociálního zabezpečení a z Ministerstva financí ČR. Pokud subjekt alespoň
v jednom měsíci kalendářního roku odvedl pojistné na sociální zabezpečení alespoň za
jednoho zaměstnance nebo předložil daňové přiznání k dani z příjmu za sledovaný rok
s nenulovou hodnotou obratu nebo příjmu, byl zahrnut do populace aktivních podniků.
(www.czso.cz). Pro možnost zkoumání vzájemného vlivu HDP/obyvatele na počtu nových
podniků je nutné dodržet podmínku existence obou těchto dat v daném roce, což se podařilo
dodržet pro časovou řadu let 2004 – 2010. Omezující podmínkou byla v této souvislosti
dostupnost dat o nově vzniklých podnicích. Vzhledem ke skutečnosti, že datová základna
však není ani v tomto časovém rozmezí pro všechny země úplná, bylo nutné v některých
případech přistoupit ke zkrácení této řady, či případně vypuštění některých let. Pro
identifikaci příspěvku začínajících společností k zaměstnanosti v České republice byla
zvolena metoda vývojového přehledu, která je založena na zkoumání různých proměnných
vzhledem k věku jako diferenciačnímu činiteli. Výstupem této techniky je vývojová křivka
charakterizující změny sledované proměnné v souladu s měnícím se věkem. Pro prvotní
analýzu byla zvolena za základní metodu zkoumání souvislosti zvolených veličin korelační
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analýza, doplněná o regresní analýzu. V případě regresní analýzy byla zkoumána jak
závislost HPD na počtu podniků, tak opačná kauzalita. Vhodná regresní funkce byla vybrána
dle nejvyšší hodnoty koeficientu determinace, s přihlédnutím k preferenci lineární závislosti,
polynomické funkce druhého stupně či exponenciální funkce (tj. takové funkce, které mají
převážně nebo zcela pouze rostoucí nebo klesající charakter). Ze zkoumání byla vyloučena
pozorování dosahující extrémních hodnot.

Výsledky a diskuse
Příspěvek začínajících společností k zaměstnanosti v ČR
Podobně jako v americké ekonomice i v České republice hrají dominantní roli v tvorbě
nových pracovních míst právě začínající společnosti. Tuto skutečnost dokumentuje Graf 1.



Graf 1: Čistá změna počtu pracovních míst tvořených startupy a existujícími
společnostmi v ČR.
Zdroj: Eurostat - Business Demography Project, upraveno

Z grafu je patrné, že v letech minulé dekády byly dominantními tvůrci nových pracovních
míst v České republice právě začínající společnosti, zatímco existující firmy přispívaly s
výjimkou roku 2002 a 2006 jen velmi malým podílem. V letech 2003 a 2007 dokonce u
existujících ekonomických subjektů více pracovních míst zaniklo, než bylo vytvořeno. Lze
tedy konstatovat, že významnost začínajících podniků v České republice z pohledu
společensko-ekonomického systému je velmi výrazná a vybízí tak k mnohostranné podpoře
vzniku nových podniků. Databáze BDP umožňuje rovněž sledovat tvorbu pracovních míst u
začínajících společností s rozlišením jejich právní úpravy. Tento aspekt je významný
zejména s ohledem na analýzu kapitálových struktur začínajících podniků, kterou vzhledem
ke zveřejňovaným účetním datům bylo možné provést pouze u právnických osob. Obrázek č.
ukazuje, že v rámci všech nově vzniklých ekonomických subjektů v České republice mají
právnické osoby méně výraznou úlohu v tvorbě nových pracovních míst, než kterou zaujímají
podnikatelské jednotky mající charakter fyzických osob.
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Graf 2: Vývoj nově vytvořených pracovních míst u nově vzniklých ekonomických
subjektů v ČR.
Zdroj: Český statistický úřad, upraveno

Do roku 2003 byl počet nově vytvořených pracovních míst startupy v režimu právnických
osob zhruba poloviční ve vztahu k počtu nových pracovních míst vytvořených startupy ve
formě živností. Od roku 2004 se příspěvek nově založených právnických osob k
zaměstnanosti v ČR zvýšil a dosahoval úrovně téměř 70 % nově vzniklých pracovních míst
vytvořených začínajícími fyzickými osobami.
Empirická analýza
Na základě zkoumání závislosti mezi počtem nově vzniklých podniků a úrovní HDP na
obyvatele pomocí korelační analýzy nejsou výsledky jednoznačné. Z 28 zemí EU nebyly
dostupné údaje z Turecka a Dánska, celkový počet zkoumaných států je tedy 26. Na úrovni
EU jako celku je korelace součtu HDP jednotlivých státu v jednotlivých letech a celkového
počtu nově vzniklých podniků výrazná, a to 0,9. Do výpočtu tohoto ukazatele nebyla
zahrnuta odlehlá hodnota roku 2009.



Graf 3.: Vývoj HDP/obyv. a nových podniků v rámci EU jako celku
Zdroj: autorky, na základě Eurostat
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Při regresní analýze byla (opět po vyloučení roku 2009 – na Grafu 4 nejvíce vpravo
vyznačen červeně) zjištěna závislost nově vzniklých podniků na HDP na úrovni R2 = 0,93
(polynomický trend), opačná závislost vykazovala R2 = 0,81 (lineární trend). Oba trendy byly
vybrány na základě nejvyšší hodnoty R2. Tyto hodnoty tedy naznačují poměrně silnou
závislost zkoumaných veličin a to s lehkým přikloněním se ke směru závislosti: nově vzniklé
podniky jako nezávisle proměnná, HDP jako závisle proměnná.



Graf 4: Vztah HDP/obyv. a počtu nově vzniklých podniků (součtové hodnoty)
Zdroj: autorky, na základě Eurostat

Použitá metodika součtu jednotlivých proměnných přes všechny státy ovšem eliminuje
vliv národních specifik a lze se domnívat, že taktéž poměrně značně zkresluje výsledky.
Pokud jsou tedy zkoumány jednotlivé dvojice hodnot jako samostatné body, je vizualizace
výsledku následující (viz Graf 5).



Graf 5: Vztah HDP/obyv. a počtu nově vzniklých podniků (individuální hodnoty)
Zdroj: autorky, na základě Eurostat

Z Grafu 5 je patrné, že není evidentní žádná závislost mezi těmito proměnnými. Pokud i
přesto provedeme korelaci, je výsledek -0,1, což potvrzuje nezávislost. Význam regresní
analýzy je tedy v tomto případě značně diskutabilní. Z hlediska jednotlivých ekonomik, které
byly zkoumány izolovaně, je opět výsledek jak korelace, tak regrese velmi nejednoznačný.
Přesně v polovině případů (13 z 26) je hodnota korelace menší (či rovna) 0,5. V případě
vyšších výsledků korelace (v Tab. 1 vyznačeny tučně) je závislost v 11 případech pozitivní a
ve 2 negativní. Pozitivní korelace dosahují vyšších absolutních hodnot. V případě Maďarska
nejsou při zahrnutí všech let výsledky korelovány, při vyloučení odlehlé hodnoty však již
dosahují slabě pozitivních hodnot (0,64). Pokud v případě států, u nichž korelace mezi
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zkoumanými hodnotami dosahuje vyšších hodnot, provedeme regresní analýzu, jsou
výsledky rozděleny rovnoměrně do tří skupin: závislost nelze určit (5 států), závislost HDP na
počtu podniků (4 státy), závislost počtu podniků na HDP (4 státy) – viz Tab. 1
Tab.1: Výsledky analýzy závislosti HDP/obyv. a počtu nových podniků
korelace
regresní koeficient
korelace
(bez extrému) směr závislosti
(nejlepší)
European Union 0,433639347 0,901176569 HDP na podnicích 0,93
Belgium
0,655201356
podniky na HDP
0,872
Bulgaria
0,361170404
HDP na podnicích 0,28
Czech Republic -0,222620631 0,265931527 HDP na podnicích 0,08
Denmark
NA
Germany
-0,624549483
?
0,69
Estonia
0,741234687 0,956866192 ?
0,92
Ireland
0,355645263
?
Spain
-0,057760123
?
France
0,314638729
?
Italy
0,16814176
?
Cyprus
0,280974536
?
Latvia
0,500557202
HDP na podnicích 0,76
Lithuania
0,77759377
HDP na podnicích 0,88
Luxembourg
0,882908259
podniky na HDP
0,93
Hungary
-0,058575902 0,643348771 podniky na HDP
0,99
Netherlands
0,864280703 0,800552833 HDP na podnicích 0,99
Austria
-0,575414472
?
0,31
Poland
0,967766251
?
0,95
Portugal
0,220138018
?
0,05
Romania
-0,494269264
?
0,29
Slovenia
0,631890313
HDP na podnicích 0,62
Slovakia
0,831581159
?
0,71
Finland
0,91006111
podniky na HDP
0,88
Sweden
0,663329916
podniky na HDP
0,53
United Kingdom 0,711750936
HDP na podnicích 0,52
Norway
0,165665458
?
Switzerland
0,051502332
?
Turkey
NA
Zdroj: autorky, na základě Eurostat

Z výše uvedených výsledků je patrné, že není možné vyvodit jednoznačný závěr ať už o
směru závislosti sledovaných proměnných, či vůbec o její existenci.

Závěr
Cílem článku bylo ověření závislosti mezi počtem nových podniků v dané ekonomice a
stavem, resp. vývojem HDP. Zároveň byla stanovena hypotéza, že směr závislosti bude
směrem od počtu podniků, jako nezávisle proměnné, k vývoji HDP, které je považováno za
proměnnou závislou. Tato hypotéza nebyla provedeným výzkumem potvrzena ani
vyvrácena. Dalším krokem výzkumu bude tedy snaha o stanovení diferencujících faktorů
určujících v jednotlivých ekonomikách směry závislosti zkoumaných proměnných. V úvahu
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připadá zejména stupeň rozvinutosti ekonomiky, podmínky pro založení nového podniku
(resp. náročnost administrace) nebo sektorové rozložení podnikatelských aktivit.
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A voivodship self-government as the creator
of regional development
Agnieszka Chrisidu-Budnik, Jerzy Korczak

Abstract:
Relations across levels of local government have changed over last two decades.
Decentralizations has made voivodoship self-government more powerful in formulating and delivering public policy thereby increasing his scope for improving the competitiveness of regional development and the well- being of residents.
Key words:
province, region, development, local authority, social capital, network
Introduction:
As is the case with government administration at the national level, self-government
in the voivodship plays the role of creator of regional development. The selfgovernment of the voivodship should support, promote and create conditions for regional development operations conducted by different entities (public, private) in the
region. Without their participation the commencement of regional development is not
possible. Thus the desired method is cooperative networking, whose objective is to
provide the involvement of different entities in planning and implementation of regional development. At the same time it is essential to perceive the region as an integral whole, within which the provincial government plays the role of initiator and coordinator of the network. The network structure is perceived as institutionalized answer
to the specific requirements of the nature of contemporary economy; it is a tool to
build potential which enables competing with other regions in terms of the quality of
life of inhabitants, access to funds for development and investment. The cooperative
network implements the idea of neo-endogenous development by combining bottomup initiative of the local authorities with external help in the form of institutional operation frames, expertise and support in raising funds. In this article examples of cooperative networking initiated by the Government of the Province of Lower Silesia were
presented.
Key terms
province, region, development, local authority, social capital, network
Local authority in view of regional policy. The role of social capital and network
structures in the creation of regional policy
Regional policy is a part of development policy which refers to spatial structure and
social and economic processes dynamics [Gorzelak 1998, p. 15]. In order to be effective, regional policy has to be institutionalized and equipped with appropriate financial
and legal instruments and be based on an appropriately built information system. It
recognizes the state of public affairs, analyses their causes and conditioning, evaluates the possibility to change this state in accordance with the assumed requirements
and concepts of public welfare and develops a program determining the objectives,
means and methods to achieve them, as well as expected results of the changes
[Jeżewski 2002, p. 289]. The identification and implementation of regional policy requires the cooperation and contribution of local authorities (in Poland authorities on
the level of a municipality, district and province). The sine qua non condition for effec-
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tive cooperation and contribution is the production of social capital by local authorities. In reference books one can find different definitions of social capital. Regardless
of discrepancies in the definitions, the view is shared that social capital is the ability
of actors to gain benefits from participating in networks and other social structures
[Porters 2007, p.6]. It is essential to differentiate between networking and social capital. Networks are created by specific institutions and entities in a given region. The
objective of network creation is the provision of benefits for its participants. Social
capital on the other hand is the resource used by all entities in the region.
Regional policy is also a part of spatial policy, which consists in systematized influence of public authorities on spatial behaviour of business entities regardless of the
existing administrative units. In contemporary democratic models based on pluralism
of public authority entities one can observe a decreasing role of the country in the
formation of this policy in favour of an increasing role of regional and local authorities
[Gorzelak 1998, p. 20]. Hence the difference between interregional policy conducted
by the country in regions and intra-regional policy conducted in regions by local authorities [Gorzelak, Jałowiecki 1999, p. 36 ff.].
In the development processes in Europe of the 21st century the formation of its regional system is a contribution of a multiunit arrangement whose four elements seem
to be of pivotal importance: the European Union, transnational corporations, countries and regions. It should be assumed that the elements of this system will influence
one another and change their position and nature. Especially the role of regions constituting a local government system on a regional (provinces), sub regional (districts)
and local (municipality) level already now seems to be continuously increasing in Europe as well as globally, and this process will progress due to local references of operations on a global scale1. The execution of the abovementioned role requires the
region to meet basic requirements [Kukliński 1998, p. 94-95]:
1)
it should exceed the minimum threshold of economic and cultural scale,
2)
it should exceed the minimum threshold of institutional scale,
3)
it should function as an entity of a regional innovation system,
4)
its model as an effective decision-making entity should conform to the model of operation of business entities,
5)
the strategic regional development planning should conform in its methodology and operation to the strategic planning in business entities.
In knowledge based economy the business entity is perceived as a blurred structure
– network structure, i.e. a structure creating certain relations with other business organisations aiming at reaching a common objective. After the domination of functional, divisional and matrix structures it is time for network structures. A network structure constitutes an arrangement of cooperation of two or more organizations [Thorellli
1986, p. 37]. A network structure is currently the most important object of research in
strategic management. The logic of network structures on theoretical and practical
levels enables the explanation of effectiveness of a business entity, e.g. gaining
competitive advantage, creating values for clients. Nowadays what is important in the
study of sources of competitive advantage of a given business entity is its relations
with other entities, because innovations, new values and goods are more frequently
created not in a given organization but in a network of organizations. In business
many organizations decide not only to take competitive actions but also actions which
are based on cooperation with other organizations. The studies conducted inter alia
1

In the 20th century regionalization became a dominating tendency in territorial and constitutional transformations when it occurred that the structures of European countries do not meet the challenges of globalization
and internal processes of the changes of economic and social structures [Jeżewski, 2002a, p. 147].
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by Brandenburger and Nalebuff [Brandenburger, Nalebuff 1996] and Dagnino and
Padula [Dagnino, Padula 2002] enabled identifying situations in which between business entities competitive and cooperative actions, commonly referred to as coopetition, occur. Theoretical deliberations and empirical studies of coopetition were conducted intensively in recent years and the sole coopetition is more frequently used for
explaining social and economic consequences of networking in the private and public
sector.
In theory and practice one can notice that local government entities as well as business entities create cooperation networks in order to achieve specific objectives of
regional policy. As is the case with business entities, the basic objective of creating
network relations by local government entities is to obtain synergy. It is in network
relations where the self – government in the voivodship seeks sources of additional
value.
Voivodship’s self-government concept in the reform of public administration in
1998
The territorial and constitutional reform which took place in 1998 in Poland and especially the creation of 16 new large provinces created institutional grounds for fulfilling
the objectives and tasks of regional policy within the framework of European regional
policy. The province (voivodship) being a regional government became the leading
entity pursuing the development policy understood as a group of interconnected actions taken and implemented in order to ensure durable and sustainable country development, social and economic, regional, and spatial coherence, increase of business competitiveness and creation of new jobs at the national, regional and local level. In reference books related with the reform of Polish administration in 1998 it is
emphasized that a provincial government was created mainly for the purpose of forming the strategy of comprehensive and sustainable development and pursuing regional policy [Stec 1998, p. 19]. The reform introduced a new institution of selfgovernment law, which is a self-governing province with regional council elected in a
direct election. The voivodsip self - government’s competences are: higher and postsecondary education, specialized healthcare facilities, nursing homes, provincial
roads, cultural institutions of regional range, water management, environmental protection, spatial development and many other issues. Taking into consideration the
relieving of a province from current economic and social tasks by creating districts in
Poland, it focuses on strategic and long-term issues and on pursuing regional policy
[Janowski, p. 19]. The essence of the mission of self – government in the voivodship
is therefore in the civilization development of the region but it does not lead to any
form of supremacy or other form of domination of the province in relation to the municipalities and districts within its territory.
It should be stressed that the reform of the political system of local government in
1998 assumed a principle of independence of government units with respect to each
other, not found in any other country, not only in the horizontal frame (which is obvious and common) but also in the vertical frame (while in other European countries
usually the unit of a higher degree enters into different relations with units of a lower
degree). Art. 4 section 5 of the act on district government guarantees that a district
cannot enter into the sphere of competences of a municipality, and Art. 4 of the act of
voivodship’s self-government reserves the inviolability of the independence of a district and a municipality within the scope of operation of provincial government, and
also explicitly excludes that the authorities of this government should be the supervising or controlling authorities in a district and a municipality or higher degree authori-
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ties in administrative proceedings. In Poland there is a rule that the governor of the
province has direct supervision over a municipality, district and province, the Regional Audit Chamber (the Prime Minister supervises usually in personal matters) has
authority within the scope of financial economy, and control is exercised by separate
inspection authorities appointed for this purpose (e.g. Supreme Chamber of Control),
and in pending administrative proceedings from the decision of commune, district and
province authorities serve legal measures to a specially appointed self-government
appeal courts, unless the regulations indicate some other government administration
authority.
The creation of a cooperation network for the implementation of regional development policy.
The question comes to mind whether there are activities of self-government authorities which favour the creation of social capital and network cooperation. The literature
on the sources of social capital and network initiatives distinguishes two fundamental
approaches: bottom-up and top-down. The first one refers to the process of creating
network structures by the authorities of a municipality, district and province, whereas
the second one refers to the processes of forming resources of social capital and
network relations by government administration. According to the assumptions of institutional economy the sources of social capital and network structures can be found
in the activities of different national institutions and the central problem is the ability to
created trust by the state and acting in a trustworthy manner [Rothstein, Stolle 2008,
p. 281]. That is why social capital and the accompanying network structures are
sometimes treated as public good which, by increasing the efficiency of the commitment of local and regional community, is a factor of economic growth. Building the
social capital and creating the cooperation network becomes a part of a new paradigm of regional development, i.e. neo-endogenous. It is a common conception that
the development of a given territory should be above all initiated bottom-up, selfgovernment authorities by representing local and regional interests should decide on
development issues and the use of resources and take actions to execute jointly defined objectives while supporting external institutions, both national and international.
Network cooperation structures (contributing to the execution of the objective which is
the social and economic development of a given territory) are considered as a mechanism of introducing and maintaining neo-endogenous development [Buttel 2006,
p.286].
Below we present two examples of network structures executing in an overt manner
legitimizing the objective, which is the development of a given area, in which the
Province of Lower Silesia participates.
A separate and innovative solution in Poland is establishing cooperation between
provinces: Lower Silesia, Lubusz, Opole, Greater Poland and West Pomerania to the
benefit of reinforcement of the development of the microregion of Western Poland.
This initiative becomes a part of strategic intervention in areas of a high chance provided for in the National Strategy of Regional Development 2010-2020, and according to the authors of the cooperation (province marshals) Western Poland is such an
area. Provinces have been taking common actions for a long time due to the Odra
River which connects them as well as the participation in the designed international
Central European Transport Corridor CETC (the Baltic Sea-the Adriatic Sea)2. Due to
their location, all Western Poland provinces take part in the existing Euroregions with
2

Cf. resolution No. XVII/227/2004 of the Regional Council of the Province of Lower Silesia dated 30 January
2004 on the adoption of the Interregional Agreement on the Creation of a Central European Transport Corridor
(www.sejmik.dolnyslask.pl).
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the participation of Czech and German local governments and currently they also
undertake to create the first European Groupings of Territorial Cooperation3 with the
participation of Czech and German local governments. These experiences led them
to start a new joint undertaking. The “Agreement on commencing joint work on the
strategy and operational program of the development of Western Poland” concluded
on 26 August 2010 in Szczecin between the marshals is an example of the bottomup and voluntary initiative which inspired the Ministry of Regional Development to
prepare together with the Agreement the assumptions for future strategy. The concept of joint development strategy for the macroregion of 5 provinces is a part of the
new Europe 2020 Strategy, which emphasizes territorial cohesion4.
The initially adopted documents assume the following vision of Western Poland:
“Western Poland – the region of Odra River Basin open, attractive, stimulating, creative, and cooperative”5. Openness should refer to communication availability as well
as multiculturalism. The macroregion attractiveness addresses entrepreneurs, inhabitants and tourists. The stimulating nature of the macroregion is primarily related to
endogenous potential, as the cooperation of these 5 provinces should positively
stimulate people and institutions to meet contemporary challenges. Creativity refers
to all possible areas of social and economic operation. The vision of the macroregion
based on cooperation results from its location – national and foreign neighbourhood
compels to starting cooperation, integration, exchange of experiences and mutual
inspiration. This element of the vision corresponds to the contemporary role of the
region incorporated into cooperation networks created by administration, entrepreneurs (clusters) and science. The execution of vision in this aspect should bring the
effect of synergy. That is why one of the essential objectives of Western Poland Development Strategy is the use of interprovincial cooperation potential for the creation
of competitiveness growth of this region, and at the same time it should prevent the
marginalization of certain areas6, and moreover favour long-term economic development, economic, social and territorial cohesion and integration with the Union. The
following detailed objectives of the Strategy submitted to the Government for further
work were adopted:
1)
improvement of energy and environment (especially flood) safety,
2)
improvement of the level of Western Poland’s territorial cohesion and availability in the interregional system,
3)
creating conditions for the development of information society in the entire
macroregion,
4)
supporting the development of cooperation networks of science and technological and academic centres of Western Poland and developing other elements of
the economy based on knowledge,
3

Based on the regulation (EC) No. 1082/2006 of the European Parliament and of the Council dated 5 July 2006
on the European grouping of territorial cooperation (EUWT) (Official Journal of the European Union 210 p. 19)
and the act of 7 November 2008 on the European grouping of territorial cooperation (Journal of Laws No. 218,
item 1390).
4
Europe 2000. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, Communication
from the Commission to the European Council, Brussels, 3.3.2010 KOM(2010)2020 final [Szlachta 2011].
5
The Assumptions of Western Poland Development Strategy, p. 22.
6
SWOT analysis conducted for the region indicates that not all districts and communes located in this area have
a comparable economic potential. What is more, disproportions occur between provinces, from which Opole and
Lubusz not only have a smaller area, but are also weaker in terms of development as compared to the Province of
Lower Silesia, Greater Poland and West Pomerania. See Assumptions of Western Poland Development Strategy
2020, GEOPROFIT 2012, pp. 16-21;, cf. also the analysis of the investment attractiveness of Western Poland
[in] A methodical report on the identification and analysis of the development potential of Western Poland Western Poland 2020, GEOPROFIT 2011 p 14.
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5)
stimulating the development complex of the Odra axis,
6)
development and networking of metropolitan functions in provincial centres of
the macroregion,
7)
creating a joint tourist product,
8)
reaching a new quality of cross-border cooperation.
Pursuant to §5 of the Agreement a Steering Group was created composed of a Key
Expert, one expert chosen by every province, representatives chosen by marshals
responsible in a given province for regional policy, a secretary appointed jointly by
the parties to the Agreement, and other persons invited to cooperate when necessary. On its initiative every 2 months there are cyclical sessions held for conducting
diagnostic works and essential evaluations for the final determination of strategy objectives. For example, on 17-18 September 2013 in Książ (Lower Silesia) there were
organized workshops and seminars on Western Poland Development Strategy with
the participation of representatives from 5 provinces involved in the project and the
Regional Development Ministry. Key undertakings for the social and economic development for the area of Western Poland were adopted:
1)
The Odra Waterway,
2)
modernisation of railway tracks E-59 and CE-59,
3)
completion of road S3 within CETC-ROUETE65,
4)
completion of expressway S5,
5)
building of expressway S11,
6)
supra-regional specialist medical services centres,
7)
Western Poland power grids,
8)
cooperation between academic centres and entrepreneurs from Western Poland in order to commercialize knowledge.
Similar undertakings were assumed by the Silesia Province and Lesser Poland Province, which during a joint session of their Regional Councils adopted on 5 April 2013
in Cracow a “Local Government Strategy for Western Poland Development in the
area of Silesia Province and Lesser Poland Province until the year 2020” and submitted it to the Minister of Regional Development with a motion for submitting it to the
Council of Ministers.
Both cases constitute examples of multilevel governance in which, as part of the
partnership of the government and the cooperating self-governing provinces, documents will be created which will constitute the basis for future strategies of regional
development7. Its implementation will abound in new regional operational programs
and provincial programs, as is the case with the Eastern Poland macroregion, which
comprises the following provinces: Lubusz, Subcarpathian, Świętokrzyskie and
Warmia-Masuria, but in the case of Eastern Poland Strategy it is a top-down operation of the Union and the government, while the initiatives of Western and Southern
Poland are own initiatives of these provinces8.
The idea of cooperation emerged also in the Strategy of integrated cooperation of the
Czech and Polish borderland (Strategie integrované spolupráce česko-polského
příhraničí). Its main objective is the strengthening of borderland cooperation of partners through developing a joint Strategy of integrated cooperation for the years 20142020, which will constitute the basic conceptual document indicating the domains of
possible cooperation and proposing actions for implementation. The intermediate
7

Cf. http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/polska-zachodnia/ and
www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna.
8
Resolution No. 121 of the Council of Ministers dated 11 July 2013 on the adoption of the updated „Eastern
Poland social and economic development strategy until the year 2020” (M.P. of 2013 item 641).
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objective of the project is the strengthening of mutual relations of partners and positive influence on competitiveness and sustainable growth of their areas. Partners of
cooperation originate from the Czech Republic and Lower Silesia:
Leading Partner: Hradec Králové Region
Project Partners:
Province of Lower Silesia
Liberec Region
Olomouc Region
Pardubice Region
Borderland Euroregion of the Czech Republic, Moravia and Kłodzko Land Glacensis Euroregion (Czech part)
Regional Communal Association of Towns and Communes of the Northern
Part of the Czech Republic - Nysa Euroregion (Czech part)
Glacensis Euroregion Association of Polish Communes (Polish part)
Nysa Euroregion Association of Polish Communes (Polish part).
The objective of “The strategy of integrated cooperation of the Czech and Polish borderland” is the conceptual development of the area of project partners through increasing the cross-border cooperation, creation of joint Strategy, creation of networks
of target groups and support of pro-growth projects. A joint strategy will enable defining of strategic domains of cross-border cooperation, identification of barriers of their
development, suggesting solutions and a specific action plan for their implementation. Analyses identifying inter alia the concept of content-related and administrative
scope of operation of the European Grouping of Territorial Cooperation on the PolishCzech borderland will be prepared as part of the project. On the basis of their results
the project partners will develop a joint version of EUWT and take formal actions in
order to create groupings in Lower Silesia. The project’s operations encompass
meetings of a project team and a team of experts, preparation of content-related and
formal and legal analyses and the creation of a joint Internet portal, which in the future will become the Lower Silesian and Czech EUWT website. These operations will
complement joint internships of the employees.
Conclusion
The role of network structures created by the voivodship self-government is to identify problems characteristic of a given territory and solving them according to the
standards of a given legal system in a manner which will be most promising for the
future. The traditional, hierarchical model of public administration simply does not
meet the demands of this complex, rapidly changing age. Therefore, it is essential to
build external relations and by this gain knowledge, which will help overcome restrictions.
The characteristics distinguishing network structures created by local authorities from
other informal cooperation processes are:
formal independence of the cooperation partners (lack of hierarchy),
formal organisation of the cooperation structure and having decision making
and executive abilities,
joint and multi-dimensional action plan approved by all partners,
action objective in the form of execution of a specific public good.
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Nová forma meziobecní spolupráce v územním obvodu
ORP a její možnosti využití pro společné řešení úkolů v
samostatné působnosti obcí1
New form of inter-municipal cooperation within the territory
of district of municipality with extended power and its
potential use for common tasks solution in the
independent competences of municipalities
Marek Jetmar,

Abstrakt:
Článek se zabývá problematikou sídelní struktury v ČR, způsoby řešení této situace.
Řešením je podpora meziobecní spolupráce, včetně možné spolupráce v území tvořeném
správním obvodem ORP, pro zajištění vybraných veřejných služeb, za jejichž nabídku jsou
odpovědné obce. Zkoumán je i potenciální význam této spolupráce pro naplnění
regionálního rozvoje ČR.

Klíčová slova:
municipality, města, obce, meziobecní spolupráce, regionální rozvoj

Abstract:
The article deals with the settlement structure in the Czech Republic, ways of dealing with
this situation. The solution is to promote inter-municipal cooperation, including the possible
cooperation in the the territory represented by district area of municipality with extended
power, for the provision of selected public services, whose offer is the responsibility of the
municipalities. It is examined the potential significance of this cooperation for the fulfillment of
regional development of the Czech Republic.

Key words:
municipalities, towns, communities, inter-municipal cooperation, regional development

Úvod
Česká republika je charakteristická velmi rozdrobenou sídelní strukturou,
v mezinárodním srovnání srovnatelnou jen se státy jako jsou např. Slovensko či Francie

1

Článek byl vytvořen v souvislosti s realizací projektu Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001), podpořeného z prostředků ESF a státního
rozpočtu prostřednictvím OP LZZ.
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(Hampl, Műller, 1998). K 1. 1. 2013 existuje na území Česka dle databáze Ministerstva vnitra
6253 obcí, zatímco například v Dánsku po reformě veřejné správy v roce 2007 jen 98 obcí.
Existence velkého počtu obcí lze na jednu stranu vnímat jako pozitivní – především
možnost demokratické participace na správě věcí veřejných, blízkost samosprávy občanům),
na druhou stranu však s sebou fragmentace obcí přináší řadu problémů – především
limitované ekonomické možnosti malých obcí či slabou kvalitu veřejných služeb (Blažek,
2002). Hampl a Dostál (2007) pak jako negativa uvádí neschopnost nejmenších obcí
provádět velké investiční projekty, zajistit základní služby (veřejná doprava, sběr odpadu a
jeho svoz/likvidace) a jako problematickou hodnotí také často malou kvalifikovanost vedení
úřadu.

Vztah mezi sídelní strukturou a možností meziobecní spolupráce
Vývoj sídelní struktury
Při založení Československa v roce 1918 existovalo obcí více než 11 tisíc1 a v podstatě
stejná situace byla také v roce 1948. Poté však došlo k výrazné redukci počtu obcí, resp. k
jejich násilnému administrativnímu slučování po vzoru vývoje v ostatních zemích. Tyto
tendence se nejvýrazněji prosadily především v 70. a 80. letech.
V roce 1971 začala být uplatňována koncepce tzv. střediskové soustavy obcí, kdy bylo
započato rozlišování sídel na střediska osídlení obvodního významu (SOOV), střediska
osídlení místního významu (SOMV), nestředisková sídla trvalého významu (NSTV) a
nestředisková sídla ostatní (NSO). K určité preferenci vybraných sídel však docházelo již od
60. let (Kalecký, 2012). Inspirací pro následné uplatnění střediskové soustavy obcí byla
Christallerova teorie centrálních míst (využívaná hojně také v západoevropských zemích a to
zejména v 50. a 60. letech; samotná teorie byla vytvořena v roce 1933).
Na konci 80. let tak (po období několikaletého slučování obcí) v Česku existovalo zhruba
4100 obcí, přitom reálně existovalo jen cca 3 500 obcí, zbylých zhruba 600 obcí nemělo své
správní orgány a bylo připojeno k jiným střediskovým obcím, jejichž národní výbory
vykonávaly správu i pro tyto obce.
Po roce 1989 došlo k opětovnému nárůstu počtu obcí – ve velmi krátké době se
osamostatnilo více než 2 tisíce obcí. Více než 80 % obcí přitom mělo méně než 1 000
obyvatel, byť zde žilo pouze 17 % obyvatel (Kadeřábková a Trhlínová, 2008). Jako hlavní
příčiny této opětovné dezintegrace obcí uvádí Hampl a Müller (1998) politickou aktivizaci
lokálních komunit a přirozenou reakci na předchozí centrálně organizované slučování obcí.
Byť proces slučování obcí probíhal v 70. a 80. letech v řadě států tehdejšího východního,
nedošlo po změně společenských a ekonomických podmínek ve všech státech k jejich
opětovnému odtržení - například v Polsku a v Bulharsku (Kameníčková, 2003).
Vývoj po roce 1989 je také charakteristický návratem k přirozeným tendencím rozvoje,
představovaným jevy typu metropolizace (zvýšení koncentrace ekonomických aktivit v
jádrových regionech – zejména pak nejprogresivnějších aktivit, především kvartérních) a
suburbanizace, jejíž dynamika se výrazně prosazuje od začátku minulé dekády, výrazně
ovlivňuje migrační toky v území a proměňuje vztah jádrového města a obcí v jeho zázemí.
Možnosti řešení rozdrobené sídelní struktury – slučování nebo spolupráce?
Mimořádnou fragmentaci sídelní struktury a z ní vyplývající dopady na řízení efektivity
veřejných služeb lze teoreticky řešit dvěma způsoby. Prvním je působit na slučování obcí –
ať již direktivním způsobem nebo (finančním) tlakem na nejmenší obce nebo snahou o větší
spolupráci obcí a její podporou ze strany státu (legislativní rámec, finanční podpora formou
zvýšených příspěvků apod.). Obě varianty mají v Evropě své zastánce i příklady států, které
se jednou z cest vydaly. Procesem slučování obcí prošly zejména skandinávské státy (např.
Švédsko, Dánsko), státy s protestantskou tradicí, naopak státy se silnou lokální identitou jako
Francie či Itálie se vydaly cestou spolupráce obcí.
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Oba koncepty našly také v Česku své zastánce. Např. Hampl a Müller (1998) volají
spíše po slučování obcí, přičemž za hlavní argumenty označují principy ekonomické a
organizační racionality. Jedná se zejména o úspory z rozsahu, omezení řídícího aparátu
(zároveň však zajištění jeho lepší kvalifikovanosti). Autoři zmiňují také finanční a politickou
nestabilitu nejmenších obcí a uvádí, že uspokojování potřeb obyvatelstva probíhá spíše na
mikroregionální úrovni, což popírá argument o přílišné vzdálenosti veřejné správy občanům.
Na druhou stranu přiznávají, že v českých podmínkách a s ohledem na historické okolnosti,
nelze o slučování obcí fakticky uvažovat.
Kameníčková (2003) zmiňuje několik aspektů, které hovoří proti slučování obcí, jedná se
o:
1. Zvětšení vzdálenosti, kterou musí občan urazit za účelem vyřízení řady záležitostí,
2. Slabou ochranu potřeb malých sídel v případě sloučení,
3. Ztrátu bezprostředního vztahu mezi obyvateli a zastupiteli.
Druhým konceptem je možnost spolupráce obcí, což se v českých podmínkách jeví jako
proces, který má větší naději na úspěšnou realizaci. Také české obce prostřednictvím Svazu
měst a obcí České republiky dlouhodobě deklarují, že před slučováním obcí preferují spíše
meziobecní spolupráci (Svaz měst a obcí, 2010).
V českém prostředí je však jednou z bariér rozvoje meziobecní spolupráce chybějící a
ucelená koncepce meziobecní spolupráce (Ježek, 2006). Dobrovolná sdružení obcí v
posledním desetiletí vznikala v poměrně hojném počtu, postupně pokryla většinu území
Česka, avšak zdá se, že dynamika jejich vývoje již byla vyčerpána, že což lze přičítat právě
chybějící koncepci, která by vytvořila prostor pro vytvoření sítě svazků obcí, které by
pokrývaly celé území republiky a aktivně přispěly k efektivnímu zajištění veřejných služeb v
působnosti obcí.

Možnosti meziobecní spolupráce v ČR
Obnovení samostatného postavení obcí jako nový impuls k přirozené meziobecní
spolupráci
V roce 1990 se úsilí soustředilo na obnovení obecní samosprávy a otázky meziobecní
spolupráce nestály v popředí. Dříve integrované obce se většinou rozpadly a počet obcí se
tak značně zvýšil, tím spíše, že původní legislativní zábrany pro desintegraci byly slabé.
Zákon ČNR č. 367/90 Sb., o obcích, ve svém původním znění vůbec úpravu meziobecní
spolupráce dobrovolných svazků obcí neobsahoval explicitně, pouze odkazoval na
Občanský zákoník č.40/1964 Sb., §§ 20f-20j. Tyto paragrafy však současně upravovaly i
činnost zájmového sdružení právnických osob (což byla další možnost spolupráce mezi
obcemi).
Dobrovolné svazky obcí (dále také DSO), které bylo možné zakládat dle §§ 20a 20b
novelizovaného zákona o obcích a zájmová sdružení právnických osob tedy fungovaly podle
stejného zákona, avšak lišily se v právním vymezení a v dalších záležitostech, které uváděly
DSO do nevýhody. Dobrovolné svazky obcí měly v tehdejší době taxativně vymezen okruh
možných činností (např. školství, zdravotnictví, kultura apod.), naopak zájmová sdružení
právnických osob mohla svou činnost zaměřit na jakoukoliv oblast.
Evropská charty místní správy
Významným krokem, který zakotvil možnost obcí sdružovat se pro zajištění daného
účelu, byla ratifikace Evropské charty místní správy v roce 1999. Klíčový je především čl. 10
Právo místních společenství na sdružování:
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1. Místní společenství mají právo při výkonu svých pravomocí spolupracovat a v mezích
zákona se k plnění úkolů společného zájmu sdružovat s jinými místními společenstvími.
2. Každý stát uzná právo místních společenství být členy sdružení na ochranu a k
prosazování jejich společných zájmů a členy mezinárodního sdružení místních společenství.
3. Za podmínek, které mohou být stanoveny zákonem, jsou místní společenství
oprávněna spolupracovat se svými protějšky v jiných státech.
SBÍRKA ZÁKONŮ částka 61, rozeslána dne 17.8.1999
Meziobecní spolupráce dle platné legislativy
Nový zákon č. 128/2000 Sb., o obcích přinesl pozitivní změnu v podobě rozšíření právní
úpravy DSO, zejména z hlediska jejich smluvního základu. V zákonu o obcích je činnost
DSO definována velmi široce, jako: „ochrana a prosazování společných zájmů“ a majetek
vložený obcí do DSO zůstává i nadále ve vlastnictví obce. Nadále však nelze využít DSO pro
účely klasické veřejné správy a chybí právní forma sdružování pro tento účel.
Právní forma DSO, bez ohledu na to, jak jsou formálně pojmenovány, představuje
vyhovující základ pro spolupráci v samostatné působnosti obcí, pokud nejde o povinné úkoly
samospráv. Bylo by však možné uvažovat o dalším rozšíření právní úpravy smluvního
základu této spolupráce.
Úkoly v samostatné působnosti lze fakticky rozdělit do dvou skupin:
a) do první skupiny patří úkoly, jejichž plnění je závislé na iniciativě samotných obcí
(např. výstavba společné ČOV) a nejde zde o úkoly klasické veřejné správy, zejména se zde
nerozhoduje o právech a povinnostech.
b) druhou skupinu tvoří úkoly, které musí samospráva povinně vykonávat na základě
zákona, případně dokonce rozhoduje o právech a povinnostech fyzických či právnických
osob. V těchto otázkách zatím obecná právní úprava případného sdružování chybí. Přičemž
některé z těchto otázek patří i do samostatné působnosti (např. školství).

Vhodná řádovostní úroveň spolupráce obcí a snaha o komplexní přístup
Pokud vyjdeme z konstatování, že v České republice je optimálním řešením pro
zajišťování efektivní nabídky služeb občanům za existence rozdrobené sídelní struktury
spolupráce obcí, pak zůstává otázkou na jaké úrovni tuto spolupráci v ideálním případě
provést. Dalším kritériem je nemožnost svěření rozhodovacích pravomocí týkajících se
zajištění veřejných služeb (garantování nabídky) požadovaných legislativou do rukou
subjektů mimo veřejnou správu. Je však zřejmé, že zapojení ostatních aktérů do procesů
identifikování potřeb, nalézání řešení či následného zajištění služeb prostřednictví
mechanismu partnerství je žádoucí.
Jako jeden ze slabých stránek již existujících mikroregionů (zakládaných většinou na
bázi dobrovolného svazku obcí) byla uváděna absence přirozeného jádra a slabá funkčnost
daného území (Pavlas a Pápol, 2010), oslabující jeho územní soudržnost. Meziobecní
spolupráce by se měla odehrávat i ve skutečně funkční územní jednotce s přirozeným
jádrem, která je přirozeně integrovaná procesy jako jsou dojížďka do škol, do zaměstnání a
za službami. Nejnižší takovou vhodnou administrativní jednotkou, která výše zmíněné
parametry často splňuje a je tak nejblíže přirozenému sociogeografickému regionu, je území
správního obvodu ORP (Hampl a Dostál, 2007).
K vymezení správného obvodu obcí s rozšířenou působností (ORP) došlo v souvislosti s
reformou územní veřejné správy v souvislosti s přiblížením výkonu státní správy občanům.
Hampl a Dostál3 hodnotí vytvoření 205 administrativních jednotek jako pozitivní. Nové
územní jednotky dle jejich názoru více odpovídají socioekonomické struktuře země než
předchozí členění na 77 okresů. Okresy byly vymezeny již v roce 1960 a jejich struktura tak
neodpovídala reálně existující struktuře urbánních center a jejich zázemí, jejich vymezení
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nezřídka odráželo i ideologické pohnutky. Je zřejmé, že každá lokální (regionální) jednotka
musí být integrována procesy, jako jsou dojížďka a vyjížďka do škol, do zaměstnání či za
službami – což v současnosti více splňují jednotky vymezené jako správní obvody ORP,
které svým vymezením nezřídka navazují na mikroreginy využívané pro potřeby správy po
zavedení obecního zřízení v období mocnářství a První republiky.
Vymezení území ORP bylo důsledkem administrativní reformy odrážející politickou
shodu na I. vytvoření smíšeného modelu veřejné správy (tj. samosprávné územní jednotky
vykonávají v určitém rozsahu také státní správu), II. že existující okresy (77 jednotek) jsou
příliš velké pro 14 nově ustavených krajů a reprezentovaly pouze výkon státní správy (s
výjimkou institutu okresního shromáždění, které však byĺo chápáno jako provizorium), III.
přiblížit administrativu blíže občanům, což je tradiční snaha všech reforem územní správy.
Při procesu výběru ORP v první fázi experty vybráno asi 180 jednotek, nicméně
vzhledem ke zvážení specifických charakteristik geografické polohy a dopravní dostupnosti
byl tento soubor rozšířen na současných 205 (a Prahu).
Využití územních jednotek ORP pro účely meziobecní spolupráce by napomohlo ve
snaze plošně pokrýt území celé republiky dobrovolnými svazky obcí. Území ORP vzešlo jako
vhodná jednotka pro realizaci meziobecní spolupráce také z průzkumu Masarykovy
univerzity v roce 2004 (Šelešovský, 2005). Autor nicméně uvádí, že obce III. typu (ORP)
nejsou vybaveny aktuálními odbornými analýzami stavu rozvoje svazku obcí a postrádají
také informace o praxi v oblasti meziobecní spolupráce v Česku a v zahraničí. Autor dále
rozděluje obce III. typu do dvou kategorií 1) na obce v centrech bývalých okresů, které
neměly o ustavení dobrovolných sdružení obcí příliš velký zájem a 2) „nové“ (tj. mimo bývalá
okresní města) obce III. typu, které v tomto směru vykazovaly vyšší aktivitu. Druhá
jmenovaná skupina pak podle autora očekávala od představitelů ostatních obcí větší snahu o
zapojení do rozvoje širšího území. Za největší potenciální problémy spojené s vytvářením
svazku obcí v území ORP považuje potřebu shody v politické sféře, přijetí legislativních
pravidel a zajištění ekonomické motivace.

Návrh věcného řešení nové formy meziobecní spolupráce
Východiska
Problematika rozvoje území je po provedení správní reformy v minulém desetiletí pevně
svázána se samostatnou působností obcí (a krajů). Vychází se z teze, že územní
samosprávné jednotky představují instituce, jejichž prostřednictvím společenství občanů
rozhodují o realizaci svých potřeb, řeší rozvoj „svého“ území. Legitimita je odvozena z
kolektivního práva obyvatelstva příslušného území na samosprávu (Jetmar a Hužera, 2013).
Aktivity ostatních subjektů veřejné správy sledují naplnění celospolečenských
(národních, vládních) cílů v území a) vlastní aktivitou nezávislou na činnosti obcí, b) ve
spolupráci s obcemi při zajištění dostupnosti statků a služeb (dělba rolí a zodpovědnosti), c)
delegováním úkolů na obec prostřednictvím institutu přenesené působnosti (především
aktivity regulatorní povahy).
Z významných sektorových politik, které přímo ovlivňují situaci v obcích a kvalitu života
obyvatelstva, jde o politiku v oblasti výchovy a vzdělávání, sociální (včetně problematiky
chudoby, začleňování a bydlení) a zdravotní politiku (dostupnost zdravotní péče, ambulantní,
případně ústavní péče), dopravní politiku (dostupnost a obslužnost) a politiku v oblasti
životního prostředí. Dále jde rovněž o politiku v oblasti malého a středního podnikání (včetně
cestovního ruchu), výzkumu, vývoje a inovací, zemědělskou politiku, kulturní politiku apod.
Horizontální charakter, primárně akcentující územní hlediska, obsahuje česká regionální
politika, která zastřešuje i oblast místního rozvoje, případně urbánní politika a politika rozvoje
venkova. Pro rozvoj obcí je dále klíčové nastavení pravidel v oblasti územního plánování.
Pro řešení společných záměrů obcí v oblasti rozvoje je možné vytvořit formálně právně
samostatné subjekty (právnické osoby), kterým je svěřena realizace činností v té či jiné
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oblasti, nebo zajištění poskytování konkrétních služeb. Jde o dobrovolnou aktivitu obcí, která
spočívá v koordinaci aktivit a společném využívání zdrojů obcí (na bázi meziobecní
spolupráce), případně obce (obcí) a dalších veřejných či soukromých subjektů (s využitím
ustanovení občanského či obchodního zákoníku).

Příčiny zasazení meziobecní spolupráce do rámce územního obvodu obce s
rozšířenou působností
K uskutečňování většiny denních aktivit obyvatelstva dochází na území obce nebo v
rámci širšího území, avšak menšího než kraj, tj. ve spádovém, funkčním (nodálním)
mikroregionu, často odpovídajícímu územnímu obvodu obcí s rozšířenou působností, ve
kterém obec s rozšířenou působností představuje centrum vyšších služeb (střední školy,
specializovaná zdravotní péče) a především pestrou nabídku pracovních příležitostí (jde o
ohnisko místního trhu práce). Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) byly
vytvořeny pro potřeby zajištění části výkonu přenesené působnosti nově ustavených ORP po
zrušení okresních úřadů. Byly ale konstruovány s ohledem na preferenci každodenního
prostorového pohybu obyvatelstva (denní dojížďka) a se zohledněním historických a
místních souvislostí. Posílení správní úlohy měst pověřených funkcí ORP zpravidla
prohloubilo nodální (tj. uzlovou, propojovací) funkci těchto sídel.
Na úrovni ORP vznikl v průběhu posledních 10 let rozsáhlý profesionální úřednický
aparát, který zajišťuje výkon správy pro občany obcí ve správním obvodu ORP. Vedle
správní agendy se však aktivita těchto úředníků dotýká i činností, které ovlivňují kvalitu života
občanů ostatních obcí i dostupnost veřejných statků a služeb a které vyžadují i neformální
komunikaci se samosprávnými orgány těchto obcí (Jetmar, 2013).
V oblasti regionální politiky i regionálního rozvoje dochází k významnému posunu v
náhledu na území vymezeného správním obvodem ORP. Aktivity státu, ale i krajů se začínají
soustřeďovat na posuzování rozvojového potenciálu tohoto území a vůči takto vymezeným
územím jsou nejen směřována rozvojová opatření ale i jsou konstruovány i některé dotační
tituly. Právě území vymezené správním obvodem ORP má potenciál stát se rozhraním, v
němž se na jedné straně setkávají aktivity v oblasti regionálního rozvoje a regionální politiky
a na straně druhé se systematicky prosazuje meziobecní spolupráce .
Spolupracující obce mohou vnést nové impulzy k integrovanému rozvoji tohoto území a
vytvořit základ dohody o financování společných strategií (Jetmar, 2013).

Charakteristika navrhovaného modelu Svazku obcí územního obvodu ORP
Potřeba zajištění spolupráce obcí při realizaci úkolů v samostatné působnosti v oblasti
dostupnosti veřejných služeb a zlepšování kvality života obyvatelstva, které překračují území
obce a odehrávají se ve spádovém, funkčním mikroregionu ztotožněném s územním
obvodem ORP, vede k formulování návrhu vytvoření Svazku obcí územního obvodu ORP
(Jetmar, 2012) s nastavením koordinačních a rozhodovacích mechanismů prostřednictvím
sborů starostů. O rozvoji vymezeného území tak budou rozhodovat volení zástupci obcí z
titulu jejich postavení jako subjektu veřejné správy, zodpovídajícího jak za příslušné
investice, tak jejich dlouhodobou udržitelnost. Jedním z pozitivních výsledků navrhované
formy spolupráce je zvýšení vlivu volených představitelů obcí na rozvoj spádového
mikroregionu. Tato spolupráce obcí umožní společně efektivně řešit dostupnost vybraných
služeb, aniž by se dotkla postavení jednotlivých obcí coby samostatných veřejnoprávních
korporací.
Jednotlivé skladebné úrovně rozvoje území by byly stanoveny následovně: obec –
spádový mikroregion (územní obvod ORP) – kraj – stát, přičemž činnost existujících entit
mimo tuto strukturu by nebyla dotčena. ORP jsou již dnes chápány jak jednotlivými
ministerstvy, tak kraji, jako nejnižší „správní jednotky“, kde je možné a účelné realizovat
regionální politiku a rozvoj a nastavit systematický sběr dat a informací za dané území.
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Základní charakteristiky možné meziobecní spolupráce v území ORP
Spádový mikroregion tvořený územím ORP představuje prostorovou jednotku, ve které
se odehrává většina každodenních aktivit obyvatelstva; dojížďka obyvatel za prací, do školy,
za službami, kulturou vytváří husté předivo vztahů mezi obcemi. Intenzita a komplexnost
vztahů mezi obcemi vyvolává potřebu úzce spolupracovat při 1) zajišťování vybraných
veřejných služeb v přímé kompetenci obcí, 2) společném postupu při realizaci svých cílů
vyžadující interakci s ostatními aktéry v území (stát, kraj, jimi zřizované organizace,
podnikatelské subjekty, zájmové svazy, komory, vysoké školy apod.), 3) prosazování zájmů
spádového mikroregionu vůči kraji při prosazování jeho koncepce regionálního rozvoje
(Program rozvoje kraje - PRK a obdobně), 4) prosazování svých zájmů týkajících se zajištění
konkrétních veřejných služeb v kompetenci jiných orgánů a subjektů veřejné správy, 5)
vytváření územních partnerství a paktů s institucemi veřejného sektoru působícími v území,
se soukromoprávními subjekty (podniky, NNO).
Spolupráce je založená na bázi meziobecní spolupráce, nepředpokládá se přímá účast
dalších subjektů veřejné správy či mimo veřejnou správu (tak jak je spojováno s konceptem
partnerstvím).
Spolupráce vychází ze samostatné působnosti obcí a ochoty jejího sdílení při řešení
společných potřeb, má z principu dobrovolný charakter. Primárně se nepředpokládá
spolupráce při výkonu přenesené působnosti obcí. Zároveň z hlediska prosazení konceptu je
potřebné podpořit ustavení po celém území ČR.
Cílem spolupráce je rovněž podpořit fungování stávajících účelových mikroregionů
založených obcemi, podporovat dosahování jejich cílů, podpořit jejich rozvojové aktivity
plánované v období 2014-2020.

Právní postavení Svazku obcí územního obvodu ORP
Navržený svazek obcí by byl právnickou osobou, založenou na základě smlouvy, jejímž
hlavním úkolem by bylo prosazování společných zájmů členských. Toto společenství obcí v
území ORP bude mít právní subjektivitu a bude tak moci vystupovat v různých právních
vztazích, ve kterých vystupuje a jedná svým jménem a na svůj účet. Má své orgány,
sestavuje rozpočet, může vlastnit majetek (Jetmar, 2012).
Jednalo by se o právnickou osobu veřejnoprávního charakteru s tím, že v zákoně (zákon
o obcích) a v zakladatelské smlouvě by byla stanovena všechna její práva a povinnosti. Jako
právnická osoba by měla stanovené své sídlo, které se bude nacházet na území jedné z
členských obcí (Jetmar, 2012).
Předpokládá se využití stávající veřejnoprávní formy pro spolupráci obcí - dobrovolného
svazku obcí, avšak oproti stávající úpravě by základní kompetenční a organizační
uspořádání mohlo být upraveno zákonem (zákon o obcích). Ve srovnání se stávající velmi
volnou právní úpravou by došlo k zakotvení základních orgánů v minimálním rozsahu a
vymezení jejich rolí, reprezentovaný shromážděním zástupců, statutárním zástupcem a
kontrolním orgánem. Vytváření dalších orgánů by již mělo fakultativní charakter a záviselo by
na potřebách společenství obcí. Právo by rovněž upravovalo pravidlo dosahování úradku.
Uvažuje se o prosazení zásady, že rozhodnutí bude přijímáno na základě většiny počtu obcí
a zároveň počtu obyvatel. Důvodem je posílení funkčnosti činnosti DSO a zvýšení jejich
transparentnosti vůči partnerům z veřejného i soukromého sektoru.

Možné úkoly a činnosti Svazku obcí územního obvodu ORP
 diskusní platforma umožňující formulování společných záměrů Svazku obcí;
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platforma pro koordinaci postupů sdružených obcí při zajištění dostupnosti veřejných
služeb v kompetenci obcí (především mateřské a základní školství, technická
infrastruktura a síťové služby, odpadové hospodářství, začleňování a chudoba);
platforma pro aktivní koordinaci postupů sdružených obcí při zabezpečení dopravní
dostupnosti a obslužnosti, dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, služeb
spojených s obsluhou životního prostředí, dalších služeb zajišťovaných veřejným
sektorem - poštovní služby, finanční služby zajišťované Českou poštou, využívání
kulturních zařízení atd.;
instituce prosazující zájmy sdružených obcí při spolupráci s ostatními subjekty
veřejné správy (stát, kraj, územní orgány státní správy) a veřejného sektoru (Česká
pošta, zdravotní pojišťovny apod.);
instituce prosazující zájmy sdružených obcí při spolupráci s ostatními aktéry v území
– klíčové podniky, zájmová samospráva, zájmové svazy;
platforma pro vytváření společných střednědobých a dlouhodobých rozvojových
záměrů a pro formulování nástrojů a mechanismů umožňujících dosáhnout společné
záměry;
platforma, která může iniciovat vytváření rozvojově zaměřených územních
partnerství a paktů se zástupci dalších veřejných a soukromých institucí (sociální
sféra, trh práce, podnikání, rozvoj venkova, urbánní rozvoj);
platforma umožňující neformální komunikaci s úředníky vykonávající přenesenou
působnost v rámci ORP při řešení styčných bodů;
platforma vytvářející podporu pro činnost stávajících účelových mikroregionů
(dobrovolných svazků obcí, zájmových sdružení právnických osob) a podporujících
využití prostředků vyčleněných pro místní rozvoj těmito strukturami;
instituce, která se zapojuje do monitorovacích a kontrolních mechanismů středně a
dlouhodobě pojatých rozvojových dokumentů kraje (Program rozvoje kraje,
regionální inovační strategie apod.);
instituce, která se zapojuje do monitorovacích a kontrolních mechanismů územně
zaměřených rozvojových strategií a podpůrných mechanismů souvisejících s
regionalizací sektorových politik.

Shrnutí:
V ČR se opětovně oživuje debata o podpoře meziobecní spolupráce, jejích přínosech
pro zajištění dostupnosti veřejných služeb zajišťovaných městy a obcemi v samostatné
působnosti. Vzhledem k sídelní roztříštěnosti a velkému počtu obcí se zdá, že je zde prostor
pro uplatnění nových forem meziobecní spolupráce, které by oproti stávající praxi
reprezentované jednoúčelovými či víceúčelovými DSO, které se svým zaměřením blíží
francouzským syndikátům, podpořily systémový přístup k zajištění vybraných veřejných
služeb v území. V tomto směru je možné odkázat na podporu MŠMT v oblasti svazkových
škol, možnosti vytváření komunitních plánů sociálních služeb pro území ORP a další
iniciativy. Za inspirující a v českém kontextu stále málo prozkoumané jsou francouzské
zkušenosti s podporou meziobecní spolupráce, k jejíž aktivizaci přistoupila tamější vláda
v minulé dekádě – realizace meziobecní spolupráce ve funkčních územích, propojení
s územní, regionální a urbánní politikou.
SMO ČR prostřednictvím projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v
ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001), podpořeného z prostředků ESF a státního rozpočtu
prostřednictvím OP LZZ, usiluje o zahájení diskuse o možnosti meziobecní spolupráce na
bázi samostatné působnosti v území ORP, bude podporovat i využití poznatků a příkladů
dobré praxe ze zahraniční. Stimulace meziobecní spolupráce může vést ke vzniku nové
formy DSO, který by působil území ORP. Vedle vlastního zajišťování nabídky konkrétních
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služeb, poskytovaných obcemi v samostatné působnosti, by další možnou úlohou mohlo být
vytvoření platformy reprezentující zájmy území, která by se stala partnerem pro aktivity státu
a krajů v oblasti regionálního rozvoje.
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Distribuce dotačních prostředků OP Životní prostředí mezi
kraje ČR
Distribution of financial means of OP Environment among
regions of the CR
Alena Kolářová, Kateřina Boukalová.

Abstrakt:
Cílem článku je sledovat efektivnost finančních prostředků vynaložených v rámci politiky
soudržnosti z tematického operačního programu Životní prostředí (ŽP). Zvažují se při tom
statisticky významné rozdíly v objemech dotací přidělených jednotlivým regionům České
republiky. Mezi regiony jsou rozdíly z pohledu HDP na osobu, regionálního příjmu,
nezaměstnanosti či struktury ekonomických aktivit. Strukturální politika má tyto rozdíly
zmenšovat a prostřednictvím strukturálních fondů zvyšovat vybavenost jednotlivých regionů,
posilovat konkurenceschopnost regionálních podniků a podporovat kvalitu ŽP. Právě dobré
životní prostředí je důležité nejen pro kvalitní život a atraktivitu regionu. Ekologické problémy
zabraňují rozvoji místní ekonomiky a brzdí vnější investice. Docházíme k závěru, že
nastavení politiky soudržnosti nereaguje na specifické potřeby regionů a největší objemy
dotačních prostředků jsou soustřeďovány do regionu hlavního města a dalších regionálních
center ČR. Distribuce dotací je nerovnoměrná a lidé žijící v zaostávajících regionech mají
nižší prospěch z dotační politiky OP ŽP než ti, kteří žijí v rozvinutých centrech.

Klíčová slova:
Politika soudržnosti, dotace, Operační program Životní prostředí, účinnost, disparity

Abstract:
The aim of the article is to assess the statistical significance of differences in subsidies given
to each region within the programme period 2007 – 2013 in the Czech Republic and evaluate
efficiency of expended resources from the point of view of regional disparities (OP
Environment). There are huge disparities prevailing among the regions in terms of GDP per
capita, regional income, unemployment, structure of economic activities, etc. The Cohesion
Policy was established in order to bridge the gaps particularly in the area of public
infrastructure, facilities, the level of innovation and education, the level of environmental
protection or to boost competitiveness of small medium enterprises. This paper evaluates
from several points of view the distribution of financial support of OP Environment among
czech regions. We come to the conclusion that EU policy settings do not reflect the specific
needs of each region in the Republic and as a consequence the majority of subsidies is
granted to the capital city of Prague and the others important regional centres. The subsidies
are not corresponding to the development needs of each region and we result that finances
distribution is uneven and it can lead to intensification of disparities among region in the CR.

Key words:
Cohesion Policy, subsidies, Operational Programme Environment, efficiency, disparities
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Úvod
Odlišnosti mezi jednotlivými regiony byly a stále jsou součástí každodenního života. Jak
uvádí Jáč a kol. (2010) disparity jsou věcí přirozenou a mohou nabývat pozitivních,
neutrálních i negativních konotací. Považovat nerovnosti pouze za negativní je podle něj
chybné, protože nerovnosti jsou důležitým hybatelem společenského vývoje a jejich
přítomnost je proto při rozvoji regionů nezbytná (Wokoun, 2011). V této souvislosti je pak
možné mluvit o tzv. disperzních regionálních nerovnostech, které odkazují na různost mezi
regiony a znamenají potenciál k dalšímu rozvoji lokalit. Pokud budou ale disparity příliš velké,
ztrácí tyto nerovnosti svou stimulační funkci a vedou k sociálním, ekonomickým či politickým
problémům. Blažek a Uhlíř (2011) pak v této souvislosti mluví o kumulativních nerovnostech,
které ohrožují fungování a rozvoj celého systému (regionu). Jako nástroj sloužící ke
zmírňování či ovlivňování těchto disparit (v případě předkládaného článku na úrovni regionů)
je používána regionální politika.
Definice regionální politiky či politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti není
jednoznačně přijímána, přesto ji lze obecně charakterizovat jako cílevědomé úsilí snažící se
o snížení či změnu regionálních disparit ekonomického, ekologického či sociálního
charakteru (Blažek a Uhlíř, 2011). Naopak se tato politika snaží dosáhnout regionální
konkurenceschopnosti s využitím potenciálu existujícího v daných regionech, který ve svém
konečném důsledku posílí národní hospodářský růst. Zakotvení uvedených cílů regionální
politiky v samotných Smlouvách o Evropské unii (EU) důležitost této problematiky jen
podtrhuje (EU, 2010).
V návaznosti na Lisabonskou strategii pro růst a zaměstnanost je politika soudržnosti
založena na vizi vycházející z představy posílení konkurenceschopnosti všech regionů Unie
soustředěním prostředků do méně rozvinutých oblastí (EP, 2010). Převážná část prostředků
evropského rozpočtu má být soustředěna do nejchudších regionů (EK, 2007, EK, 2012) tak,
aby EU jako celek udržela svoji konkurenceschopnost, růst a produktivitu a posílila sociální
soudržnost v provázanosti na rozvoj znalostí, inovací a lidského kapitálu. „K dosažení těchto
cílů musí Unie zmobilizovat všechny vhodné zdroje na úrovni jednotlivých členských států i
Společenství – včetně politiky soudržnosti“ (EK, 2007). Přitom musí dodržovat principy
udržitelného rozvoje, čímž dojde k vyrovnání hospodářských a sociálních rozdílů mezi
jednotlivými regiony NUTS. V této souvislosti se jeví značně významným koncept regionální
konvergence, ve kterém se právě zaostávající regiony snaží dohnat (vyrovnat se) bohatší.
Stále více se pak v teorii konvergence klade důraz na význam nehmatatelných faktorů
rozvoje (Antonescu, 2012).
Nástroje strukturální politiky v podobě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF),
Evropského sociálního fondu (ESF) a Kohezního fondu (CF) vytvářejí významný podíl
investic ve většině regionů EU. Tyto fondy tak hrají neopomenutelnou úlohu při zvyšování
vybavenosti jednotlivých regionů ať už lokální infrastrukturou (dopravní, telekomunikační,
energetickou, sociální), posilováním konkurenceschopnosti regionálních podniků, vytvářením
pracovních míst, podporou kvality životního prostředí či zvyšováním vzdělání i dalších
nehmotných forem kapitálu (lidského, kulturního a sociálního) (EP, 2006a, EP 2006b, MMR
2013). Na své teoretické úrovni toto odpovídá smyslu teorie regionální konvergence.
Přestože by politika soudržnosti měla uvedenými nástroji stimulovat rozvoj chudších
regionů, objevují se argumenty, které tento žádoucí stav (regionální konvergenci)
v praktickém důsledku zpochybňují a poukazují na opačný (divergenční) proces, tj.
prohlubování disparit. Dunning (2005) tvrdí, že „základem redistribuce by měl být integrovaný
přístup k rozvoji regionů a lokalit, který je založen na synergických intervencích zaměřených
na konkrétní území.“ To pak dle něj umožní komplexně využít rozvojový potenciální oblasti
při efektivním využití veřejných finančních zdrojů (Zahradník, 2013). Jestliže výše uvedené
nebude probíhat tímto způsobem, integrace by mohla vyústit ve vytvoření elit, které z ní
budou mít prospěch na úkor jiných, kteří v integračním procesu ztratí. To znamená, že sama
integrace nestačí na to, aby došlo k realizaci konvergence mezi regiony, v rámci procesu
musí být přítomny ještě další politické akce a nástroje (Hall, Smith, 2001 in Dumčiuviene,
2011).
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Strukturální politika a životní prostředí
Politice soudržnosti
je
přisuzován
silný
rozměr
nástroje podporujícího
konkurenceschopnost a dynamiku ekonomického rozvoje, který je úzce provázán se
sociálním a environmentálním aspektem (Zahradník, 2013). Obzvláště investice do ochrany
životního prostředí mají zajistit udržitelnost hospodářského rozvoje a učinit regiony
atraktivnějším místem k životu i práci jejich obyvatel (EP, 2006a; EP, 2006b; MMR, 2013).
Jak dokládá např. Welford (1996) udržitelného hospodářského růstu není možné dostáhnout
bez zahrnutí otázek týkajících se řízení životního prostředí, protože „spojení ekonomického
rozvoje a životního prostředí je zdůrazňováno především v návaznosti na kvalitu života
(sociální aspekt), která se stává důležitým faktorem ve schopnosti regionů přitáhnout vnější
investice.“ Jak uvádí také Evropská komise ve své Čtvrté zprávě (2007), mnoho regionů
v Evropě se bude častěji potýkat s asymetrickým dopadem klimatu, což bude způsobovat
značné problémy v zemědělství, rybolovu nebo cestovním ruchu. To bude následně
vyžadovat významné investice s cílem čelit klimatickým výkyvům. Uvedené změny mohou
mít také nepříjemné dopady na znevýhodněné skupiny obyvatel nebo skupiny s nízkými
příjmy, kterým mohou scházet prostředky na to, aby se těmto změnám přizpůsobily (EK,
2007).
Právě dobré životní prostředí je důležité nejen pro kvalitní život a atraktivitu regionu, ale
naopak ekologické problémy zabraňují rozvoji místní ekonomiky a brzdí vnější investice (EK,
2010). I z tohoto důvodu dochází na úrovni Evropské unie k zaměření se na tzv. zelenou
ekonomiku a efektivní produkci zdrojů, jež je v souladu s cíli strategie Evropa 2020 (EK,
2010). Přezkum strategie EU pro udržitelný rozvoj poukazuje na skutečnost, že tzv. „zelená
opatření z krátkodobého hlediska napomáhají oživit hospodářství a tvorbu pracovních míst a
ze středně a dlouhodobého hlediska rovněž stimulují nové technologie a snižují dopad na
změnu klimatu, omezují vyčerpávání přírodních zdrojů a zhoršování stavu ekosystémů“ (EK,
2009). EU podporuje členské státy mj. strukturální politikou v jejich úsilí v dosažení
nízkouhlíkového hospodářství, které má být pro Unii rozhodující silou, jež ji povede k obnově
(EK, 2009). Z výše nastíněných důvodů se i předkládaný článek zaměřuje na Operační
program Životní prostředí (OP ŽP) a alokaci jeho zdrojů mezi regiony ČR.

Metodika
Cílem článku je posoudit distribuci dotací v rámci OP ŽP mezi jednotlivé kraje České
republiky v období 2008-2012. Příspěvek reflektuje základní předpoklady politiky soudržnosti
založené na principu solidarity uvnitř EU, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států
a regionů s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a konkurenceschopnost celé Unie. Zároveň
respektuje princip sedmiletého programování a zaměřuje se na implementační období 20072013. Administrativní náročnost a těžkopádnost nastavení nového programovacího období
způsobily, že prostředky OP ŽP začaly být alokovány až v roce 2008, a protože článek bere
v úvahu pouze projekty dokončené, bylo (také z důvodu lepší meziroční srovnatelnosti)
kalkulováno s dotacemi alokovanými do roku 2012. Z hlediska rozdělení finančních
prostředků jsou hlavním územím způsobilým čerpat podporu z EU regiony na úrovni NUTS2,
které jsou stanoveny administrativně na základě počtu obyvatel a které pomoc z hlediska
soudržnosti opravdu potřebují. Způsobilost těchto regionů čerpat podporu EU je založena na
průměrném hrubém domácím produktu (HDP) na obyvatele daného členského státu ve
srovnání s průměrnou výší HDP na obyvatele EU. Předkládaný článek se zaměřuje na tento
ukazatel jako na měřítko ekonomického postavení a životní úrovně obyvatel v daných
regionech i v souladu s přístupem Evropské komise, která ve svých studiích a ročenkách
hodnotících úroveň jednotlivých regionů používá HDP na obyvatele jako ukazatel
ekonomického blahobytu (EK, 2012).
Begg (2010) pak věnuje značnou pozornost teritoriálnímu rozměru soudržnosti, který má
konotace územního plánování na úroveň samotné EU jako celku. Zdůrazňuje koncept
teritoriální soudržnosti stavící mosty mezi ekonomickou efektivností, sociální soudržností a
ekologickou rovnováhou vzájemně propojené/sjednocené udržitelným rozvojem, proto je
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v článku za účelem detailnějšího posouzení rozdělení dotací prováděno na krajské úrovni
(NUTS3).
Všechny regiony (kraje) v ČR byly uměle rozděleny do 3 skupin (rozvinuté, střední a
zaostávající) podle HDP na obyvatele. Do skupiny rozvinutých regionů jsou zahrnuty kraje,
které dosahují hodnoty vyšší než 93% průměru HDP na obyvatele ČR. Regiony, které
dosáhly hodnoty mezi 89 % a 93 % byly považovány za středně rozvinuté a ty, které
vykázaly hodnotu pod 89 %, byly zařazeny do kategorie zaostávajících. Hodnoty HDP roku
2010 byly převzaty ze statistické ročenky roku 2010 ČSÚ.
Tab. 1: Kategorizace regionů dle HDP/obyv.
Kraje České
republiky
Hl. m. Praha
Jihomoravský
Středočeský
Královéhradecký
Jihočeský
Plzeňský
Zlínský
Ústecký
Moravskoslezský
Vysočina
Pardubický
Olomoucký
Liberecký
Karlovarský

HDP/os
ČR = 100
% (v %)

HDP/obyv
2010 (v Kč)

234,85
101,56
97,58
93,38
92,75
92,68
91,12
90,51
89,83
88,46
85,76
81,91
81,15
78,46

776 968
335 983
322 812
308 945
306 833
306 628
301 442
299 436
297 177
292 669
283 709
270 987
268 479
259 558

Stupeň
rozvinutosti
rozvinutý 1
rozvinutý 2
rozvinutý 3
rozvinutý 4
střední 1
střední 2
střední 3
střední 4
střední 5
zaostávající 1
zaostávající 2
zaostávající 3
zaostávající 4
zaostávající 5

Zdroj: vlastní zpracování

Pro následné testování statisticky významných rozdílů mezi množstvím rozdělených
finančních prostředků obdržených jednotlivými regiony byl použit Kruskal-Wallisův test, který
testuje hypotézu, že m nezávislých výběrů pochází ze stejného rozdělení. Zamítnutím nulové
hypotézy docházíme k závěru, že testované výběry nepocházejí ze stejného rozdělení a
alespoň jeden region se svým objemem dotací významně liší.
Data pro analýzu byla získána z veřejně dostupného seznamu příjemců dotací na
internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Článek se zaměřuje na OP ŽP a
statisticky posuzuje rozdíly v distribuci finančních prostředků mezi vyšší územně
samosprávné celky ČR. Reprezentativní vzorek 783 příjemců dotací byl vybrán metodou
náhodného výběru. Jednotlivým projektům byl vzhledem k místu jejich realizace přiřazen
příslušný kraj (NUTS 3). Potřebné statistické informace o HDP a vývoji populace v krajích
ČR byly převzaty ze statistické ročenky roku 2010.

Výsledky
Za předpokladu spravedlivé distribuce finančních prostředků by měl každý region získat
přibližně stejné množství dotací. Toto by bylo možné za situace, kdy by ve všech regionech
existovaly homogenní podmínky pro rozvoj. Tento předpoklad však v reálném světě neplatí a
i jednotlivé kraje ČR se od sebe v mnoha ukazatelích výrazně liší. Některé z regionů lze
považovat za méně rozvinuté než jiné a dle přístupu EU k regionálnímu rozvoji tedy za ty,
které by měly být v rámci politiky soudržnosti více podporovány.
Pro vytvoření co nejkomplexnějšího úhlu pohledu je na distribuci finančních prostředků
mezi jednotlivé kraje ČR pohlíženo z několika hledisek - celkový objem distribuovaných
prostředků, průměrné prostředky na jeden projekt, dotace přepočítané na jednoho obyvatele
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kraje a celkový počet projektů realizovaných v daném kraji. Následně jsou statisticky
testovány významné rozdíly v dotacích alokovaných mezi jednotlivé kraje.
V rámci sledovaného souboru příjemců bylo zjištěno, že největší suma financí, tj. 703,
340 mil. Kč, byla alokována hl. m. Praze, následoval kraj Zlínský 686, 246 mil. Kč a
Jihomoravský 623,163 mil. Kč. Nejméně dotačních prostředků obdržel kraj Karlovarský (28,
612 mil. Kč), což by se do jisté míry dalo vysvětlovat velikostí kraje (patří mezi nejmenší
v ČR). Jedná se o 24,5 krát méně finančních prostředků směřujících do toho kraje než např.
do Prahy. Druhý nejnižší obnos dotací 40, 409 mil. Kč obdržel kraj Královéhradecký. Ten
zároveň ve sledovaném období 2008-2012 realizoval nejlevnější projekty.

Graf 1: Celkový objem finančních prostředků alokovaných krajům ČR v letech
2008-2012
Zdroj: MMR 2013, vlastní zpracování

Za účelem porovnání částky alokované dotace byly celkové finanční prostředky určené
pro daný kraj vyděleny počtem realizovaných projektů v tomto kraji ve sledovaných letech
2008 – 2012. Výše cen průměrných cen projektů znázorňuje graf č. 2, do kterého byla pro
lepší znázornění zanesena průměrná cena projektu za celou ČR ve výši 5,749 mil. Kč. Při
srovnání průměrných cen projektů v jednotlivých regionech byly opět nalezeny výrazné
rozdíly. Nejdražší projekty byly realizovány v hl. m. Praze, kde průměrná cena projektu činila
12,788 mil. Kč. Silná pozice hl. města je podmiňována především výskytem velkého počtu
organizací realizujících významné množství velkých projektů. K nejčastějším „pražským“
příjemcům se řadí Státní fond životního prostředí s dotacemi v celkové hodnotě 503,531 mil.
Kč týkající se výkonné struktury a systému administrace samotného OP ŽP, vytváření
regionálních a poradenských míst. Realizátorem nejdražšího projektu na území celé ČR pak
byl Hydrometeorologický ústav s projektem „3 MP - Modernizace systému Měření,
Modelování a Předpovědí povodňové služby ČR“, jehož účelem byla modernizace
výpočetního systému, který předpovídá průtok ve vodních tocích, za 112,5 mil. Kč. Na
druhém místě se z hlediska průměrné ceny projektu nacházel kraj Moravskoslezský (7,565
mil Kč) a za ním kraj Středočeský (6,960 mil Kč).

Graf 2: Průměrná cena projektu v krajích realizovaných v letech 2008-2012
Zdroj: MMR 2013, vlastní zpracování
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Nejlevnější projekty byly realizovány v kraji Královéhradeckém v průměrné ceně 2,55
mil. Kč. Rozdíl v průměrných cenách projektů mezi krajem, který realizoval nejlevnější
projekty a Prahou, která realizovala nejdražší projekty, je až 5-ti násobný. Samotný typ
projektů se výrazně liší mezi hl. m. a dalšími kraji. Zatímco v Praze převažují projekty
zajišťující administrativní chod celého operačního programu ŽP jak na národní, tak krajské
úrovni, v jednotlivých krajích lze nalézt projekty spíše praktického významu v podobě
snižování energetické náročnosti budov či projekty zaměřené na problematiku odpadů. Za
sledované období let 2008 – 2012 bylo v rámci reprezentativního souboru podpořeno 799
projektů, nejvíce pak v roce 2010, kdy se jednalo za celou Českou republiku o 237 projektů.
Největší množství projektů bylo zrealizováno v kraji Vysočina (157), zde byl implementován
velký počet spíše finančně méně náročných projektů, než např. v hl. m. Praze, kde bylo
zrealizováno 55 projektů, což se pohybuje na úrovni průměru za celou ČR. Přesto sem bylo
směřováno nejvíce finančních prostředků. Je zajímavé, že v posledním sledovaném roce
2012 již Karlovarský ani Ústecký kraj neimplementovaly žádný projekt z OP ŽP. Druhý
nejvyšší počet projektů byl financován ve Zlínském (120) a Jihomoravském (93) kraji.
Naopak v Karlovarském kraji byly finanční prostředky alokovány pouze na 7 projektů,
v Královéhradeckém pak na 16. Toto je v souladu i s celkovým alokovaným objemem dotací,
které byly v obou těchto krajích v rámci ČR nejnižší.
Při přepočtu celkových alokovaných částek dotací na obyvatele byly prokázány
následující skutečnosti. Ačkoliv hl. m. Praha získala ve sledovaném souboru příjemců
největší obnos dotací a realizovaly se zde finančně nejnáročnější projekty, po přepočtu
dotace na jednoho obyvatele již nad ostatními kraji nedominuje. Nejvíce peněz obdržel kraj
Vysočina (1 186 Kč) a kraj Zlínský (1 162 Kč). Pak následuje hl. m. Praha (562 Kč) a kraj
Jihomoravský. Jedná se o 2x nižší objem dotace na jednoho obyvatele než v kraji Vysočina
či Zlínském. Nejmenší množství finančních prostředků na osobu pak získal kraj
Královéhradecký, což koresponduje i s celkovým objemem finančních prostředků, kdy tento
kraj obdržel i v celonárodním měřítku jako druhý nejméně peněz. Grafické znázornění je
zachyceno v grafu č. 3. Dotace přijaté na obyvatele v krajích ČR v letech 2008-2012.

Graf 3: Dotace alokované na obyvatele v krajích ČR v letech 2008-2012
Zdroj: MMR 2013, vlastní zpracování

Dotace z pohledu rozvinutosti regionů
Při pohledu na výši HDP na obyvatele jsou mezi jednotlivými regiony patrné velké rozdíly
(tab. 1 v sekci Metodika). Posuzujeme-li hladinu průměrného HDP na obyvatele v ČR jako
100 %, překračuje tuto hranici pouze Jihomoravský kraj, ve kterém je situované druhé
největší město v republice. Ekonomická výkonnost hlavního města Prahy je výrazně vyšší
než u ostatních regionů, proto bylo z těchto počátečních úvah vyjmuto (v následné analýze je
znovu bráno v úvahu). Většina z regionů je nad 85% hranicí. Nejnižší úrovně HDP dosahuje
kraj Karlovarský.
Přesto je přerozdělování prostředků ze strukturálních fondů vzhledem ke stupni
rozvinutosti jednotlivých regionů velmi diferencované. Z provedených analýz vyplynulo, že
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největší množství peněz získaly rozvinuté regiony. Při hodnocení distribuce finančních
prostředků z OP ŽP bylo zjištěno, že největší objem dotací, tj. částka 1, 952 mld. Kč byla
přidělena krajům spadajících právě do kategorie rozvinutých regionů. Středně rozvinutým
regionům pak byla v celkovém součtu proplacena částka 1,455 mld. Kč a zaostávajícím
1,186 mld. Kč, která odpovídá 61 % obnosu, který získaly regiony rozvinuté.

Graf 5: Dotace přidělené regionům podle stupně rozvinutosti v letech 2008-2012
Zdroj: MMR (2013), vlastní zpracování

Podrobnější analýza hodnotí distribuci prostředků na úrovni jednotlivých vyšších územně
samosprávných celků a je graficky znázorněna v grafu č. 6 Dotace alokované krajům
vzhledem ke stupni rozvinutosti. Nejvíce dotací bylo přiděleno hl. m. Praze, které je dle
ekonomické výkonnosti nejrozvinutější. Druhý největší obnos náležel Zlínskému kraji, který je
třetím středně rozvinutým regionem. Následně z dotací profitoval opět rozvinutý
Jihomoravský kraj. Mezi přední příjemce se zařadil i zaostávající kraj Vysočina. Naopak
nejméně rozvinutý, a tudíž i největší potenciální příjemce dotace, Karlovarský kraj, získal
zcela nejnižší objem dotací.
Kromě Prahy byl nejdražší průměrný projekt realizován v Moravskoslezském kraji (středně
rozvinutý 5), následně v kraji Středočeském (rozvinutý 3) a Jihomoravském (rozvinutý 2).
Nejlevnější průměrné projekty byly uskutečněny v kraji Karlovarském (zaostávající 5) a
Ústeckém (středně rozvinutý 4).
Navzdory skutečnosti, že kraj Vysočina získal jako čtvrtý nejvyšší částku dotací, průměrná
cena projektů byla jedna z nejnižších (o 1,7 mil Kč pod průměrem ČR, který činí 5,749 mil.
Kč). V kraji byl realizován spíše velký počet finančně méně náročných projektů.
Základním předpokladem politiky soudržnosti je, jak už bylo zmíněno, podpora chudších,
(zaostávajících) regionů těmi bohatšími (rozvinutějšími), aby byla posílena
konkurenceschopnost EU jako celek. Tomuto principu odpovídá ve všech sledovaných
ukazatelích jeden kraj České republiky - Královehradecký, který byl před zahájením
samotných analýz identifikován jako rozvinutý a v rámci distribuce finančních prostředků
z OP ŽP bylo tomuto kraji alokováno hned po Karlovarském kraji nejméně finančních
prostředků. Bylo zde také realizováno podprůměrný počet projektů, tudíž i množství
alokované dotace na jednoho obyvatele kraje bylo nejnižší.
Problematika životního prostředí, obzvláště v kontextu s ekonomickým rozvojem je však
složitým komplexním tématem a je otázkou, zda rozvinuté ekonomiky regionů jako je Praha,
Jihomoravský a Středočeský kraj absorbovaly větší částky právě proto, aby kompenzovaly
škody způsobené svým rozvojem, anebo je na místě předpokládat, že ekonomika
rozvinutých regionů by měla fungovat na bázi udržitelnosti a být tak méně náročná na ŽP
(např. Královehradecký kraj), čímž by měla potřeba absorbovat dotační prostředky klesat. Do
jaké míry toto tvrzení odpovídá reálné situaci regionů, je nutné podrobit dalšímu výzkumu.
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Graf 6: Dotace alokované krajům vzhledem ke stupni rozvinutosti
Zdroj: MMR (2013), vlastní zpracování

Distribuce finančních prostředků především do rozvinutých a středně rozvinutých
regionů byla následně ověřena vzájemnou komparací jednotlivých výše samostatně
rozebíraných pohledů na alokaci finančních prostředků. Za každý jednotlivý aspekt
(alokované prostředky, prostředky na 1 projekt, dotace na jednoho obyvatele a počet
realizovaných projektů) bylo určeno pořadí mezi kraji a následně byla tato pořadí
zprůměrována. Dle zprůměrovaného pořadí kraje za jednotlivé ukazatele byly nalezeny
totožné výsledky, které uvádí graf č. 6. Byla shledána pouze jediná výjimka mezi kraji
Karlovarským (zaostávající 5) a Královehradeckým (rozvinutý 4), kdy touto metodou byly
uvedené kraje přehozeny ve sledovaném pořadí, stále se však nacházely na posledních
dvou pozicích. I zde lze tedy shrnout, že finanční prostředky alokované mezi lety 2008 –
2012 z OP ŽP nebyly primárně distribuovány do méně rozvinutých regionů České republiky,
a proto jsou tyto regiony ohroženy vznikem kumulativních nerovností, které vedou
k sociálním, ekonomickým nebo právě environmentálním problémům.
Následně bylo přistoupeno k testování statistické významnosti mezi množstvím
rozdělených finančních prostředků mezi jednotlivé kraje ČR. Vypočtená hodnota testového
kritéria 32,91 Kruskal-Wallisova testu je vyšší než kritická hodnota 22,362 na hladině
významnosti α=0,05. Testování statisticky významných rozdílů Kruskal-Wallisovým testem
tedy prokázalo, že mezi průměry obdržených částek jednotlivými kraji existuje významný
rozdíl. Test však explicitně neidentifikuje, mezi kterými kraji rozdíl existuje, a proto bude
vzorek podroben dalšímu testování, které bude předmětem dalšího výzkumu

Shrnutí:
Politika soudržnost působící v rozličných národních kontextech by měla reflektovat
územní rozdíly s cílem podporovat zaostávající regiony a zajistit tak jejich konvergenci
s regiony konkurenceschopnými. Jinými slovy by tak měly méně rozvinuté regiony obdržet
více finančních prostředků než ty rozvinuté. Nicméně na základě provedených analýz (z
pohledu celkového objemu distribuovaných prostředků jednotlivým krajům ČR, průměrných
prostředků na projekt, dotací přepočtených na obyvatele a celkového počtu projektů ve
sledovaném období) a následného statistického testování pomocí Kruskal – Wallisova testu
docházíme k závěru, že nastavení alokace dotací z OP ŽP nereaguje na specifické potřeby
jednotlivých regionů a největší objemy dotačních prostředků jsou soustřeďovány do regionu
hlavního města Prahy a dalších důležitých regionálních center ČR, tedy do rozvinutých či
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středně rozvinutých regionů. Bylo zjištěno, že v Praze dochází k realizaci menšího počtu
finančně náročnějších projektů. Opačná situace je ve zbývajících území ČR, kde je
realizováno více menších projektů. Liší se také typy projektů realizované v Praze a ostatních
krajích ČR. V hlavním městě převažují projekty zabezpečující administrativní chod celého
OP, v ostatních regionech byly realizovány spíše projekty praktického významu.
Královehradecký kraj patří naopak mezi rozvinuté regiony a v souladu s přístupem politiky
soudržnosti bylo do jeho území alokováno hned po Karlovarském kraji nejméně finančních
prostředků.
Přesto je distribuce dotací mezi jednotlivé kraje ČR nerovnoměrná a lidé žijící
v zaostávajících regionech mají v souhrnu nižší prospěch z dotační politiky OP ŽP než ti,
kteří žijí v rozvinutých centrech. Dochází tak k podpoře oblastí s komparativními výhodami
namísto kompenzování nevýhod, což může v konečném důsledku vést k prohlubování
kumulativních disparit uvnitř i mezi regiony v České republice. Další testování
identifikovaných statisticky významných rozdílů mezi množstvím alokovaných dotací mezi
jednotlivé kraje ČR bude předmětem navazujícího výzkumu.
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Lokální studie dopadů ekonomické krize v sekundérním
sektoru: Hranicko
Local study of the impact of the global economic crisis on
the secondary sector: the Hranicko region
Ondřej Konečný, Tomáš Václavík

Abstrakt:
Náplní předkládaného příspěvku je diskutovat rozdílné dopady a reakce podniků působících
v sekundéru na nepříznivý stav a vývoj v globální ekonomice, který bylo možno pozorovat v
letech 2008-2010. Článek na zvolené lokalitě SO ORP Hranice ukazuje, jak rozdílně
celosvětová ekonomická krize působila na stěžejní podniky a jak odlišně reagovaly jednotlivé
podniky na tuto nepříznivou situaci. K analýze využívá dvou základních ukazatelů, a to
změny v počtech zaměstnanců a změny ve výkonech podniků a dává jej do souvislosti s
vývojem na trhu práce lokality, ale také s obecnějším vývojem na krajské a republikové
úrovni.

Klíčová slova:
Celosvětová ekonomická krize, sekundér, průmysl, podniky, trh práce, Česká republika, ORP
Hranice

Abstract:
The aim of the present paper is to discuss the different effects and reactions of secondary
sector’s companies to unfavourable conditions and developments in the global economy,
which was observed in 2008-2010. Based on the selected locality of the Hranicko region,
paper shows how differently global economic crisis affected key enterprises and how
individual companies responded differently to this unfavourable situation. The analysis uses
two basic indicators - changes in the number of employees and changes in business
performance linked it to the development of the local labour market, but also take into
consideration wider developments at the regional and the national level.

Key words:
Global Economic Crisis, Secondary Sector, Manufacturing Industry, Companies, Labour
Market, the Czech Republic, the Hranicko Region

Úvod a cíle
Recese neboli hospodářská krize. Tak bývá označována jedna z fází ekonomického
cyklu, pokud HDP země klesá dvě po sobě jdoucí čtvrtletí. Pokud je pokles výrazný a déle
trvající, je označován jako deprese (Sojka, Konečný, 2004). Právě takovýto stav bylo možno
pozorovat v řadě států v období let 2008-2010. Vznikem celosvětové hospodářské krize se
zabývá mnoho autorů, ale téměř všichni se shodují na tom, že se zrodila z původní
hypoteční krize ve Spojených státech amerických v roce 2007. Podle Mráčka (2009) došlo v
roce 2008 k postupnému překlenutí do finanční krize a na konci téhož roku se stala krizí celé
ekonomiky, která se rychle začala šířit do světa “díky“ globálnímu propojení většiny zemí.
Jak uvádí Kislingerová (2010), jako možnou příčinu lze označit vydávání velkého
množství hypoték a úvěrů v USA skupinám obyvatel, které by si za normálních okolností tyto
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půjčky nemohly dovolit. Také podle Dallara (2008) se dopustili bankéři chyby, jak tomu bývá
v cyklu deseti nebo dvaceti let, když poskytovali úvěry bez adekvátní kontroly schopnosti
klientů splácet. Aiginger (2009) výše uvedené pojmenovává jako spouštěcí mechanismus,
avšak jako dlouhodobější příčinu krize vidí nedostatečnou regulaci v oblasti derivátů a
investičních fondů, v oligopolní struktuře ratingových agentur a zanedbání systémových rizik.
Další příčiny umocňující vznik krize přidává Mráček (2009), který klade za vinu bankéřům
jejich chamtivost a nové generaci obyvatel jejich snižující se zodpovědnost a častý styl žití v
luxusu, ale na dluh. Ke globální hospodářské krizi došlo podle Kislingerové (2010) spojením
finanční a poptávkové krize. Za poklesem poptávky ze začátku nestálo reálné snížení příjmů,
jako spíše šetření. Lidé omezili nákupy ze strachu z přicházející krize a raději vytvářeli
rezervy. Samuelson a Nordhaus (2007) obecně uvádí některé z těchto pozorovatelných jevů
vyvstávajících během tohoto negativního období:
 Často prudký pokles nákupu spotřebního zboží, zejména toho dražšího.
 Zvyšování zásob dlouhodobějších statků – pokles investic do budov a výrobních
zařízení.
 Pokles poptávky po práci a zvyšování nezaměstnanosti – zkracování a poté
rušení úvazků.
 Zpomalování inflace díky nižší poptávce po surovinách a pomalejší růst cen.
 Prudký pokles zisků firem a reálných příjmů obyvatelstva - snižování poptávky po
úvěrech, i přes snižování úrokových měr.
Tyto negativní faktory se samozřejmě odrazily ve výkonnosti sekundéru resp. průmyslu
jednotlivých států /regionů, neboť s příchodem globální ekonomické krize nastala nepříznivá
situace pro mnohé průmyslové podniky - jak ostatně ukazoval vývoj zejména i v České
republice. Například Kislingerová (2010) konstatuje, že průmysl následkem krize postihl
největší propad výroby v dějinách České republiky. Dle Krafta (2011) klesla během krize
koupěschopnost domácí i zahraniční poptávky, čímž byly nejvíce zasaženy především
proexportně orientované průmyslové podniky, v menší míře i oblast služeb a zemědělství.
Kohout (2010) dodává, že recese u nás nebyla způsobena pouze poklesem poptávky ze
zahraničí, ale také návratem do normálu po fázi rychlého zadlužování – od roku 2005 rostl
státní dluh rychleji než ekonomika České republiky. Jeden z dopadů krize bylo podle Dubské
(2010) zhoršení platební morálky. Hrozil růst druhotné platební neschopnosti a ohrožení
firem insolvencemi. Nejvíce se situace zhoršila v průmyslu v roce 2009, kdy firmy žádaly po
dodavatelích prodloužení splatnosti z 30 na 90 až 120 dní.
Zhoršující se situace v průmyslových odvětvích byla pro Česko tížívá, neboť průmysl má
v České republice dlouhou a silnou tradici a podílí se více než třetinou na celkovém HDP
hospodářství. Česká republika patří mezi špičku států Evropské unie v podílu průmyslu na
hrubé přidané hodnotě, v tomto směru průmyslovější bylo podle dat z roku 2004 už pouze
Irsko (Bučina, 2008). Jelikož je Česko poměrně otevřenou ekonomikou, která je závislá na
exportu, pokles celosvětové poptávky po zboží měl na průmysl České republiky významné
dopady. Podniky hledaly možnosti jak se s nepříznivou situací vyrovnat, často omezovaly
výrobu a propouštěly své zaměstnance. Pro některé firmy však byla situace natolik
nepříznivá, že nakonec musely skončit s celou výrobou a vyhlásit bankrot. Během
takovéhoto vývoje se ukazuje důležitost diverzifikované struktury průmyslu v regionu, neboť
v rámci jednostranně orientované struktury hrozí, že v případě negativního vývoje daného
odvětví nebo při nástupu recese má zkrachování větších podniků významnější negativní a
dlouhodobý dopad na socioekonomický rozvoj regionu (Viturka a kol., 2010).
Mezi jedny z nejhůře postižených odvětví je možné zařadit výrobu stavebních materiálů,
strojírenský (provázaný s automobilovým průmyslem) a textilní průmysl. Právě podniky
vyrábějící stavební materiály a firmy se strojírenským zaměřením lze považovat za stěžejní
společnosti mající významný vliv na ekonomiku a trh práce v studovaném území správního
obvodu obce s rozšířenou působností Hranice. Předkládaný příspěvek se proto snaží
zodpovědět na otázku, jaký vliv měla ekonomická krize (nejvýznamněji se projevující v letech
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2008-2010) na stěžejní podniky SO ORP Hranice resp. jak se měnily výkony podniků a jejich
počet zaměstnanců a jakou bylo možno spatřovat odezvu na lokálním trhu práce.

Data a metodika
Předkládaný příspěvek využívá několika zdrojů. Situace na podnikové úrovni je
sledována a analyzována na základě výročních zpráv společností, jejich webových stránek a
analýzy tisku (zejména v lokalitě stěžejního Hranického deníku). Do celkového hodnocení
vstoupilo dvacet průmyslových podniků se sídlem na území SO ORP Hranice, které byly
vybrány na základě počtu zaměstnanců, hodnoty výkonů a případně historického
významu/tradice (podrobněji Václavík, 2013).
Vybrané významné podniky byly rozděleny podle několika kritérií (historická tradice,
počet zaměstnanců, stěžejní průmyslová odvětví, zahraniční vlastnictví), která vstupují do
závěrečného hodnocení. Analýza dvaceti vybraných podniků v období 2007 – 2011 je pro
přehlednost založena na změně v počtu zaměstnanců a změně ve výkonech daných podniků
(pro nedostupnost dat je hodnota výkonu u firmy Tondach vztažena k pěti pobočkám
působících v Česku). Prostřednictvím ukazatele výkonu lze sledovat, jak velký vliv měla
hospodářská krize na ekonomickou situaci sledovaných podniků. U podniků s
komentovanými výročními zprávami jsou komentáře využity pro nalezení důvodů zlepšování
či zhoršování pozice na trhu a zdůvodnění změn stavů zaměstnanců.
Tab. 1: Sledované podniky podle odvětví, jejich počet zaměstnanců a výkony v SO
ORP Hranice v roce 2011

Název podniku

Odvětví

MOSAIC spol. s r.o.
ELEKTRO‐LUMEN, s.r.o.
Henniges Hranice, s.r.o.
VÁHALA a spol. s.r.o.
WELLART v.o.s.
PRESBETON Drahotuše s.r.o.
CIDEM Hranice, a.s.
Cement Hranice, a.s.
TONDACH Česká republika
s.r.o.
CIDEMAT Hranice, s.r.o.
VELOX ‐ WERK, s.r.o.
PB SCOM s.r.o.
DAKR spol. s r.o.
TIGEMMA, spol. s r.o.
SSI Schäfer, s.r.o.
BBA Hranice, spol. s r.o.
ZAPE spol. s r.o.
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.
KROK CZ, v.o.s.
EKOLTES Hranice, a.s.

Dřevozpracující průmysl
Elektrotechnický průmysl
Chemický průmysl
Potravinářský průmysl
Potravinářský průmysl
Průmysl stavebních hmot
Průmysl stavebních hmot
Průmysl stavebních hmot
Průmysl stavebních hmot
Průmysl stavebních hmot
Průmysl stavebních hmot
Stavebnictví
Strojírenský průmysl
Strojírenský průmysl
Strojírenský průmysl
Strojírenský průmysl
Strojírenský průmysl
Strojírenský průmysl
Textilní průmysl
Výroba a rozvod elektřiny,…

Zdroj: Výroční zprávy podniků; vlastní zpracování.
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Počet
Výkony (v
zaměstnanců tis. Kč)
44
37 925
42
66 114
313
468 477
214
567 661
37
23 854
39
111 447
134
349 659
166 1 706 717
176 1 306 311
39
43
50
50
102
945
80
55
244
239
94

58 141
71 928
133 887
74 018
141 380
1 852 941
188 730
94 148
230 677
95 596
120 852

Vybrané ukazatele trhu práce jsou sledovány na úrovni ORP Hranice, Olomouckého
kraje a České republiky (pro účely srovnání), přičemž data byla čerpána ze statistik
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Studovaný region Hranicka se nachází na pomezí tří krajů – Olomouckého (jehož je
součástí), Moravskoslezského a Zlínského kraje a původně náležel k okresu Přerov. Správní
obvod krajského města Olomouc sousedí se studovaným regionem skrze vojenský újezd
Libavá, který spadá do SO ORP Olomouc. Centrem studovaného regionu je město Hranice,
které se nachází ve východní části okresu Přerov a v němž k 31. 12. roku 2011 žila více než
polovina obyvatel studovaného území (ČSÚ, 2013b). Další obce jsou již nepoměrně menší a
nepřesahují více než dva tisíce obyvatel.
Přestože pracovních míst v sekundéru v rámci období deseti let mezi posledními dvěma
sčítáními ubylo v řádu stovek, procentuálně se sekundér na celkové zaměstnanosti regionu
podílí větší hodnotou. Z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 vyplývá, že každý
třetí zaměstnaný ORP Hranic byl činný v jednom z průmyslových odvětví. Průmysl se
stavebnictvím dohromady pak agregovaly téměř 40 % všech zaměstnaných obyvatel.
Z porovnání celorepublikových, krajských i okresních hodnot je pak patrný vyšší význam
průmyslu resp. sekundéru v studovaném území, než je tomu na úrovní Česka, Olomouckého
kraje či okresu Přerov.

Sekundér v studovaném území Hranicka
Jak je patrné z tabulky zahrnutých studovaných podniků, v sekundéru Hranicka
převládají strojírensky a na výrobu stavebních materiálů orientované společnosti. Tento stav
má historické opodstatnění, neboť region disponoval/disponuje vhodnými přírodními zdroji
(cihlářská hlína, vápenec) a tak již na počátku 20. století vznikla cihelna, na jejíchž základech
dnes „stojí“ jedna z poboček rakouské společnosti Tondach Česká republika s.r.o. Současný
vlastník – Tondach Gleinstätten AG – koupil hranickou výrobnu v roce 1992 a od té doby
investoval do její modernizace a rozvoje přes jednu miliardu korun. Na tradici v regionu
navazuje také Společnost CIDEM Hranice, a.s., která byla založena v roce 1991 jako
nástupnická organizace státního podniku Severomoravské cihelny. V divizi Cidemu, která se
jmenuje Cetris a zastává funkci hlavního generátoru zisku celé společnosti, se dnes vyrábí
unikátní cementotřískové desky.
Protože v první polovině 20. století rostla poptávka po cementu a Hranicko disponovalo
značnou zásobou vysoce kvalitních devonských vápenců, roku 1954 zde byla spuštěna
výroba cementu. Poslední český vlastník přejmenoval v roce 1991 Cementárny a vápenky
Hranice na Cement Hranice, a. s. Zatímco název společnosti zůstal stejný, původ
zahraničního kapitálu, který ovládal firmu, se měnil (Itálie, Francie a Německo). Dnes je firma
vlastněna italským koncernem Buzzi Unicem, která vlastní lomy a doly po celém světě (USA,
Mexiko, Itálie a další). Díky rozsáhlým modernizacím se v 90. letech hranický závod
CEMENT zařadil mezi technologicky nejmodernější cementárny v Evropě.
Tradici má v regionu také strojírenský průmysl. Již od roku 1883 působí v regionu
výrobce čerpadel a pump Sigma Pumpy Hranice. Hlavními odvětvími, do kterých svá
čerpadla “hranická Sigma“ dodává, jsou potravinářství, chemie, petrochemie, hutnictví,
strojírenství a těžba surovin. Právě tato firma spoluvytváří image Hranic, neboť exportuje své
výrobky do Evropy, do zemí bývalého Sovětského svazu a do oblastí blízkého a středního
východu. V současnosti je však největším podnikem celého „hranického průmyslu“ pobočka
německé strojírenské firmy SSI Schäfer – přední světový výrobce vysoce kvalitních
regálových a logistických systémů.
Na tradici soukenictví dlouhodobě navazuje největší textilní výrobce regionu - společnost
Krok CZ, v.o.s. Tato společnost, zabývající se nejen výrobou pracovních oděvů, ale také
jejich výpůjčkou, se snaží zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností, kteří tvoří
více než polovinu zaměstnanců. Firma takto získává dotace a je schopna nabízet firmám s
více jak 25 zaměstnanci tzv. náhradní plnění.
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Hranicko je v oblasti průmyslu dáváno za negativní příklad vlivu přímých zahraničních
investic a investičních pobídek – ukazující riziko z nich vyplývající. Když se v roce 2001
otevírala nová průmyslová zóna na výrobu televizních obrazovek, byla to největší zahraniční
investice té doby v Česku (dle agentury CzechInvest vedená jako nizozemská společnost
LG. Philips Displays - joint venture). Celkový objem investic se pohyboval na úrovni 22,5
miliardy korun a firma zaručovala až 3 250 nových pracovních míst, které by pomohly
výrazně snížit tehdejší třináctiprocentní nezaměstnanost Hranic a jejich okolí. Po spuštění
zkušebního provozu, firma nabrala prvních 1 400 zaměstnanců a ročně vyrobila asi 2,5
milionu obrazovek. Problém nastal, když se poptávka po klasických televizorech začala
rapidně snižovat. V roce 2006 firma byla nucena vrátit pobídky od CzechInvestu z důvodu
nedodržení podmínek (zejména nepřijaly garantovaný počet zaměstnanců). Po ukončení
provozu se celý areál nakonec dostal do vlastnictví firmy Multidisplay, kterou později koupil
holandský investor CTP Invest vlastnící několik desítek CTParků v Evropě (Třeštík, 2009).
Ani modernější výroba LCD televizorů v době ekonomické krize nenastartovala
znovuoživení areálu a tak Vlastník CTP Invest po skončení výroby obrazovek začal nabízet
své prostory ve výrobních halách. Jako první se tam usídlila firma Czech Etimex (německý
kapitál), která se zabývá zpracováním plastů a je dodavatelem plastových systémů pro
rozvod vody a vzduchu. Ještě v roce 2008 se také nastěhovala společnost vyrábějící
komponenty pro výrobu aut, zejména těsnění – Henniges Hranice (nyní již druhý největší
zaměstnavatel v sekundéru) z USA. Svého druhého zástupce v oblasti automobilového
průmyslu našla průmyslová zóna v roce 2010 v podobě firmy DAS Czech Republic (Jižní
Korea), která vyrábí sedadla a sedadlové komponenty. V roce 2011 se přidaly další dvě
zahraniční výrobní společnosti – Medi-Globe (Německo) a Rolled Aloys (USA). První
produkuje zdravotnické a medicínské výrobky, druhá obchoduje se speciálními kovovými
slitinami a materiály a v Hranicích si vybudovala centrálu pro obchodní aktivity směřované do
střední a východní Evropy. Jak Henniges, tak i DAS dodávají své produkty dvěma hlavním
výrobcům automobilů v České republice. Prvně jmenovaný spolupracuje se společností
Škoda Auto a druhý jmenovaný dodává své produkty nošovickému Hyundai (Helcl, 2012).
Všechny výše zmiňované společnosti dohromady v současnosti zaměstnávají přibližně 800
lidí a alespoň částečně vytvářejí pracovní místa, která měl zabezpečovat „projekt LG. Philips
Displays Hranice“ a eliminovaly dopady celosvětové krize na průmysl a zaměstnanost
studovaného regionu.
Tab. 2 Podniky působící v areálu bývalé společnosti LG. Philips Displays v letech
2007 – 2011 a průměrný roční počet zaměstnanců v areálu

Rok

Působící firmy

Počet zaměstnanců

2007

Multidisplay

1290

2008

Multidisplay, Etimex, Henniges

656

2009

Multidisplay, Etimex, Henniges

326

2010

Etimex, Henniges, DAS

445

2011

Etimex, Henniges, DAS, Mediglobe, Rolled‐Alloys

775

Zdroj: denik.cz; vlastní zpracování

Analýza vybraných podniků v SO ORP Hranice v letech 2007 až 2011: počet
zaměstnanců a výkon
Dynamika pracovních míst v sledovaném pětiletém období ukazuje, že šetřené firmy
dokázaly do roku 2011 počet pracovních míst zachovat v alespoň takové hodnotě, jako byla
v roce 2007. Počet zaměstnaných se v souboru jako celku téměř nezměnil, nicméně oživení
bývalé průmyslové zóny LG. Philips se promítlo i do sledované charakteristiky, když
sledovaná firma Henniges postupně rozšiřovala výrobu a přibírala nové zaměstnance (v roce
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2007 firma na Hranicku ještě nefungovala). Celkem tak ve sledovaných firmách pracovalo ke
konci roku více než 3,1 tis. zaměstnanců (10% nárůst). V jednotlivých firmách však
samozřejmě došlo k rozdílnému vývoji.
Čtvrtina firem mezi lety 2007 a 2011 propustila více než pětinu svých zaměstnanců. Dvě
z nich, Velox – Werk a Cidemat Hranice (průmysl výroby stavebních hmot), uvolnily
z pracovního poměru dokonce více než třetinu pracovníků. Jejich kroky jsou pochopitelné,
neboť z analýzy výkonů lze vyčíst, že jim poklesly výkony přibližně na polovinu počátečních
hodnot. Z hlediska absolutních čísel musela k nejdramatičtějšímu propouštění přistoupit
firma Sigma Pumpy Hranice, která uvolnila téměř 90 zaměstnanců (pokles o 27 %). Některé
z podniků reagovaly na zhoršenou ekonomickou situaci propouštěním každý rok, avšak jiné
musely zaměstnance propustit pouze v jednom roce a v následujícím období již opět
vytvářely nové pracovní místa (nedosáhly však předkrizových čísel). Nelze však hovořit o
výrazném uvolňování pracovní síly, neboť i vzhledem k velikosti podniků nedošlo v žádném
roce a podniku k propouštění více než několika desítek zaměstnanců.

Graf 3: Změny v počtech zaměstnanců a výkonu u sledovaných podniků mezi lety
2007 a 2011
Zdroj: Výroční zprávy z let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; vlastní zpracování

Naopak, devět sledovaných firem krizi „přečkalo“ s více zaměstnanci, než měli v roce
2007. Samozřejmě, nejvíce pracovníků přijímala nově usídlená firma – Henniges Hranice,
která od roku 2008 dala práci více než třem stům lidí. Mezi podniky, které během
sledovaných let razantně nabíraly, patřila textilka Krok CZ (o více než 50 % zaměstnanců) a
stavební společnost PB Scom (nárůst o 47 %, avšak vzhledem k velikosti se jednalo pouze o
16 osob). První firma zvětšovala své zaměstnanecké stavy přibližně o deset procent každým
rokem, zatímco druhá pružně reagovala na množství stavebních zakázek a její počet
zaměstnanců se v průběhu let poměrně významně měnil. Nejdůležitější firma na trhu práce
Hranicka SSI Schäfer evidovala o 9 % vyšší stav zaměstnanců (nárůst 76 osob).
Zajímavý je vývoj z pohledu počtu zaměstnanců v jednotlivých odvětvích. Zatímco
v podnicích vyrábějících stavební hmoty se propouštělo, v textilním průmyslu a ve výrobě
plastových výrobků se vytvářela nová pracovní místa. Výjimkou mezi firmami zabývající se
výrobou stavebních hmot byla pobočka firmy Tondach. Byla zde otevřena nová výrobní linka,
díky které firma přijala 37 nových zaměstnanců. V roce 2008 mzdy vzrostly o čtyři procenta a
na konci roku byly vyplaceny mimořádné odměny. Rok poté se však s příchodem krize i
v této pobočce mzdy snižovaly o dvanáct procent a v některých jiných výrobnách se muselo
propouštět. Hranická pobočka, ale i přes klesající tržby, v počtech zaměstnanců dále rostla.
Ve strojírenství se odlišovala propouštěním firma Sigma Pumpy Hranice, s.r.o., protože
všechny ostatní podniky v odvětví přijímaly nové zaměstnance (Zape spol. s r.o. zrušila
pouze dvě pracovní místa). Z těchto zjištěných údajů lze předpokládat, že většina
propuštěných ze Sigmy našla uplatnění v jiné strojařské firmě na Hranicku.
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Z výsledků průzkumu je také patrné, že celosvětová ekonomická krize se na Hranicku
projevila dle vývoje počtu zaměstnanců nejvíce v roce 2010, zatímco v období let 2007-2009
se firmy stále snažily příliš nepropouštět. Rok 2011 však přinesl obrat a vrácení na
„předkrizovou“ úroveň. Pokud však do hodnocení zahrneme i nově se rozvíjející pobočku
firmy Henniges, krize se na tomto celku snížením celkového počtu zaměstnanců neprojevila.
Podíváme-li se však na ekonomickou stránku podniků, zjednodušeně vyjádřenou
charakteristikou výkonů, situace se jeví jako mnohem vice negativní. Výše umístěný graf
ukazuje, že během sledovaného období pouze šest podniků z dvaceti zaznamenalo růst
svých výkonů. Zbylým čtrnácti firmám výkony poklesly, z toho osmi podnikům o více než
jednu pětinu. V číselných hodnotách znamenal patnáctiprocentní propad výkonů, dvaceti
vybraných podniků, rozdíl celkem 1,3 miliardy Kč. Pokud bychom z hodnocení vynechali
firmu Henniges, pokles výkonu sledovaných firem by byl roven 1/5.
Procentuálně největší propad postihl dvě menší firmy zabývající se výrobou stavebních
materiálů (Cidemat Hranice a Velox – Werk). V absolutních číslech „dominovaly“ snižování
výkonu samozřejmě větší hranické podniky. O více než 300 milionů korun poklesl výkon
firmy Cement Hranice, SSI Schäfer i Tondach Česká republika. Třetinový propad výkonu
postihl i výrobce čerpadel, Sigmu Pumpy Hranice, který musel na rozdíl od výše uvedených
firem provést i významnější redukci pracovních míst.
Velmi tvrdě dopadla krize ve stavebnictví na firmu Cement Hranice. K roku 2008 tržby
narostly meziročně o více než sto milionů korun. Podle výroční zprávy z téhož roku se
podařilo nahradit klesající prodeje na Moravě navýšením exportu do Polska a na Slovensko.
Následující rok však došlo k prudkému propadu spotřeby cementu a výkony podniku klesly o
pět set milionů korun. V letech 2010 a 2011 dál klesalo množství vyrobeného cementu a
stejně tak tržby, které se snížily o patnáct procent. Hlavní důvody pro snížení prodeje firma
identifikovala takto: pokles objemu státních zakázek v oblasti dopravní infrastruktury, pokles
nově zahajovaných stavebních projektů v České republice i v zahraničí a zesílená
konkurence na trhu s cementem díky dovozu ze zahraničí. Podnik se s propadem výkonů
snažil vyrovnat hledáním nových trhů, snižováním nákladů a zmrazením platů, nikoli
snižováním stavu zaměstnanců. Rok 2011 přinesl, vzhledem k předchozímu roku, zvýšení
výkonů především díky zvýšení dodávek cementu na Slovenku a do Polska, kde probíhaly
stavební přípravy na Mistrovství Evropy ve fotbale. I přesto v roce 2011 postihlo firmu
snížení výkonů o tři procenta vzhledem k roku 2009.
Tondach Česká republika po velmi úspěšném roce 2007 zaznamenal v polovině roku
2008 útlum stavebnictví v ČR i v zahraničí. Objem exportu do Polska a Německa se zmenšil
na polovinu, celkově se vývoz propadl o 33 %. V roce 2009 pokračoval útlum výroby
způsobený pokračující špatnou situací v oblasti novostaveb a rekonstrukcí domů.
V Německu a na Slovensku se prodeje propadly daleko přes 50 %. V České republice klesl
prodej krytiny v kusech o deset procent, ale podnik na tom byl lépe než celé odvětví u nás,
jak uvádí výroční zpráva (2009). Firma se nakonec uchýlila ke snižování nákladů mj.
prostřednictvím zastavení výroby v zimních měsících, úpravy směnového provozu a
snižováním mezd. Prodeje na zahraniční trhy, zejména do Polska a Ruska v roce 2010
rostly, nicméně pozastavení výroby na padesát procent bylo nezbytným krokem, protože
v tuzemsku prodej klesal. V boji proti konkurenci a pro svou propagaci investoval podnik
desítky milionů korun do reklamy.
Významný pokles výkonu do roku 2010 zaznamenala také společnost Cidem Hranice,
který byl způsoben zejména poklesem poptávky po výrobcích divize Cetris, a to zejména ze
strany zahraničních zákazníků. I tak nejvíce zboží putovalo do zemí střední Evropy a do
Pobaltí, celkem 58 % vyrobených desek. Po krizovém roce 2008 začal podnik opět růst a
snažil se dostat zpět na hodnoty z roku 2007. Pomoci mu k tomu mělo snížení mzdových
nákladů i provozních nákladů, a to investicemi do modernizace strojů a zateplení budov.
Na druhou stranu lze najít i takové společnosti, které přes nepříznivou situaci dokázaly
své výkony zvýšit. Jednalo se o různorodé, spíše menší společnosti, jejichž výkon
nepřesahoval 200 mil. korun a nárůst byl evidován maximálně do výše 15 %. Jako výjimku
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lze uvést výrobce rotačních bubnových sekaček - firmu Dakr, který zvýšil výkony o 62 % na
74 milionů Kč. Nejrychlejším tempem se pak rozvíjela nově lokalizovaná firma Henniges,
která během čtyř let od svého založení dokázala každoročně zvyšovat tržby za své výrobky a
služby, až na konci roku 2011 přesahovaly částku 468 milionů Kč.
Z pohledu dynamiky výkonu vybraných firem je patrné, že nejvíce problematickým rokem
byl rok 2009, během něhož klesla hodnota výkonu firem o 20 % a tento trend pokračoval i
v roce 2010, kdy výkony opět klesly o 10 %. Je tedy patrné, že firmy reagovaly větším
propouštěním v roce 2010 na negativní ekonomické výsledky z roku předchozího a snažily
se uvolňování pracovní síly co možná nejvíce oddálit.

Trh práce SO ORP Hranice a jeho vybrané ukazatele v letech 2007 - 2011
Než do České republiky dorazila hospodářská recese, míra nezaměstnanosti se
udržovala na nízké úrovni a podniky se poměrně úspěšně rozvíjely. Ještě v roce 2008 se na
krajské úrovni nedalo hovořit o zvyšování regionálních disparit v Česku (od roku 2008) dle
míry nezaměstnanosti, průměrné výši mezd, HDP na obyvatele či podnikatelské aktivity
(Baštová, Hubáčková, Frantál, 2011). Hranický region vykazoval poměrně příznivé hodnoty
(míra nezaměstnanosti v SO ORP Hranice činila 6,4 % a byla vyšší pouze o 0,4 p. b. než
průměr v ČR) i díky pracovním místům v průmyslové zóně na výrobu televizorů, do které
vyjížděli za prací i obyvatelé z okolních regionů. Z počátku roku 2007 nic nenaznačovalo
podnikům, že by mělo přijít zhoršení ekonomické situace. Zejména stavební a strojařské
firmy na Hranicku a Přerovsku proto poptávaly nové zaměstnance. Ukázal se však
nedostatek kvalifikovaných žadatelů o práci. Dobrým příkladem se stal hranický Schäfer,
který při náborech marně sháněl 140 pracovníků z řad zámečníků, lakýrníků či obráběčů, jak
lze vyčíst z článku Hranického deníku (2007).
Za pozitivní úrovní míry nezaměstnanosti na Hranicku v roce 2008 stojí také fakt, že
nedošlo na předpovídané propouštění ve firmě Multidisplay (místo LG. Philips Displays).
V druhé polovině roku se však situace změnila a firma upustila od původního záměru nabrat
dvojnásobný počet lidí. Místo toho se polovina zaměstnanců musela vyrovnat se ztrátou
pracovního místa. Začátek roku 2009 podle údajů Úřadu práce stále nenasvědčoval na
výrazné zhoršování situace na trhu práce. Některé firmy reagovaly na snížení poptávky po
výrobcích tím, že „nechaly část zaměstnanců doma za podíl z platu“. Hromadná propouštění
se zatím nekonala. Podniky čekaly a doufaly ve zlepšení hospodářské situace, protože se
jim nechtělo propouštět nově nabrané kvalifikované pracovníky, které tak těžce sháněly ještě
několik měsíců zpět (Kapková, 2009). V druhé polovině roku 2009 se však již negativní
situace významně projevila i na trhu práce a míra nezaměstnanosti významně vzrostla – na
Hranicku o 4 p. b. na hodnotu 10,4 % k 31. 12. 2009.

Graf 1: Míra nezaměstnanosti v ORP Hranice, Olomouckém kraji a České
republice mezi lety 2007 – 2011 (k 31. 12.)
Zdroj: MPSV, 2013; vlastní zpracování
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Se zastavením výroby obrazovek a LCD monitorů výrazně stoupla nezaměstnanost,
avšak ostatní větší podniky se držely a propouštěly jen nepatrně. To je patrné z provedené
analýzy, neboť sledované firmy do roku 2009 pracovníky téměř neuvolňovaly a přitom v nich
pracovala přibližně polovina zaměstnaných v sekundéru SO ORP Hranicka (podle výsledků
SLDB 2011). S koncem roku, kdy se skončily sezónní práce v zemědělství a stavebnictví,
došlo ke zhoršení situace. Naději dával CTP Park, ve kterém se po zkrachování firmy
Multidisplay usídlily firmy nové (např. sledovaná Henniges a postupně začaly nabírat
pracovníky). V roce 2010 však již propouštěly i významné průmyslové firmy a míra
nezaměstnanosti na Hranicku dosáhla 12,3 % a byla téměř shodná s hodnotou
v Olomouckém kraji. Rok 2011 poté v souladu s provedenou analýzou znamenal oživení
ekonomiky a zlepšení ekonomického výsledku firem, což se projevilo i na trhu práce, kdy
míra nezaměstnanosti klesla na nižší hodnotu, než byla evidována v roce 2009, avšak stále
významně vyšší než v „předkrizovém období“.

Diskuse a závěr
Sekundér České republiky, jakožto proexportně orientovaný sektor, pocítil dopady
celosvětové hospodářské krize zejména prostřednictvím poklesu zahraniční poptávky
poměrně významně (viz např. Konečný, 2011 na příkladu firem Jihomoravského kraje),
avšak studie hranického regionu tuto tendenci nepotvrdila. Přestože šetřeným stěžejním
firmám Hranicka propadly výkony již v roce 2009, uvolňovat pracovníky začaly až o rok
později, avšak žádná z nich v jednom roce nepropustila více než 100 zaměstnanců a
v celkovém úhrnu se jednalo pouze o 3,5% pokles zaměstnanců. V posledním sledovaném
roce 2011 pak dokonce počet zaměstnanců vybraných firem dosáhl vyšší hodnoty než v roce
2007 (výkony však zůstaly na 4/5 „předkrizového období“).
Protože míra nezaměstnanosti na Hranicku po období nízké nezaměstnanosti v roce
2007 a 2008, strmě vzrostla v následujícím roce 2009, lze se vzhledem k provedené analýze
domnívat (zachyceno více než 50 % zaměstnaných na Hranicku v řešených podnicích
v sekundéru dle SLDB 2011), že uvolňování pracovníků více postihlo menší firmy, popř.
firmy z jiných regionů, kde dojížděli obyvatelé Hranicka za prací popř. firmy v odvětví priméru
či terciéru. V roce 2010 míra nezaměstnanosti ještě nepatrně vzrostla a vyšplhala se nad
hranici dvanácti procent (přibližně o tři procenta více než v celém Česku). Po kritickém
období, kdy se na jedno místo hlásilo až 46 osob, přišlo zmírnění situace a v létě roku 2011
klesla míra nezaměstnanosti pod deset procent (evidované oživení i na úrovni sledovaných
firem). V období globální finanční krize tak bylo nesporné, že tendence k narůstání rozdílů
mezi regiony na základě míry nezaměstnanosti se zvýšily (Balžek, Netrdová, 2012).
Z analýzy je dále patrné, že lze nalézt řadu způsobů, jakými se společnosti vyrovnávaly
s poklesy jejich výkonů a že uvolňování pracovních sil je pouze jedním z nástrojů (často
posledním), jak se vyrovnat s nepříznivou ekonomickou situací (Konečný, Šerý, 2011).
V polovině případů reagovaly firmy na pokles výkonů v sledovaném pětiletém období
uvolňováním zaměstnanců, v jedné pětině nárůst výkonu umožnil nabrání nových
pracovníků, avšak v jedné pětině společností ani negativní trend ve výkonu nezabránil
zvýšení počtu zaměstnanců. Takto například vyčnívá textilní společnost Krok CZ, která i přes
sedmiprocentní pokles nabrala přes osmdesát nových zaměstnanců. Je však nezbytné
podotknout, že tato firma zaměstnává více než polovinu pracovníků se změněnou pracovní
schopností, díky čemuž získává dotace a umožňuje nabízet firmám tzv. náhradní plnění.
Jediná firma Presbeton Drahotuše snížila počet zaměstnanců, třebaže její výkon vzrostl.
Z výše uvedeného je tedy patrné, že některé podniky namísto rozvazování poměrů
nejdříve zkusily „poslat pracovníky s částí platu domů“, jiné snižovaly stavy přirozeným
odchodem do důchodů, protože se nechtěly zbavovat osvědčených a zaučených
zaměstnanců. Ještě na počátku krize totiž existovala řada firem, jejichž vedení bylo
přesvědčeno o své schopnosti využít krize k významnému posílení tržní pozice i ziskovosti
(Kislingerová, 2010). Řada firem také snižovala mzdy svým pracovníkům a zpět je
navyšovala při zlepšení ekonomického stavu. K omezení či pozastavení výroby se byli
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nuceni uchýlit i významné podniky regionu - Sigma Pumpy, Tondach a na krátký čas i
Cement Hranice. I přes nepříznivou ekonomickou situaci, Tondach, Cidem či Schäfer
vybudovaly nové výrobní haly a zařizovaly školení pro vyšší kvalifikaci svých zaměstnanců.
Ukazuje se, že lokální trh práce se postupně „vzpamatovává“ z neúspěchu a odchodu
strategického investora LG. Philips Displays z nově vybudované průmyslové zóny zaměřené
na výrobu televizorů. Tato průmyslová zóna totiž v současnosti představuje potenciál regionu
pro budoucí rozvoj, když se do ní v posledních letech nastěhovaly nové firmy a místo je ještě
pro další. Je nesporné, že stejně jako v případě znovuoživení tzv. brownfields (Klusáček a
kol., 2011), hraje v opětovném využití prázdné průmyslové zóny stěžejní úlohu místní
samospráva. Je pak otázkou, zda-li růst pracovních míst na Hranicku generovaný firmami
napojených na automobilový průmysl lokalizovaných do této průmyslové zóny nepředstavuje
zvýšení rizika opětovné ztráty pracovních míst vzhledem ke skutečnostem, že právě
automobilový průmysl byl krizí postižen velmi silně. Na druhou stranu, nejvýznamnější
podniky studovaného regionu působí v jiných odvětvích a tak lze o dané skutečnosti
uvažovat tak, že se Hranickému regionu daří diverzifikovat strukturu průmyslu v území.
Jedná se tedy o rozdílný pohled na potřebu diverzifikace českého průmyslu, který se až příliš
orientuje na automobilový průmysl.
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Zahraniční investice v dřevařském průmyslu v České
republice – a zaměstnanost
Foreign investments in the wood processing industry in
the Czech Republic - and employment
Václav Kupčák

Abstrakt:
Průmysl zpracování dřeva v České republice má dlouhou tradici. Historickým aspektem
tohoto oboru je také prostorové umístění výrobců v regionech a související sociálně
ekonomický charakter. Příspěvek je tentokrát zaměřen na realizované zahraniční investice
v dřevařském průmyslu v České republice – ve vztahu k zaměstnanosti, a v kontextu
rentability u vybraných podniků.

Klíčová slova:
dřevařský průmysl v České republice, dřevozpracující průmysl, zahraniční investice,
zaměstnanost, rentabilita

Abstract:
Woodworking has a long tradition in the Czech Republic. Historical aspect
also space location of producers in regions and connected aspects of
character. The contribution is this time focused on the most important
investments in the wood processing industry in the Czech Republic
employment and with the context of profitability of the surveyed companies.

of this branch is
social-economic
realized foreign
- in relation to

Key words:
woodworking industry in the Czech Republic, wood processing industry, foreign investments,
employment, profitability

Úvod
Odvětví dřevařského průmyslu v České republice (ČR) disponuje dostatkem trvale
obnovitelné surovinové základny domácího původu a výhodou dlouhodobé tradice. V tomto
odvětví však v poslední době došlo k zásadní koncentraci a dominantní úlohu v tržním
zhodnocení tuzemských surovinových zdrojů získává několik málo firem, které díky účasti
zahraničního kapitálu disponují moderními kapacitami. Svou činnost však orientují
především na výrobu polotovarů s vysokým podílem suroviny a nízkým zastoupením přidané
hodnoty (řezivo, buničina), a navíc - převážně s cílem jejich exportu do země investora, resp.
reexportu do třetích zemí. Naznačená situace se zvláště týká producentů řeziva.
Příliv zahraničních investic do ČR byl svého času jedním z hlavních priorit hospodářské
politiky státu. Např. již od roku 2000 je účinný zákon o investičních pobídkách, jako nástroj
státní politiky podpory zvýšení přílivu zahraničních investic a zároveň podpory rozšiřování a
modernizace výroby tuzemských firem a společností. V podmínkách dřevařského průmyslu
ČR k těmto cílům přistupuje podpora využívání tuzemské obnovitelné a ekologické suroviny
– dříví, a prostřednictvím vytváření pracovních míst také řešení podmínek pro rozvoj
venkova. [5]
První zásadní vstup zahraničního kapitálu do pilařského zpracovatelského odvětví v ČR
byl v rámci investic Holzindustrie Schweighofer (nyní Stora Enso Timber) - do pil ve Ždírci, a
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následně v Plané u Mariánských Lázní. Třetí největší zahraniční investice byla realizována
v Paskově, rakouskou firmou Mayr – Melnhof. [6]
Jak uvádí Pražan (2007), kvalifikovaným odhadem je v ČR pilařsky zpracováváno cca
6,5 – 7 mil. m3 jehličnatého dříví, z toho téměř 50 % zpracovávají střední a malé pily, a jsou
tedy stále zásadním zpracovatelem této suroviny. Hlavním problémem těchto podniků je
však jejich mnohdy zastaralá technologie a technika, která neumožňuje zvyšování rentability
a konkurenceschopnosti. [7]
Problematika technické úrovně a technologií úzce souvisí s dispozicemi investování,
především je tedy záležitostí vlastníků. Logicky se stává také věcí rentability, a z ukazatelů
pak zejména - rentability vlastního kapitálu.
V poslední době vystupují ve spojitosti s některými odvětvími otázky rozvoje regionů –
v ekonomických, hospodářsko-politických, sociálních i environmentálních souvislostech.
Jejich komplexní řešení předpokládá analýzy regionů - z pohledu přírodních, sociálních i
kulturních zdrojů, výrobního potenciálu a ekonomické výkonnosti. Takto lze analyzovat i
podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje
v národohospodářských i regionálních rámcích. Předpokládá to provedení prostorové
identifikace subjektů předmětného odvětví, analýzu jejich zaměstnanosti… [3]
Příspěvek je tentokrát zaměřen na zkušenosti ve věci zahraničních investic u vybraných
podniků v dřevozpracujícím průmyslu v ČR (stávající největší zpracovatelé v ČR se
zahraniční kapitálovou účastí) – jednak ve věci jejich rentability, a jednak ve vztahu
k zaměstnanosti.
Materiál a metody
V podmínkách podnikových ekonomik ukazatele rentability nejčastěji poměřují
hospodářský výsledek k určité položce majetku či kapitálu a tím dávají obraz o zhodnocování
zdrojů. Základními ukazateli tohoto druhu jsou rentabilita úhrnných vložených prostředků a
rentabilita vlastního kapitálu.
K předmětným analýzám byly vybrány podniky: Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.,
Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. a Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.
Za účelem analýzy rentability byly vyhodnoceny ukazatele: rentabilita celkového
kapitálu, základní produkční síla, rentabilita vlastního kapitálu. Vzhledem k zaměření
příspěvku a jeho rozsahu (i obdobnému vývoji ostatních ukazatelů) je demonstrován vývoj
rentability vlastního kapitálu (RVK), kdy

RVK 

HVb
VK

Pozn.: V anglosaské literatuře (Grűnwald, Holečková 2001) tento ukazatel vystupuje často
jako Return on Equity (ROE). [4] Ukazatel se obvykle vyjadřuje v % [hodnota * 100].
Symboly a specifikace zdrojů dat:
HVb - hospodářský výsledek za běžné období – po zdanění (R: a V, ř. 083)
P - pasíva celkem (R: ř. 066),
VK - vlastní kapitál (R: A., ř. 067).
K dalším analyzovaným údajům patřily základní ukazatele výroby vybraných podniků a
údaje o vývoji zaměstnanosti.
Obecným zdrojem údajů pro předmětné analýzy rentability jsou účetní výkazy (rozvaha R, výkaz zisků a ztrát - V) a výroční zprávy. Povinnost jejich zveřejňování a jejich dostupnost
je zakotvena v zákoně. Zejména se jedná o data získaná z Obchodního rejstříku. V našem
případě byly použity tyto veřejně přístupné údaje - za pětileté období 2008 – 2012.
Dalším zdrojem informací jsou různá statistická šetření. V našem případě se jednalo
o odvětvové statistické údaje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Panorama
zpracovatelského průmyslu) a Ministerstva zemědělství ČR (Zpráva o stavu lesa a lesního
hospodářství České republiky).
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Vlastní zpracování dat bylo provedeno pomocí programu Microsoft Excel 2010.
Charakteristika objektů analýzy
Firma Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. (dále také Stora Enso Ždírec), se sídlem
ve Ždírci nad Doubravou, vznikla jako HOLZINDUSTRIE Schweighofer G.m.b.H. (Rakouská
republika) v roce 1997. V roce 1999 byla zapsána jako Holzindustrie Schweighofer AG,
v roce 2002 jako Stora Enso Timber AG, a v roce 2010 jako Stora Enso Wood Products
GmbH, Brand, Rakouská republika, s vkladem 100 tis. Kč. Zpracovatelská instalovaná
kapacita firmy v roce 2012 činila 1 200 tis. m3.
Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. se sídlem v Plané (dále také Stora Enso Planá)
vznikla na bázi někdejší společnosti FS advice, s.r.o. - z roku 1995. V roce 1998 byla
zapsána jako HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER PLANÁ, v roce 2001 jako Stora Enso
Timber Planá s.r.o. Od roku 2010 jako Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. Současným
jediným společníkem je Stora Enso Wood Products GmbH, Brand, Rakouská republika,
s vkladem 200 400 tis. Kč. Zpracovatelská instalovaná kapacita firmy v roce 2012 činila 730
tis. m3.
Obě společnosti jsou součástí skupiny Stora Enso Wood Products (SEWP), druhého
největšího dřevařského koncernu na světě. Skupina SEWP je plně vlastněna společností
Stora Enso Oyj, Helsinki, Finsko.
U firmy Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. se sídlem ve Staříči (dále také Mayr-Melnhof
Paskov) je jediným společníkem Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH, Leoben, Rakouská
republika, s vkladem 360 000 tis. Kč. Společnost byla založena zakladatelskou listinou v roce
2002. Zpracovatelská instalovaná kapacita firmy v roce 2012 činila 1 100 tis. m3.

Výsledky
Hlavním předmětem podnikání všech tří analyzovaných firem je pilařská výroba zpracovávání jehličnaté smrkové kulatiny na stavební řezivo. Základní ukazatele výroby za
období 2008 – 2012 uvádí tab. č. 1.
Tab. 1: Ukazatele výroby vybraných podniků (v tis. m3)
Ukazatel/provoz
pořez kulatiny
Stora Enso Ždírec
Stora Enso Planá
Mayr-Melnhof Paskov
výroba řeziva
Stora Enso Ždírec
Stora Enso Planá
Mayr-Melnhof Paskov

2008

2009

2010

2011

2012

1 071
731
879

941
619
1 022

939
625
992

916
593
1 033

936
642
1 015

607
389
-

525
322
579

527
318
561

521
314
592

529
331
575

Zdroj: viz metodika

Výsledné hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu (viz metodika) uvádí souhrnně
tabulka č. 2, hodnoty v časových řadách jsou dále také vyjádřeny graficky – viz graf č. 1.
Tab. 2: Vývoj rentability vlastního kapitálu (v %)
Ukazatel
Stora Enso Ždírec
Stora Enso Planá
Mayr-Melnhof Paskov

2008
-0,6
-0,9
-4,7

2009
15,9
9,6
15,1

Zdroj: vlastní zpracování
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2010
10,1
21,0
18,8

2011
15,8
13,8
4,0

2012
-0,9
9,8
-4,7

Graf 1: Vývoj rentability vlastního kapitálu
Zdroj: vlastní zpracování

Rentabilita vlastního kapitálu (RVK) za referenční období vykazuje u všech tří podniků
obdobné hodnoty – od záporných hodnot v roce 2008 – po záporné hodnoty v roce 2012
(vyjma Stora Enso Planá v roce v roce 2012). Pozn.: záporná rentabilita je vyvolána logicky
negativním hospodářským výsledkem - ztrátou. Přitom v hodnoceném období má rentabilita
vlastního kapitálu v letech 2009 – 2010 evidentní dynamický nárůst. Ukazatel mj. vypovídá
o tom, kolik korun zisku připadá na jednu korunu vloženého vlastního kapitálu
Kapacity základního zpracování dříví v ČR zastupují v rozhodující míře
velkozpracovatelé (cca 45- 50% výrobních kapacit), následují střední a menší podniky
(s pořezem 10 - 100 tis. m3 ročně - cca 30% výroby) a malé podniky s pořezem do 10 tis.
m3/rok. Kategorie podniků s počtem osob 1000 a více není vůbec zastoupena. Celkem 2 698
podniků v roce 2011 zaměstnávalo 7 687 osob. Z hlediska zaměstnanosti cca 70 %
pracovníků působí v malých podnicích a mikropodnicích. Jejich význam je značný - zejména
ve venkovských a odlehlých oblastech, s minimem zaměstnaneckých příležitostí. [1]
Z analýzy zaměstnanosti u vybraných podniků vyplývá poměrně nízký počet
zaměstnaných osob – viz tab. č. 3, ač např. v roce 2011 se tyto 3 podniky podílely na
celkovém zpracování pilařské kulatiny v ČR ve výši 40,1%.
Tab. 3 Zaměstnanost vybraných podniků (průměrný počet zaměstnanců)
Ukazatel
Stora Enso Ždírec
Stora Enso Planá
Mayr-Melnhof Paskov

2008
370
260
231

2009
335
246
235

2010
342
245
241

2011
375
241
243

2012
269
231
248

Zdroj: viz metodika

Diskuze
Rentabilita vlastního kapitálu (RVK) měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál svých
vlastníků. Slouží tedy jako vodítko pro hodnocení výnosnosti investic, její výše závisí
především na efektivnosti podniku. K vypovídací hodnotě ukazatelů rentability je však nutno
poukázat na relativní úlohu hospodářského výsledku, i na některá úskalí této rozdílové
veličiny (například z pohledu metodiky účetnictví).
Faktory ovlivňující hospodářské výsledky a rentabilitu pilařské firmy lze identifikovat ve 3
oblastech.
V oblasti mikroprostředí firmy jsou to zpravidla: výrobní kapacity (vč. směnnosti a
flexibility výroby), technická a technologická úroveň a možnosti jejího dalšího rozvoje (vč.
dispozic odpisového fondu), lidské zdroje - jejich kvalita a principy řízení, výrobní a obchodní
strategie, finanční situace firmy.
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Faktory v oblasti mezoprostředí firmy tvoří: trh (jeho rozsah, dispozice, kvalita,
segmentace, postavení firmy na trhu), konkurence a konkurenceschopnost firmy, vývoj cen
dříví, kvalita a možnosti dodržení technických parametrů vyžadovaných trhem, projevy
nastupující internacionalizace a globalizace (role zahraničních investic a vazeb u
konkurence).
Vzhledem k váhově nejvýznamnější roli nakupované suroviny (dominantní na struktuře
celkových nákladů pilařské firmy – okolo 70%) – faktory v oblasti logistických řešení:
- strategie výběru a zajištění dodavatele dřevní suroviny; smluvní zajištění dodávek (jejich
specifikace),
- logistika hmotného toku dodávek suroviny při požadavcích vyrovnanosti a plynulosti;
možnosti eliminace dopadu sezónních těžeb a nenadálých cenových pohybů v oblasti
surovinových zdrojů a produktů výroby,
- technické a věcné stránky přejímky dřevní suroviny,
- výrobní a skladovací kapacity a jejich možné optimalizace,
- monitorování dopravní sítě, dopravních nákladů a nároků na kvalitu a rychlost dopravy,
- sledování a vyhodnocování nových trendů v makroekonomice státu, v jeho obchodní
politice a ve zvyklostech a principech vedení partnerských vztahů v obchodní oblasti.

Závěr
Reálnou ekonomiku každého odvětví (i státu) vytváří konkrétní subjekty, vyvíjející
ekonomickou
(podnikatelskou)
činnost.
Jednou
ze
základních
podmínek
konkurenceschopnosti podniků v tržním prostředí je permanentní a exaktní sledování a
vyhodnocování vlastní ekonomické situace, zejména situace finanční.
Předmětem příspěvku byla aplikace finanční analýzy u dřevozpracujících podniků
s účastí zahraničního kapitálu, za pětileté období 2008 – 2012. K cílům patřila kvantifikace
ukazatelů rentability, jako příspěvek k odvětvové ekonomické analýze a hodnocení postavení
podniků v dřevozpracujícím průmyslu ČR. Z pohledu vstupních dat byly v analýze použity jen
zveřejňované údaje.
Celkově lze konstatovat, že ukazatele rentability vykazují u všech tří podniků
v posledních letech velmi problematický vývoj (viz roky 2011 – 2012). Z výsledků vyplynulo,
že rozhodující roli zde má cena nakupované suroviny – dříví, resp. vývoj cen pilařské
kulatiny od roku 2011 (dosud). Na druhé straně je nutno poznamenat, že právě uvedené
podniky jsou uváděny za základní cenotvorné činitele cen dříví v ČR. Otázkou je, zda
vlastnící považují dosavadní návratnost vložených prostředků za dostačující – např. v relaci
s případným alternativním investováním.
Z analýzy zaměstnanosti u předmětných podniků vyplývá poměrně nízký počet
zaměstnaných osob – v roce 2011 to bylo 859 osob, což představuje 11,2 % z celkového
počtu zaměstnaných osob, ač se v tomto roce tyto 3 podniky podílely na celkovém
zpracování pilařské kulatiny v ČR ve výši cca 40,1%, na výrobě řeziva pak podílem 34,0%.
Znepokojující skutečností je další proces zužitkování dříví, kdy v ČR v roce 2011
z celkové výroby 4 153 tis. m3 jehličnatého řeziva představoval vývoz 3 084 tis. m3, což je
74,3%, v roce 2012 - z celkové výroby 3 997 tis. m3 jehličnatého řeziva představoval vývoz
2 910 tis. m3 - 72,8%. [1, 2] Zde se potvrzuje, že podniky se zahraniční kapitálovou účastí
produkují polotovary s vysokým podílem suroviny a nízkým zastoupením přidané hodnoty,
převážně s cílem jejich exportu do země investora (v našem případě především Rakousko),
resp. reexportu do třetích zemí (nejčastěji Itálie).
Závěrem je možno konstatovat, že dřevařský průmysl je pro ČR i EU z ekonomického
hlediska důležitým, a z pohledu spotřeby disponibilní ekologické a obnovitelné suroviny –
dříví, perspektivním oborem. Význam odvětví také spočívá v socioekonomických
souvislostech, a vedle samotné zaměstnanosti i v kontextu s podporovanými aktivitami ve
prospěch rozvoje venkova. Zajištění konkurenceschopnosti podniků dřevařského průmyslu
v rámci EU proto patří mezi klíčové úkoly ČR. Přitom však ve věci dosavadních zkušeností
s účastí zahraničního kapitálu zde vystupuje řada zásadních otázek.

180

Literatura:
[1] Anonymus. 2012. Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2011. Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR, Praha 2012, (http://www.mpo.cz/)
[2] Anonymus. 2013. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce
2012.
Ministerstvo
zemědělství,
Praha
2013,
ISBN
978-80-7434-112-0,
(http://eagri.cz/public/web/file/263114/Zprava_o_stavu_lesa_2012.pdf)
[3] JÁNSKÝ, J., KUPČÁK, V., ŽIVĚLOVÁ, I. 2008. Regional aspects of wood-working
industry in the Czech Republic. International Scientific Conference - „Economic forum 2008“,
Laski, Polsko. In INTERCATHEDRA, Annual bulletin of plant-economic department of the
European wood technology univerzity studies. Poznaň: Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu. Sv. 24, č. 1, s. 40-43. ISSN 1640-3622.
[4] GRŰNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. 2001. Finanční analýza a plánování podniku. 2. vyd.,
VŠE, Praha 2001. 197 s. ISBN 80-7079-587-5.
[5] KUPČÁK, V. 2006. Investiční pobídky v dřevařském průmyslu ČR. In. Zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie Priame zahraničné investície v drevospracujúcom
priemysle. Technická univerzita vo Zvolene, s. 47 – 53, ISBN 80-228-1598-5.
[6] KUPČÁK, V. 2012. Některé regionální a sociálně ekonomické aspekty dřevařského
průmyslu v České republice. [CD-ROM]. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference Region v rozvoji společnosti 2012. Vyd. Mendelova univerzita v Brně, s. 385 389. ISBN 978-80-7375-652-9.
[7] PRAŽAN, P., PŘÍKASKÝ, F. 2007. Postavení malých a středních pilařských provozů v
ČR. Lesnická práce, roč. 86, č. 03/2007, str. 64 - 65
Příspěvek uvádí další výsledky výzkumného projektu č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení
disparit mezi vybranými regiony“, řešeného za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Kontaktní adresa autora:
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., Ústav regionální a podnikové ekonomiky, Fakulta
regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1,
613 00 Brno, Česká republika, e-mail: kupcak@mendelu.cz

181

Regional Disparities in Wages
Luboš Marek

Abstract:
The goal of this article is to assess disparities in wages over regions of the Czech Republic,
utilizing wage data for the years 2000 through 2012. Our data source is the Trexima
Company. The annual data is reported in quarterly units; our study observes the average
wages in the second quarter of each year. The scope of the data set on which the analyses
were carried out was gradually increased from more than 300,000 observations in 1995 to
approx. two million in 2013. This data is structured in a very detailed way – in interval
distribution with the width of each interval at 500 CZK. Data from the entire Czech Republic
is at our disposal, subdivided by gender, age (3 groups), and regions. In other words, we are
able to calculate the average wage for men between 30 and 50 years of age in the South
Moravia Region, etc. We are also able to calculate other characteristics of the wages, such
as the standard deviation, median, upper and lower quartile, and 10% and 90% quantile. We
also calculated the Gini index for each region and evaluated the time evolution of this index.
This comparison enables us to assess wage distribution in different regions of the Czech
Republic. In this article, we not only compare the average wages by region, but also consider
quantiles and standard deviations as measures for the comparison. Since we also have at
our disposal frequency distributions in individual regions, we can also compare the evolution
of the probability distributions of the wages and show that these distributions are
considerably different between the regions. Data from the regions will also be compared with
the aggregate data from the Czech Republic as a whole.

Key words:
average of wage, wage characteristic, disparities in wages, Gini index

Introduction – Goal of Study
The goal of this article is to assess disparities in wages over regions in the Czech Republic. It
is not only a comparison of average wages in those regions, but also establishing and
comparing other characteristics of wages. We will be mainly interested in quantiles,
especially median, upper and lower quartiles, and the first and last deciles. The Gini index
will be used as a measure for comparing redistribution of wages between the regions of the
Czech Republic. We must realize that we have two million observations, that is, about 50%
of the entire population is at our disposal. That is why there is no need to specifically test the
outcome of our analysis. Some more detailed results can be found, e.g., in [2], [3], and [4].

Average Wages in Regions of the Czech Republic
Data from the most recent 13 years is at our disposal. The individual values are shown in the
Table, in which the regions are ranked in the descending order of the average wage values
in 2012. At first sight it is clear that there are significant differences between the average
wages in the regions.
Table 1: Average wages in regions of the Czech Republic
Region

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Prague

16,760

17,865

19,592

21,813

21,424

23,027

25,463

27,727

29,780

31,411

31,827

32,257

32,301

Středočeský

13,969

15,011

15,821

17,247

17,238

18,287

19,281

20,662

22,184

23,443

24,174

24,639

25,288
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Region

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Jihomoravský

12,132

13,014

14,344

16,154

16,156

16,925

18,129

19,704

20,997

22,203

22,900

23,689

23,977

Moravskoslezský

13,406

14,817

15,793

17,403

17,207

17,827

18,627

19,925

21,262

21,710

22,475

23,063

23,366

Plzeňský

12,792

14,060

15,558

17,046

16,604

17,458

18,059

19,779

20,953

21,834

22,554

22,697

23,241

Liberecký

12,616

13,747

14,572

16,213

16,557

17,086

18,436

19,521

20,492

21,593

22,547

22,963

23,193

Ústecký

13,386

14,607

15,565

17,124

17,232

17,645

18,206

19,681

20,567

21,641

22,211

22,521

22,764

Královehradecký

12,310

13,688

14,312

15,907

16,004

16,530

17,349

19,026

20,203

21,305

21,785

22,160

22,683

Vysočina

11,057

12,672

13,583

14,584

15,355

16,424

17,485

18,986

20,427

20,785

21,454

21,955

22,239

Jihočeský

12,661

13,506

14,581

15,655

16,061

16,808

17,550

19,013

20,186

20,988

21,720

21,966

22,215

Olomoucký

11,730

12,998

14,242

15,832

15,877

16,495

17,344

18,751

19,662

20,647

21,217

21,633

21,797

Pardubický

11,677

12,961

14,010

15,475

15,657

16,289

17,248

18,478

19,776

20,616

20,988

21,244

21,604

Zlínský

12,266

13,167

13,716

15,600

15,629

16,278

17,084

18,453

19,489

20,245

20,864

21,256

21,349

Karlovarský

11,807

13,079

14,362

15,488

15,806

16,438

17,414

18,678

19,482

20,775

21,310

21,146

21,306

Source: Trexima and our own calculations

A better insight into the differences will be provided by graphs. It is obvious that Prague is a
special category by itself, which goes beyond comparison with the other regions. This fact is
not surprising because most central authorities and government offices have their seats
there as well as many important (including foreign) companies. Many expatriates work here
as managers and their salaries are comparable to those they would get back home. A
comparison by profession would undoubtedly be interesting: there is a question whether
salary of a basic school teacher or bricklayer in Prague is or is not about the same as in the
rest of the country. Unfortunately, we do not have any data for such a comparison.
Another region in which the wages are above the average of the remaining ones is the
Středočeský region. An explanation is relatively easy: the average is increased by wages at
Škoda Mladá Boleslav.
The last among the regions with about the same average level of wages in 2012, are the
Zlínský and Karlovarský regions.
Comparing the 2012 average wages in regions with that over the entire Czech Republic
(amounting to 24,829 CZK), we get a slightly surprising observation: only the wages in the
Středočeský region and Prague were higher, in all the remaining regions in the Czech
Republic the wages were lower than the nationwide average. Let us notice that time
evolution of average wages can be predicted using probability models. Details can be found,
e.g., in [1], [4], [5], and [6].

Average wages in the regions of the Czech Republic according to gender
Let us now view the average wages in selected regions subdivided by gender. We selected
two regions with the highest (Prague and Středočeský) and two regions with the lowest
(Zlínský and Karlovarský) 2012 average wages.
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Fig. 1: Evolution of average wages in regions of the Czech Republic
Source: our own calculations

Table 2: Average wages in the regions CR according to gender
Gender

Year

Prague

Středočeský

Zlínský

Karlovarský

Men

2000

19,179

16,070

14,430

13,685

Women

2000

14,134

11,690

9,902

9,711

Men

2001

20,185

16,878

15,188

14,757

Women

2001

15,244

12,552

10,723

10,839

Men

2002

22,408

18,097

15,515

16,439

Women

2002

16,681

12,956

11,645

11,848

Men

2003

24,602

19,293

17,629

17,546

Women

2003

18,653

14,461

12,932

12,884

Men

2004

24,086

19,876

17,829

17,842

Women

2004

18,386

14,827

13,563

13,788

Men

2005

25,993

21,104

18,558

18,606

Women

2005

19,606

15,613

14,175

14,435

Men

2006

29,047

21,681

19,627

19,701

Women

2006

21,490

16,568

14,802

15,421

Men

2007

32,466

23,374

21,524

21,503

Women

2007

22,933

17,723

15,812

16,233

Men

2008

34,966

25,325

22,994

22,581

Women

2008

24,560

18,803

16,553

16,847

Men

2009

36,811

26,917

23,652

23,748

Women

2009

25,964

19,839

17,326

18,019

184

Gender

Year

Prague

Středočeský

Zlínský

Karlovarský

Men

2010

37,060

27,788

24,441

24,630

Women

2010

26,558

20,521

17,852

18,396

Men

2011

37,538

28,598

24,825

24,323

Women

2011

26,968

20,634

18,217

18,448

Men

2012

37,619

29,504

25,165

24,245

Women

2012

27,034

21,044

18,147

18,819

Source: Trexima and our own calculations

The situation is again better evaluated in a chart. There is a pair of data for each region. In all
regions the higher wage values are men's and lower women's.
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Fig. 2: Evolution of average wages in selected regions of the Czech Republic according to
gender.
Source: our own calculations

A very interesting aspect is that women's average wages in Prague are higher than men's
average wages in the Zlínský and Karlovarský regions. Otherwise it is indisputable that
women's average wages are lower than those of men's in all regions However, should we
want to give a serious weight to such a statement, we would have to compare wages
between men and women at the same working positions. We do not have data of this kind at
our disposal.

Quantile values for wages in selected regions of the Czech Republic
For each region we have 10%, 25%, 50%, 75%, and 90% quantiles of wage values. This
means 5 × 14 = 70 items; it does not make much sense to display such extensive data in one
chart. The corresponding tables would also be too large. We will only choose a few numbers
to show.
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Let us compare the "richest" and "poorest" regions (in 2012), i.e., Prague and the
Karlovarský region.
60 000
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Praha 90
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Fig. 3: Wage quantiles in Prague and the Karlovarský region
Source: our own calculations

The numbers at the region name stand for the quantile percentages. The lines in the chart
cover each other but we can read some interesting information from it anyway. Let us only
consider the year 2012 (the situation was similar in the previous years):
 The 75% quantile in Prague (34,645) is higher than the 90% quantile in the
Karlovarský region (31,420);
 The 50% quantile in Prague (25,431) approximately equals the 75% quantile in the
Karlovarský region (25,186; the lines cover each other in the chart);
 The 25% quantile in Prague (19,121) approximately equals the 50% quantile in the
Karlovarský region (19,572; the lines cover each other in the chart);
 The 10% quantile in Prague (13,973) approximately equals the 25% quantile in the
Karlovarský region (14,606; the lines cover each other in the chart).
In other words:
 25% of employees in Prague have wages higher than 34,645 CZK, while in the
Karlovarský region only 10% of employees have wages above 31,240 CZK;
 50% of employees in Prague have wages higher than 25,431 CZK, while in the
Karlovarský region 25% of employees do not get more than 25,186 CZK of wages;
 While in Prague 75% of wages are above 19,121 CZK, in the Karlovarský region only
50% of wages are above 19,572 CZK; and
 In Prague 10% of employees have wages below 13,973 CZK, in the Karlovarský
region 25% of employees have wages below an approximately identical amount
14,606 CZK.
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We could go on with such comparisons (there are 14 regions). However, that would entail an
extensive study of its own, so we cannot go into further comparisons in this article.

Gini index in the regions of the Czech Republic
The Gini index is often used as a measure of wealth redistribution; in our case, that of wages
in different regions of the Czech Republic. The long-term value of the Gini index for the entire
Czech Republic is around 0.26. This value is a little higher than that valid in the NorthEuropean countries, but lower than the average for EU or OECD (the usual values in
developed European countries are between 0.30 and 0.34, in the U.S.A. between 0.45 and
0.49). In other words, the distribution of wages in the Czech Republic is rather egalitarian in
comparison with most countries in the world.
Let us now have a look at the situation in individual regions.
Table 3: Gini index in the regions of the Czech Republic
year

Moravskoslezský

Zlínský

Olomoucký

Jihomoravský

Vysočina

Pardubický

Královehradecký

2000

0.233

0.240

0.223

0.242

0.229

0.235

0.226

2001

0.233

0.236

0.225

0.240

0.240

0.237

0.231

2002

0.236

0.226

0.228

0.237

0.236

0.240

0.230

2003

0.227

0.237

0.223

0.236

0.220

0.238

0.226

2004

0.224

0.229

0.219

0.229

0.224

0.228

0.215

2005

0.233

0.234

0.226

0.238

0.233

0.231

0.222

2006

0.238

0.236

0.225

0.248

0.235

0.235

0.230

2007

0.238

0.237

0.228

0.250

0.232

0.233

0.230

2008

0.239

0.237

0.226

0.253

0.236

0.236

0.229

2009

0.235

0.235

0.231

0.258

0.236

0.233

0.231

2010

0.238

0.236

0.230

0.256

0.236

0.235

0.229

2011

0.242

0.234

0.231

0.260

0.237

0.235

0.230

2012

0.241

0.232

0.235

0.261

0.236

0.233

0.232

year

Liberecký

Ústecký

Karlovarský

Plzeňský

Jihočeský

Středočeský

Prague

2000

0.242

0.241

0.233

0.235

0.246

0.237

0.294

2001

0.236

0.238

0.235

0.231

0.249

0.235

0.297

2002

0.233

0.241

0.239

0.229

0.245

0.245

0.306

2003

0.225

0.229

0.231

0.216

0.229

0.236

0.300

2004

0.219

0.237

0.230

0.214

0.224

0.235

0.278

2005

0.223

0.242

0.236

0.220

0.233

0.244

0.281

2006

0.227

0.246

0.229

0.234

0.237

0.244

0.289

2007

0.226

0.245

0.237

0.229

0.238

0.240

0.311

2008

0.235

0.245

0.235

0.227

0.238

0.243

0.311

2009

0.232

0.244

0.241

0.233

0.240

0.250

0.310

2010

0.233

0.245

0.238

0.232

0.242

0.247

0.304

2011

0.234

0.245

0.232

0.234

0.243

0.252

0.310

2012

0.230

0.243

0.231

0.237

0.238

0.256

0.312

Source: our own calculations
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Let us consider the latest year, 2012.

The Figure confirms that there are no significant differences between regions (except for
Prague). The data is sorted in ascending order; the highest values after Prague are those of
the Jihomoravský and Středočeský regions. These regions also had the second and third
largest average wage values (in the reverse order). Next to the last is the Karlovarský region,
which again corresponds to the level of its average wage.
Prague is again a separate entity. The average wages in Prague are close to those in
developed European countries, and the same is true for the Gini index. Among other things,
it means that differentiation in wages (the level of redistribution) is much higher in Prague
than in the remaining regions.

Summary
The average wages in the Czech Republic are approximately comparable among all regions
except for Prague and the Středočeský region. Prague is a long-term exception – the
average wage in the capital city is much higher than those in the rest of the Czech Republic.
This fact is also confirmed by wage quantiles. It is not at all surprising because most central
authorities and government offices have their seats there, as well as many important
companies. Many expatriates work here as managers and their salaries are comparable to
those they would get back home. The variability, i.e., differentiation of wages is also highest
in Prague. This also means a higher level of wealth redistribution than in the remaining
regions. The value of the Gini index is an indication of the latter fact: it is equal to 0.312 in
Prague, which is on par with values in most developed European countries
The second highest average wages are in the Středočeský region. Here an important role is
likely to be played by the Škoda car manufacturer, which pulls up the wages in the whole
region. Hence the Gini index value (0.261) is higher here than in the remaining regions in the
Czech Republic.
Neither the average wages nor the Gini index values are significantly different among the
other regions, even though some differences do exist there as well. But they are not as
pronounced as those in Prague and the Středočeský region.
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Comparing the 2012 average wages in regions according to gender, men's average wages in
Prague are the highest (37,619 CZK) and women's average wages in the Zlínský region are
the lowest (18,147 CZK). It is interesting that, for example, women's average wages in
Prague (27,034 CZK) are substantially higher than women's average wages in the Zlínský
(25,165 CZK) or Karlovarský (24,445 CZK) regions.
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The importance of pension funds among the other
institutions of the Polish financial system
Mariusz Dybał

Abstract:
The purpose of the article was to assess development and significance of pension funds
among the other institutions of the Polish financial system. Although studied the period from
the creation of pension funds (1999) to mostly 2011, some of the data involved the year
2012. Author verify positive the thesis that pension funds have become an important
participant in the financial system.

Key words:
Pension funds, financial system, pension

Introduction
In 1999 there was a reform of pension system in Poland1. The multipillar2 system has
been established, in which open-ended pension funds (OFE - Pillar II), where the
participants' contributions are capitalised, play a significant role. At the same time, Pillar I, the
pay-as-you-go pillar, becomes much more transparent owing to the introduction of a close
link between the amount of contribution and the benefit received (defined contribution
system). Pillar III - the system of voluntary, additional employee pension schemes - is
expanding considerably. Such a system makes it possible to implement the core objective of
ensuring the highest possible level of benefits to future generations, protected against
inflation3 and adequately reflecting former earnings and thus the system input in the form of
contributions, while maintaining the insurance guarantee for the system's participants
currently using pension benefits4. OFE represented and managed by pension societies (PTE)
form a mandatory funded pillar, which is subject to supervision by the state. Retirement
benefits are financed from the participant's individual savings, which are accumulated and
invested over the financial markets throughout his/her career5.

Research objectives and methods
Like it was said, the open pension funds and their management companies has been
established in Poland in 1999. Thus, the year 2013 is the fifteenth year of its operations. It
seems that this is sufficient time to assess their development and significance among the
other institutions of the Polish financial system. And this is the purpose of the article.
Author has decided to verify the following thesis:
 Pension funds have become an important participant in the financial system.
1

Mariusz Dybał 'Funded pension - a remedy for an ageing society' (2012) 117.

2

Mariusz Dybał 'Reformy systemów emerytalnych' (2013) 297-301.
Mariusz Dybał 'Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych' (CeDeWu 2008) 32.
4
'Security through competition. Performance analysis of the second pillar' (Superintendency of
pension funds 2000) 14.
5
Mariusz Dybał 'Istota i rodzaje systemów emerytalnych' (2010) 234.
3
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In order to achieve the objective author:
 determine financial entities in the financial system,
 determine the number of individual financial institutions,
 determine the pension funds assets,
 determine the pension funds assets in relation to the assets of the financial system,
 determine the pension funds assets in relation to GDP,
 determine the annual increase in the assets of financial institutions,
 determine the number of pension fund members,
 determine the value of social security contributions transferred to pension funds,
 determine the effects of the investment policy of pension funds.
These above are the research tasks. It can therefore be concluded that the subject of the
research will be pension funds, the financial system, the country and the relationships
between these. The research covers mainly years 1999-2012, and the author uses in the
work of the following test methods:
 review of scientific literature and normative documents,
 comparative analysis,
 statistical analysis.

Pension funds vs financial system
According to the National Bank of Poland (NBP) Polish financial system consists mainly
of commercial banks, cooperative banks, credit unions, insurance companies, investment
funds, pension funds, and brokerage entities6. Tab. 1 presents the number of financial
institutions in Poland.
At the end of 1999 the highest share in financial system in terms of number of institutions
had respectively: cooperative banks (781), credit unions (228), commercial banks (77),
investment funds (61), insurance companies (56), brokerage entities (48) and pension funds
(21). At the end of 2011 the structure has been changed. Despite the fact that the position of
the cooperative banks remained the most numerous institutions operating (574) and pension
funds once again proved to be the least number (14), the other places have sprung up
changes. Investment funds took second place (484), third commercial banks (66), fourth
brokerage entities (65), insurance companies, the fifth (61), credit unions sixth (59).
Tab. 1: The number of financial institutions in Poland, 1999-2011
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Commercial
77 73 69 59 58 57 61 63 64 70 67 70 66
banks
Cooperative
781 680 642 605 600 596 588 584 581 579 576 576 574
banks
Credit unions
228 146 144 120 109 83 76 70 67 62 62 59 59
Insurance
56 66 71 72 76 69 68 65 67 66 65 63 61
companies
Investment
61 81 96 117 128 254 190 241 277 319 369 417 484
funds
Pension funds
21 21 17 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14
Brokerage
48 49 42 38 36 40 42 47 53 58 59 64 65
entities
Source: 'Financial System Development in Poland 2010' (NBP 2012) 9; 'Rozwój systemu finansowego w Polsce w
2011r.' (NBP 2012) 14; 'Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004r.' (NBP 2005) 14; 'Izba zarządzających
6

'Financial System Development in Poland 2010' (NBP 2012) 9.
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funduszami i aktywami Raport 2004' (IZFA 2005) 24; <http://www.izfa.pl/files_user/dane/raport_2004.pdf>
accessed 8 April 2013

In the analyzed period, only the number of pension funds, credit unions and cooperative
banks continued to diminish. The reasons, however, were different. While in the case of
credit unions and cooperative banks was willing to adapt to the requirements of the law in the
case of pension funds were the cause of mergers and acquisition. On the contrary was the
case of investment funds, the number of which increased year after year. In the case of
commercial banks and brokerage entities, the situation was variable - sometimes their
number increased and sometimes decreased.
There are various ways of measuring the relative importance of pension funds in the
financial system. One common method is to determine the percentage of industry assets
held by each financial institutions. Tab. 2 shows the assets of the financial system by
individual financial institutions. As one can see, the participation in the financial system in
terms of number of institutions does not translate into participation in terms of assets. At the
end of 1999 the highest share in financial system in terms of assets had respectively:
commercial banks (PLN 348 billion), insurance companies (PLN 28.9 billion), cooperative
banks (PLN 15.4 billion), brokerage entities (PLN 3.48 billion), investment funds (PLN 3.1
billion), pension funds (PLN 2.3 billion) and credit unions (PLN 0.9 billion). At the end of 2011
the structure has been changed. Despite the fact that the position of the commercial banks
remained the same (PLN 1188.3 billion), the other places have sprung up changes. Pension
funds took second place (PLN 224.7 billion), third insurance companies (PLN 146.1 billion),
fourth investment funds (PLN 114.9 billion), fifth cooperative banks (PLN 106.1 billion), sixth
credit unions (PLN 15.2 billion), seventh brokerage entities (PLN 10.1 billion).
Tab. 2: Assets of financial institutions in Poland, 1999-2011 (PLN billion)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
348.0 410.4 448.2 443.1 463.3 499.7 539.3 624.0 727.1 963.2 977.2 1062.11188.3
Commercial
banks
15.4 18.0 21.5 23.4 25.7 38.8 47.1 57.8 65.7 75.9 82.4 96.4 106.1
Cooperative
banks
0.9
1.2
1.8
2.5
3.4
4.2
5.3
6.0
7.3
9.4 11.6 14.1 15.2
Credit unions
28.9 37.9
48 57.5 65.7 77.9 89.6 108.6 126.9 137.9 139.0 145.2 146.1
Insurance
companies
3.1
9.5 12.1 22.8 33.2 37.6 61.6 99.2 134.5 76.0 95.7 120.1 114.9
Investment
funds
2.3
9.9 19.4 31.6 44.8 62.6 86.1 116.6 140.0 138.3 178.6 221.3 224.7
Pension funds
3.6
3.9
2.9
2.8
3.7
5.5
6.9 10.8 11.8
8.6
9.9
9.2 10.1
Brokerage
entities
Total 402.2 490.9 553.9 583.7 639.8 726.3 835.91023.0 1213.31409.3 1494.4 1666.91805.4
Source: 'Financial System Development in Poland 2010' (NBP 2012) 9; 'Rozwój systemu finansowego w Polsce w
2011r.' (NBP 2012) 14; 'Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004r.' (NBP 2005) 14; 'Izba zarządzających
funduszami i aktywami Raport 2004' (IZFA 2005) 24; <http://www.izfa.pl/files_user/dane/raport_2004.pdf>
accessed 8 April 2013

In the analyzed period, the value of assets of all types of financial institutions increased
substantially making total increase from PLN 402.2 billion in 1999 up to PLN 1805.4 billion in
2011. However, shares of the different institutions in total assets varied. Data on the subject
shown in Fig. 1.
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Fig. 1: Asset structure of the Polish financial system, 1999−2011 (%)
Source: Own calculations based on: 'Financial System Development in Poland 2010' (NBP 2012) 9; 'Rozwój
systemu finansowego w Polsce w 2011r.' (NBP 2012) 11; 'Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004r.' (NBP
2005) 13

Commercial banks play the most important role in the Polish financial system in terms of
assets. But the share of the banking sector in the assets of the Polish financial system
continued to decrease. In the period under analysis, there was a decrease from 86.5% to
65.8%. On the other hand most of the other financial institutions were able to increase its
share in financial system. Thus, participation of pension funds increased from 0.6% to
12.4%, insurance companies share increased from 7.2% to 8.1%, investment funds share
increased from 0.8% to 6.4%, cooperative banks share increased from 3.8% to 5.9%, credit
unions share increased as well from 0.2% to 0.8%, brokerage entities on contrary decreased
its share from 0.9% to 0.6%.
Based on Fig. 1, it can be concluded that in the period 1999-2011 the share of pension
funds increased from 0% to 12.4%. This was possible thanks to significant annual
increments of pension fund assets. Tab. 3 presents the percentage increase in assets of
financial institutions year on year.
From Tab. 3 shows that the fact that pension funds over 13 years have become the
second force in the Polish financial system was thanks to above-average increases in their
assets. In the years 2000-2011 the year on year pension funds asset growth were mostly
higher than the growth of the entire financial system. Moreover, during the mentioned period
the growth rate was negative only once. This took place in 2008, which is at the epicenter of
the global financial crisis. That year, there have been significant declines in the stock market
hence increase in assets for pension funds was -1.2%, and for brokerage entities and
investment funds change was even more severe: -27.1%, -43.5%, respectively.
Tab. 3: Growth in assets of financial institutions in Poland, 2000-2011 (y/y, %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Commercial banks
17.9 9.2 -1.1 4.6 7.9 7.9 15.7 16.5 32.5 1.5 8.7 11.9
Cooperative banks
16.9 19.4 8.8 9.8 51.0 21.4 22.7 13.7 15.5 8.6 17.0 10.1
Credit unions
33.3 50.0 38.9 36.0 23.5 26.2 13.2 21.7 28.8 23.4 21.6 7.8
Insurance companies 31.1 26.6 19.8 14.3 18.6 15.0 21.2 16.9 8.7 0.8 4.5 0.6
Investment funds
206.5 27.4 88.4 45.6 13.3 63.8 61.0 35.6 -43.5 25.9 25.5 -4.3
Pension funds
330.4 96.0 62.9 41.8 39.7 37.5 35.4 20.1 -1.2 29.1 23.9 1.5
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Brokerage entities
8.3 -25.6 -3.4 32.1 48.6 25.5 56.5 9.3 -27.1 15.1 -7.1
Total 22.0 12.9 5.4 9.6 13.5 15.1 22.4 18.6 16.2 6.0 11.6

9.8
8.2

Source: Own calculations based on: 'Financial System Development in Poland 2010' (NBP 2012) 9; 'Rozwój
systemu finansowego w Polsce w 2011r.' (NBP 2012) 11; 'Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004r.' (NBP
2005) 13

Generally, pension funds have positive influence over the financial market. To be more
specific, three basic channels of the impact of funded pensions on financial development can
be distinguished. Firstly, direct changes in savings and the size and composition of the
financial system as a result of establishing pension funds. Pension funds can affect the
savings rate of the economy and hence change the level of financial intermediation.
Secondly, direct effects on financial intermediation are also to be expected. Pension funds
may buy financial instruments which increase public debt. Hence, market capitalisation will
grow and the maturity of public debt maturity could increase. The development of a public
debt market could in turn foster the growth of the market for private securities. Thirdly,
changes in the efficiency and composition of financial intermediation as a result of the
emergence of pension funds and other institutional investors. Some improvements in the
operation of the financial system may result from regulatory reform and the operation of
pension funds and other institutional investors that participate in the new funded system.7

Pension funds' growth factors
An important feature of the Polish pension system is that there is a compulsion to
participate in the second pillar. Therefore, the society has no choice, each newly entering the
labor market must choose a pension fund. This feature significantly distinguishes operation
of pension funds from other institutions of the financial system. Other participants in the
financial system are not afforded such comfort. Tab. 4 presents information on the number of
participants in pension funds in the 1999-2011.
Based on data from tab. 4, it can be concluded that there had been an increase in
membership of pension funds by 60%. This represents an increase from 9.7 million members
in 1999. up to 15.5 million in 2011. Thus, about 40% of the population were members of the
pension funds and indirect investors in the financial market. The high number of participants
lies in the aforementioned mandatory participation. However, the annual increase due to join
the labor market subsequent generations of citizens.
During the analyzed period there was year to year increase in the number of members
with the exception of 2005. The reason lies in the activities of Social Security Institution
(ZUS), which said that about 900,000 members do not comply with the relevant law.
Therefore, verification took place in 2005 and reduced the total number of pension funds
members by 300,000 (2.2%). This was despite the fact that according to preliminary data, the
funds attracted more than 600,000 new members8.
Tab. 4: Members of pension funds in Poland, 1999-2011 (million)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Members
9.7 10.4 10.6 11.0 11.5 12.0 11.7 12.3 13.1 13.8 14.4 14.9 15.5
Source:
<http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Dane_roczne/dane_roczne.html>
accessed 8April 2013; <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:edQdLC_IN0J:www.knf.gov.pl/Images/konkurencja_na_rynku_ofe_tcm757063.pdf+&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESjcrvdWm7qqoKYBAbaaYh988SnuZHtFBCA8nmDel0iSVSJf0Mwu
cHV059y2jNWU-l-BOicejanuoNdPxi4-yLeep8eaUHvLQs1rKra_is9aPDBx9lPzitS2Om92H-1G8H6Bqy5&sig=AHIEtbQvDN8TE0zZ9FjUlHENEkiBK2pqbw> accessed 8 April 2013;
<http://www.knf.gov.pl/Images/rynek_ofe_2005_tcm75-4940.pdf> accessed 8 April 2013
7

Juan Yermo The Role of Funded Pensions in Retirement Income Systems: Issues for the
Russian Federation (OECD 2012) 12.
8
<http://www.knf.gov.pl/Images/rynek_ofe_2005_tcm75-4940.pdf> accessed 8 April 2013.
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Members of pension funds must pay a contribution. The contribution is payable by the
employee and the employer on the amount not higher than 30 times the average wage,
having first been grossed up on an annual basis. The social insurance contribution rate is
45% of the ungrossed wage before tax. In Poland, as well as in Argentina and Uruguay, the
contribution collection system is centralised. It means that the entire contribution amount is
channelled to the Social Security Institution, where it is distributed to the different funds, i.e.
the retirement, disability, health and accident funds.
The contribution proportion appropriated for pension insurance represents 19.52% of the
contribution base, of which 12.22% is credited to the insurance account in Pillar I and 7.3% is
transferred by ZUS to the selected pension fund in Pillar II. If an insured person aged 30 - 50
opts out of Pillar II, the full retirement pension contribution of 19.52% of the wage is credited
to the person's account with ZUS9. Fig. 2 presents the value of contributions transferred to
pension funds by Social Security Institution.
Based on the data from Fig. 2, it can be concluded that an increasing number of pension
fund members generate more and higher contributions. The only exception is the year 2011
due to problems with public finances government decided to reduce the contribution rate
from 7.3% to 2.3%. The remaining 5% were transferred to the account of the Social Security
Institution (Pillar 1). In the years 1999-2011 the amount of contributions has increased from
PLN 2.3 billion to PLN 15.1 billion. This represents an increase of 556%. If, however, take
into account only the years 1999-2010 there would be an increase of 840%.
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Fig. 2: Amount of contributions transferred to OFEs by ZUS, 1999−2011 (PLN
billion)
Source: Own calculations based on <http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=1319&name=of130130.xls> accessed
8 April 2013; Mariusz Dybał "Finansowanie okresu przejściowego' (2014)

Retirement benefits are financed from the participant's individual savings, which are
accumulated and invested over the financial markets throughout his/her career. This means
that both the amount of the pension and the value of assets held in pension funds also

9

<http://www.knf.gov.pl/en/Images/Security_through_competition_eng_tcm81-5086.pdf>
accessed 8 April 2013.
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depends on the quality of management. The better the pension societies manage funds
entrusted to them, the higher the value of pension assets and pension funds.
Tab. 5: Result of pension funds investments, 2001-2011 (PLN billion)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Result of pension funds
1.1 1.3 1.6 2.0 2.7 3.3 4.2 5.4 5.8 6.1 8.0
investments
Source:
<http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Dane_roczne/dane_roczne.html>
accessed 8April 2013; <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:edQdLC_IN0J:www.knf.gov.pl/Images/konkurencja_na_rynku_ofe_tcm757063.pdf+&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESjcrvdWm7qqoKYBAbaaYh988SnuZHtFBCA8nmDel0iSVSJf0Mwu
cHV059y2jNWU-l-BOicejanuoNdPxi4-yLeep8eaUHvLQs1rKra_is9aPDBx9lPzitS2Om92H-1G8H6Bqy5&sig=AHIEtbQvDN8TE0zZ9FjUlHENEkiBK2pqbw> accessed 8 April 2013

Tab. 5 presents the investment performance of pension funds. It should be noted that
the investment policy pursued by pension societies was effective. Every year, PTE multiply
funds deposited in pension funds. What's more, every year it was getting higher value. This
took place even during the financial crisis of 2008 (PLN 5.4 billion). At the end of 2011,
pension funds had accumulated PLN 224.7 billion assets of which PLN 179.2 billion (79.8%)
came from contributions from Social Security Institution and PLN 45.5 billion (20.2%) were
earned by the pension funds themselves.

Conclusions
The purpose of the article was to assess development and significance of pension funds
among the other institutions of the Polish financial system. Although studied the period from
the creation of pension funds (1999) to mostly 2011, some of the data involved the year
2012. On the basis of the presented study should be noted that the aim of the study was
achieved. Author verify positive the thesis that pension funds have become an important
participant in the financial system. The study leads to the following conclusions:
 Pension funds are the less frequent group of financial institutions in the financial
system. Over the years as a result of mergers and acquisitions, the number was
reduced from 21 to 14;
 Starting from zero, at the end of the period, pension funds have accumulated assets
of PLN 224.7 billion. Thus became the second financial institution after commercial
banks in the financial system in terms of assets;
 Every year increased participation of pension funds in the polish financial system
assets (12.4% in 2012), and in relation to GDP (15.7% in 2010);
 Pension funds were characterized by the annual increase in the value of assets with
the exception of 2008 as the financial crisis reduced the value of assets accumulated
in the pension funds;
 Mandatory participation in pension funds resulted in 11.5 million people being pension
funds members in year 2011 (about 40% of the population);
 Contributions from Social Security Institute to pension funds were higher every year
and amounted to PLN 22.4 billion in 2011. In 2012, however, decreased to PLN 15.1
billion because Government decided to reduce the contribution rate from 7.3% to
2.3%;
 Every year, pension funds earn more and more for its members, PLN 8.0 billion in
2011;
 At the end of 2011, pension funds had PLN 224.7 billion accumulated assets of which
PLN 179.2 billion (79.8%) came from contributions from the Social Security
Institution and PLN 45.5 billion (20.2%) were earned by the pension funds
themselves;
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 Pension funds strengthen and develop the financial system, reduce the risk of the
pension system, multiply the savings of members but their future is uncertain due to
the deficit of public finances.
Tab. 6: Assets of the pension funds as percentage of GDP, 1999-2010 (%)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pension funds assets 0.3 1.3 2.5 3.9 5.3 6.8 8.9 11.1 12.0 10.9 13.3 15.7
Source: Own calculations based on
<http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4403_PLK_HTML.htm?action=show_archive> accessed 8 April 2013;
<http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Dane_roczne/dane_roczne.html>
accessed 8 April 2013; Mariusz Dybał 'Wpływ OFE na deficyt budżetowy i dług publiczny' (2013)
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Podnikateľské subjekty a klastre ako aktéri regionálneho
rozvoja v SR
Business Entities as the Actors of Regional Development
in the SR
Daniel Melo, Stanislava Pavľáková

Abstrakt:
Hlavným cieľom tohto článku je analyzovať postavenie podnikateľských subjektov a klastrov
ako najdôležitejších aktérov regionálneho rozvoja a určiť ich vplyv na vybrané regionálne
makroekonomické ukazovatele. Článok sa zameriava pomerom podnikateľských subjektov
v jednotlivých ekonomických sektoroch v regiónoch Slovenska. Autori navyše poukazujú na
počet fungujúcich klastrov v jednotlivých regiónoch. Z tohto dôvodu je v tomto článku
prediskutovaná aj dôležitosť a výhody klastrovania, ako novej formy zlepšovania
regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti.
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Abstract:
The main aim of the article is to analyze position of business entities and clusters as the
main actors of regional development and demonstrate their influence on selected regional
macroeconomic indicators. The article is focused on the proportion of business entities in the
economy sectors in the Slovak regions. Moreover, authors state the number of functioning
clusters in regions. Therefore, the importance and benefits of clustering, as a new form
improving regional development and competitiveness, are discussed in this paper.

Key words:
Business entities, clusters, regional development, regional competitiveness, regional
macroeconomic indicators

Introduction
Nowadays, the world and countries are in the process of globalization and forming
consortia. In general, this fact reflects the increase in international and transnational linkages
in all areas and spheres of daily life. Not only the states, but the whole continents are much
more united than ever before. On one hand, the phenomenon called globalization has a lot of
advantages, but on the other hand, there exist some negative aspects of it as well. The
countries associated in the unions and federations should not be recognized only as one
united system but it is very important to take into consideration the diversity of the individual
regions. There are many external and internal influences, factors and private and public
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institutions that have negative or positive impact on each geographical area in the Slovak
Republic. Business entities and clusters are inherently the bodies that affect regional
development not only structurally and socially, but mostly economically. Basically, the theme
of the article connects terms regional development and competitiveness with business
entities and clusters as the actors of it. Bielik, P. (2008) writes that the basic business entity
in a market economy is a business/company1. He understood business as an economic and
organizational form of arrangement of production, trade and services, based on the
generating a profit through the business activities.
The concept of cluster is highly debated issue in the field of micro-regional, regional,
national as well as global institutions and organizations in recent years. However, there are
many different definitions and approaches to cluster among authors but almost all of them
share the idea of proximity, networking and specialisation.
Cortright, J. (2006) emphasizes that clusters are characterized as encompassing a
set of tangible assets, such as companies and infrastructure, and intangible ones, such as
knowledge, technologies, and know-how; and institutional elements such as public
administrations, training and research centres, that act interconnected in a geographic
space. Clustering refers to local concentrations of horizontally or vertically linked firms that
specialise in related lines of business together with supporting organisations. Clusters allow
enterprises to thrive under conditions of increasingly global competition (OECD, Business
Clusters. Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe, 2005).
Enright, M. J. (2004) proposes a cluster classification according to cluster
development stages differentiating between working clusters, latent clusters, potential
clusters, policy-driven clusters and wishful-thinking clusters. This typology reveals that
different stages of cluster development require individually tailored policies. Summing up,
several cluster types can be assessed today depending on their inherent cluster logic and
their cluster base and potential policy answers.
Belešová, S. (2009) recommends that the most appropriate a legal form is cooperative according to The Commercial Code for foundation of the cluster. The purpose of a
cooperative is to undertake business activities or to ensure the economic and social or other
benefits on the behalf of its members.
The need for better collection, development and harmonization of EU regional
statistics, the NUTS classification was established. It is the priority to unify the European
statistical system because the regional statistics are the key issue in the European statistical
system and form the base for defining of regional indicators2. Tab. 1 shows us the territorial
breakdown of the SR by Classification of NUTS, according to Schwartzová, M., Králiková, A.,
Haasová, G., Vachová, A. (2004).

1

Author´s addendum: There are many terms used for a company – business, enterprise, firm. For the purpose of
this diploma thesis this is good as the others mentioned.
2
European Commission. NUTS Classification. Available at WWW:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction>.
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Tab. 1: NUTS Classification of the Territory of the Slovak Republic

The Slovak republic

NUTS I –
the area of
the SR

The SR(1)

NUTS II –
groups of
regions
Bratislava
region
Western
Slovakia
Central
Slovakia
Eastern
Slovakia
4

NUTS III
- regions

NUTS
NUTS V IV municipalities
districts

Bratislava Region

8

73

Trnava Region
Trenčín Region
Nitra Region
Žilina Region
Banská Bystrica
Region
Prešov Region
Košice Region
8

7
9
7
11

251
276
354
315

13

516

13
11
79

66
440
2891

Source: Schwartzová, M., Králiková, A., Haasová, G., Vachová, A. (2004)

The official website of OECD defines regional development as follows: “Regional
development is a broad term but can be seen as a general effort to reduce regional
disparities by supporting (employment- and wealth-generating) economic activities in
regions.”3 The term regional development is also set by law, concretely in § 2 by the Law No.
539/2008 Coll. on support of regional development, as the set of the social, economic,
cultural and environmental processes and relationships that take place in the region, and
contribute to improving the competitiveness, sustainable economic development, social
development and territorial development and to balancing economic and social disparities
between regions. “A competitive region is one that can attract and maintain successful firms
and maintain or increase standards of living for the region’s inhabitants. Skilled labor and
investment gravitate away from “uncompetitive” regions towards more competitive ones.“4
This is stated by the official internet site of the OECD.

Aims of the Article
The main aim of the article is to analyze position of business entities and clusters as
the main actors of regional development and demonstrate their influence on selected
regional macroeconomic indicators. The main aim is supported by the partial objectives:
 Collection of the data and division of business entities according to the economy
sectors.
 Proving and demonstrating statistically significant impact of business entities on
the regional macroeconomic indicators.
 Summarization of the results connected with the innovation performance
of Slovakia and confrontation with all Members States of European Union.
 Collection of the data, division of cluster entities according to the type
and according to focus of activity in economic sectors in the Slovak regions.

3

OECD. Available at WWW: <http://www.oecd.org/gov/regional-policy/regionaldevelopment.htm>.
OECD. Available at WWW:
<http://www.oecd.org/governance/regional-policy/regionalcompetitiveness.htm>

4
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Methods and Methodology
The practical part of article´s research begins with the collection of relevant data from
the official Statistical Office of the Slovak Republic and Slovak Innovation and Energy
Agency. Because the framework of used data is closely linked to the regional statistics, we
applied the method of collection and evaluation of regional statistics database RegDat. All of
the analyses applied in the article deals with the examined period from 2000 to 2010. The
data availability cause that some parts of the research use more recent information from the
year 2011 and 2012. The thesis deals only with seven out of eight Slovak regions – Trnava
Region, Trenčín Region, Nitra Region, Žilina Region, Banská Bystrica Region, Prešov
Region and Košice Region.

Results of the Research
Analysis of the Number of Business Entities in the Economy Sectors
This analysis is more or less the same in every of examined Slovak regions. The
highest share of the number of business entities is visible in the sector of the Services in
each examined Slovak region. On the other hand, the sector of Agriculture, forestry and
fishing represented the lowest share.
The overall situation for year 2012 is graphically shown in the Fig. The largest share,
from 58 percents in Prešov Region to 67 percents in Košice Region, of the total number of
business entities is represented by the sector of Services. Resulting from the strategic
position of Trnava Region (in terms of transport connections to the capital Bratislava), the
increasing tendency in sectors of Industry, Building industry and Services is expected to
remain constant. The second largest share of number of businesses was registered in the
sector of Industry in Prešov Region, Žilina Region and Trenčín Region. On the other hand, in
other regions the second largest share belongs to the sector of Professional, scientific and
technical activities. The least share was visible in Prešov Region (58 percents) of number of
businesses in Services among the all Slovak regions. On the other hand, the greatest share
(12 percents) was measured in the number of businesses in Building industry among the
Slovak regions. The sector of Services played the most significant role as it creates 64
percents of businesses in Nitra Region. The largest share of this number was created mainly
by the Wholesale and retail trade industry and the Transport and storage industry. In the
Industry sector, the major part of the amount of business entities operated in Industrial
production, in the sector of Services and in the Wholesale and retail trade in all of the Slovak
Regions. Generally, the sector of Agriculture, forestry and fishing reached the minimal
number of business entities from all sectors of Slovak region´s economy.
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Fig. 1: The Proportion of Business Entities in the Economy Sectors in the Slovak
Regions (2012)
Source: Author´s work. Data from the Statistical Office of the Slovak Republic, regional statistics database
RegDat

Analysis of the Impact of Business Entities on Regional Macroeconomic Indicators
This part is aimed on the analysis of the impact of business entities on the regional
macroeconomic indicators. We determine the dependent variables (regional unemployment
rate, regional GDP per capita, regional average nominal wage per month), independent
variables (GVA of business entities, No. of business entities) and we analyze whether there
exist the functional relation between them: y=f(x).
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Fig. 2: Unemployment Rate vs. GVA of Business Entities in Regions
Source: Author´s work. Data from the Statistical Office of the Slovak Republic, regional statistics database
RegDat.

The coefficient of correlation moves between 0.701 and 0.901 what refers to strong
relation between the variables. It is important to say that in all regions, the regional
unemployment rate is expressed by the negatively correlated coefficient of the independent
variable “x” (GVA of the business entities). This fact can be simply interpreted that the
increase of the GVA of the business entities by one unit will cause the decrease of the
regional unemployment rate by the concrete coefficient (0.002 – 0.003).

Fig. 3: GDP vs. Number of Business Entities in Regions
Source: Author´s work. Data from the Statistical Office of the Slovak Republic, regional statistics database
RegDat.
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From the equation that describes the relationship between the dependent variable
“y2” (GDP per capita) and independent variable “x2” (No. of business entities) we can see
that there exists positive correlation. The values of these coefficients, that multiply the
variable “x” in the equations, are positive in every region. It can be easily interpreted in the
way that the increase of the number of business entities (independent variable) by one unit
will cause the increase of the regional GDP per capita as the dependent variable by the
value of coefficient that multiply the independent variable “x” in the equations.

Fig. 4: Average Nominal Wage vs. Number of Business Entities in Regions
Source: Author´s work. Data from the Statistical Office of the Slovak Republic, regional statistics database
RegDat.

The equations that express the relationship between the average nominal wage
(dependent variable “y3”) and the number of business entities in the selected regions
(independent variable “x3”) show the positive correlation between these variables and their
coefficients are in the interval from 0.031 to 0.047. This is used to be interpreted in the way
that the increase of the number of business entities in region “x3” by one unit will cause the
increase of the regional average nominal wage “y3” by the values of coefficients that multiply
the independent variable in equations.
Comparison of Slovak Republic Innovation Performance with EU27 Countries
According to the results from the European innovation assessment in 2011 Slovak
Republic belongs to the countries with the lowest innovation performance in international
comparison and is significantly below the EU average. Figure 5 shows the performance
results for 27 EU Members States and it shows that Slovakia with its performance as well as
Czech Republic, Greece, Hungary, Italy, Malta, Poland, Portugal and Spain belongs to the
"Moderate innovators" with the average annual growth rate 2.5 %. These performances are
below the EU27 average. Among the 27 EU countries, Slovakia is up to 22nd place and still
belongs to the "Moderate innovators" with second lowest innovation performance in the
group. In comparison with the V4 countries Czech Republic (17th) and Hungary (19th) have
scored better then Slovakia. In a more detailed division of innovation performance according
to NUTS II regions in 2011 (based on the Regional Innovation Scoreboard 2012), the
Bratislava region ranks among the moderate innovators with high performance (stable since
2007, except in 2009), Western and Central Slovakia belong to the EU Member States
invested in research and development on average 1.82 % of GDP (EU15 up to 2.2 %),
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Slovakia invested 0.68 % of GDP in 2011, while public funds represent 60% of total
expenditure invested in science and research.

Fig. 5: EU Member States´ Innovation performance in 2011
Source: Author´s work. Data from the European Commission: Innovation Union Scoreboard 2011. p. 17
Note: Average performance is measured using a composite indicator building on data for 24 indicators going
from a lowest possible performance of 0 to a maximum possible performance of 1. Average performance in 2011
reflects performance in 2009/2010 due to a lag in data availability.

Relative strengths are in Human resources and Economic effects. Relative weaknesses
are in Open, excellent and attractive research systems, Finance and support, Firms
investments, Linkages and entrepreneurship, Intellectual assets and Innovators. High growth
is observed for New doctorate graduates and Community trademarks. A strong decline is
observed for Non-R&D innovation expenditure and License and patent revenues, Open,
excellent and attractive research systems and Intellectual assets in well above average. It is
shown graphically in the Figure 6.

Fig. 6: Comparison Slovak Republic with EU average - Indicator values relative to the
EU27 (EU27=100)
Source: Author´s work. Data from the European Commission: Innovation Union Scoreboard 2011. p. 48
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Cluster Initiatives in the Slovak Republic
A term cluster is not recognized as a term by the current Slovak legislative, yet. The
existing cluster initiatives are classified into two main groups as Technological cluster
initiatives belonging to Ministry of Economy of the Slovak Republic and as the Cluster
initiatives of tourism belonging to Ministry of Transport, Construction and Regional
Development of the Slovak Republic. Clusters are not seen as fixed flows of goods and
services, but rather as dynamic arrangements based on knowledge creation, increasing
returns and innovation in a broad sense. Clusters are made up not only of physical flows of
inputs and outputs, but also include the exchange of business information, know how, and
technological expertise both in traded and untraded forms. It constitutes the set of six actors
on the cluster stage: firms, financial actors, public actors, universities, organizations for
collaboration and media.
In the category of the Cluster initiatives of tourism we mapped 37 existing clusters,
which are performing their activities under legal form as the regional and district tourism
organization and their activities belong to Act No. 387/2011 Coll. amending and
supplementing Act No. 91/2010 Coll. on Support of Tourism Cluster initiatives of tourism
initiatives. We have mapped 14 existing technological clusters that were established based
on the approach the “bottom - up” with dominant support of the regional self-governing
regions. All clusters were founded under the legal form of an Association of Legal Entities.
Clusters are small by size and young by age in applying the criterion of number of members
and criterion of cluster life cycle. There is an existence of the clusters in strong industries
such as ICT and automotive in Slovak Republic (Table 2). Enquired managements of the
existing clusters admit that there is lack of domestic sources of financing and for sustaining
operating cash flow. This issue can be partly resolved by new forthcoming act on the
provision of subsidies by the Ministry of Economy of the Slovak Republic.
Tab. 2.: The Location of Business Entities in the Slovak Regions (2013)
Groups of
regions
Bratislava
region

Western
Slovakia

Central
Slovakia
Eastern
Slovakia

Regions

Bratislava Region

Trnava Region

Trenčín Region
Nitra Region
Žilina Region
Banská Bystrica
Region
Prešov Region
Košice Region

Technological Cluster Entities

Date of
Establishment

ABC - Academic Business Cluster

December 2011

National Energy Cluster
Danube Knowledge Cluster
Automotive Cluster - West Slovakia
Cluster for Green and Innovative Technologies
Support
Electrical Cluster - West Slovakia
Energy Cluster - West Slovakia

November 2011
August 2008
December 2007
April 2012

Slovak Plastic Cluster
Z@ict Cluster

May 2008
December 2009
May 2008
March 2009
June 2009

1st Slovak Engineering Cluster

November 2008

Energy Cluster – Prešov Region
Automation Technology and Robotics Cluster
BITERAP Cluster
Košice IT Valley, z.p.o.

July 2012
July 2010
November 2004
March 2007

Source: Author´s work. Data from the Slovak Innovation and Energy Agency, the Union of Slovak Clusters

Since clusters become the part of the local environment and community, they
influence it directly or indirectly. The emergent benefits are beneficial for all parties involved,
both for companies as well as universities and other relevant institutions and the region itself.
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Based on the interviews with mangers of the selected clusters we agree with Porter´s, M.
(2008) statement that cluster affects competition in three ways:
 Increasing the productivity of constituent firms or industries;
 Increasing firms´ or industries´ capacity for innovation and thus for future
productivity growth; and
 Stimulating new business formation that supports innovation and expands and
strengthens the cluster, forming a virtuous circle or positive feedback.

Conclusion
Generally, we can say that all of the regression analyses state very low values of the
Significance F, what indicates highly statistical significance of the relationships between the
selected variables. The coefficient of correlations moves in the interval of high values what
refers to strong relation between the selected variables. We measure the R Square
(coefficient of determination) more than 0.75 in all of the regression models, apart from some
regions in the analysis of the dependency of regional unemployment rate and GVA of
business entities, what indicate the fact that from 75 percents of variability of the dependent
variables is expressed through the selected independent variables. As the result of this
analysis we prove the fact that the business entities undoubtedly influence and impact the
macroeconomic indicators and in this way the level of development and competitiveness in
Slovak regions. There is need to support domestic and foreign investors and so improve the
regional business environment.
Not all regions and all sectors are suitable for cluster support. It is appropriate to
conduct an analysis of potential clusters beforehand the support for such supporting policy is
provided. Experience shows that 95% of clusters have 10 or more companies in the cluster.
It is important to members of cluster initiatives were mainly regional leaders, including foreign
investors. The membership in the cluster should be loose; therefore there should not be
restrictions on entry. Clusters are not a form of protection of domestic firms from competition,
but rather an encouragement of competition and rivalry. The basic task of government is to
stimulate the dynamic of development firms. In this regard, an active fiscal policy and
regulatory changes are important instruments. Some measurements have an impact and are
directed to the macro level, while others are targeted at specific sectors or clusters. Cluster
policy can thus have the character of microeconomic policy, which will have a more general
effect on clusters, or specific policies that focus on specific clusters. Both of these types of
policies are of great importance to the development of clusters.
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Metaindex lidského rozvoje pro postsovětské země
Human Development Meta-index for Post-Soviet
Countries
Samuel A. Darkwah a Bohumil Minařík

Abstrakt
Příspěvek se zabývá aktuálním stavem lidského rozvoje v 15 následnických zemích
bývalého Sovětského svazu. Vedle klasického indexu lidského rozvoje (HDI), který
lidský rozvoj chápe jako jednotu sociálně zdravotního, vzdělanostního a
hospodářského aspektu, je věnována pozornost i dalším pohledům na podmínky
lidského rozvoje. Byl vytvořen metaindex, zohledňující vedle HDI rovněž chudobu,
korupci, ekonomickou svobodu a demokracii. Chudoba, korupce, deficit ekonomické
svobody a demokracie (pokud necháme stranou války a přírodní katastrofy velkého
rozsahu) omezují výrazně prostor pro lidský rozvoj. Zahrnutím dalších hledisek do
metaindexu lidského rozvoje došlo u některých zemí k výrazné změně postavení (ať již
směrem vzhůru či dolů) ve srovnání s hodnocením podle samotného HDI.

Klíčová slova
metaindex, lidský rozvoj, chudoba, korupce, ekonomická svoboda, demokracie,
postsovětské země

Abstract
The paper deals with the current state of human development in the 15 successor
countries of the former Soviet Union. In addition to the classical human development
index (HDI) – which sees human development as a complex of socio-health,
educational and economic aspects – attention is paid to other views on the conditions
of human development. The meta-index was created in order to take account, in
addition to HDI, also of poverty, corruption, economic freedom and democracy.
Poverty, corruption, deficit of economic freedom and democracy (not speaking of the
war and natural disasters of great magnitude) significantly reduce the space for human
development. Inclusion of the other aspects into the human development meta-index
produces in some countries significant changes in their status (both upward and
downward) in comparison with evaluation based on HDI.

Key words
meta-index, human development, poverty, corruption, economic freedom, democracy,
post-Soviet countries

Úvod
V první zprávě o lidském rozvoji (dále HDR) z roku 1990 zaujímal tehdejší Sovětský
svaz s hodnotou Indexu lidského rozvoje (dále HDI) 0,920 celkově 26. místo ve
skupině zemí s vysokou úrovní lidského rozvoje. Naděje dožití při narození činila 70 let,
gramotnost dospělé populace 99 % a hrubý domácí produkt (dále HDP) 6000 USD per
capita v paritě kupní síly dosahoval zhruba 50 % hodnoty tehdejších nejvyspělejších
států světa. Od té doby se změnilo téměř vše:
 Sovětský svaz, který nebyl „žulovým monolitem“ ani v dobách své největší síly,
se rozpadl na 15 nástupnických států, které se (v souladu se svoji svébytnou
kulturou a historií — negativně poznamenanou koloniální rozpínavostí carského
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Ruska a násilnou změnou režimu v prvních letech existence SSSR) vydaly
různými cestami. Od skupiny pobaltských zemí, které se vstupem do NATO a
EU přihlásily k principům a hodnotám západní civilizace, přes velké země
zápasící s politickými a hospodářskými problémy doprovázenými větším či
menším příklonem k autoritářským režimům, až po běžnému Evropanovi dosti
vzdálené zakavkazské a středoasijské republiky, peripetie jejichž vývoje jsou
pro nás těžko představitelné a tím méně pochopitelné.
 Tento vývoj vedl k tomu, že v lidském rozvoji v jednotlivých nástupnických
zemích docházelo k prohlubování rozdílů. Divergenci HDI nástupnických zemí
SSSR v období 1997 až 2007 konstatovali BORŮVKOVÁ a MINAŘÍK (2010), a
to jak na úrovni statisticky významné beta–konvergence, tak i sigma–
konvergence, přičemž v uvedeném desetiletí došlo ke zdvojnásobení
směrodatné odchylky logaritmů hodnot HDI. Stejnou skutečnost potvrzuje i
graficky vyjádřená dynamika HDI v postsovětských zemích v letech 1997 až
2007 v práci BORŮVKOVÁ, MINAŘÍK a DOSTÁLOVÁ (2010), kde s výjimkou
středoasijských republik, které v tomto desetiletí vykazovaly stagnaci HDI,
docházelo více méně k mírnému růstu tohoto indexu. Monotónní růst (bez
výkyvů) vykázaly ovšem pouze pobaltské republiky a Rusko.
 Měnila se metodika výpočtu HDI, takže dnešní hodnota je, jak z pohledu
konstrukce indexu, tak i z pohledu jeho výsledné hodnoty, zcela nesrovnatelná
s hodnotou pro rok 1990. S výjimkou naděje dožití při narození (zdravotně
sociální složka HDI) došlo ke změně jak ve složce vzdělání, tak i v hospodářské
složce, kde byl logaritmus HDP nahrazen logaritmem hrubého národního
důchodu (Gross national income — GNI). Také rozčlenění zemí světa podle
úrovně lidského rozvoje doznalo změny ze tří na čtyři skupiny.
 Faktem zůstává, že vezmeme-li Rusko, jako největší nástupnický stát SSSR,
pak v HDR 2013 najdeme hodnotu HDI 0,788, kterou ovšem (jak plyne z právě
uvedeného) nelze srovnávat s hodnotou 0,920 z HDR 1990. Co však srovnávat
lze, je zařazení Ruska do druhé skupiny zemí (ze čtyř) a jeho 55. pozice ve
světě. Zatímco vzdělanostní složka indexu se vymyká srovnání, vykazuje
dnešní Rusko dokonce nepatrně nižší naději dožití než někdejší SSSR. Co je
však na první pohled zcela markantní, je fakt, že zatímco v roce 1990 činil HDP
SSSR asi 50 % hodnoty tehdejších světových hospodářských lídrů, pak GNI
dnešního Ruska je na úrovni necelých 30 % GNI aktuálně ekonomicky
nejvyspělejších zemí světa.

Metodika a informační zdroje
Žádný kompozitní indikátor (index), i když jeho smyslem je co nejkomplexnější
pohled na určitý jev, není schopen zachytit realitu v celé její šíři. Pro HDI (viz obr. 1) je
typický trojí úhel pohledu na rozvoj člověka:
 aspekt zdravotně sociální, který je zjednodušeně reprezentován nadějí dožití při
narození,
 aspekt vzdělanostní, který je po roce 2010 vyjadřován dvěma sub–indikátory:
průměrnou délkou školní docházky u dospělých a předpokládanou délkou
školní docházky u dětské populace,
 aspekt životního standardu, který je vyjádřen jako logaritmus výše uvedeného
GNI.
Toto vymezení lidského rozvoje koresponduje s představou, že člověk by měl prožít
dlouhý zdravý život, být přiměřeně materiálně zabezpečen a získat vzdělání, které je
v souladu s jeho schopnostmi. Pokud odhlédneme od válek, přírodních katastrof a
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občanských nepokojů velkého rozsahu, jsou hlavními „nepřáteli“ lidského rozvoje, a to i
ve zdánlivě klidných a bezproblémových obdobích, především
 extrémně nerovnoměrná až nespravedlivá dělba společenského bohatství,
která plodí chudobu a sociální vyloučení,
 korupce, tj. zneužívání specifického společenského postavení k získávání a
poskytování neoprávněných výhod určitým jedincům a vrstvám společnosti,
 ekonomická nesvoboda, tj. nemožnost rozhodovat se svobodně, jakou roli
v ekonomickém životě společnosti bude jedinec hrát (deficit svobody podnikání,
deficit svobody vlastnit řádně nabytý majetek apod.),
 občanská nesvoboda, tj. překážky v demokratickém formování života
společnosti prostřednictvím volné soutěže politických stran a občanských
iniciativ.
Všechny výše uvedené překážky lidského rozvoje jsou měřeny prostřednictvím
kompozitních indikátorů — indexů. Konkrétně máme na mysli index chudoby (MPI),
index vnímání korupce (CPI), index ekonomické svobody (IEF) a index demokracie
(DI). Pouze multidimenzionální index chudoby (MPI) je při mezinárodních srovnáváních
obtížně použitelný, protože je stanoven v delších časových intervalech jen pro
poměrně malý počet nejméně rozvinutých zemí světa s měřitelnou absolutní chudobou
(MPI 2010 byl stanoven pro 104 země). Tento deficit v měření absolutní chudoby lze
nahradit charakteristikou relativní chudoby, tj. procentem obyvatelstva, jehož materiální
podmínky neumožňují uspokojovat potřeby pro danou zemi „obvyklé“. Z vymezení
relativní chudoby je zřejmé, že je velmi obtížné ji srovnávat mezi různě hospodářsky
rozvinutými zeměmi, protože se zřejmě liší právě v tom, co je pro danou zemi
„obvyklé“.
Index vytvořený na bázi několika dílčích indexů (v této souvislosti sub–indexů) se
nazývá metaindex. V tomto příspěvku měříme lidský rozvoj pomocí metaindexu
sestrojeného na bázi
 indexu lidského rozvoje (HDI),
 procentického podílu populace pod hranicí „národní“ chudoby,
 indexu vnímání korupce (CPI),
 indexu ekonomické svobody (IEF),
 indexu demokracie (DI).
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Obr. 1 Index lidského rozvoje pro nástupnické země SSSR
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Význam dvoupísmenových zkratek zemí (převzato z ročenky CIA) viz tab. 1.
Získané hodnoty metaindexu pro soubor následnických zemí bývalého
Sovětského svazu porovnáme se samotným HDI, přičemž předpokládáme, že obě
hodnocení mohou, ale nutně nemusí, být v rozporu. Při tom dále předpokládáme, že
zahrnutím dalších aspektů do fenoménu lidského rozvoje může dojít ke změně pořadí
zemí, a to oběma možnými směry.
Index lidského rozvoje podle HDR 2013. V žebříčku je hodnoceno 186 zemí.
Postsovětské země zaujímají pozice ve třech ze čtyř skupin podle úrovně lidského
rozvoje. Jednotlivé země se tedy vyskytují od 33. pořadí po 125.–126. pořadí mezi
zeměmi světa. Průměrné pořadí 15 postsovětských zemí je mezi 62. a 63. pozicí mezi
zeměmi světa.
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Obr. 2 Subindexy pro sestrojení metaindexu lidského rozvoje
Úroveň lidského
Země (pořadí ve světě)
rozvoje podle HDI
Velmi vysoká
Estonsko (33.), Litva (41.), Lotyšsko (44.)
Vysoká
Bělorusko (50.), Rusko (55.), Kazachstán (69.), Gruzie (72.),
Ukrajina (78.), Ázerbajdžán (82.), Arménie (87.)
Střední
Turkmenistán (102.), Moldávie (113.), Uzbekistán (114.),
Kyrgystán, Tádžikistán (125.–126.)
Nízká
–
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Zdroj dat: http://issuu.com/undp/docs/hdr_2013_en?e=3183072/1754153
Podíl obyvatelstva pod hranicí „národní“ chudoby se pohybuje mezi 4 % (Litva)
a 39,6 % (Tádžikistán). Mezinárodní srovnání u tohoto ukazatele je velmi obtížné, a to
z důvodů, které jsme již uvedli. Nicméně lze vyjít z toho, že tento podíl by měl být co
nejmenší, bez ohledu na to, co lze považovat za „národní standard“ ve spotřebě. Pro
orientační srovnání — např. Velká Británie, Německo nebo Spojené státy vykazují tyto
hodnoty kolem 15 %, což je srovnatelné např. s Uzbekistánem. „Německá chudoba“ je
ovšem něco zcela jiného, než je chudoba uzbecká. Maximální hodnoty podílu obyvatel
pod hranicích chudoby vykazují nejchudší africké země, kde se jedná o čísla dokonce i
výrazně přesahující 50 %.
Zdroj dat: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2046.html#ao
Index vnímání korupce vykazuje skóre od 17 (Turkmenistán a Uzbekistán jsou
země s vysokým vnímáním korupce) po hodnotu 64 (Estonsko je země, kde je korupce
vnímána jako mnohem méně významný problém a ve světovém měřítku zaujímá 32.
místo). Pro srovnání — ve světovém měřítku tři země s nejnižším vnímáním korupce
vykazují hodnotu CPI rovnou 90. CPI blízké úrovni Estonska mají např. Španělsko a
Portugalsko, ČR má skóre 49 (stejně jako Malajsie či Turecko). Na druhé straně,
hodnotu nižší než 17 vykazuje pouze několik málo zemí, např. Barma, Somálsko či
Súdán. Žebříček zahrnuje celkem 174 zemí.
Zdroj dat: http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/#myAnchor1
Index ekonomické svobody je stanoven pro 177 zemí světa, počínaje
Hongkongem s hodnotou indexu 89,3, přičemž na předních místech (do 22. místa) se
vyskytují i tři postsovětské země: Estonsko (13.), Gruzie (21.) a Litva (22.). Zhruba do
poloviny pole se nacházejí ještě Arménie (38.), Lotyšsko (55.), Kazachstán (68.),
Ázerbajdžán (88.) a Kyrgystán (89.). Naproti tomu Moldavsko (115.), Tádžikistán
(131.), Rusko (139.), Bělorusko (154.), Ukrajina (161.), Uzbekistán (162.),
Turkmenistán (169.) lze ve světovém měřítku označit jako země s nízkou až velmi
nízkou úrovní ekonomické svobody. Na posledním 177. místě se s velkým odstupem a
podle očekávání nachází Severní Korea.
Zdroj dat: http://www.heritage.org/index/ranking
V žebříčku indexu demokracie se nachází 167 zemí. Ty jsou rozděleny do čtyř skupin
Úroveň demokracie
Země (pořadí ve světě)
Plná demokracie
–
Nefunkční demokracie Estonsko (33.), Litva (39.–40.), Lotyšsko (43.), Ukrajina (52.),
Moldavsko (62.)
Hybridní režimy
Rusko (102.), Gruzie (104.), Arménie (110.), Kyrgystán (111.)
Autoritativní režimy
Kazachstán (120.), Bělorusko (128.), Ázerbajdžán (129.),
Tádžikistán (149.), Uzbekistán (160.), Turkmenistán (162.)
V plné demokracii žije pouze 28 zemí světa (mezi nimi z závěru pole i Česká
republika). Tzv. „nefunkční“ (vadná) demokracie zahrnuje 54 zemí. Řadí se sem vedle
pobaltských zemí i dalších 10 členských zemí EU, mezi nimi (poměrně neočekávaně)
např. i Francie nebo Itálie. Dalších 30 zemí představuje tzv. „hybridní režimy“. Největší
podíl tvoří ovšem země s autoritativními režimy, mezi něž se řadí i šest postsovětských
zemí.
Zdroj dat: http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf
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Výsledky a diskuse
Hledaný metaindex vytvoříme podle běžné metodiky — NARDO et al (2008).
Pro standardizaci pěti dílčích indikátorů použijeme metodu min–max a pro jejich
agregaci metodu váženého součtu. Dílčí indikátory jsou (s výjimkou podílu obyvatel
pod hranicí chudoby) typu max a jsou měřeny na různých stupnicích. Kromě jiného je
třeba posoudit míru jejich vzájemné korelace.
Z literatury1 je známý zejména těsný vztah mezi CPI a EPI (vyšší ekonomická
svoboda koresponduje s nižším vnímáním korupce v dané ekonomice). Pokud by se
určité dvojice indikátorů vyskytly na vysokém stupni závislosti, je třeba tuto skutečnost
při vážení indikátorů zohlednit.
Z obr. 3 vyplývá, že i v našem případě se těsný vztah mezi CPI a EPI projevil,
takže použijeme metodu polovážení (každý z indikátorů získá poloviční váhu proti té,
která by mu příslušela, pokud by se uvedená závislost nevyskytla).
Postup výpočtu metaindexu je naznačen v tab. 1, ve které je současně
uvedeno pořadí podle hodnot HDI a také podle hodnot vytvořeného metaindexu.

Obr. 3 Vztahy mezi subindexy

1

Viz např. starší zdroj (2006) http://www.skaloud.net/clanky/stanoviska/nazory-akomentare/souhrn/index-vnimani-korupce-a-ekonomicka-svoboda-11-7-2006/?strana=9 , kde autor
prokazuje vysoký pozitivní vztah mezi CPI a EPI (ten je v tomto případě očištěn o korupční
složku, která je v něm běžně zahrnuta). To lze interpretovat tak, že vyšší ekonomická svoboda
statisticky významně snižuje míru vnímání korupce v dané zemi.
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Přehled vah jednotlivých subindikátorů
Indikátor/typ
HDI/max
Obyv. pod hranicí chudoby (%)/min
CPI/max
IEF/max
DI/max
Součet

Váha
0,250
0,250
0,125
0,125
0,250
1,000

Tab. 1 Postup výpočtu metaindexu metodou min–max a váženého součtu
Pořadí
Pořadí
Země
Výpočet
Metaindex
podle
podle
metaindexu HDI
Arménie (AM)
47,77 10,67 36,17 81,96 39,25
Ázerbajdžán (AJ)
50,00 80,34 21,28 52,29 25,04
Bělorusko (BO)
76,34 35,11 29,79 16,51 25,55
Estonsko (EN)
100,00 62,08 100,00 100,00 100,00
Gruzie (GG)
54,91 85,39 74,47 90,52 51,95
Kazachstán (KZ)
58,93 96,35 23,40 62,39 30,29
Kyrgystán (KG)
0,00 16,57 14,89 51,99 38,07
Litva (LH)
87,95 100,00 78,72 90,21 94,75
Lotyšsko (LG)
85,71 83,15 65,96 73,09 93,74
Moldávie (MD)
16,96 49,72 40,43 39,45 79,02
Ruská federace (RS) 74,11 75,56 23,40 25,99 53,98
Tádžikistán (TI)
0,00
0,00 10,64 33,03 10,49
Turkmenistán (TX)
33,93 26,97
0,00
0,00
0,00
Ukrajina (UP)
52,68 43,54 19,15 11,31 86,46
Uzbekistán (UZ)
14,29 63,48
0,00 10,40
0,34

39,19
48,04
40,04
90,52
68,69
57,11
22,02
91,79
83,03
46,41
57,09
8,08
15,22
49,48
20,83

11
8
10
2
4
5
12
1
3
9
6
15
14
7
13

10
9
4
1
7
6
14,5
2
3
12
5
14,5
11
8
13

Hodnoty z šestého číselného sloupce tab. 1 jsme vynesli ve vzestupném pořadí
do grafu na obr. 4.
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Obr. 4 Metaindex lidského rozvoje
Rozdíl v pořadí zemí podle HDI a metaindexu lidského rozvoje ukazuje
žebřinový graf na obr. 5.
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Obr. 5 Rozdíly v pořadí podle HDI a metaindexu
Z žebřinového grafu vyplývá potvrzení hypotézy o diferencovaném vlivu
zahrnutí dalších složek při stanovení metaindexu. I když změny v pořadí zemí nejsou
většinou velké a představují jedno až dvě pořadí, přece jen je třeba upozornit na
značné zhoršení pozice autoritářského (u nás poměrně známého) Běloruska2 (ze 4. na
10. místo). Další zemí, která si „pohoršila“ o více než zmíněné dvě pozice je
Turkmenistán3. Za touto změnou stojí v obou případech výrazně špatná pozice těchto
zemí ve zbývajících zahrnutých subindexech (viz poslední místa hospodářsky relativně
úspěšného Turkmenistánu v CPI, EPI i DI). Výrazně na zahrnutí dalších subindexů
naproti tomu „vydělaly“ země Kyrgystán, Moldávie a Gruzie.
Zdánlivě nekonzistentní vyjádření lidského rozvoje podle HDI a podle
metaindexu lidského rozvoje (viz tab. 1) lze přiblížit pomocí vyjádření metaindexu
v násobku jeho průměrné hodnoty. Např. pro Arménii na prvním řádku dostáváme

39,19
 0,797 . Přičemž hodnota 49,17 představuje průměrnou hodnotu metaindexu ze
49,17
šestého číselného sloupce tab. 1.

2

Podobný posun v případě autoritářských režimů, které se ovšem o své obyvatelstvo relativně
dobře „starají“, je možno pozorovat na americkém příkladu u Kuby či Venezuely. Poslední
z uvedených zemí, která zaujímá v HDI 4. pozici mezi zeměmi Jižní Ameriky (po Chile,
Argentině a Uruguayi; z 12 hodnocených zemí), se po zahrnutí dalších faktorů ocitá na
nelichotivém 9. místě, následována pouze značně zaostalým Surinamem, Guayanou a Bolívií.
Zdrojem je dosud nepublikovaná práce autora.
3
Na jedné straně významný světový producent ropy a zemního plynu, na druhé straně
autoritářský režim charakteristický porušováním lidských práv a vytvářením kultu osobnosti
vládnoucího prezidenta (do roku 2006 „otec Turkmenů“ a „doživotní prezident“ Nijazov, od roku
2007 již dvakrát v neregulérních volbách zvolený prezident Berdymuhamedov).
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Shrnutí
Index lidského rozvoje (HDI) je oficiálním indikátorem lidského rozvoje
publikovaným od roku 1990 UNDP4 pro naprostou většinu zemí a regionů světa5. Tento
index vnímá lidský rozvoj jako syntézu tří hledisek — zdravotně sociálního,
vzdělanostního a životního standardu. V tomto příspěvku jsme se pokusili pro 15
postsovětských zemí o komplexnější pohled, zahrnující také chudobu, korupci,
ekonomickou svobodu a demokracii, které považujeme za další významné faktory
lidského rozvoje.
Z vypočteného metaindexu vyplývá, že u některých zemí tento komplexnější
pohled na lidský rozvoj znamená určitý posun při hodnocení. V kartografické podobě
jsou na obr. 6 a obr. 7 obě hodnocení znázorněna prostřednictvím skupin zemí,
vytvořených Jenksovou metodou přirozených zlomů.
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Obr. 6 Kartogram zemí vytvořený metodou přirozených zlomů pro HDI

Obr. 7 Kartogram zemí vytvořený metodou přirozených zlomů pro metaindex
lidského rozvoje
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Definování a zabezpečení povinných úkolů samosprávy v
ČR a vybraných státech EU
Defining of mandatory tasks of local government in the
Czech Republic and selected states of the EU
Helena Mitwallyová

Abstrakt:
Tento článek komparativně srovnává obsažení tzv. povinných úkolů samosprávy v zákonech
o obcích v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rakousku a ve vybraných spolkových
zemích Německa. Dále se zabývá srovnáním zabezpečení těchto činností ve vybraných
členských státech EU a to především z pohledu právní formy organizací, které služby patřící
pod tzv. povinné úkoly samosprávy řeší. Detailněji rozebírá problematiku čištění ulic
odstraňování odpadků v Praze a stručně se zaměřuje na „good practices“ měst sdružených v
Eurocities, pracovní skupině Clean Cities.

Klíčová slova:
povinné úkoly, právní forma, samospráva, odstraňování odpadků, zákon o obcích

Abstract:
This article compares the mandatory tasks of local government in the municipalities law in
the Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Austria and selected german federal states. It
also deals with a comparison of realization of these activities in selected EU States,
especially in terms of legal form of organization that deal with the mandatory tasks of local
government. Discusses in detail the issue of cleaning the streets of garbage disposal in
Prague. It briefly focuses on "good practices" of cities associated in Eurocities, workgroup
Clean Cities.

Key words:
mandatory tasks, legal form, local government, garbage disposal, municipalities law

Úvod
„Samospráva spočívá v právu určitého společenského organismu spravovat právem
vymezený okruh svých záležitostí samostatně a relativně nezávisle na širším společenském
organismu, jehož je součástí.“1 Obecní samospráva má v České republice dlouhou tradici,
některé obce mají historii delší než tisíc let. To, jak jednotlivé samosprávy přistupují k rozvoji
1

GERLOCH, A.- HŘEBEJK, J.-ZOUBEK, V.: Ústavní systém České republiky, PROSPEKTRUM, Praha
2002 s. 269
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obcí, zásadně ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Chování samospráv obráží kulturu daného
národa, navíc, západní samosprávy mají logický náskok, který východní evropské
samosprávy ztratily kvůli 40 letům stráveným v totalitě a to nejen ve způsobu zabezpečení
samosprávných úkolů, ale v přístupu k jejich plnění a úrovni kontroly ze strany občanské
společnosti. Západní samosprávy se tak více zabývají tím, jak zapojit občana do aktivit
spojených se zlepšením společného života, východní samosprávy spíše hledají cestu, jakým
způsobem veřejný zájem naplnit. Evropské státy navíc postihla krize, která, logicky, snížila i
prostředky určené pro plnění samosprávných úkolů. Nastává tedy vhodná doba pro hledání
efektivního zabezpečení samosprávných úkolů. Různé státy různě přistupují k zákonnému
vymezení samosprávných úkolů. V kontinentálním právu se setkáme jak s variantou
taxativního výčtu, tak s variantou, kdy vymezení není definováno vůbec. Navíc, investice
samosprávy jsou významným hybatelem ekonomiky.
Samospráva v České republice ročně disponuje zhruba s 20% státního rozpočtu, který
činí více jak 1 bilion Kč. To je částka, která dokáže především regionální ekonomiku značně
ovlivnit a je jen odpovědností samosprávy, jak bude využita. „Z ekonomického hlediska
veřejná správa demokratického státu působí v prostředí tržní ekonomiky, územní
samospráva disponuje vlastním majetkem a vlastními finančními zdroji, s nimiž autonomně
hospodaří.“2 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v §7 uvádí k samostatné působnosti obce
následující: „(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná
působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen
vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné
působnosti může být omezen jen zákonem.“3 Na rozdíl od jiných evropských států tak Česká
republika nemá úkoly samosprávy blíže definovány. Je tedy zcela na uvážení jednotlivých
samospráv, do čeho a v jaké výši budou finanční prostředky investovat.
Ve většině obcí České Republiky je samosprávou řešena např. problematika školství a
to tak, že obec je zřizovatelem základní či mateřské školy a financuje její provoz, stát pak
hradí mzdové náklady. Obce dále věnují finanční prostředky na další veřejně prospěšné
činnosti, které definuje Mockovčiaková a kol (2010) jako je správu a údržbu komunikací,
veřejného osvětlení, veřejné zeleně nebo udržování čistot ulic a jiných veřejných
prostranství, organizování dopravy a organizace likvidace komunálního odpadu.4
Samospráva dále řeší správu svého majetku, což jsou především nemovitosti (byty,
nebytové prostory). Obec se však může rozhodnout prodat veškerý nemovitý majetek, zrušit
školu (i když tento proces není zcela jednoduchý), neinvestovat do veřejně prospěšných
činností jako jsou opravy komunikací a péče o zeleň. Toto její rozhodnutí je v souladu se
zákonem a pokud volič takový postup toleruje, může obec například prostředky věnovat do
výstavby nákladného aquaparku a péči o veřejně prospěšné oblasti zcela pominout. Zákon
tím, že nevymezuje tzv. povinné úkoly samosprávy, jí tuto možnost dává. Ne každý stát je
však ke své samosprávě takto benevolentní.
V první části se článek soustředí na srovnání přístupů k řešení povinných úkolů
samosprávy v jednotlivých státech střední Evropy. V druhé části uvádí příklady zabezpečení
těchto úkolů ve střední Evropě a v České republice. Ve třetí části dokumentuje postoj
municipalit v České republice na příkladu Hlavního města Prahy a jeho přístupu k čištění
komunikací. Ve čtvrté části shrnuje poznatky skupiny evropských měst Eurocities v oblasti
péče o čistotu veřejných prostranství. Na závěr hledá doporučení pro úpravu legislativy
v České republice z důvodu zajištění kontinuity péče o oblasti veřejného života, které je
žádoucí dále udržovat.
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Povinné úkoly samosprávy a jejich definování v předpisech vybraných
evropských zemí
Spolková republika Německo přistupuje k legislativě upravující činnost obecních
samospráv jiným způsobem než Česká republika. Její spolkové země mají větší autonomii
než naše kraje a samy vydávají své zákony o obcích, které se mohou lišit. Ustanovení,
týkající se obcí, jsou obsažena jak v samostatných právních předpisech, tak v ústavách
jednotlivých spolkových zemí. Např. bavorská ústava taxativně vyjmenovává oblasti, které
patří výlučně do kompetence samosprávy. Jedná se o: správu obecního majetku a obecných
provozů; místní doprava se stavbou silnic, zásobování obyvatelstva vodou, světlem, plynem
a elektrickou energií, zařízení k zajištění výživy, územní plánování, výstavba bytů a dozor
nad bytovým fondem, místní policii, hasiče, péče o kulturu, obecné školství, učňovské
školství a vzdělávání dospělých, opatrovnictví a sociální péče, místní zdravotnictví,
manželské a mateřské poradenství jako i kojenecká péče, školní hygiena a tělesné
zocelování mladých, veřejná koupaliště, pohřební služby (správa hřbitovů), udržování
místních pomníků/památek a staveb spojených s místní historií.5 Bavorský zákon o obcích
dále v článku 57 odst. 1 již přímo definuje úkoly, která má samospráva plnit. Jedná se
například o udržování veřejných zařízení nutných pro zajištění veřejného zájmu v sociální a
kulturní oblasti a k podpoře života obyvatel obce. Výslovně zmiňuje oblast veřejné
bezpečnosti a pořádku, udržení ochrany před požáry, veřejnou čistotu, dopravu, zdraví,
sociální péči, školství a vzdělávání dospělých, sport a kulturu. Povinnost plnit tyto úkoly je
určena dle zvláštních zákonných předpisů. Odstavec 2 samostatně řeší problematiku
zajištění dodávek pitné vody.6
Rakousko, stejně jako Německo, řeší obecní legislativu v rámci jednotlivých spolkových
zemí. Například korutanský zákon o obcích opět taxativně vyjmenovává úkoly, které spadají
do vlastního pole působnosti obecních samospráv. Opět se zde objevuje zajištění
bezpečnosti, čili zřízení místní policie, ochranu zemědělských pozemků, zdravotnictví,
pohřebnictví, stavební dozor a požární ochrana.7 Opět vlastní ústava Korutan vyjmenovává
oblasti, které spadají výlučně do samosprávné působnosti obcí.
Slovensko v § 4 zákona o obcích obšírně definuje pojem samosprávy a všechny oblasti,
které jsou do působnosti samosprávy zahrnuty. V odstavci 3 jsou opět taxativně vymezeny
úkoly a oblasti, jako je například sestavení rozpočtu, správa místních daní, vydávání
závazných stanovisek, výstavba, údržba a správa místních komunikací, veřejných
prostranství, hřbitovů, kulturních, sportovních a dalších obecních zařízení, památek atd.
Písmeno g vymezuje oblast veřejně prospěšných služeb, jako je nakládání s komunálním
odpadem, udržováním čistoty v obci, správa a údržba veřejné zeleně, veřejného osvětlení,
zásobování vodou, čištění odpadních vod, místní veřejnou dopravu atd.8
Polsko ve svém zákoně o obcích přímo dělí úkoly samosprávy na povinné a nepovinné.
Demonstrativní výčet je uveden v odstavci 7: „Obec se stará o své území, nemovitosti,
chrání životní prostředí a vodní hospodářství. Spravuje obecní komunikace, ulice, mosty,
náměstí a organizuje dopravní ruch. Stará se o vodovody, zaopatření vodou, kanalizace,
skládky a komunální odpad a dostupnost elektrické energie, tepla a plynu. Zaopatřuje
hromadnou dopravu, obecní bydlení, kulturu – do toho patří knihovny, kulturní domy,
ochrana památek. Chrání zdraví, vytváří podmínky sport a turistiku. Do samostatné
působnosti obce spadají i trhy a tržnice, obecní zeleň, hřbitovy. Obce se starají o veřejný
pořádek a ochranu obyvatel před požáry a povodněmi. Udržují obecní objekty a společná
zařízení (například chodník) i správní objekty. Provádí prorodinnou politiku, zabezpečuje
těhotným ženám sociální, zdravotní a právní péči. Podporuje ideu samosprávy a zapojuje do
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ni co nejvíce občany. Spolupracuje s nestátními organizacemi a místními i regionálními
společenstvími jiných států.“9
Je patrné, že část evropských států považuje za rozumné činnosti samosprávy upravit
zákonem, což by teoreticky mělo zaručit, že volení zástupci budou respektovat veřejný zájem
a nikoli zájem svůj. Otázkou je, zda zákon stačí. Podstatnější je kultura daného národa a
přístup k plnění veřejného zájmu jako takového.

Vlastní zabezpečení samosprávných úkolů
Ať již jsou povinné úkoly samosprávy definovány zákonem či nikoli, většina evropských
obcí zajišťuje totožné činnosti. Rozdíl je v tom, jakým způsobem. Ve východním bloku stále
převládá zabezpečení samosprávných úkolů pomocí příspěvkových organizací a
organizačních složek (slovenské školy). Západoevropské právo formu příspěvkové
organizace nezná a tak zajišťuje samosprávné činnosti buď pomocí vlastních obchodních
společností, prostřednictvím nákupu služeb nebo vlastními zaměstnanci (především Vídeň).
Vzhledem k současným požadavkům na zákony upravující oblast veřejných zakázek
v České republice se nyní jeví velmi efektivní, pokud má obec k výkonu samosprávy své
příspěvkové organizace zřízeny. Vyhne se tak složitému a nejistému procesu výběrových
řízení. Příspěvkové organizace mají navíc tu výhodu, že kromě tzv. činnosti hlavní, určené
pro plnění veřejného zájmu, mohou realizovat činnost vedlejší a výrazně pokrývat náklady na
hlavní činnost a tím snížit finanční zátěž zřizovatele. Také příspěvek zřizovatele je
osvobozen od DPH, což municipalitě šetří náklady. Narozdíl od obchodních společností
zřízených municipalitou, kdy zakladatel (obec) v případě konkurzu přijde o vložený majetek,
tato situace u příspěvkových organizací nehrozí. Majetek je organizaci pouze svěřen a
tvorba zisku se nepředpokládá. Proto pro činnosti, které zisk negenerují, je příspěvková
organizace optimální právní formou.
Česká republika
Česká republika používá příspěvkové organizace pro široké spektrum zabezpečení
veřejných služeb. Nejčastější příspěvkovou organizací v ČR je škola a sociální ústav.
Z hlediska snížení nákladů municipality je velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem je
přistupováno k zabezpečení komunálních služeb, správě a údržbě komunikací, péči o
veřejnou zeleň a pohřebnictví. Forma zabezpečení závisí také na velikosti obce. Například
Praha (přes milion obyvatel) zřizuje pro oblast pohřebnictví dvě příspěvkové organizace a to
Pohřební ústav HMP, který zajišťuje sjednávání pohřbů, kremace a správu krematorií a
Správu pražských hřbitovů, která pečuje o 29 pražských hřbitovů. Menší města, např.
Hořovice (6 000 obyvatel), svěřují péči o hřbitovy soukromým osobám, neboť vlastní hřbitov
je relativně malý. Město Jičín (téměř 17 000 obyvatel) svěřilo správu hřbitovů své
příspěvkové organizaci Technické služby Jičín, které dále zajišťují komplexně péči o zeleň,
svoz komunálního odpadu a správu a údržbu komunikací ve městě. Město Hořovice zajišťuje
péči o zeleň a komunikace jak prostřednictvím své příspěvkové organizace, tak
prostřednictvím nákupu služeb. Například u zabezpečení komunálních služeb je sporné
příspěvkovou organizaci doporučovat jako nejvhodnější formu zajištění služeb a to
především z důvodu nutnosti nákupu drahé techniky a vybudování adekvátního zázemí.
Pokud má příspěvková organizace zázemí vybudováno již delší dobu a je schopna
obnovovat techniku díky příjmům z vedlejší činnosti, je tato forma zabezpečení služeb pro
zřizovatele výhodná. Ovšem v případě, že příspěvková organizace ani zázemím ani
technikou nedisponuje, je ekonomicky výhodnější nakoupit ty služby, jejichž zabezpečení se
bez techniky a zázemí neobejde. Například svoz odpadu či svoz plastů bez vozidel, která
umožňují kompresi odpadu, je vysoce neefektivní, neboť účinným stlačením lze objem
odpadu výrazně snížit a zefektivnit tak celý proces. Hlavní město Praha zajišťuje koordinaci
zimní a letní údržby komunikací prostřednictvím své příspěvkové organizace Technická
správa komunikací HMP, která však nezaměstnává dělníky a tyto služby nakupuje
prostřednictvím veřejných soutěží. Hlavní město Praha je sice zároveň 77% vlastníkem
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akciové společnosti Pražské služby, a.s., ta však nesplňuje podmínky pro přidělení tzv. inhouse kontraktu a musí se účastnit veřejných obchodních soutěží vyhlašovaných Technickou
správou komunikací jako každý jiný soukromý subjekt. Praha nyní uvažuje o vykoupení
zbytkového podílu v Pražských službách, a.s., ale ani toto nezajistí, aby mohla být této
společnosti přidělena zakázka na přímo. Společnost totiž poskytuje služby i jiným subjektům
a nesplňuje tak další podmínku pro udělení in-house kontraktu a to je majoritní výkon
činností pro zakladatele.
Slovensko
Na Slovensku nastala jiná situace než v České republice. Například školy byly hromadně
převedeny na organizační složky, což především v případě středních odborných škol
poněkud odporuje charakteristice organizační složky.10 Také se masivně převáděly
příspěvkové organizace na obchodní společnosti (tento trend nastal částečně i v ČR) a
poněkud se již nedomyslelo, že služby, které taková organizace poskytuje zadavateli
podléhají DPH a také jí velmi obtížně lze svěřit takové pravomoci, jako příspěvkové
organizaci (problém především koordinátorů dopravy v ČR, kteří mají formu s.r.o.). Navíc
zákon o č. 523/2004 Zb., o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uvádí v § 21 ost. 2 následující: „Príspevková organizácia je právnická
osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je
pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho
územného celku zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom
v rámci jeho rozpočtu. “11 To znamená, že například příspěvkové organizace, které jsou
schopny pokrýt více jak 50% svých nákladů by nemohly být příspěvkovou organizací, neboť
tuto podmínku nesplňují. Pro příklad, takové organizace jsou např pražské Lesy a pražský
Pohřební ústav. Ten dokonce pokrývá přes 90% svých provozních nákladů z výnosů
z vedlejší činnosti. Takový odstavec naštěstí v české obdobě zákona č. 523/2004 Zb. není.
Při konzultaci této situace s organizacemi stejného zaměření na Slovensku, ředitelem
Mestských lesov Bratislava Ing. Vladimírom Kutkom, tak s ředitelem Marianum Pohrebníctvo mesta Bratislavy JUDr. Mgr. Miloslavom Hrádkom, LL.M. se potvridlo, že jim
tato dikce zákona přináší velké problémy. Především Mestské lesy Bratislava slovenskou
formulaci zákona nesplňují. I samotný způsob financování těchto organizací je přinejmenším
zvláštní. Financování organizace probíhá formou transferu, který je určen na provoz i na
investice. Ročně činí cca 26 mil. Sk + 3 mil. Sk na investice při celkových nákladech
organizace 35 mil. Sk. Aby se snížil výdělek Mestských lesov v Bratislave, platí Mestské lesy
Magistrátu hl.m. Bratislavy nájem z lesů ve výši cca 29 mil. Sk (částka totožná s transferem),
tím se zhoršuje jejich hospodářský výsledek (v rozmezí - 3 až – 5 mil. Sk). Výnosy z vlastní
činnosti jsou tedy uměle stlačeny na cca 110 tis. Sk. Organizace tak tímto složitým
manévrem splní podmínky § 21 odst. 2 zákona č. 523/2004 Zb. Vzhledem k tomu, že si jak
město, tak příspěvková organizace uvědomují nestandardnost této situaci, zvažuje město
převod příspěvkové organizace na s.r.o. Pro srovnání Lesy HMP mají roční náklady kolem
195 mil. Kč, výnosy kolem 205 mil. Kč a hospodářský výsledek cca 10 mil.Kč, Mestské lesy
Bratislava takto postupovat nemohou.
Německo
Jako příklad zabezpečení zimní a letní údržby komunikací a svozu odpadu uvádím
německou společnost FES z Frankfurtu nad Mohanem. Jedná se o obdobu Technické
správy komunikací HMP a Pražských služeb, a.s. Tato organizace výkonně zabezpečuje
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vlastní služby (Pražské služby, a.s.) a zároveň provozuje koordinační dispečink a plánuje
činnosti (Technická správa komunikací HMP). Kombinuje tudíž obě pražské organizace.
Společnost vznikla v roce 1998 na základě spojení organizace zřizované městem a
společnosti Remondis. Město Frankfurt nad Mohanem drží v této akciové společnosti 51% a
společnost Remondis 49%. Cílem vstupu soukromého kapitálu bylo zejména provést
optimalizaci provozu, a zajištění kvality služeb. Společnost má zhruba 1 500 vlastních
zaměstnanců. V průběhu zimního období, pokud vznikne kalamitní situace a vlastní
zaměstnanci organizace nestačí zabezpečit její odstranění, zajišťují vícepráce spojené s
kalamitou soukromé firmy na základě výběrových řízení.
Rakousko
Na základě rozhodnutí městské rady ve Vídni v červnu 1999, vznikl podnik Vídeňských
veřejných služeb. Služby, které dříve zajišťoval městský úřad, byly převedeny do společnosti
s ručením omezeným holdingového typu. Tento holding má zejména níže uvedené dceřiné
společnosti:
• WIEN ENERGIE GmbH
• Wiener Linien GmbH & Co KG ( Vídeňská veřejná doprava)
• BESTATTUNG WIEN GmbH ( Vídeňské pohřební služby)
• BMG WIENER Stadtwerke Beteiligungsmanagement GmbH ( Vídeňské veřejné
služby).
Město Vídeň si v holdingu drží 100% podílu.
Holding zaměstnává 15 300 osob a patří tak mezi největší zaměstnavatele v zemi. S
investicemi ve výši přibližně € 671 milionů EUR v roce 2009 je Wiener Stadtwerke hlavní
hnací silou domácí ekonomiky. V současné době řeší poměrně závažný problém, kdy
koncesi k provozování pohřebních služeb udělil magistrát města Vídně pouze této své firmě
a znemožnil tak konkurenční prostředí. Na nátlak EU bude muset Vídeň svůj současný
postoj změnit.

Postoj municipalit v České republice k plnění veřejných úkolů – příklad
Hlavního města Prahy
Postoj českých municipalit se výrazně mění po každé volební období v případě, že je
zvoleno nové politické vedení. Každé politické vedení má jiné priority a tak je častým jevem,
že oblasti financované předchozí politickou reprezentací jsou novými politiky upozaděny.
Čtyřleté období je poměrně krátké na to, aby politiky dostihly jejich vlastní chyby. Většina
politiků se zaměřuje na aktivity, které přinášejí rychlý úspěch. Populární jsou investice všeho
druhu. Přestřihávání pásek je dobrým způsobem, jak voličům předvést svou akceschopnost.
Často se tak podfinancovává údržba stávajících zařízení a majetku nebo, ještě hůře, se
nepočítá s tím, že nová investice musí být provozována a na to je potřeba vyčlenit prostředky
z rozpočtu samosprávy. Některá města tak provozují například areály koupališť vybudované
předchozími zástupci samosprávy, kdy zejména údržba krytých bazénů je mimořádně
náročná. Pokud město postaví koupaliště bez toho, aniž by si udělalo cost benefit analýzu,
může se stát, že koupaliště neodolá tlaku aquaparku vybudovaného soukromým investorem
o několik kilometrů dále. Pokud by česká legislativa definovala povinné úkoly samosprávy,
nemělo by se stát, že taková investice, kterou lze charakterizovat jako nikoli nezbytnou pro
zajištění veřejného zájmu, se uskuteční, neboť je třeba zajistit právě ty povinné úkoly
samosprávy, které zákon definuje.
Na výdajích samosprávy je často ekonomicky závislá část podnikatelů či obyvatelů
města a to jako zaměstnanců příspěvkových organizací či jako vítězů výběrových řízení na
zajištění např. komunálních služeb. Pokud si nějaká soukromá firma postaví svůj business
plan na předpokladu, že bude pro město zajišťovat např. sečení trávy a město se rozhodne
buď trávu neséci vůbec nebo toto realizovat prostřednictvím tzv. veřejné služby či své
příspěvkové organizace, je soukromník odsouzen k zániku. Proto by samospráva měla měnit
způsob zajištění těchto služeb s rozvahou. Problematika veřejných zakázek byla často
diskutována nejen z hlediska své složitosti, ale i z hlediska korupčního prostředí. Pokud
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činnosti zabezpečuje příspěvková organizace vlastními silami, je prostor pro korupci
minimalizován a problematika veřejných zakázek eliminována. Často tak dochází nejen ke
zlevnění nákladů na celou činnost, které, kromě zisku podnikatele často obsahovaly i provizi
pro politika, ale také ke zvýšení zaměstnanosti ve městě a to právě u hůře zaměstnatelných
obyvatel, tedy osob bez kvalifikace, které takto mohou vykonávat např. úklidové a údržbové
činnosti. Tento problém však není řešitelný legislativními nástroji, ale morálním a etickým
přístupem představitelů samosprávy. Jejich zájem by měl být především zájmem veřejným a
nikoli soukromým.
Dalším problémem, se kterým se nepotýká pouze Česká republika, ale i ostatní města a
obce v Evropě a ve světě vůbec, je přístup obyvatel k veřejnému majetku. Ročně
samosprávy utratí miliardy za opravy veřejného majetku poničeného vandaly. Dalším velkým
problémem je odhazování odpadků a opět záleží pouze na samosprávě, jakým způsobem
bude tento problém řešit. Vandalizmus, odhazování odpadků a další nepatřičné chování
občanů výrazně zvyšuje náklady na péči o veřejná prostranství. Podle studie realizované
Keesem Keizerem navazující na tzv. Teorii rozbitých oken12 nelze jen odstranit nepořádek a
grafitti z daného místa. Pokud je v daném místě nepořádek poměrně dlouhou dobu,
rozpadají se společenské normy. Prostý úklid nepomůže. Je nutno působit na obnovení
těchto norem. 13 Je tedy velmi důležité, jakým způsobem a v jaké míře se municipalita o úklid
veřejného prostranství stará. Pokud je úklid pravidelný a důkladný, je i přístup obyvatel
výrazně lepší než v obcích, kde municipalita do úklidu veřejného prostranství investuje málo
nebo vůbec. Zapojení obyvatel do zlepšení stavu čistoty ve městě je dalším logickým
krokem, který by měl navázat na pravidelnou údržbu realizovanou samosprávou.
Například politické vedení Hlavního města Prahy (HMP) mělo ve volebním roce 20062010 výrazně odlišný přístup k čistotě města než vedení současné. Na jaře 2009 primátor
HMP usoudil, že je třeba zlepšit kvalitu životního prostředí v HMP. Rozhodl se vložit ročně
250 milionů korun do řady opatření, která měla životní prostředí v Praze. Se zvýšenou
investicí byla spojena i mediální kampaň, v rámci které byl například zřízen institut
Ombudsmana pro čistotu a zeleň a bezplatná telefonní linka, na kterou mohli občané Prahy
telefonovat a upozorňovat na problémy spojené s nepořádkem. Linka ombudsmana byla
poměrně vytížená, reklama s telefonními čísly byla umístěna např. na městských
odpadkových koších, sběrných nádobách pro tříděný odpad, oplocenkách používaných při
opravách ulic a na dalším městském mobiliáři. Linka přijala a vyřídila průměrně přes 130
hovorů měsíčně s tím, že postupně počet hovorů klesal. Jen na tzv. letní údržbu komunikací
město vynaložilo v roce 2010 následující finanční prostředky v níže uvedené struktuře:
Tab. 1: Náklady na letní čištění komunikací v Praze 2010
Zametání a odstranění odpadků v ulicích

307,2 mil. Kč / rok

Zametání a odstranění odpadků v plochách
komunikační zeleně

20,4 mil. Kč / rok

Mlžení + tlakový splach, včetně KÚK

74,1 mil Kč / rok

Vyprazdňování košů

62,0 mil Kč / rok

Odstranění žvýkaček

0,7 mil. Kč / rok

12

Teze známá pod názvem teorie rozbitých oken přichází s tím, že znaky drobného kriminálního chování
spouští další chování směřující k porušování zákona, a tím šíření tohoto stavu dál. Toto může způsobit úpadek
celých čtvrtí a snížení kvality života jejich obyvatel. Citace z Keizer, K., Lindenberg, S., Steg, L., The Spreading of
Disorder.
13
Keizer, K., Lindenberg, S., Steg, L., The Spreading of Disorder. DECEMBER 2008
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Dopravní značení

12,1 mil. Kč / rok

Odstranění exkrementů

zahrnuto v čištění chodníků

CELKEM :

476,5 mil. Kč / rok
Zdroj: Na základě informací TSK HMP zpracoval autor

Primátor se rozhodl přidělit jednotlivým organizacím či odborům Magistrátu HMP dané
finanční prostředky, určit priority a kontrolovat jejich čerpání. Celý projekt, který se jmenoval
Čistá a zelená Praha, byl sice především předvolební akcí primátora, ale jeho tvůrci chtěli
zajistit dlouhodobost těchto opatření a převedení nákladů do mandatorních výdajů HMP.
Proto byla zpracována a zastupitelstvem HMP přijata Koncepce péče o zeleň v HMP, která
stanovovala obecné principy péče o zeleň. Jak však ukázal vývoj, tyto výdaje byly do
rozpočtu HMP vloženy v obdobné výši v roce 2010 a od roku 2011 dochází k jejich
rapidnímu snižování. Již v roce 2010 došlo ke snížení částky, pro zajištění činností z projektu
Čisté a zelené Prahy bylo vyčleněno 174 milionů, což je o 74 milionů korun méně než v roce
2009. Snížení se týkalo především oblasti veřejné zeleně, kde došlo ke snížení o 56 milionů,
v oblasti čištění a údržby komunikací došlo ke snížení o 28 milionů. Nové politické vedení po
volbách 2010 měla zcela jiné priority, proto postupně docházelo a dochází ke snižování
částek nejen na priority definované projektem Čistá a zelená Praha, ale na celou oblast
údržby komunikací a veřejné zeleně viz graf 1.
Graf 1 Rozpočet vybraných položek Technické správy komunikací v letech 2008-2012
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Zdroj: Technická správa komunikací HMP
Celková čísla v letech 2009 a 2010 silně ovlivňuje tzv. Kuberova novela14, která na obce
přenesla odpovědnost za schůdnost komunikací a kalamitní situace v Praze v letech 2010 a
2011, kdy na zimní údržbu komunikací bylo vydáno daleko více finančních prostředků než v
letech 2008 a 2009.
Zda-li investice do zvýšení čistoty komunikací měla dopad na chování občanů nelze
určit, objektivně je však v Praze více nepořádku než v letech 2009-2010.

14

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pojmenovaná po senátoru Kuberovi, který ji
prosadil.
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Zkušenosti měst sdružených v Eurocities
„EUROCITIES je nejdůležitějším uskupením velkých evropských měst. Sdružuje
samosprávy více než 140 municipalit ze 30 zemí, včetně všech klíčových metropolí
kontinentu (Londýn, Paříž, Madrid, Brusel, Berlín, Řím), významných měst v ČR (Praha,
Brno, Plzeň) i jejím okolí (Mnichov, Frankfurt, Vídeň, Drážďany, Bratislava, Budapešť,
Lublaň, Krakov, Varšava). Síť zajišťuje dialog mezi evropskými velkými městy a institucemi
Evropské unie (připravuje společná stanoviska k návrhům politiky soudržnosti, užití
finančních fondů EU, unijní legislativě apod.). Cílem Eurocities je utvářet názory
zainteresovaných stran v Bruselu a tím ovlivňovat klíčová rozhodnutí a evropskou legislativu
tak, aby pomáhaly samosprávným orgánům měst čelit strategickým problémům EU na
lokální a regionální úrovni. Velká část práce je zaměřena na posílení role a významu, které
by místní samospráva měla mít v systému víceúrovňové struktury veřejné správy.“15
Města sdružená v Eurocities řeší mimo jiné i problémy týkající se nákladů spojených
s péčí o veřejná prostranství. Jedním z problémů je, stejně jako v České republice, i chování
občanů k veřejnému majetku a úspěšnost mediálních akcí organizovaných municipalitami,
které mají za úkol zlepšit přístup občanů ke svému okolí.
Především města západní Evropy sdružená v Eurocities realizují různé druhy mediálních
a dobrovolnických kampaní zaměřených na zlepšení čistoty ve městech. Jejich hlavním
motivem je zapojit občana a tím posílit jejich společenskou zodpovědnost. Logicky tak dojde
ke snížení nákladů na odstraňování odpadků a finanční prostředky, výrazně ztenčené krizí,
je možno vynaložit efektivněji na jiné činnosti. V rámci pracovní skupiny Clean Cities proběhl
výzkum, kterého se zúčastnila tato města: Antwerpy, Belfast, Kodaň, Gent, Helsinky,
Mannheim, Norimberk, Oslo, Tampere a Utrecht. Cílem výzkumu bylo mj. shromáždit
poznatky o tom, jak jsou organizovány dobrovolnické akce čištění měst a příprava projektu,
který by umožnil vzájemně si vyměňovat názory na to, jak realizovat ekologicky šetrný a
udržitelný úklid měst. Výsledky průzkumu ukázaly, že přístup měst je velmi rozdílný.
Všechna oslovená města vykonávala dobrovolnický úklid, zaměřený především na zelené
plochy a veřejně přístupná prostranství. Průměrný počet ročních úklidů měst byl 157 a to od
1 ročního úklidu v Tampere až po 500 úklidů ročně v Gentu. Velmi rozdílný byl i počet
dobrovolníků a to od 20 dobrovolníků v Utrechtu až po 150 000 dobrovolníků v Oslu. Osm
měst z oslovených pořádá velký jarní úklid, Belfast pořádá největší úklidovou akci v průběhu
léta. Výzkum se zaměřil na pomůcky to, zda jsou dobrovolníci nejdříve zacvičeni a
především na způsob oslovení a složení dobrovolníků. Ukázalo se, že nejúčinnější jsou
masivní kampaně formou billboardů, inzerce v médiích, na webových stránkách municipalit a
prostřednictvím sociálních sítí. Tyto kampaně jsou však velmi nákladné, a málokterá
municipalita je ochotna do všech investovat. Většina municipalit používá různou kombinaci
výše uvedeného. Poměrně účinné byly kampaně, které se snažily motivovat účastníky
získáním nějaké odměny. Další kampaně byly spojené s následným zábavným programem
atd. Velmi zajímavé bylo složení dobrovolníků. 24% tvořily předškolní a školní děti shodně
s rezidenty. 19% dobrovolníků tvořili starší lidé. Velmi špatná spolupráce byla s podniky a
vysokými školami, zastoupení činilo pouze 2%, resp. 5% dobrovolníků. Některá města,
například Gent, navázala s dobrovolníky opakovanou spolupráci. Kodaň a Mannehim se
shodují v tom, že mediální kampaň je velmi přínosná a zvětšilo se povědomí dobrovolníků o
následcích znečištění měst odpadky. Helsinky se domnívají, že přes krátkodobé zlepšení
situace v průběhu dobrovolnických akcí se žádné účinky ve snížení množství odhazovaných
odpadků neobjevily. Norimberk a Utrecht nezaznamenaly žádná zlepšení, tato města však
na úklid měst vynakládají nejnižší sumy ze všech sledovaných měst. Několik měst
zkonstatovalo, že se úklid stal každoroční tradicí, např. v Mannheimu se občané opakovaně

15

Tisková zpráva HMP Praha se připojila k Deklaraci „EUROCITIES“ o klimatických změnách, Zpráva z 41.
jednání Rady hl. m. Prahy 14. prosince 2010
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dotazují, kdy bude další akce. V Helsinkách se v průběhu jarní akce odstranilo 68000 kg
odpadu.16

Shrnutí:
Je otázkou, zda vymezení tzv. povinných úkolů samosprávy pomůže zlepšit nakládání
s prostředky svěřenými samosprávám pro skutečně ty účely, které splňují přívlastek
„veřejný“. Česká republika povinné úkoly samosprávy definovány nemá, kdežto Slovenská
republika ano. Je přístup slovenských municipalit výrazně rozdílnější než přístup českých
municipalit? S největší pravděpodobností ne. Na to, aby se změnil přístup nejen volených
zástupců, ale i občanů, je potřeba hluboká proměna kultury společnosti. Je, především,
nutná obroda občanské společnosti, která ve státech bývalého východního bloku téměř
vymizela. Situaci nezlepší jen navyšování finančních prostředků a legislativní vymezení.
Nejdůležitější je změna přístupu nejen volených zástupců, ale především obyvatel. Západní
municipality se snaží občany aktivněji zapojit do péče o své okolí, ovšem s různým stupněm
úspěšnosti. Je to jen další krok na dlouhé cestě k pochopení, že každý z nás je především
občanem, spoluobčanem, který by se měl zajímat o prostředí kolem sebe. Současná
společnost se potýká s celkovým úpadkem morálních a etických pravidel. Občanské
iniciativy upozorňují na skutečnost, že především volený zástupce samosprávy má mít silný
smysl pro etiku. Korupce není problémem úřednického aparátu, ale politiků, kteří se
domnívají, že pro ně pravidla neplatí. Nikdy se asi nepodaří vymýtit korupci a zajistit, aby
s veřejnými prostředky bylo nakládáno efektivně a ve veřejném zájmu. Nicméně občané
nesmí rezignovat na dodržování morálních a etických pravidel. Jedině silná občanská
společnost zabezpečí trvalou změnu a dodržování hodnot, které by samospráva dodržovat
měla. Keizer na závěr své studie týkající se šíření vandalismu konstatuje, že pokud se jisté
jednání porušující určitou normu stává více běžným, potom negativně ovlivní dodržování
dalších norem a pravidel. Efektivní zásah si pak musí klást za cíl a zaměřit se na obnovení
zájmu o konformní chování lidí ve všech situacích.17 Keizerova slova se sice týkají šíření
vandalismu, ale i on sám upozorňuje, že tento závěr lze vztáhnout na dodržování všech
společenských norem. Je nutné nejen pravidla formálně definovat, ale také zajistit jejich
vymahatelnost a dodržování.
Legislativní definování povinných úkolů samosprávy je prvním krokem, který by měla
Česká republika učinit. Dalším krokem, který by měl logicky následovat, je zvýšení povědomí
občanů o těchto povinnostech a prostřednictvím nezávislého soudního systému zajištění, že
porušování pravidel bude potrestáno dle zákona. Vymahatelnost práva je jedním ze
základních předpokladů, které občanovi dávají jistotu, že právo platí pro všechny a má cenu
jeho dodržování vyžadovat. Potom se dočkáme i v České republice situace, kdy spolupráce
municipalit s občany bude efektivní, výdaje smysluplné a díky zodpovědnosti všech stran
dojde i k úspoře finančních prostředků vydávaných na následky vandalismu a
nezodpovědného chování občanů.
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Effect of Foreign Aid on Economic Growth
Wioletta Nowak

Abstract
Impact of foreign aid on economic growth in developing countries is one of the widelydiscussed issues in modern growth theory. There are a lot of theoretical and empirical
studies on the relationship between the foreign aid and economic growth. Based on the
survey of huge empirical literature one can argue that foreign aid has no impact on economic
growth or the impact is either negative or positive. The positive effect of foreign aid on
economic growth can be unconditional or only conditional. Theoretical findings support both
empirical results on the negative and the positive impact of foreign aid on economic growth.

Key words:
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Introduction
Since the 1960s a huge increase in the volume of foreign aid for developing countries has
been observed. Developed countries have spent more than 3 trillion American dollars (at
constant 2010 prices) on official development assistance (ODA). Total ODA have been more
than 100 billion USD per year from 2005 (Nowak, 2014). Besides, the amount of approved
loans and grants by the World Bank and the International Monetary Fund has grown
exponentially during the last decades. Since the 1980s, developing countries have been
supported by NGOs too.
Foreign aid is mainly designed to spur economic growth and development in
developing countries. In order to achieve this objective donors support state led initiatives
and activities, finance different industrial projects and build infrastructure in recipient
countries. Besides, they supply developing countries with machinery and equipment or
transport materials. Donors also bring know-how, new technologies and dispatch
technicians to poor countries or provide training for local personnel. Donors’ funds are used
for development of education and health systems too. Moreover, market reforms and
structural adjustment efforts in aid-receiving countries are supported. A part of foreign aid is
used for stabilization of the recipient economies after economic shocks. Foreign aid is also
provided during natural disasters or humanitarian crises.
Effectiveness of foreign aid is mainly measured by its impact on economic growth in
the recipient countries. Hence, this issue is broadly discussed in modern growth theory. The
empirical studies on the effect of foreign aid on economic growth are extensive and
multidimensional. However, the results on the relationship between foreign assistance and
economic growth are confusing.

Objective and Methodology
The main objective of this article is a critical survey of theoretical and empirical studies on the
relationship between foreign aid and economic growth. In the article the comparative
analysis of theoretical and empirical studies on aid-growth effects is used.

1. Theoretical approach to foreign aid and economic growth
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The traditional economic justification of foreign aid is that it increases the output
growth in developing countries. Aid might spur economic growth in recipient countries
through many channels. These channels are directly connected with different constraints to
economic growth. The significance of the particular constrains has changed through the last
decades.
In the 1950s economists claimed that the GDP growth was constrained by the lack of
the appropriate infrastructure. Transport, the quality of service networks and education and
health facilities were considered as a necessary condition for economic growth. The
importance of the infrastructure for economic growth and development was emphasised by
Nurkse (1953) and Hirschman (1958). Hence, throughout the fifties foreign aid mostly took
the form of different kinds of technical projects.
In 1961 Rosenstein-Rodan identified savings-investment gap as the main constraint
to economic growth. He argued that economic growth in underdeveloped countries was
limited by domestic physical capital stock. His considerations are based on the Harrod (1939)
and Domar (1946) models that imply a linear relationship between the GDP growth and
investment in physical capital. Capital can be expanded by additional savings and
investments. The main source of these savings are foreign capital inflows. In the case of
poor countries actually only one component of foreign capital i.e. foreign assistance plays an
important role in filling the savings-investment gap. Besides, foreign aid is needed to initiate
a big push. However, according to Rosenstein-Rodan only a large amount of investment
works. Small quantities of aid are simply a wastage of resources.
It is worth noting that the savings-investment gap generates the vicious cycle of
poverty. Low savings mean underinvestment and hence a lack of economic growth and
development in poor countries. A temporary injection of aid might help an economy to get
out of the poverty trap. Previously the problem of the vicious cycle of poverty was elaborated
by Nelson (1956).
Chenery and Strout (1966) pointed out that economic growth in developing countries
was constrained by two gaps. The first is the gap between the level of domestic savings and
investment required to reach a given level of the GDP growth. The second is the balance-ofpayments gap (or the foreign exchange gap) that refers to the difference between foreign
exchange receipts and the level of imports required to purchase investment goods which
cannot be produced domestically. The gaps in developing countries result from limited
resources. Foreign aid can be used to fill either the first or the second gap.
The Chenery-Strout two-gap model is called the first generation model of foreign
aid-growth relationship. Throughout the next two decades the model was the basis for
calculation of aid requirements. Foreign aid required by a developing country is a difference
between necessary investment and the actual level of savings. According to Easterly (1999,
p. 436) the model has helped aid agencies to rationalise aid flows to each country.
The model provided the analytical foundations for the World Bank’s aid programmes
too. In the 1970s the Bank’s financing projects were based on the Revised Minimum
Standard Model (RMSM) originated from the two-gap approach. Since, the model and its
sequential extensions (the RMSM-X and the RMSM-XX) have been using to forecast
economic growth and development in the aid-receiving countries. The RMSM model
estimates the levels of investment and foreign financing that are needed to achieve a target
for economic growth or gives the feasible level of output growth for available levels of
investment and foreign financing (Nowak, 2013).
The importance of the foreign exchange constraint was also emphasised by Thirlwall
and Hussain (1982). The authors argue that for most countries the major constraint on
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economic growth is first of all the balance of payments position. An economic activity in poor
countries in large part depends on imported goods.
At the beginning of the 1990s the three-gap models were designed (Bacha, 1990;
Taylor, 1994). The models additionally include the fiscal constraint (or the public investment
constraint). Economic growth in developing countries can be also limited by the availability of
public recourses needed to finance investment required to achieve a given level of output
growth. Foreign aid inflows can be used to remove this constraint too.
The gaps models were subject of many critics. First of all the two-gap models
represents investment approach to economic growth. It means that a lack of capital is the
main limiting factor for the GDP growth. The models ignore other growth determinants such
as technical progress or human capital. They assume that all aid is used in the productive
manner by a recipient country. Besides, in these models capital-output ratio is constant and
there is no substitution between factors. The RMSM models are additionally criticized for
their inadequate financial structure, mechanical behavioural rules and a basic supply side.
The main weakness of the three-gap models is the exclusion of foreign and private capital
inflows. The models also ignore the role of monetary and interest rate policies.
The consequences of foreign aid for domestic investment and growth are a subject of
consideration of endogenous growth models too. The theoretical findings are mixed. Most of
the endogenous growth models claim that impact of foreign assistance on economic growth
is negative. There are as well the models that support the idea of positive relationship
between foreign aid and economic growth.
For example Obstfeld (1999) added foreign aid to the representative agent optimal
consumption model and predicted positive effects of foreign aid on domestic investment and
output growth in short-run. However, in long-run foreign aid has no impact on capital
accumulation. It only increases consumption.
Gong and Zou (2001) build an optimal model with foreign aid, foreign borrowing and
endogenous leisure-and-consumption choices. The authors conclude that a permanent rise
in foreign aid reduces long-run capital accumulation and labour supply and increases longrun consumption. In their opinion foreign aid does not promote economic growth in
developing countries.
The link between foreign aid, economic growth and welfare was examined by
Chatterjee and Turnovsky (2007) and Turnovsky (2008). Impact of tied and untied aid
programmes on economic growth and welfare depends on the recipient’s opportunities for
substitution in production, the elasticity of labour supply and production externalities.
On the other hand, Xiaoyong and Gong (2008, p. 1282) build an infinite-horizon
model with Marshallian time preferences, foreign aid, foreign borrowing and domestic capital
accumulation. The authors conclude that a permanent rise in foreign aid leads to an increase
in long-run capital accumulation and consumption, and a drop in foreign borrowing. Their
model provides the support for the development effectiveness of foreign assistance in
developing countries.
During the last five decades economists have tried to analyse development
effectiveness of foreign aid.

2. Empirical studies on foreign aid and economic growth
Empirical researches on the effect of foreign aid on economic growth in developing
countries are inconclusive. One studies claim that foreign aid has no impact on economic
growth. Others argue that the impact is positive or negative. The positive effect of foreign aid
on economic growth can be unconditional or only conditional.
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The main strands in the literature on the relationship between foreign aid and
economic growth are presented in Figure 1.

Foreign aid and economic growth

Positive effect

No effect

Negative effect

Conditional

Unconditional
Figure 1. Effect of foreign aid on economic growth

2.1. Positive impact of foreign aid on economic growth
The first empirical studies on the effectiveness of foreign aid were undertaken in the
1960s. The researchers concentrated mainly on the impact of aid on savings. They pointed
out that foreign assistance was mainly used to increase public consumption not to support
domestic savings (Papanek, 1972, p. 935).
Positive effect of foreign aid on economic growth was confirmed by Papanek (1973).
He applied cross-country regression analysis to 34 developing countries for the 1950s and
51 for the 1960s. Besides, Dowling and Hiemenz (1982) find strong evidence that foreign
aid has been positively associated with higher growth rates in 14 Asian countries during the
seventies. Levy (1988) confirms the positive impact of aid on output growth and domestic
investment in the case of 28 Sub-Saharan countries in the years 1968-1982.
In the 1990s economists changed their approach to the relationship between foreign
aid and economic growth. They mainly examined whether aid effectiveness is conditional.
Different measures of economic policies and the institutional environment were included in
aid-growth regressions. Besides, the relationship between aid and growth started to be
modelled as non-linear (Hansen, Tarp, 2000, p. 385).
The World Bank Report (1998) initiated the debate on the aid effectiveness in
developing countries with a stable macroeconomic policy. According to the report aid
increases growth in low-income countries with sound economic management. The Bank’s
conclusion was supported by Burnside and Dollar (2000) who examined 56 countries for
data covering the period 1970 to 1993. The authors argue that foreign aid stimulate output
growth in recipient countries with good policies. More precisely, the aid-growth relationship is
positive in economies with good fiscal, monetary and trade policies. The conclusion that aid
effectiveness depends on the policy environment follows from Collier and Dollar (2002). The
Burside and Dollars’s findings were supported by Ali and Isse (2005, p. 9) too. On the
other hand Hansen and Tarp (2001, p. 547) claim that average aid has significant positive
impact on growth but the results are not conditional on good policy.
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The economists found a lot of different factors that can impact on the aid-growth
relationship. For example, Guillaumont and Chauvet (2001, p. 68) point out that aid
effectiveness depends on environmental factors such as the terms of trade, the extent of
export instability and climatic shocks. However, according to the authors the worse the
environment, the greater the need for aid and higher its productivity. Dalgaard et al. (2004,
p. F191) argue that the aid effectiveness depends on geographic location. Foreign aid spurs
economic growth but the magnitude effect depends on climate-related circumstances in
recipient countries.
The development effectiveness of foreign assistance depends also on the size of the
aid flows. Foreign aid has negative effect on growth in the case of low amounts of aid and
too high comparing to GDP. However, in the literature the optimal level of aid varies between
5 and 45 per cent of GDP (McGillivray at al., 2006, p.1040).
Effectiveness of the foreign aid is sensitive to the type of aid. The project aid financing
is positively associated with economic growth. The financial programme aid has a negative
effect on growth. The impacts of technical assistance and food aid are insignificant or weakly
positive (Ouattara, Strobl, 2008, p. 360).
2.2. Negative effect of foreign aid on economic growth
First critics of effectiveness of foreign aid appeared in the late 1950s. A leading critic
of foreign aid was Milton Friedman. He claimed that aid is mainly used as a tool in the
ideological war between the United States and the Soviet Union. In his opinion foreign
assistance has no positive impact on economic growth in recipient countries. Instead, it
increases public sector, the power of government and corruption.
Aid effectiveness was questioned by Griffin and Enos (1970, p. 326). According to
the authors foreign assistance has neither accelerated growth nor helped to foster
democratic political regimes in underdeveloped countries. Moreover, they observed that the
greater foreign aid inflows, the lower the output growth in recipient country. Aid displaces
domestic savings. A similar conclusion follows from Weisskopf (1970, p.11) who examined
time series evidence from a sample of 44 underdeveloped countries during the post war
period. The impact of foreign capital inflows on ex ante domestic savings is significantly
negative.
The negative impact of foreign aid on a recipient country is emphasized by Paldam
(1997). The author points out that excessive aid distorts the economy and leads to a low
growth. According to Djankov et al. (2006, p. 24) aid reduces the level of democracy in the
recipient countries. Rajan and Subramanian (2011) claim that aid inflows cause the real
exchange rate appreciation and reduce the competitiveness of the exports in the aidreceiving countries.
2.3. No relationship between foreign aid and economic growth
Many empirical studies conclude that foreign assistance has no impact on economic
growth in developing countries. For example, Mosley et al. (1987, p. 636) claim that it is
impossible to establish any statistically significant correlation between aid and economic
growth. They examined 63 less developed countries during the years 1960-1983. A few
years letter the authors tested the relationship between aid and growth assuming that aid
effectiveness passes through cycles. Under the assumption of decreasing returns to aid
Mosley et al. (1992) find no significant association between foreign assistance and economic
growth.
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Boone (1996) points out that aid has not significantly increased investment and has
not benefited the poor in 96 countries between 1971 and 1990. Generally, aid has had
insignificant impact on poverty indicators such as the improvement of infant mortality or
primary schooling ratios. Instead, foreign assistance has increased the size of government
in recipient countries.
Rajan and Subramanian (2005) find little robust evidence of positive or negative
relationship between foreign aid inflows and output growth in the recipient countries. They
also do not support the conclusions that aid works better in better policy or geographical
environments. In their opinion is hard to say that certain forms of aid work better than others.
According to Doucouliagos and Paldam (2008) although the results of over one
hundred papers supporting the view that foreign assistance generates development in
recipient countries they mostly are not statistically significant.
Concluding remarks
During the last few decades foreign aid inflows to developing countries have grown
significantly. The main objective of aid is the stimulation of economic development and the
poverty reduction in recipient countries. Since the 1960s economists have examined the aidgrowth relationship.
There are a lot of theoretical and empirical studies on the development effectiveness
of foreign aid. However, the results and conclusions are ambiguous. They depend on the
assumptions of models and the estimations techniques. Besides, differences in the specific
condition of recipient countries play important role. The results depend on the studied
periods too.
The positive impact of foreign assistance on the recipient economies is mainly
determined by such factors as macroeconomic policy, geographical location, levels of aid
allocation or aid modalities. In many cases foreign aid flows more harm the economy than
help it.
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Dopady ekonomické krize pro mezinárodní migraci
a trh práce v Evropské unii
Impacts of the economic crisis for international migration
and labour markets in the European Union
Milan Palát

Abstrakt
Příspěvek se zaměřuje na vyhodnocení dopadů ekonomické krize pro mezinárodní migraci
a trh práce v Evropské unii. Poptávka po pracovní síle se během hospodářského poklesu
snižuje, a to může vest k politikám, které navrhují omezení nové imigrace do země. Politické
omezení přílivu kvalifikovaných pracovníků nebo dokonce absolutní snižování jejich
stávajícího počtu ovšem může být pro ekonomiku velmi nebezpečné. Firmy jsou si vědomy,
že zvláštní dovednosti vysokokvalifikovaných pracovníků-migrantů jsou ve vztahu
k nekvalifikovaným pracovníkům vzácné a i v době ekonomické recese se, dokud je to
možné, snaží oddalovat jejich propouštění. I v obdobích hospodářského propadu mohou
vysoce kvalifikovaní pracovníci firmám napomoci v zavádění nových metod či postupů pro
překonání krizového období a získání lepší výchozí pozice ve srovnání s potenciálními
konkurenty po skončení krize.

Klíčová slova
mezinárodní migrace, ekonomická krize, nezaměstnanost, Evropská unie

Abstract
This paper is aimed at evaluation of impacts of the economic crisis on international migration
and the labor market in the European Union. The demand for labor during the economic
downturn declines, and this can lead to policies that propose restrictions on new immigration
into the country. Political restrictions on inflows of skilled workers, or even an absolute
reduction in the current numbers, can be very dangerous for the economy. Companies are
aware of the specific skills of highly qualified migrant workers that are in relation to unskilled
workers very rare and even during the economic recession as long as possible, are trying to
delay their dismissal. Even in periods of economic downturn, highly qualified workers may to
help companies in implementing new methods or techniques for overcoming the crisis period
and get a better starting position in comparison with potential competitors when the crisis is
over.

Keywords
International migration, economic crisis, unemployment, European Union

Úvod
Poslední světová finanční a hospodářská krize vedla k nejhlubší recesi od Velké
hospodářské krize v roce 1930. Některé z efektů této krize na migraci jsou pouze dočasné
a poté, co zmizí, budou migrační toky opět ovlivňovány "tradičními" strukturálními faktory,
jako např. vývojem na trzích práce, změnami demografické struktury obyvatelstva ve
zdrojových i přijímajících zemích nebo hlavními trendy globální ekonomiky. Cílem příspěvku
je vyhodnocení dopadů globální ekonomické krize pro mezinárodní migraci a trhy práce
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v Evropské unii. Již zkušenosti z Velké deprese a jiných krizí v minulosti ukazují, že některé
dopady nebo politiky, které nastaly či byly původně aplikovány pouze v krátkém časovém
horizontu, poté mohou přetrvávat po celá léta, i když je již po krizi. V současné době mohou
mít problémy, jako jsou například rostoucí migrační toky přistěhovalců s nízkými příjmy
a kvalifikací nebo rostoucí nezaměstnanost mezi mladými přistěhovalci, mnohem delší
a hlubší důsledky pro trh práce a celou ekonomiku, než mnozí ekonomové odhadovali
v době, kdy krize dosáhla svého vrcholu a většina ekonomik se začala zotavovat. Reakce
migračních politik na dané situace může napomoci v řešení těchto problémů vyplývajících
z poslední globální krize, ale může je také zhoršit.

Výsledky
Globální finanční a ekonomická krize se projevila nejen v ekonomických ukazatelích, ale
i v přeshraničních tocích obyvatelstva, v mezinárodní migraci. Podle zprávy OECD o migraci
(OECD, 2010) nová imigrace v Evropě od počátku globální recese poklesla. V roce 2009,
když recese v Evropě vrcholila, byl např. počet nových imigrantů o 22 procent nižší než
v předchozím roce. Přes propad v imigraci byly trhy práce v Evropské unii vážně zasaženy.
Hlavní příčinou byl pokles poptávky v mnoha významných sektorech národního
hospodářství, např. poptávka po pracovnících ve stavebnictví nebo v maloobchodě. V Tab. 1
je znázorněn počet legálních mezinárodních imigrantů v Evropské unii v roce 2009, kdy
ekonomická krize dosáhla svého vrcholu, a došlo k nejhlubšímu propadu hrubého domácího
produktu. Počet migrantů dosáhl 31,8 mil. osob, což činí přibližně 6,5 procent obyvatelstva
Evropské unie. Na celkovém počtu migrantů se jednou třetinou podílejí migranti ze členských
zemí a dvěma třetinami migranti z nečlenských zemí EU. Počet nových imigrantů v zemích
Evropské unie v roce 2009 přes probíhající ekonomickou krizi dosáhl 3 mil. osob, z toho
nepatrně větší polovinu tvořily osoby z nečlenských zemí Evropské unie, viz Tab. 2.
Tab. 1: Počet legálních mezinárodních imigrantů v Evropské unii
ke konci roku 2009
počet legálních mezinárodních imigrantů v Evropské unii
celkem

31,8 mil.

X

–

ze členských zemí Evropské unie

10,8 mil.

34 %

–

z nečlenských zemí Evropské unie

21 mil.

66 %

Zdroj: EUROSTAT (2012)
Tab. 2: Počet nových legálních mezinárodních imigrantů v Evropské unii
za rok 2009
počet legálních mezinárodních imigrantů v Evropské unii
celkem

3 mil.

X

–

ze členských zemí Evropské unie

1,47mil.

49 %

–

z nečlenských zemí Evropské unie

1,53mil.

51 %

Zdroj: EUROSTAT (2010)
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Tab. 3 uvádí podíl v zahraničí narozené populace na populaci celkové ve vybraných
zemích Evropské unie. Zatímco např. v Rakousku a Irsku je podíl osob narozených
v zahraničí velmi vysoký (shodně 14 procent), např. ve Finsku dosahuje pouhá čtyři
procenta. V České republice je přes velmi výrazný nárůst počtu migrantů v posledních dvou
desetiletích podíl osob narozených v zahraničí na celkové populaci podobný jako ve Finsku
a pohybuje se okolo čtyř procent. Ovšem je nutné konstatovat, že u zemí s relativně nízkým
celkovým podílem populace narozené v zahraničí je dynamika změn imigrace často velmi
vysoká.
Tab. 3: Podíl populace narozené v zahraničí na celkové populaci země v roce 2009
Rakousko
15 %
Irsko
15 %
Finsko
4%
Zdroj: EUROSTAT (2010), OECD (2010)
Počty migrantů či jejich podíly na celkové populaci v mnoha vyspělých zemích západní
Evropy se mohou zdát vysoké, ale realitou je, že již před několika desetiletími mnoho
z těchto zemí dosáhlo hranic svého extenzivního růstu a zoufale potřebovaly pracovní
migranty jako jeden z předpokladů pro udržení tempa hospodářského růstu. Migrace je tedy
pro všechny vyspělé ekonomiky Evropy zcela klíčová.

Dopady ekonomické krize pro mezinárodní migraci a trhy práce
Dopady ekonomické krize na hospodářský vývoj se zabývá článek Paláta (2012).
S nástupem krize se začaly projevovat klesající tendence ohledně migrace a počet nových
imigrantů se začal snižovat. Podobné tendence bylo možno vypozorovat nejen v zemích
Evropské unie, ale i v Austrálii, Japonsku, Jižní Koreji ale např. i v Turecku. Jednou z výjimek
z tohoto vývoje představuje Německo, které nepřestávalo přitahovat migranty ani v krizovém
období a též oživení jeho ekonomiky bylo rychlejší než v jiných zemích. Co se týče návratů
pracovníků ze zahraničí (return migration), došlo v rámci Evropské unie k malému nárůstu
počtu zpět se navrátilých pracovníků, ovšem u migrantů ze zemí mimo Evropskou unii
v tomto ohledu nedošlo k žádné změně. Z toho plyne, že v případě kruhové migrace, a tedy
možnosti návratu pracovníků do země jejich původu, je třeba brát na zřetel fakt, odkud
migrující pracovníci pocházejí. Je pochopitelné, že po nastoupení krize se někteří migranti,
kteří nenašli či ztratili pracovní místo, vracejí do země svého původu. To se však ve
skutečnosti stalo pouze u migrantů, kteří migrují v rámci Evropské unie. Migranti z mnohdy
chudších mimoevropských zemí (přesněji zemí mimo Evropskou unii), kde ekonomická
situace v období krize je často ještě výrazně horší, kde neexistuje štědrý sociální systém
nebo kam by náklady na přesun byly velmi vysoké, volili spíše strategii setrvání na místě než
návrat do země svého původu.
Mezi imigrační trendy, které nemusí mít až tolik společného přímo s ekonomickou krizí
(i když jistou roli zde ekonomický propad samozřejmě hraje), patří migrace v oblasti
vzdělávání a zdravotní péče, která přes všeobecný propad imigrace v období krize nadále
rostla. Zatímco v minulosti byl jako typický migrant vnímán zejména mladý muž s nízkou
dosaženou úrovní vzdělání, toto klišé dnes již neodpovídá realitě. Díky rostoucímu počtu žen
imigrantek (nejrychleji v Maďarsku či Řecku) je podíl mužů a žen přibližně vyrovnaný.
Zvyšující se počet žen – imigrantek bývá někdy v souvislosti s krizí vysvětlován jako úsilí
žen, které se snaží nalézt si práci a zabezpečit rodinu v situaci, kdy jejich manželé či blízcí
rodinní příslušníci práci (v důsledku krize) ztratili. Podle mého názoru ovšem významnější roli
hraje fakt měnící se poptávky po pracovnících v oblasti zdravotní péče, který je nadále
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podpořen fenoménem stárnutí populace, neboť ženy-migrantky hrají v oblasti poskytování
zdravotní péče, ošetřovatelství i různých dalších oborech velmi významnou roli. A co se týče
dosaženého vzdělání, opět se jedná o mýtus. Podíl nových migrantů s terciálním vzděláním
dosahuje přes 40 procent např. v Belgii, Lucembursku, Švédsku a Dánsku, 35 procent ve
Francii, 30 procent v Nizozemí atp. Migranti tedy přinášejí lidský kapitál a v mnoha zemích
tak mají zahraniční pracovníci vyšší kvalifikaci než pracovníci rodilí. Trvalým problémem
v oblasti vzdělání zůstává uznávání diplomů. Není neobvyklé, když učitel nebo osoba
s technickým vzděláním z Ukrajiny pracuje v České republice jako pomocný zedník na
staveništi, což představuje absolutní a neomluvitelné plýtvání lidským kapitálem, kterým
daná osoba disponuje a také mrhání výdajů na vzdělání, které byly vynaloženy v zemi
původu pracovníka.
Podívejme se nyní důkladněji na dopady ekonomické krize na nezaměstnanost místních
pracovníků a cizinců. Jedná se o porovnání roku 2009 (kdy krize dosáhla svého vrcholu)
s rokem 2008 a o zohlednění odlišných dopadů pro obě zmíněné skupiny pracovníků. Na
Obr. 1 jsou znázorněny dopady krize na nezaměstnanost ve vybraných evropských zemích.
Černý sloupec v grafu vyjadřuje míru nezaměstnanosti cizinců a sloupec šedý poté míru
nezaměstnanosti místních pracovníků v roce 2009. Prvním postřehem je, že míra
nezaměstnanosti cizinců je téměř ve všech zobrazených zemích výrazně vyšší než míra
nezaměstnanosti místních pracovníků. Pojďme však nyní více zhodnotit samotný přírůstek
nezaměstnanosti v obou kategoriích pracovníků v důsledku ekonomické krize. Ve valné
většině sledovaných zemí byl meziroční přírůstek nezaměstnanosti cizinců vyšší než
přírůstek nezaměstnanosti domácích pracovníků. Je možno konstatovat, že ekonomická
krize tedy mnohem drtivěji dopadla na zahraniční pracovníky, což může být vysvětlováno
různě a což s sebou nese i závažné ekonomické a sociální dopady. Zahraniční pracovníci
jsou často zaměstnáváni pracovními agenturami. A právě těchto agenturních pracovníků se
firmy v krizi začaly zbavovat nejdříve. Dalším argumentem je, že s propadem produkce
a vyšší podílem migrantů v nízkokvalifikovaných profesích bylo pro firmy nejjednodušší
zbavit se těch pracovníků, které je možné po odeznění krize relativně snadno opět nabrat,
oproti například vysoce kvalifikovaným pracovníkům, jejichž opětovné získání by již bylo
obtížnější, případně by s sebou neslo značné náklady na zaškolování pracovníků nových.
V Německu, ve Francii, v Belgii, v Nizozemí, v Rakousku, v Itálii, v Norsku, ve Švédsku,
ve Finsku, na Kypru i v České republice činil rozdíl v přírůstku míry nezaměstnanosti cizinců
oproti místním pracovníkům méně než 2 procenta (v kartogramu žlutě označené země).
V Irsku, ve Španělsku, v Portugalsku, v Řecku, v Lotyšsku a v Estonsku byla situace cizinců
na trhu práce ještě horší a rozdíl v přírůstku míry nezaměstnanosti cizinců oproti místním
pracovníkům dosáhl více než 2 procent (v kartogramu země označené oranžovou barvou).
Pouze ve Spojeném království a v Lucembursku nastal trend zcela opačný, tj. meziroční
přírůstek nezaměstnanosti cizinců byl nižší než přírůstek nezaměstnanosti domácích
pracovníků, což mj. poukazuje i na vysoký stupeň integrace migrantů do britské společnosti.
Lucembursko je velmi malá země se specifickou ekonomickou strukturou, ale se Spojeným
královstvím ji přesto spojuje jeden fakt, a sice velmi vysoký podíl zahraničních pracovníků na
místních trzích práce. Ti, pokud zastávají velmi široké spektrum profesí napříč kvalifikacemi,
jsou již pro ekonomiku stejně nezbytní jako místní pracovníci a negativní rozdíl v nárůstu
nezaměstnanosti se zde již neprojevuje (v kartogramu označeno zeleně). Spojené království
navíc patří mezi několik málo zemí, kde se nezaměstnanost cizinců, přestože stále vyšší než
nezaměstnanost místních pracovníků, neodlišuje příliš výrazně od nezaměstnanosti rodilých.
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Obr. 1: Dopady
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Závěr
Poptávka po pracovní síle se během hospodářského poklesu snižuje, a to může vest
k politikám, které navrhují omezení nové imigrace do země. To je v pořádku, ovšem rostoucí
nezaměstnanost zvyšuje i antiimigrační nálady ve společnosti, což může vest
k populistickým řešením a neuváženému omezení migrace, která nemají nic společného
s ucelenou hospodářskou politikou týkající se přistěhovalectví a navíc mohou poškodit
schopnost země v dosažení trvale udržitelného růstu v dlouhodobém horizontu. Politické
omezení přílivu kvalifikovaných pracovníků nebo dokonce absolutní snižování jejich
stávajícího počtu by mohlo být velmi nebezpečné pro celou ekonomiku. Firmy jsou si
vědomy, že zvláštní dovednosti vysokokvalifikovaných pracovníků-migrantů jsou ve vztahu
k nekvalifikovaným pracovníkům vzácné a i v době ekonomické recese se, dokud je to
možné, snaží oddalovat jejich propouštění. V úvahu je nutné vzít i náklady na nábor
zaměstnanců a jejich zaškolení, poté co doba propouštění končí a krize odeznívá. Problém
nastává, když je recese dlouhá a budoucí vyhlídky nejasné. To je případ i poslední
hospodářské krize, kdy pokles byl tak nečekaně strmý a vyhlídky na oživení tak mlhavé, že
společnosti byly nuceny přistoupit k velkému propouštění, které zasáhlo i vysoce
kvalifikované zaměstnance. Poslední světová hospodářská krize byla velmi hluboká
a zasáhla evropské ekonomiky zcela nečekaně po několika letech ekonomického boomu,
který byl charakteristický zvyšujícím tempem růstu HDP, prudce klesající mírou
nezaměstnanosti, zvyšující se poptávkou po práci a rostoucími migračními toky. Ale
i v obdobích hospodářského propadu mohou vysoce kvalifikovaní pracovníci společnostem
napomoci v zavádění nových metod či postupů pro překonání krizového období a získání
lepší výchozí pozice ve srovnání s potenciálními konkurenty, poté co recese skončí.
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Demografický vývoj mikroregionu Porta
Demographic development of Porta microregion
Milan Palát

Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na analýzu populačního vývoje mikroregionu Porta ve
sledovaném období 2000–2011. Mikroregion Porta se rozprostírá na území okresu Brnovenkov a kraje Vysočina. Hodnoceny byly následující demografické ukazatele – porodnost,
úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost, celkový přírůstek, přirozený přírůstek a
přírůstek migrací index stáří, index maskulinity, index feminity, celkový přírůstek, přirozený
přírůstek a přírůstek migrací. V průběhu sledovaného období došlo v mikroregionu Porta
k nárůstu středního stavu obyvatel. Saldo migrace je kladné. Dochází k prodlužování střední
délky života a stárnutí populace. Úmrtnost, porodnost, potratovost a sňatečnost mají klesající
tendenci, naopak mírně stoupající má rozvodovost. V současné době dochází k úbytku
přirozeného přírůstku obyvatelstva i přírůstku obyvatelstva migrací.
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mikroregion, populační vývoj, demografie, demografické ukazatele

Abstract
The paper is aimed at the population development analysis of the Porta microregion in the
studied period 2000–2011. The Porta microregion is situated on the area of the Brno-venkov
district and the Vysočina region. As for demographic indicators, following parameters were
evaluated: birth rate, death rate, marriage rate, divorce rate, abortion rate, total, natural and
migration increase. In the course of the monitored period an increase of mid-year population
took place in the Porta microregion. Net migration is positive. There is an increased life
expectancy and a population aging. Mortality, natality, abortion and marriage rate has a
decreasing tendency and divorce rate slightly increasing. At the present time there is a
decline of natural and migration increases.

Key words
microregion, population development, 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; obce sdružené v mikroregionu mají výhodu při
žádostech o dotace v rámci Programu obnovy venkova – jedna z výhod obce je, jestliže je
začleněna do mikroregionu (Palát, 2010).
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Jednotlivé mikroregiony se vyvíjí nerovnoměrně, je proto nezbytné zajistit, zda rozdíly
mezi mikroregiony nepřekročily určitou hranici. Tyto disparity se snaží stát kompenzovat
prostřednictvím dotací z fondů Evropské Unie. Dotace jsou jednotlivým regionům připisovány
na základě provedené analýzy hodnot ukazatelů demografické a ekonomické úrovně.
Analýza a predikce demografických ukazatelů v mikroregionu Ivanovická brána má v praxi
široké uplatnění. Mohou jí využít např. samotné obce mikroregionu při rozhodování o rozvoji
veřejných služeb (zdravotnictví, školství, sociální péče) či při plánování bytové výstavby.
Výsledky této práce mohou sloužit jako podklady pro vytvoření nové strategie rozvoje
mikroregionu Porta. Výsledky uvedené v příspěvku jsou dílčím výstupem projektu MMR č.
WD-57-07-1 „Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony“.

Materiál a metodika
Cílem práce je analýza populačního vývoje mikroregionu Porta ve sledovaném období let
2000–2011. 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, 2010, 2011; Palát, Maca 2004, 2005; Svatošová
2009). 2004, 2005; Svatošová 2009).

Výsledky a diskuse
Cílem práce je analýza populačního vývoje mikroregionu Porta ve sledovaném období
let 2000–2011. V tomto období jsou analyzovány demografické ukazatele jako je porodnost,
úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost, celkový přírůstek, přirozený přírůstek a
přírůstek migrací.
Mikroregion Porta byl založen počátkem roku 2000 a jeho myšlenka vzešla z iniciativ
starostů sedmi obcí Borač, Dolní Loučky, Lomnička, Předklášteří, Šerkovice, Štěpánovice a
Železné. V roce 2002 přistoupila do svazku mikroregionu obec Kaly. Svazek obcí je
právnickou osobou a byl založen na dobu neurčitou. Sídlem svazku obcí byl ustanoven
Obecní úřad Předklášteří. Účelem mikroregionu je regionální rozvoj obecně. Mikroregion
PORTA se rozkládá na severozápadním okraji okresu Brno venkov a na rozhraní
Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Představuje sdružení 8 obcí. Mikroregion Porta
zaujímá plochu 4 418 ha s celkovým počtem 4 863 obyvatel. S průměrnou hustotou zalidnění
110,07 obyvatel na km2 je mikroregion pod celostátním průměrem (133 obyvatel na km2).
Nejvyšší hustotu zalidnění mají obce Předklášteří (200,6 ob./km2) a Železné (172,9 ob./ km2).
Sídelní struktura mikroregionu je poměrně roztříštěná, heterogenní a obce jsou z hlediska
katastrální výměry i počtu obyvatel nestejně velké. Výraznějšími středisky mikroregionu jsou
Předklášteří (1 456 obyvatel) a Dolní Loučky (1 216 obyvatel), ostatní obce mikroregionu
mají méně než 500 obyvatel. Průměrná velikost obcí je 608 obyvatel. Mikroregion PORTA
má výhodnou geografickou polohu, neboť leží jednak v okolí spádového centra regionu obce s rozšířenou působnosti Tišnov (8 676 obyvatel k 1. 7. 2011) - a jednak je v poměrně
malé dojezdové vzdálenosti (35 km) od centra Jihomoravského kraje – města Brna, což jej
činí atraktivním z hlediska bydlení. Bytový fond má ve všech obcích mikroregionu vysokou
úroveň jak základní vybavenosti, tak zejména prostorového standardu (převažují tří a
dvoupokojové byty), který je nesrovnatelně lepší než například ve městě Brně. V posledních
letech se úroveň bydlení ve všech obcích ještě zvýšila (po plynofikaci, dokončení vodovodu
atd.), a tím stoupla i pravděpodobnost imigrace. Mikroregion má relativně slabou
hospodářskou základnu a nedostatek pracovních příležitostí. Typická je každodenní dojížďka
obyvatel za prací do spádových středisek.
Vytváření nových pracovních příležitostí závisí na rozvoji podnikatelských aktivit v
mikroregionu. Jednou z hlavních rozvojových příležitostí regionu je cestovní ruch. Na území
mikroregionu se setkávají tři geomorfologické celky – Hornosvratecká vrchovina,
Křižanovská vrchovina a Boskovická brázda. Celé území mikroregionu PORTA přísluší do
povodí Svratky. Část katastrů obcí mikroregionu byla začleněna do přírodního parku
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Svratecká hornatina, zřízeného k ochraně krajinného rázu se soustředěnými
významnými estetickými a přírodními hodnotami. Ráz mikroregionu PORTA
je z ekonomického pohledu průmyslově-zemědělský. Z dopravního hlediska je relativně
bezproblémové napojení na centrum Jihomoravského kraje a poskytuje tudíž dobré
předpoklady pro další rozvoj regionu. Horší je dopravní napojení obcí náležejících do kraje
Vysočina. Po levém břehu Svratky je vedena trasa tělesa regionální jednokolejné železniční
tratě ČD Žďár nad Sázavou-Tišnov, na které jsou zastávky obcí Borač a Štěpánovice. V
Tišnově tato trať křižuje dvoukolejnou železniční trať Brno - Havlíčkův Brod, která je
železniční trasou Brno-Havlíčkův Brod-Praha a je vedena údolím řeky Loučky. Na této trati
má železniční stanici obec Dolní Loučky.
Pro mikroregion je typický pozvolný růst počtu obyvatel ve všech sledovaných rocích
(Obr. 1). Výjimkou byl pouze rok 2001, kdy došlo k úbytku 70 obyvatel. Celkově se počet
obyvatel od roku 2000 zvýšil o 12% a pro mikroregion to znamenalo celkový přírůstek 521
obyvatel, z čehož větší část tvořila mužská populace, jež se zvýšila o 13,9 %. Ženská
populace vzrostla o 10,1% a v roce 2011 poprvé tvoří menší část na celkovém počtu
obyvatel než mužská populace.
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Obr.
1:
Predikce vývoje středního stavu obyvatel v mikroregionu Porta do roku 2015
(zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
Tvar regresní rovnice:
r2 = 0,96. Při zachování stávajícího trendu
se počet obyvatel Mikroregionu Porta do roku 2015 navýší o 156 obyvatel a dosáhne tak
hodnoty 5019 obyvatel.
Při porovnání mikroregionu Porta s okresem Brno-venkov (Obr. 2) lze pozorovat shodný
vývoj. V časovém období 2000-2011 docházelo každoročně k přírůstku obyvatel a tento
dlouhodobý pozvolný nárůst znamenal navýšení počtu obyvatel o 23583 obyvatel, tedy
téměř o 13 %. Dle pohlaví byl větší nárůst obyvatel zaznamenán u mužů (13,8 %) než u žen
(12,2 %). Nicméně zde, na rozdíl od mikroregionu, poměrně výrazně převyšuje ženská část
populace nad mužskou a jejich rozdíl činí 2374 žen.
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Obr. 2: Predikce vývoje středního stavu obyvatel v okrese Brno-venkov do roku 2015
(zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
Tvar regresní rovnice:
r2 = 0,97. Při zachování stávajícího
trendu se počet obyvatel okresu Brno-venkov do roku 2015 navýší o 4791 obyvatel a
dosáhne tak hodnoty 210 103 obyvatel. Za tři predikované roky tak dojde k procentnímu
navýšení o 2,3 %.
Průběh křivky vývoje počtu obyvatel v Jihomoravském kraji (Obr. 3) ve srovnání
s mikroregionem a okresem je odlišný, neboť mezi roky 2000-2003 docházelo k snižování
počtu obyvatel, celkem o 15 020 osob tj. 1,32 %. Od roku 2003 se počet obyvatel zvyšuje a
v roce 2011 na území Jihomoravského kraje žilo 1 164 633 osob. Celkový rozdíl ve
sledovaném období činí 27 944 osob, tj. +2,46 %.
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Obr. 3:
Predikce vývoje středního stavu obyvatel v Jihomoravském kraji do roku 2015
(zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
Tvar regresní rovnice:
I2 = 0,97
Vyrovnání trendu časové řady pro JMK bylo provedeno pomocí polynomu 3. stupně, na
základě něhož lze odhadnout, že hodnota počtu obyvatel vzroste v roce 2014 na 1 178 175
obyvatel, tj. o 1,16 %.
Pro srovnání indexu maskulinity byly vytvořeny grafy s hodnotami pro mikroregion,
okres a kraj (Obr. 4).
Okres Brno-venkov a Jihomoravský kraj vykazují poměrně stejný mírně rostoucí trend
vývoje indexu maskulinity, přičemž u JMK se pohybuje v rozmezí 94-96 mužů na 100 žen. U
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okresu je tato hodnota větší a v roce 2011 připadlo na 100 žen 97 mužů. Mikroregion
vykazuje v posledních pěti letech vzhledem ke srovnávaným územím vyšší zastoupení
mužů. Hodnoty indexu maskulinity v mikroregionu se během let 2001-2011 měnily výrazněji
a pokles do roku 2003 vystřídal růst počtu osob mužského pohlaví. Shodným znakem pro
mikroregion, okres i kraj je převaha mužů mezi obyvateli v předproduktivním a produktivním
věku a převaha žen je zaznamenána u nejstarší věkové skupiny 65 a více let.
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Obr. 4: Predikce Index maskulinity ve sledovaných územních jednotkách v letech
2000-2011 (zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
Okres Brno-venkov a Jihomoravský kraj vykazují poměrně stejný mírně rostoucí trend
vývoje indexu maskulinity, přičemž u JMK se pohybuje v rozmezí 94-96 mužů na 100 žen. U
okresu je tato hodnota větší a v roce 2011 připadlo na 100 žen 97 mužů. Mikroregion
vykazuje v posledních pěti letech vzhledem ke srovnávaným územím vyšší zastoupení
mužů. Hodnoty indexu maskulinity v mikroregionu se během let 2001-2011 měnily výrazněji
a pokles do roku 2003 vystřídal růst počtu osob mužského pohlaví. Shodným znakem pro
mikroregion, okres i kraj je převaha mužů mezi obyvateli v předproduktivním a produktivním
věku a převaha žen je zaznamenána u nejstarší věkové skupiny 65 a více let.
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Obr. 5: Index feminity ve sledovaných územních jednotkách v letech 2000-2011
(zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
Na Obr. 5 je znázorněn index feminity za mikroregion a srovnávaná území. Index
feminity u mikroregionu klesá v posledních sedmi letech rychlejším tempem než u okresu a
kraje a v současnosti je pod jejich průměrem. Hodnoty pro okres a kraj nevykazují výraznější
změny, zatímco na počátku období stagnovaly, v posledním šestiletém období velice mírně
klesají. V JMK v roce 2011 připadlo na 100 mužů 104 žen, v okresu Brno-venkov to bylo 102
žen na 100 mužů. Z pohledu věkových kategorií je nejvyšší index feminity opět u
poproduktivní složky obyvatel – kraj 149 žen na 100 mužů, okres 142 žen na 100 mužů. U
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zbylých dvou věkových kategorií jsou hodnoty indexu feminity pod hranicí sta, tedy stejně
jako u mikroregionu zde muži početně převyšují ženy.
Je zaznamenáno podstatné zvýšení indexu stáří (Obr. 6)., jež je odrazem již zmíněného
snižování podílu dětské složky na jedné straně a na straně druhé zvyšování podílu osob
starších 65 let. Index závislosti mladých osob udává, že na 100 obyvatel ve věku 15-64 let
(„živitelé“) připadá 21,7 osob ve věku 0-14 let („závislí“). Index závislosti starých osob udává
vyšší hodnotu a na 100 obyvatel ve věku 15-64 let připadá 26,6 osob starších 65 let. Dalším
významným údajem je index ekonomického zatížení, který informuje o celkovém zatížení
produktivní složky obyvatel. V roce 2011 tato hodnota činila 48,3, tedy na 100 obyvatel
v ekonomicky aktivním věku připadlo 48,3 závislých osob. Za sledované období docházelo
postupně k jeho navyšování a to zejména zásluhou poklesu osob v aktivním věku a
zvyšování podílu seniorů v populaci.
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Obr.
6:
Predikce vývoje indexu stáří ve sledovaných územních jednotkách do roku 2015
(zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
Typ zvolené funkce pro mikroregion: exponenciální:
I2 = 0,93, pro okres Brno-venkov: lineární:

r2 = 0,94, pro JMK:

polynom 2. stupně:
I2 = 0,98
Při současném tempu růstu dosáhne index stáří v roce 2014 u mikroregionu 132,3 osob
starších 65 let na 100 dětí a výrazně tak převýší nad dětskou složkou obyvatelstva.
Jihomoravský kraj bude na hodnotě 123,3 a okres na 105, 7 osobách v poproduktivním věku
na 100 dětí.
Při srovnání úmrtnosti zaznamenává mikroregion Porta výraznější odchylky (Obr. 7). Od
roku 2005 se přibližuje hodnotám okresu a kraje, přičemž v posledních dvou letech je vývoj
hrubé míry úmrtnosti shodný s okresem Brno-venkov. Okres a kraj mají opět podobný trend
vývoje této míry bez žádných výkyvů a i zde dochází k pozvolnému snižování mortality.
Výraznějšího snížení dosáhl okres, z 11,16 zemřelých osob v roce 2000 na 9,13 osob v roce
2011 na 1000 obyvatel středního stavu. Z hlediska úmrtnosti dle pohlaví zaznamenává okres
téměř ve všech sledovaných letech vyšší úmrtnost mužů, výjimkou jsou roky 2003 a 2009.
Z celkového počtu 22 969 zemřelých osob činí 11 668 zemřelých mužů a 11 301 zemřelých
žen. U JMK není převaha úmrtnosti v jednotlivých letech dle pohlaví až tak výrazná,
nicméně stejně jako u okresu i zde celkově převyšuje úmrtnost mužů, konkrétní hodnoty činí
70 459 zemřelých mužů a 70 319 zemřelých žen.
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Obr. 7: Vývoj hrubé míry úmrtnosti ve sledovaných územních jednotkách v letech
2000-2011 (zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
Pro komparaci byla zvolena hrubá míra porodnosti, z které je patrné, že mikroregion má
ve většině let podprůměrné hodnoty oproti kraji i okresu (Obr. 8). Výjimku tvoří pouze rok
2002, který výrazně převýšil hodnoty kraje a okresu. Mikroregion se přiblížil k hodnotám
nadřazených územních celků až v roce 2008, kdy dokonce převýšil hodnotu kraje. Od tohoto
roku je patrný ustálený trend bez extrémních hodnot, avšak s klesající tendencí. Pozitivní
vývoj počtu narozených dětí v okrese i kraji vystřídal od roku 2008 pozvolný pokles hrubé
míry porodnosti. Rok 2008 udává maximální hodnoty pro okres 12,55 ‰ a pro kraj 11,54 ‰.
Celkový přírůstek počtu narozených dětí se od počátku období zvýšil u okresu o 48 % a u
kraje o 29 %.
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Obr.
8:
Predikce vývoje hrubé míry porodnosti ve sledovaných územních jednotkách do roku
2015 (zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
Typ zvolené funkce pro mikroregion: lineární:
r2 = 0,10, pro okres Brno-venkov: polynom 2. stupně:
I2 = 0,97, pro okres JMK polynom 2. stupně:
I2 = 0,98

Na Obr. 9 je uvedena predikce vývoje hrubé míry potratovosti ve sledovaných
územních jednotkách do roku 2015.
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Obr.
9:
Predikce vývoje hrubé míry potratovosti ve sledovaných územních jednotkách do roku
2015 (zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
Typ zvolené funkce pro mikroregion: Y = -0,1699x + 3,3197 r2 = 0,10, pro okres Brno-venkov:
lineární: Y = -0,0568x + 3,3346 r2 = 0,85, pro okres JMK lineární: Y = -0,0676x + 3,9452 r2
= 0,98

Na Obr. 10 je uvedena predikce vývoje hrubé míry potratovosti ve sledovaných
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územních jednotkách do roku 2015.
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Obr. 10: Vývoj hrubé míry potratovosti ve sledovaných územních jednotkách
(zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
Na Obr. 11 je uvedena Vývoj hrubé míry rozvodovosti ve sledovaných územních
jednotkách, na Obr. 12 Vývoj migrace a hrubé míry migračního salda v mikroregionu Porta a
na Obr. 13 Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku v mikroregionu Porta.
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Obr. 11: Vývoj hrubé míry rozvodovosti ve sledovaných územních jednotkách
(zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty)
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Obr.
12:
Vývoj migrace a hrubé míry migračního salda v mikroregionu PORTA (zdroj: data ČSÚ,
vlastní výpočty)
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Obr. 13: Vývoj
přirozeného, migračního a celkového přírůstku v mikroregionu PORTA (zdroj: data
ČSÚ, vlastní výpočty)

Shrnutí:
složky populace ve věku 0-14 let o 1,2 % od počátku období. Shodným znakem
mikroregionu a kraje je regresivní typ věkové struktury, tedy poproduktivní složka populace
převažuje nad předproduktivní. U okresu tento proces probíhá mírnějším tempem a dětská a
seniorská věková kategorie je téměř v rovnováze. Nejvýraznější podíl seniorské složky má
mikroregion a činí 17,9 % v roce 2011. Zmíněný proces stárnutí obyvatelstva dokazují
charakteristiky konstruované na základě struktury dle věku a poukazují tak na zřetelně
zhoršující se situaci. Ze sledovaných jednotek zaznamenává mikroregion PORTA nejvyšší
tempo růstu především indexu stáří a indexu ekonomického zatížení. Venkovské obce
mikroregionu výrazněji trpí stárnutím populace a index stáří za posledních 12 let narostl až
na hodnotu 122,38. Zatímco index závislosti mladých osob má střídavě období mírného
růstu a poklesu, pro index závisloti starých osob je typický lineární rostoucí trend. Hrubá míra
úmrtnosti vykazuje klesající trend odrážející zvyšující se naději dožití a další změny.
Netypickým jevem je vyšší mortalita žen oproti mužům u mikroregionu. 80 Příčina může být
vysvětlena výrazně vyšším zastoupením žen ve věkové kategorii 65 a více let a to až o 33
%, nicméně pro hlubší analýzu by bylo třeba podrobnějších dat. Přes výraznější odchylky se
v posledních letech mikroregion přiblížil hodnotám okresu a kraje pohybující se okolo 9 ‰.
Mezi dvě nejvýznamnější příčiny smrti patří shodně oběhové nemoci a zhoubné novotvary. U
ukazatele hrubé míry porodnosti se lze setkat s vysokou variabilitou hodnot za mikroregion,
ve většině let se jedná o hodnoty podprůměrné oproti okresu a kraji. Od roku 2008 se vývoj
mikroregionu ustálil a identicky dochází u všech sledovaných jednotek k mírně klesajícímu
trendu. V roce 2011 činila hrubá míra porodnosti v mikroregionu 9,7 ‰, což odpovídá
obecné míře plodnosti 41,2 dětí na 1 000 žen v reprodukčním věku. Kladným rysem
mikroregionu je rostoucí počet žen v reprodukčním věku, od počátku období o 7,04 %.
Dalším z příznivých trendů reprodukce obyvatelstva je postupné snižování potratovosti,
přičemž ukazatel hrubé míry potratovosti je nejnižší u mikroregionu a činí v roce 2011 pouhé
1 ‰, zatímco hodnoty u okresu a kraje se pohybují okolo 3 ‰.
Mikroregion PORTA dosahuje nižších hodnot míry sňatečnosti a v roce 2011
činila pouhých 2,88 sňatků na 1 000 obyvatel. U okresu i kraje se pohybuje okolo 4 ‰.
Hodnoty hrubé míry rozvodovosti jsou ve většině let nejnižší u mikroregionu. V roce 2011
dosáhly hodnoty hrubé míry rozvodovosti u analyzovaných jednotek shodně 2,5 ‰. Zatímco
hrubá míry sňatečnosti zaznamenává mírně klesající trend, hrubá míra rozvodovosti má
naopak velice mírně rostoucí trend. Proces přirozené reprodukce dokazuje, že je to
především migrace, která hraje hlavní roli v přírůstku počtu obyvatel územních celků. Od
počátku období se mikroregion, okres i kraj dostávají ze záporných hodnot přirozené
reprodukce a v současnosti jsou mírně nad hranicí nuly. Mikroregion ztratil za sledované
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období procesem přirozené reprodukce 155 obyvatel, což je vzhledem k velikosti obcí
mikroregionu poměrně významné číslo. Nejlépe je hodnocen okres s hodnotou hrubé míry
přirozeného přírůstku 2,88 ‰, avšak ani toto číslo není dostačující. Mikroregion PORTA je
permanentně migračně atraktivním územím, stejně
tak i okres Brno-venkov, což je dáno především jejich výhodnou geografickou polohou a
v procesech migrace je zřejmá vyšší účast žen. Jihomoravský kraj byl z počátku období
migračně ztrátovým a má naopak vyšší zastoupení mužů v procesech migrace. Největší část
imigrantů u mikroregionu je ve věkové kategorii 15-59 let (64,6 %), 81 dále v dětské věkové
kategorii (19,7 %) a senioři tvořící 15,7 %. Obdobně je tomu i u emigrantů. Dle počtu
migrantů připadajících na 1 000 obyvatel středního stavu zaujímá první místo mikroregion,
naopak Jihomoravský kraj se řadí poměrně viditelným rozdílem za mikroregion i okres.
Souhrnně lze říci, že Mikroregion PORTA vykazuje ve všech analyzovaných letech rostoucí
počet obyvatel a netrpí tak depopulačními procesy. Na základě bazického indexu (112 %)
má obdobný růst jako okres Brno-venkov (112,98 %). Oproti Jihomoravskému kraji má
mikroregion i okres nadprůměrné hodnoty přírůstku počtu obyvatel od počátku časové řady.
Shodně u všech jednotek dominuje přírůstek mužské části populace, přičemž u mikroregionu
je poprvé v roce 2011 velice mírná převaha mužů (50,22 %) nad ženami a tímto se
tak odlišuje od okresu a kraje, u kterých je podíl žen vůči mužům zřetelně vyšší.
Mikroregion a jeho indexy maskulinity dle věku informují o převaze mužů ve věkové kategorii
0-14 let (112 mužů na 100 žen) a věkové kategorii 15-64 let (106 mužů na 100 žen). Tyto
hodnoty jsou zároveň nad průměrem okresu i kraje. Typicky nejnižší zastoupení mužů
eviduje věková kategorie 65 a více let, což odráží nadúmrtnost mužů danou biologickými
faktory. Zastoupení žen je tedy nejčetnější u věkové kategorie 65 a více let (133 žen na 100
mužů) a naopak nejméně žen připadajících na 100 mužů je ve věkové kategorii 0-14 let (89
žen na 100 mužů). Ve všech věkových kategoriích dochází k snižování indexu feminity a to u
všech sledovaných územních jednotek, nejvýrazněji u mikroregionu PORTA. Z hlediska
struktury dle věku výrazně narůstá poproduktivní část populace, u mikroregionu až o 37,1 %.
Dětská složka zaznamenává stagnaci až mírně rostoucí trend. Negativním jevem je snížení
ženské změny v reprodukci obyvatelstva jsou zaznamenány u všech analyzovaných
jednotek a odráží typické trendy, jimiž jsou nositeli vyspělé západoevropské země.
Mikroregion indikuje více shodných rysů s okresem Brno venkov a mezi pozitivní změny patří
zejména snižování mortality a snižování potratovosti. Na druhé straně však trpí nízkou mírou
porodnosti, což se odráží do záporných až velice mírně kladných hodnot přirozené
reprodukce. Dalším negativním jevem a slabou stránkou je především zhoršující se skladba
obyvatel dle věku, intenzivní proces stárnutí obyvatel, což dokazují vysoké míry indexu stáří
a indexu ekonomického zatížení. Hrozbou pro mikroregion je klesající trend počtu obyvatel v
produktivním věku v posledních pěti letech, který se z dlouhodobého hlediska může stát
živnou půdou pro recesi mikroregionu. Silnou stránkou mikroregionu lze označit atraktivnost
území pro migranty, především pro osoby ekonomicky aktivní (15-64 let). Migrační zisky
mikroregionu do určité míry souvisí s postupnou difúzí suburbanizačního procesu a měnícím
se významem geograficky výhodných venkovských obcí v systému osídlení.
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The Development Potential of the Regions of the EU
Marie Pechrová, Ondřej Šimpach

Abstract:
The aim of the paper is to express the potential of the NUTS 2 regions in the EU in order to
enable the policy-makers to better target the financial support. The sustainable development
of the regions is stressed in many strategic documents of the EU, recently in Europe 2020 The EU strategy for smart, sustainable and inclusive growth. For meaningful distribution of
subsidies which should contribute to the enhancement of the regions’ development, the
policy-makers should know what are the strength and weaknesses of each region, i.e. what
is its development potential.
In our study we have chosen indicators commonly used by scholar to assess the
development potential of regions and compartmentalized them in four groups: economic and
social area, equipment and agricultural characteristics. The data obtained from Eurostat for
NUTS 2 regions in the EU were analysed by principal component analysis. This enabled to
choose only indicators which significantly contribute to principal components and to avoid
multicolinearity among variables. Using hierarchical cluster analysis (Ward’s method and
Squared Euclidean distances), the regions were clustered into groups with same
characteristics. These imply that that all regions in a cluster have similar development
potential. The clusters were described and the regions compared in the values of particular
indicator to the average of the values of all regions. This enabled to distinguish the areas
with higher or lower potential for development. The policy-makers should concentrate the
finances to the regions with lower development potential, which are mainly in Bulgaria and
Romania and to Cyprus.

Key words:
development potential, NUTS 2 region, principal component analysis, cluster analysis

Introduction
European Union provides funds for regional development since 1980s. The need for
financial support to mitigate the differences has risen with entrance of less developed Greece
in 1981 and later Spain and Portugal in 1986. EU regional policy is an investment policy
which supports job creation, competitiveness, economic growth, improved quality of life and
sustainable development. These investments support the delivery of the Europe 2020
strategy. (DG Regio, 2013)
“Structural and Cohesion Funds are instruments to promote economic and social
cohesion.” (Mairate, 2006) It is necessary, that policy-makers are aware about the impact of
the programmes and measures. A precondition for achieving desired results is to target the
support according to the needs of the particular region. “The aim of the regional policy is that
the region should have the same chances and possibilities and that their demographic,
economic and natural potential would be fully utilized.” (Binek et al., 2009) For meaningful
distribution of subsidies which would contribute to the enhancement of the regions’
development, the policy-makers should know what are the strength and weaknesses of each
region, i.e. what is its development potential.
The development potential can be expressed by various indicators. Since 1934, when it
was elaborated by Simon Kuznets, GDP is a traditional indicator of the economic growth. For
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the purposes of the comparison of standards of living, GDP or GNP per capita is used. This
measure is also utilized for subsidies targeting in the EU. Objective 1 of the Structural and
Cohesion Funds aimed at regional convergence “includes countries, or regions of countries,
whose general level of economic development is regarded as lagging behind the average for
the Union as a whole. The conventional threshold of Objective 1 status is a level of Gross
Domestic Product (GDP) per head less than 75 % of the average.” (Bradley, 2006) Objective
2 – Regional Competitiveness and Employment is aimed at the regions above the 75% GDP
per capita threshold.
However, GDP measure has been for a long time a subject of wide criticism. As
Palumbo (2013) stated “even those who defend GDP would admit that GDP alone cannot
measure all aspects of human development, does not account for social costs, and should
be complemented by alternative indicators.” For the measurement of regional development
have been designed alternative indicators that allow assessing the development according to
the territorial specifics. Despite that numbers of alternative indicators has been suggested, it
is difficult to choose the optimal ones as there is no common understanding of development.
Therefore, we argue that it is better to substitute the real indicators by artificial variables
using principal components analysis. These variables will capture the most of the variance in
the original variables and enable to reduce their number. The artificial variables
(appropriately interpreted) can be utilized in consequent analysis.
The aim of our paper is to identify the appropriate indicators of the development potential
of the NUTS 2 regions in the EU and cluster the regions according to their similarities in
order to enable the policy-makers to better target the financial support for regional
development. The structure of the paper is as follows: In the literature review, we introduce
the indicators commonly used for development measurement in various researches. Next
section includes the description of used methods (principal component and cluster analysis)
and of the data sample. Then we present the results of the analysis and consequently
suggest measures to be taken by policy-makers. The last section contains the conclusions.

Regional development measures
Bernard (2011) defines development as a process of change that leads to the improved
quality of life. “Achieved development level is the result of external factors which influence
the situation in the village, but is also determined by internal development potential of the
village.” (Bernard, 2011). The very same is true for the development of the regions. The
potential is a precondition for the development.
It is not easy to define the development potential, because, as Boháčková and
Hrabánková (2009) state, “thanks to the variability of the regions the development potential is
not always fully identical and is not composed of the similar conditions, factors and
characteristics.” This implies that what can be a potential for development in one region does
not have to be necessary the potential in another. They suggested tangible capital and
human potential indicators. The tangible capital was further divided on quantitative and
qualitative. From quantitative were suggested (1) number of enterprises by: the sphere of
business, by size and by legal status; (2) efficiency of enterprises, (3) number of
entrepreneurs on 1 000 people, (4) investment rate; (5) tax yield of the municipalities, (6)
GDP / capita, and (7) GDP / employed person. Qualitative indicators included those from the
environmental area. Human potential was measured by (1) demographic development, (2)
employment, (3) incomes, (4) population health, and (5) education structure.
Agarwal et al. (2009) studied economic results of the UK´s rural areas. They were
searching for key factors which enhance the competitiveness of the territories and came to
the conclusion, that the essential development drivers are economic and human capital.
Cultural and environmental capital, productivity, employment and participation on the job
market were not that important. Economic potential can be measured by indicators such as
income, material living conditions, and unemployment and employment rates.
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Stewart (2005) included in his analysis of the well-being in the EU regions: average
household income, poverty rate in relation to national and in relation to the regional standard,
the quality of housing, the proportion of people out of work, long-term unemployment, two
indicators of education, the standard mortality rate of women and men, poor health among
men and women, child mortality, membership in clubs and visiting friends / neighbours at
least once a week. Palumbo (2013) suggests the indicators which should measure the
development and progress based on the EU´s surveys. He presents the result of the
GlobeScan research (2011), where was suggested to include health, social and
environmental statistics to measure national progress. Special Eurobarometer 295/March
2008 showed that more than two thirds of EU citizens feel that progress should be measured
using environmental, social and economic indicators equally.
Dufek and Minařík (2010) in order to measure the human resources in the regions of the
CR as the potential for their development utilized indicators from: (1) demographic area, (2)
economic and employment field, (3) standards of living and social level, and (4) education,
health and criminality. The demographic development was assessed by the population
density, share of rural inhab., age structure, age index, life expectancy at birth of males and
females, number of live born and number of death on 1000 inhab., and migration increment
on 1000 inhab. The economic level and employment is expressed by registered subjects on
1000 inhab., employed on 1000 inhab., rate of economic activity, number of job seekers on
1000 inhab., available jobs on 1 job seeker and registered unemployment rate. Standards of
living and social level was determined by GDP and Net Revenue per capita, average wage,
number of pension receivers on 1000 inhab., average pension, number of places in social
care on 1000 inhab. Education and health of the population was expressed by number of
students at high schools and universities on 1000 inhab., number of inhab. per 1 doctor, and
average work inability. The criminality was represented by number of crimes on 1000 ihab.
Set of methodologies for assessing economic and development potential of the area was
elaborated by the advisory company of the Ministry for Regional Development in 2009
(Poledníková, 2013a). They utilized the indicators from the area of the human resources,
scope, intensity and structure of the economic activities, economic and innovative ability,
institutions and the support of the business, geographical position, transport accessibility and
settlement structure.
Transformation of the available resources to the development potential must be
selective. The actors must choose only few development directions. The policy makers
should support these directions by subsidies. Therefore, it is essential for them to have the
necessary information.

Materials and Methods
The data about NUTS II regions in the EU were obtained from the Eurostat database
and are actual as of August 2013. We selected particularly indicators from economic, social
(human resources), equipment, and agricultural characteristics. The indicators, units and
year for which the data were available are displayed in Tab. 1.
There are 270 regions at NUTS 2 in the EU. We have chosen 66 regions from 14
countries: Czech Republic, Denmark, Bulgaria, Ireland, Spain, Cyprus, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Hungary, Austria, Romania, Slovakia, and Sweden according to the data
availability.
Each region has the same weight. It is possible due to the fact that NUTS II were created
in order to make possible the comparison between states and to create as homogenous
groups as possible. The NUTS regulation defines minimum and maximum population
thresholds for the size of the NUTS II regions from 800 000 to 3 000 000 inhabitants.
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Tab. 1: Indicators from economic, social, equipment and agricultural area
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Economic indicators
Employed persons
Employees
Unemployment
Unemployment
Unemployment
Long-term unemployment (over 12 months)
Long-term unemployment rate
Long-term unempl. as a % of the total unempl.
GDP at current market prices
GDP at current market prices

11.

GDP
Social indicators
People at risk of poverty or social exclusion
Infant mortality rates
Pupils and students in all levels of education

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Purchasing Power Standard per inhabitant
Purchasing Power Standard per inhabitant
Income of households
Disposable income, net
Equipment indicators
Households with access to the Internet at home
Percentage of households with Internet access at home
Households with broadband access
Frequency of Internet access: once a week
Agricultural indicators
Farmland (UAA)
Sole holders working on the farm
Labour force - members of sole holders' family
Family labour force
Regular non family labour force
Regular labour force
Annual Working Unit (AWU): Sole holders
AWU: Labour force: members of sole holders' family
AWU: Family labour force
AWU: Regular non family labour force
AWU: Regular Labour force
AWU: Non-family labour force working on non-regular
basis
AWU: Total: Labour force not directly employed by the
holding
AWU: Female: Labour force not directly employed by the
holding
Source: Eurostat (2013)
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Units
1000 hours worked
1000 hours worked
1 000 pers.
1 000 pers. 20–64 years
1 000 pers. 25+ years
nr. persons
%
%
euro per inhabitant
euro per inhabitant in % of
the EU average
millions of PPS
%
‰
% of total population at
regional level
% of the EU average
euro per inhabitant
euro per inhabitant

Year
2010
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2010
2010
2009
2009

nr. persons
%
%
%

2012
2012
2012

hectares
nr. persons
nr. persons
nr. persons
nr. persons
nr. persons
nr. persons
nr. persons
nr. persons
nr. persons
nr. persons
nr. persons

2007
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

nr. persons

2010

nr. persons

2010

Firstly, the sample is characterized using descriptive statistics – arithmetic mean,
standard deviation and variation coefficient. Because the indicators were measured in
different units, the data were standardized by Z-transformation as expressed in equation 1.
This enabled to exclude the influence of different level and variability of the indicators.

Z ij 

xij  xi
si

(1)

where xij is the value of i(th) indicator of j(th) region, xi is a mean of the i(th) indicator, si
represents standard deviation of the values of the i(th) indicator.
For the quantification of the development potential of the regions principal component
analysis is utilized. This method enables “to reduce the dimensionality of a data set
consisting of a large number of interrelated variables, while retaining as much as possible of
the variation present in the data set. This is achieved by transforming to a new set of
variables, the principal components (PCs), which are uncorrelated, and which are ordered so
that the first few retain most of the variation present in all of the original variables. (Jolliffe,
2006). These principal components are consequently used to replace them with artificial
variables – so called principal components.
The regions were grouped according to the new artificial variables using hierarchical
cluster analysis which minimize variability within clusters and maximize variability between
clusters,” (Poledníková, 2013b). It “is a method for displaying the similarities and
dissimilarities between pairs of objects in a set,” (Romesbourg, 2004). The distances
between objects were computed by Euclidean method based on Pythagoras’ theorem
because the “most of the existing clustering methods are typically built on the Euclidean
distance and geared toward analysing continuous response,” (Baolin, 2012).
The agglomerative clustering procedure used Ward’s method based on the analysis of
variance to evaluate the distances between clusters. “This approach does not combine the
two most similar objects successively. Instead, those objects whose merger increases the
overall within-cluster variance to the smallest possible degree are combined,” (Mooi,
Sarstedt, 2011). The cluster analysis included the regions with the same development
potential to one group. Agglomeration schedule was used to determine the number of
clusters. The clusterization was stopped when the increase in the coefficients between two
adjacent steps was large. This was observed from a plot of linkage distances across step.
Groups of regions were consequently described and compared and the policy
suggestions were formulated.
Basic statistics, Principal Component Analysis and Cluster Analysis were calculated in
Statgraphics Centirion XVI, version 16.1.11, Statistica 64, version 10 and IBM SPSS
Statistics 20, release 20.0.0.

Results and discussion
Descriptive statistics of the indicators in a sample are presented in Tab. 2. The regions
are quite diverse as in the majority of cases the standard deviation is much higher than
arithmetic mean. Coefficient of variation is the highest in case of employed persons and
employee’s indicators. On the other hand, the regions are the most similar in percentage of
households with Internet access at home. Huge differences between minimal and maximal
values among regions were found also in case of agricultural characteristics. There are
regions with no agriculture at all, as there is neither utilised agricultural area (UAA), neither
labour force.
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Tab. 2: Statistical characteristics of the variables
Mean
Employed persons
12366.8
Employees
9530.1
Unemployment
138.8
Unemployment from 20 to 64 years
131.8
Unemployment over 25 years
112.4
Long-term unemployment (12 months and more)
62.5
Long-term unemployment rate
5.8
Long-term unemployment as a percentage of the
41.2
total unemployment
Gross domestic product (GDP) at current market 21348.5
prices
Gross domestic product (GDP) at current market
87.2
prices (%)
GDP (Millions of PPS)
40715.5
People at risk of poverty or social exclusion (%)
26.7
Infant mortality rates (‰)
4.6
Pupils and Students in all levels of education - as %
21.6
of total population at regional level
Purchasing Power Standard per inhabitant
22333.3
Purchasing Power Standard per inhabitant in
91.3
percentage of the EU average
Income of households (euro per inhabitant) - 2009
12733.4
Disposable income, net (euro per inhabitant) - 2009
11266.7
Households with access to the Internet at home (%)
70.2
- 2012
Households with broadband access (%) - 2012
66.9
Percentage of households with Internet access at
95.7
home - 2012
Frequency of Internet access: once a week
67.2
(including every day) (%) - 2012
Utilised agricultural area (ha) - 2007
953133.5
Sole holders working on the farm - 2010
87621.4
Labour force - members of sole holders' family - 79623.2
2010
Family labour force - 2010
167244.4
Regular non family labour force - 2010
10603.0
Regular Labour force - 2010
177846.2
AWU: Sole holders - 2010
25305.6
AWU: Labour force: members of sole holders' 18302.0
family - 2010
AWU: Family labour force - 2010
43607.6
AWU: Regular non family labour force - 2010
7530.3
AWU: Regular Labour force - 2010
51137.7
AWU: Non-family labour force working on non4772.9
regular basis - 2010
AWU: Total: Labour force directly employed by the 55909.8
holding - 2010
AWU: Female: Labour force not directly employed
1112.4
by the holding - 2010
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Minimum
47.000
42.200
12.800
12.200
9.200
2.400
0.540
15.410

Maximum Std. Dev.
721366
88621
554667
68140
1390
218
1337
210
1163
183
602
99
19
4
71
14

2900.000

78600

14502

12.000

321

59

1630.000
9.100
1.700
13.600

208261
60
11
29

39669
12
3
4

6500.000
26.000

65200
266

10627
43

1668.400
2078.000
38.000

29079
27689
95

7726
6340
14

38.000
73.000

89
100

13
5

38.000

95

15

0.000
0.000
0.000

5471310
795300
666190

1120588
173607
149304

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1452490
72800
1468960
182820
137680

321707
11005
325815
36943
29531

0.000
0.000
0.000
0.000

320510
36710
331340
98650

66215
6734
68957
12973

0.000

354720

76535

0.000

15280

2473

Source: own calculation based on data from Eurostat (2013)

After the standardization of the variables, PCA was performed. All together the first 3 PC
accounted for the 78 % of the total variation in the original indicators. The first PC is fed
positively by frequency of internet access once a week and negatively by AWU indicators.
The second PS is mostly influenced by economic indicators related to unemployment and
long-term unemployment. For the third PC, indicators such as long term unemployment rate,
% of households with internet access at home and sole holders working on the farm and
family labour force at a farm.
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Praha
Steiermark
Oberösterreich
Norra Mellansverige
Sjaelland
Bratislavský kraj
Niederösterreich
Syddanmark
Östra Mellansverige
Sydsverige
Nordjylland
Mellersta Norrland
Övre Norrland
Midtjylland
Västsverige
Wien
Southern and Eastern
País Vasco
Hovedstaden
Stockholm
Luxembourg
Strední Cechy
Jihovýchod
Jihozápad
Severovýchod
Moravskoslezsko
Strední Morava
Border, Midland and Western
Aragón
Illes Balears
Közép-Magyarország
Principado de Asturias
Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)
Cantabria
La Rioja
Bucuresti - Ilfov
Galicia
Castilla-la Mancha
Castilla y León
Región de Murcia
Canarias (ES)
Severozápad
Yugozapaden
Nord-Vest
Vest
Extremadura
Lithuania
Latvia
Východné Slovensko
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Severozapaden
Severen tsentralen
Yuzhen tsentralen
Yugoiztochen
Nord-Est
Sud-Vest Oltenia
Severoiztochen
Sud-Est
Sud - Muntenia
Centru
Cyprus
Comunidad de Madrid
Cataluńa
Comunidad Valenciana
Andalucía

0

200

400

600

800

1000

Linkage Distance

Fig. 1: Dendrogram for 66 regions
Source: own calculation based on data from Eurostat (2013)

We took those 3 PC and clustered the regions in the EU according to them.
Amalgamation schedule suggested that the cut should be done at distance of 53 created.
This created 4 groups of regions. The dendrogram for all analysed regions is displayed at
Fig. 1. First group consisted of 21 regions, mostly from Denmark, Austria and Sweden. Also
Prague (CR) and Bratislavský kraj (Slovakia), all Luxembourg, Southern and Eastern region
in Ireland and País Vasco (Spain) were included. This cluster can be considered to have the
best development potential as the employment (in 1000 hours worked) is relatively high and
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the average unemployment in total or in all categories is the lowest from all regions. Longterm unemployment rate is only 2.17 % in average, which accounts for 27.55 % of the total
unemployment. What is more, the average GDP in this group is the highest. Similarly social
characteristics are favourable in these regions. There are only 17.10 % people at risk of
poverty or social exclusion while in other regions the percentage is much higher. Infant
mortality rate is lower than 3 ‰. 24.83 % of total population in a region are pupils and
students in all levels of education. The economic situation of households is also good, as the
PPP per inhabitant is over EU average (134.95 %), income per households is almost 21 000
euros per inhabitant. This cluster is also the best in terms of equipment. Majority (83.43 %) of
households have access to the internet at home, 80.67 % to the broadband internet and
almost 84 % of them are using internet regularly at least once a week. On the other hand,
UAA is the lowest as same as the number of sole holders working on the farm. There is the
less labour force in all categories (total, family labour force, non-family labour, AWU).
Other groups are not that clearly determined, but as the second most develop cluster
can be considered number 4 with four Spanish regions: Comunidad de Madrid, Cataluña,
Comunidad Valenciana and Andalucía. The economic situation is bad due to low number of
employed inhabitants and high unemployment – long-term unemployment rate reached
11.75 % (which is 45.42 % of total unemployment). On the other hand, GDP is quite high
(167 188.50 mil. of PPS). Social situation is not that bad as in group 3 and 4, but there are
26.30 % of people at risk of poverty and infant mortality rate is over 3 ‰. Relatively high
percentage of pupils and students of the total population (22.50 %) is at all levels of
education. PPS are above EU average (102 %). Only 69 % of households have the internet
access at home, but they access it frequently (66.25 % of people use internet at least once a
week). Average UAA is the highest from all regions here as same as regular non family
labour force.
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Fig. 2: Comparison of clusters to the region´s average
Source: own calculation based on data from Eurostat, (2013)

Cluster number 2 contains 30 regions mainly from Czech Republic, Slovakia, Spain and
Romania. There is also one region from Bulgaria, Hungary and Ireland and Lithuania and
Latvia. The development potential of these regions is lower as the long-term unemployment
is quite high (7.54 %) and 46.58 % of unemployed persons are long-term unemployed. GDP
is 20 416.60 mil. of PPS which is much lower than in regions in cluster 1 and 4, but still
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higher than in cluster 4. There are 26.16 % at risk of poverty or social exclusion and high
infant mortality rate, which implies worse social conditions.
On the other hand the share of pupils and students at all level of education on all
population is not that low (almost 21 %). PPS reaches only 78 % of the EU average.
Equipment with internet is even lower (66.77 %) as same as the frequency of its usage. UAA
is quite high, but average number of labour force is lower than in cluster 3 or 4.
Regions in cluster 3 (6 from Bulgaria, 5 from Romania and Cyprus) have the highest
amount of people employed and the long-term unemployment rate (5.84 %) is not that bad,
but it reaches 51.27 % of the total unemployment. GDP in mil. of PPS is the lowest from all
clusters (only 17 443.27). Social conditions are also unfavourable as there are 46.53 % of
people at the risk of poverty and infant mortality rate is high (9.25 ‰). Also there is only
17.78% share of students at all level of education. PPS are only at 40.09% level of the EU
average and disposable income is 5 times lower than in the first cluster. The regions in
cluster 3 have also low access to the internet (only 49.09 % of households). This cluster
might have the good development potential only in agriculture, but the high amount of labour
used can suggest lower labour productivity.
The comparison of selected indicators to the common arithmetic mean is displayed at
Fig. 2. As all indicators are expressed in different units, standardised values were used. The
numbers correspond to the number of indicator (see Tab. 1).

Conclusion
The aim of this paper was to assess the development potential of the regions in the EU
in order to help the decision makers to better focus the financial support. Principal analysis
selected three principal components which capture the most of the variability in original
variables (chosen from economic, social, equipment and agricultural area). Consequently the
regions were clustered into 4 groups according to their development potential.
We can summarize that the development potential is the highest in Sweden, Denmark
and regions which contain the capital city. Cluster 4 (4 Spain regions including big cities) is
intermediate. Cluster 2 is less developed, but the worst situation is in cluster 3, where
Bulgaria and Romania regions and Cyprus have the less development potential. Hence, the
highest financial support should be aimed at these regions.
We are aware that our sample contains only 24.4 % regions in the EU. Therefore, the
challenge for future research is to search for newly available data and complete the sample
to include all regions in the EU.
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Zvláštnosti trhu práce a Moravskoslezský pakt
zaměstnanosti
Peculiarities of the Labor Market and Moravian-Silesian
Employment Pact
Šárka Prudká

Abstrakt:
Tento příspěvek se zabývá problematikou trhu práce ve strukturálně postiženém
Moravskoslezském kraji a snaze aktérů tohoto regionu zmírnit negativní tendence
socioekonomického vývoje. Příspěvek je rozdělen do dvou částí. První část je věnována
charakteristice Moravskoslezského kraje. Druhá část popisuje principy a činnost
Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, jeho silné a slabé stránky. Jedná se o
instituci, která si klade za cíl zvýšit zaměstnanost v kraji a systematicky působit na to,
aby se kraj stal opět atraktivním pro mladou generaci. Závěr příspěvku vyhodnocuje
uplatňování principu subsidiarity při řešení regionálních otázek a dopady globální
ekonomické krize na strukturálně postižené regiony.

Klíčová slova:
nezaměstnanost, pakt zaměstnanosti, regionální rozvoj, strukturálně postižený region

Abstract:
This contribution deals with the labor market problems in the structurally affected
Moravian Silesian region and the region actors effort to mitigate negative tendencies of
its socio-economic development. The contribution is divided into two parts. The first part
is devoted to the characteristics of Moravian Silesian region. The second part describes
the Moravian Silesian Employment Pact principles and activities. It is an institution
founded by regional actors, the aim of which is to increase employment in the region
and to work systematically to make the region attractive again for the younger
generation. For one thing, the contribution conclusion illustrates the importance of
applying the subsidiarity principle in regional issues resolving and for another, the global
economic crises impact on the structurally affected regions.

Key words:
unemployment, employment pact, regional development, structurally affected region

Úvod
Moravskoslezský kraj se podle pravidel Evropské unie řadí mezi strukturálně
postižené regiony. Po roce 1989 proběhla nezbytná restrukturalizace těžkého průmyslu,
na který je region již dvě století orientován. Nyní jsou s dílčími úspěchy budována nová
moderní odvětví, která by poskytla práci a solidní životní podmínky obyvatelům kraje.
V době globální hospodářské krize je však aplikace účinných řešení o to obtížnější.
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Negativní jevy, jako je rostoucí míra nezaměstnanosti, stagnace růstu HDP či stárnutí
obyvatel, jsou obecně platné pro celou rozvinutou Evropu. V hospodářsky slabých nebo
strukturálně postižených regionech, jako je Moravskoslezsko, jsou všechny tyto
nežádoucí projevy ještě umocněny.
Aktéři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (dále také „MSPakt“) uplatňují
systémový přístup ke zvyšování míry zaměstnanosti v kraji. Jejich úloha spočívá
v pojmenování problémů a koordinované, sofistikované tvorbě podmínek k zajištění
nových a zároveň kvalitních pracovních míst.
Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit přínos aktivit Moravskoslezského paktu na
zvýšení zaměstnanosti v hodnoceném regionu. Pro zjištění stanoveného cíle jsem si
položila následující otázku: „Je Moravskoslezský pakt efektivním nástrojem zvyšování
zaměstnanosti v regionu?“
Příspěvek je rozdělen do dvou tematických částí. První definuje zvláštnosti trhu práce
Moravskoslezska. Druhá část příspěvku je věnována analýze principů a cílů
Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a jeho porovnání s názory odborné veřejnosti,
získané kvantitativním výzkumem.
Zvolenému tématu a členění příspěvku odpovídá výběr metodologie. Základem je
obsahová analýza dostupné literatury, jakož i analýza statistických dat v první části. Ve
druhé části je použita obsahová analýza pramenů týkajících se MSPaktu. Pro empirické
ověření získaných poznatků jsem zvolila kvantitativní metodu dotazníkového šetření,
kterým jsem oslovila významné aktéry jak s Moravskoslezského kraje, tak i mimo něj,
s cílem získání návrhů řešení vysoké míry nezaměstnanosti ve zkoumaném regionu.
Tyto jsem porovnávala s principy a cíli MSPaktu, abych mohla determinovat jeho silné a
slabé stránky, zodpovědět na položenou otázku a předložit náměty pro případné další
aktivity MSPaktu.

Všeobecná charakteristika Moravskoslezského kraje
Následující kapitola navazuje a rozvíjí autorkou již provedené analýzy
Moravskoslezského kraje (Prudká, 2013).
Moravskoslezský kraj (dále také „MSK“) leží na severní Moravě a v Českém
Slezsku. Krajským městem je statutární město Ostrava. Historická determinace kraje a
především jeho střední, průmyslové části, je dána objevením bohatých nalezišť černého
uhlí, které přineslo výrazný zdroj obživy nejen místnímu obyvatelstvu, ale také
poválečné České republice.
Těžba černého uhlí se neobyčejně rozmohla a podnítila rozvoj dalších
průmyslových odvětví jako je hutnictví, chemický průmysl a strojírenství. Severní
Morava
a Slezsko
se
staly
průmyslovým
centrem
země.
V
nově
vybudovaných průmyslových podnicích během bezmála dvou století vznikl velký počet
pracovních míst, čímž se značně zvýšil počet obyvatel kraje a vyrostla nová města
a obce (Černý, Dopita et al., 2003). Největší rozmach tzv. ostravsko-karvinského revíru
způsobil extenzivní rozvoj vyjmenovaných oborů v 50. – 80. letech 20. století. Těžba
černého uhlí se v rámci plánování národního hospodářství stala prioritou. Produkce
regionu byla orientována převážně na potřeby bývalé RVHP (Prudká, 2013).
K principiálnímu zvratu ve vývoji průmyslové produkce došlo po roce 1989.
Celoplošná restrukturalizace průmyslu vedla k výraznému útlumu průmyslové výroby.
Těžba černého uhlí byla omezena. Také průmyslové kolosy, jakými jsou Nová huť či
Vítkovice, zredukovaly svou produkci, což zapříčinilo masivní nárůst nezaměstnanosti
v regionu (Prudká, 2013).
Výstižně toto období hodnotí také Studie dopadů investice Hyundai na
Moravskoslezský kraj (2007): centrálně řízený hospodářský a sociální rozvoj založil na
problémy, s jejichž následky se kraj potýká dodnes. A to vedlo ke vzniku:
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 jednostranné specializace místního hospodářství, jež nebylo založeno na
globální poptávce ve volném tržním prostředí (BERMAN GROUP, 2007),
 specifické vzdělanostní a kvalifikační struktury obyvatelstva, jejímž
charakteristickým rysem byl (i) nižší stupeň dosaženého vzdělání oproti průměru ČR
a (ii) velmi vysoký podíl dělnických profesí (BERMAN GROUP, 2007). Většina
místních obyvatel byla vystavena polovojenským režimům řízení, které byly
nezbytně nastoleny pro udržení co nejvyšší bezpečnosti v náročném pracovním
prostředí. Z generace na generaci byly takovým způsobem v lidech zafixovány
pracovní návyky, později neslučitelné s novým, tržním prostředím, vyžadujícím
iniciativu, podnikavost apod.
Tímto způsobem se Moravskoslezský kraj stal jedním z nejvíce strukturálně postižených
regionů České republiky.
Sídelní struktura
V hodnoceném kraji se nacházejí dva diametrálně odlišné typy osídlení: jednak
velká průmyslová aglomerace s vysokou koncentrací obyvatelstva v centrální ostravskokarvinské uhelné pánvi, jednak zemědělské, horské a podhorské oblasti s řidším
osídlením na západě a jihovýchodě kraje. Průměrná hustota obyvatelstva
Moravskoslezského kraje dlouhodobě řadí kraj na druhou nejvyšší příčku v rámci České
republiky (po Praze)1.

Obyvatelstvo
Moravskoslezský kraj je po hlavním městě Praha a po Středočeském kraji
nejlidnatějším krajem v České republice. Na konci roku 2011 zde žilo 1,231 milionu
obyvatel. Demografický vývoj podle věku v Moravskoslezském kraji není shodný
s vývojem v České republice. V rozporu s celorepublikovým trendem počet obyvatel
Moravskoslezského kraje ve sledovaném období trvale klesal: zatímco v roce 2000 zde
žilo 1,278 tisíc obyvatel, v roce 2011 již jenom 1,231 tisíc obyvatel. V současné době
kraj dosáhl svého historicky nejnižšího počtu obyvatel. (BERMAN GROUP, 2007).
Průměrný věk obyvatel kraje, stejně jako v České republice, narostl, avšak poněkud
v jiné kvantitě. V České republice se za sledovaných jedenáct let zvýšil průměrný věk
obyvatel zhruba o 2 roky. V Moravskoslezském kraji byl rovněž zaznamenán rostoucí
trend, ale oproti celorepublikovému vývoji bylo obyvatelstvo Moravskoslezského kraje
v roce 2000 o 1 rok mladší, zatímco v roce 2011 dosáhl průměrný věk již takřka stejných
hodnot jako v celé České republice.
Transformační proces na začátku 90. let 20. století způsobil zvýšení rozdílů v
ekonomickém vývoji jednotlivých krajů, měřených základními ukazateli jako jsou míra
nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, objem přímých zahraničních
investic, průměrná mzda. Z tohoto důvodu byla provedena klasifikace regionů
soudržnosti podle úrovně socioekonomického vývoje, aby mohla být soustředěna
pozornost na oblasti problematické. V této pětistupňové klasifikaci bylo
Moravskoslezsko zařazeno do nejslabší kategorie: „5) Regiony upadající, tzn. regiony,
které vykazují neuspokojivé ekonomické výsledky, které se navíc nezlepšují." (Grospič,
Heřmanová, Jetmar et al., 2008).

1

Český statistický úřad. 2012. Zajímavosti o kraji [cit. 2012-08-07].
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/110221_krajina.
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Zvláštnosti trhu práce vyjádřené kvantifikovatelnými indikátory
Disparity mezi regiony, které se začaly zvětšovat v průběhu transformačního
procesu, lze charakterizovat makroekonomickými ukazateli, jako je „míra
nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt, míra investic včetně přímých zahraničních
investic, průměrné mzdy, rozvoj infrastruktury atd.“ (Grospič, Heřmanová, Jetmar et al.,
2008).
Za účelem zachycení charakteristických znaků určujících tendence hospodářského
a sociálního vývoje hodnoceného kraje jsem vybrala následující hlavní ukazatele:
 hrubý domácí produkt,
 hrubý domácí produkt na 1 obyvatele,
 míra registrované nezaměstnanosti.
Provedla jsem srovnání těchto ukazatelů za Českou republiku a Moravskoslezský
kraj, a to v dlouhodobém časovém úseku (od r. 1993, resp. 1995 - podle dostupnosti
hodnot těchto ukazatelů na veřejných informačních portálech). Dále jsem přiřadila další
důležité indikátory, jako jsou intenzita podnikatelské aktivity a stav životního prostředí.
Hrubý domácí produkt a hrubý domácí produkt na 1 obyvatele
Z následujícího grafu je zřejmé, že objem hrubého domácího produktu (dále také
„HDP“) jak za Českou republiku, tak i za Moravskoslezský kraj ve sledovaném časovém
horizontu rostl. Dynamika růstu však byla v Moravskoslezském kraji výrazně nižší než
v České republice: Index růstu v období let 1995 – 2011 za Českou republiku činil 2,5,
za Moravskoslezský kraj pouhých 2,32.

Meziroční index růstu

Vývoj a srovnání míry růstu hrubého domácího produktu
130,0%
120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%

Vývoj indexu růstu v letech 1995‐2011
Česká republika

Moravskoslezský kraj

Graf 3: Vývoj a srovnání míry růstu hrubého domácího produktu
Zdroj: Graf vlastní na základě ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Hlavní ukazatele regionálních účtů [cit. 201208-07]. http://1url.cz/ZiVT

Ukazatelem, který s lepší vypovídací schopností vystihuje ekonomický potenciál a
výkonnost země/regionu, je hrubý domácí produkt přepočtený na 1 obyvatele (dále
také HDP/1 obyv.).
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Graf 4: Vývoj HDP/ 1 obyvatele
Zdroj: Graf vlastní na základě ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Hlavní ukazatele regionálních účtů [cit. 201208-07]. http://1url.cz/ZiVT

Moravskoslezský kraj vstupoval do období přechodu na tržní ekonomiku jako jeden
z krajů s nejvyšším hrubým domácím produktem na obyvatele. Rozhodující
hospodářský propad ve srovnání s ostatními kraji nastal v důsledku restrukturalizace
v letech 1993 – 1998. Poté však (zejména v roce 2004) došlo k ekonomickému oživení
v Moravskoslezském kraji (BERMAN GROUP, 2007).
Nástup hospodářské krize v roce 2008 však negativně ovlivnil jak hodnoty za
Českou republiku jako celku, tak i za Moravskoslezský kraj. V roce 2010 byl
Moravskoslezský kraj na 83 % hodnoty ukazatele České republiky, což je v porovnání
s rokem 1995 o 5 % nižší hodnota. V roce 2011 byla sice vykázána pro
Moravskoslezsko příznivější relace (87 %), je však nutno konstatovat, že konvergence
k průměrné hodnotě České republiky se dosud nepodařila.
Míra registrované nezaměstnanosti
Popisovaný socioekonomický vývoj v Moravskoslezském kraji se negativně
podepsal na místním trhu práce. Již v prvních letech transformace Moravskoslezský kraj
dosahoval nejvyšší míry nezaměstnanosti mezi kraji České republiky a toto umístění na
spodních příčkách mezi kraji České republiky se nepodařilo zvrátit.
Z následujícího grafu je zřejmé, že tendence vývoje míry registrované
nezaměstnanosti jak v MSK, tak i v ČR je shodná díky působení stejných vnějších
ekonomických podmínek.
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Míra nezaměstnanosti v %

Porovnání vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a v Moravskoslezském
kraji
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Graf 5: Porovnání vývoje míry nezaměstnanosti v České republice a
v Moravskoslezském kraji
Zdroj: Graf vlastní na základě ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [cit. 2012-08-07]. http://1url.cz/QiVd a
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/c

Pro Moravskoslezský kraj je dlouhodobá nezaměstnanost (nad 1 rok) dalším
markantním fenoménem. Ve sledovaném kraji je výrazně vyšší než republikový průměr
(Agentura pro regionální rozvoj, 2010).
Intenzita podnikatelské aktivity
Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje poměr počtu podnikatelských subjektů na
celkovém počtu obyvatel. Jak je zanalyzováno v Návrhu řešení socioekonomicky
znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje, v rámci České republiky se
Moravskoslezský kraj vyznačuje nejnižším počtem registrovaných fyzických osob na
1000 obyvatel.
Stav životního prostředí
Často skloňovaným tématem je špatný stav životního prostředí. Jedná se
především o znečištění ovzduší v jádrové části ostravsko-karvinské aglomerace
v důsledku dlouhodobého působení činnosti těžkého průmyslu, které výrazně snižuje
atraktivitu bydlení a je jedním z faktorů (vedle nedostatku pracovních příležitostí)
zapříčiňujícím odchod obyvatel z regionu. S nástupem hospodářské krize se tento stav
stále více prohlubuje.
Z výše uvedených hodnocení dílčích indikátorů vyplývá prohlubující se negativní
ekonomický a sociodemografický vývoj v Moravskoslezském kraji. Palčivým problémem
je vysoká míra nezaměstnanosti jako důsledek strukturálních změn regionu.
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Dotazníkové šetření: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji
Pro získání co nejvěrnějších informací jsem zvolila jeden z výzkumných empirických
nástrojů, a to dotazníkovou metodu. „Dotazníková metoda je shromažďování informací
od dotazovaných osob a je určena pro hromadné získávání údajů.“.2 Základním
principem dotazníku tedy je, že respondent odpovídá písemně na otázky, které jsou
uvedeny v tištěném formuláři. Na rozdíl od ankety, kdy se respondenti vybírají sami, u
dotazníkové metody si respondenty vybírá autor. Oslovila jsem významné aktéry jednak
z Moravskoslezského kraje, jednak vně MSK. Byly vyzvány osobnosti z veřejné správy,
rovnocenně s osobnostmi soukromé sféry či jiných zájmových sdružení nebo
nadnárodních institucí. Cílem bylo získat informace, které by pomohly nalézt optimální
směr ekonomického a sociálního vývoje regionu. Dotazníkové šetření jsem se prováděla
anonymně, abych získala co nejvěrohodnější odpovědi. Obdržela jsem reakce od 32
respondentů, které vytvořily hodnotný vzorek sofistikovaných odpovědí.
Příčiny a vyplývající důsledky dlouhodobě vykazované vysoké míry
nezaměstnanosti, které respondenti označili, se dají shrnout do následujících vzájemně
se prolínajících bodů:
Makroekonomické
Globální hospodářská krize způsobila pokles pracovních míst zejména u velkých
podniků. Celkový počet pracovních míst se tak neustále snižuje. Další vliv na region má
měnící se ekonomika České republiky, v níž v nedávné minulosti zanikly jiné významné
podnikatelské subjekty a dokonce celé obory v České republice, a to vlivem ztráty
komparativních výhod na evropských a světových trzích. Jedná se např. o textilní,
sklářský, oděvní a kožedělný průmysl, dále pak významná část produkce průmyslu
elektrotechnického.
Strukturální
Na hlavních oborech, které byly „tahouny“ nejen regionální ekonomiky, ale také
ekonomiky celé ČR (hutnictví, těžké strojírenství, těžké chemie a dobývání černého
uhlí), byla závislá rozsáhlá síť subdodavatelských firem. Strukturální problémy byly
způsobeny postupující ztrátou konkurenceschopnosti velkých podnikatelských subjektů,
s nimiž se do problémů potažmo dostaly i ekonomicky závislí subdodavatelé. Ke
strukturálním problémům přispěla i dlouhodobě zanedbávaná dopravní dostupnost
regionu. K těžkému průmyslu se vždy váže problematika znečištění životního prostředí.
Je alarmující, že ač došlo k výraznému útlumu těžkého průmyslu, stav životního
prostředí je stále velmi špatný.
Výše vyjmenované příčiny vyvolaly nezbytnost restrukturalizace průmyslu. Několik
respondentů zmínilo, že restrukturalizace byla prováděna neadekvátně, čímž se
dostáváme do další oblasti, a to
Politické
Jeden z respondentů odpověděl: „Prvotní příčina porevoluční vysoké
nezaměstnanosti byla strukturální povahy. Fakt, že se ani za 20 let nedokázala
strukturální nezaměstnanost navrátit na průměrnou výši v ČR, je však dán
institucionálními faktory, které tomu brání.“ Kritiku státu doplňuje názor dalšího
respondenta ve smyslu „nepřipravené privatizace včetně neexistujících vizí
restrukturalizace“. Podobný názor zazněl v neprospěch dostatečné „podpory státních
institucí“, či ve formulaci, že jde o „velké strukturální změny, které nejsou řádně řízeny“.
Konkrétnějšími formulacemi je výzva ke větší podpoře vzniku lehkého průmyslu a
odvětví služeb, které by nahradily přechod od utlumujícího těžkého průmyslu.
2

DISMAN, M. 1993, s. 110
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Bylo také zacíleno adresně na regionální úroveň: „…nejsou ujasněny priority
rozvoje v rámci spolupráce statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje..“
V dotazníku byla zaznamenána i hodnocení na adresu velkých soukromých firem:
na jedné straně to, že jsou ve finanční krizi, která je nutí propouštět, na druhé straně
skutečnost, že nejsou připraveni přijmout odpovědnost za tento kraj.
Socioekonomické a sociodemografické
Toto téma bylo nejdiskutovanější. Jedním respondentem bylo konstatováno, že
„nově rozvíjející se obory a sektory služeb v regionu nestačily absorbovat pracovní sílu,
která měla v důsledku historického zaměření z velké části nevyhovující kvalifikační
strukturu.“ Znamená to tedy, že vedle kvantitativního úbytku pracovních míst je problém
v nevhodné kvalifikační struktuře obyvatelstva.
Nejedná se pouze o nutnost rekvalifikace v takové míře, aby se střetly požadavky
zaměstnavatelů s nabídkou na trhu. Obecně je respondenty zdůrazněn jako problém
nízká vzdělanostní úroveň obyvatel v MSK.
V návaznosti na výše uvedené byla často hodnocena role Úřadu práce.
Respondenti použili hodnocení: „Pracovní úřady jsou jen kanceláře, do kterých si lidé
chodí vyřizovat dávky, kterých se v MSK pobírá nejvíce v České republice.“
Pozitivní byla výzva k osobní zodpovědnosti, která se objevila vícekrát v reakci na
všechny otevřené otázky. V dotazníku se objevilo jednak lakonické hodnocení:
„Odnaučili jsme lidi pracovat“, jednak podnětný návrh pro lidi mladě a v produktivním
věku: „Jednou z velmi vážných příčin nezaměstnanosti je neochota přijmout práci
jakoukoli, zpočátku i méně placenou, případně první 3 měsíce neplacenou ….
Absolvováním takového počátečního maratonu má zaměstnanec mimořádnou příležitost
prokázat vše pozitivní, co v něm je: pracovitost, bezchybnost a koncentrace na daný
úkol či práci a asertivní nekonfliktní přístup k lidem ve svém okolí.“
Respondent dále pokračoval a otevřel tím další často zmiňované téma: „Spousta
nezaměstnaných je také přirozeně líných…Vždyť' při menší skromnosti se dá krásně
vyžít na sociálních podporách všeho druhu! A tyto nezaměstnané nikdy nemůže
motivovat nic jiného než odebrání většiny sociálních dávek v peněžité formě a
poskytování a dávek v naturáliích, např. balíček nejnutnějšího jídla na den, potřebné
oblečení … rozdávané charitou…. minimální příspěvek na bydlení… Navíc tito lidé by si
mohli malé částky přivydělávat službami pro zkrášlení našich měst … či pomoci
spoluobčanům se zdravotními handicapy…“.
Nadužívání sociálních dávek bylo zmíněno i v souvislosti s nadměrným počtem
„ochotně“ nepřizpůsobivých obyvatel, kterých je v MSK cca 20 % celé České republiky.
Co se týká systému sociální ochrany, byl kritizován institut minimální mzdy jako
demotivátor pracovat, a to sám o sobě, ale také v relaci s vysokými sociálními dávkami.
Samotní obyvatelé v MSK byli často hodnoceni jako lidé submisívní, málo
podnikaví, s relativně malou schopností přizpůsobit se trhu, přijít s novými
podnikatelskými záměry, či málo flexibilní za prací se stěhovat.
Návrhy, které by mohly vést ke snižování nezaměstnanosti v Moravskoslezském
kraji, získané dotazníkovým šetřením
Možnosti
řešení
dlouhodobě
vykazované
vysoké
nezaměstnanosti
v Moravskoslezském regionu vlastními silami je podle názorů respondentů
v současnosti velmi omezené. Situace v regionu se změní k lepšímu, pokud dojde
k oživení ekonomiky v celé Evropě, neboť největší firmy v kraji jsou zcela závislé na
exportu. Dojde-li k oživení poptávky po oceli, projeví se to na rozvoji regionální
ekonomiky vč. služeb. V kraji bude stále převládat těžký průmysl, avšak je nutné, aby
byla ustavena jasná koncepce regionu, na jejímž základě budou rozvíjeny nové obory
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lehkého průmyslu a služeb a došlo k další diverzifikaci ekonomiky. S tím souvisí nutná
podpora rozvoje malého a středního podnikání.
Je navrhováno využít potenciálu regionu sousedícího s Polskem a vytvořit velký
samostatný region Slezsko, kde by se uchytily velké nadnárodní společnosti a přinesly
podmínky na práci s vysokou přidanou hodnotou.
Úsilí o zlepšení ekonomické situace musí samozřejmě rovnocenně vzejít „zevnitř“.
Do budoucna je nezbytné zabránit dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí a
absolventů. Právě tito lidé musí získat pracovní návyky, zkušenosti a sebedůvěru ve své
schopnosti být silným konkurentem. Zde musí sehrát zásadní roli školství a jeho rozvoj v
úzké kooperaci se zaměstnavateli, aby se vzdělání zaměřilo na regionální obory, tzn.
technické. Ve školách se mladí lidé mají navíc naučit aktivitě, tvořivosti, samostatnosti,
ale také osobní zodpovědnosti. Komplex těchto vlastností pak vede k umění podnikat.
„Historie učí, že kvalita podnikatelského prostředí je klíčovým faktorem po rozvoj
podnikatelských aktivit v daném místě či státě.“
Respondenti neopomněli zdůraznit, že je „nutné provázat daňový systém se
sociálním tak, aby se vyplatilo pracovat.“ Také poukázali na problematiku fungování
Úřadu práce, který neplní svou prvotní úlohu veřejné služby zaměstnanosti, nýbrž je
„pouze výplatním a evidenčním místem dávek všeho druhu.“
V neposlední řadě je užitečné zmínit názor jednoho z respondentů, že region
nemůže čekat na pomoc ze strany státu nebo EU. Dokonce se v dotazníku objevil
námět, že „zde chybí otázka, co by sami nezaměstnaní měli udělat, aby si vhodnou
práci našli“. Podle mého soudu klíčem k dlouhodobému řešení jakékoli oblasti lidského
konání je přijetí osobní zodpovědnosti a aktivní přístup každého jedince.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Aktéři
Moravskoslezska
vytvořili
seskupení
jednotlivců,
společností,
veřejnoprávních institucí, pracovníků školství, kteří by na vyšší úrovni spolupráce řešili
dlouhodobé problémy spojené se zvyšující se nezaměstnaností ve zkoumaném regionu.
Vznikalo v průběhu roku 2010 a bylo završeno oficiálním podpisem dokumentu
o uzavření paktu 24. února 2011 v Ostravě mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením
pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK
a Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 3
Myšlenka založit vyšší organizační strukturu paktu zaměstnanosti není původní. Je
převzata z mezinárodních zkušeností. Na těchto zkušenostech byl založen MSPakt jako
první a zatím jediný v České republice.
Cíle a priority Moravskoslezského paktu zaměstnanosti
Při svém založení si MSPakt vytýčil dva konkrétní cíle: (i) dosažení průměrné míry
zaměstnanosti v porovnání s ostatními kraji České republiky do roku 2016, (ii)
překročení této průměrné míry zaměstnanosti a zařazení se mezi 5 nejlepších krajů
v České republice do roku 2020.4
O tom, že byl stanoven vysoce ambiciózní cíl, vypovídá skutečnost, že
Moravskoslezský kraj vykazoval vždy podprůměrnou míru zaměstnanosti a navíc spolu
s Ústeckým krajem se dělí o poslední dvě místa mezi kraji České republiky. Příčinu
stanovení vysoce ambiciózních cílů MSPaktu spatřuji v optimistickém vývoji míry
zaměstnanosti do roku 2008, jež do té doby úspěšně konvergovala k průměru České
republiky.
3
4

MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI, 2011 [cit. 2012-08-31]. http://www.mspakt.cz.
Tamtéž.
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Avšak světová hospodářská krize od roku 2008 negativně ovlivnila
socioekonomický vývoj ve všech regionech a o to více umocnila specifické problémy
strukturálně postižených regionů. Dosažení cíle MSPaktu vyžaduje provedení rychlých,
kvalitativních a skokových změn, zasazených do vnějšího stabilního ekonomického
prostředí, což se mi v dohledné době nejeví jako reálné.
Nicméně dle mého mínění není prioritou klást ambiciózním cílům relativně
krátkodobé časové termíny, ale spíše se zaměřit na nalezení a přijetí takových opatření,
která by měla dlouhodobý příznivý dopad na vývoj socioekonomické situace
v Moravskoslezském regionu. To dokládá i obecný názor jednoho z respondentů
dotazníkové šetření: „...předkládají se řešení, která jsou krátkodobá (odkládají se řešení
do budoucna) a v konečném důsledku pak budou dražší a společensky hůře únosná.
Opatření krátkodobé povahy sice mohou přispět k určitému zlepšení nebo k realizaci
dílčích cílů, tj. např. poskytování dotace na zřízení nových pracovních míst, avšak
nemohou situaci zásadně a dlouhodobě změnit k lepšímu. Přijetí systémových opatření
považuji za prioritní a nezbytné, aby se mohla situace v regionu i v ČR zásadně změnit,
a to s dlouhodobými dopady…“
MSPakt stanovil pět strategických priorit, pomocí kterých mají být dosaženy
nastavené cíle v oblasti zaměstnanosti. Porovnáme-li je s výslednými návrhy z
dotazníkového šetření, zjistíme, že se principálně neliší od níže uvedených priorit
MSPaktu:
Více a lepších pracovních míst
V tvorbě pracovních míst si sdružení neklade si za cíl přímo ovlivnit poptávkovou
stranu. Svou roli nalézá v poskytování podpory „…vhodnou kombinací národních a
regionálních pobídek a služeb, a to jak pro investory, tak pro zaměstnavatele. Patří sem
také zpružňování trhu práce úpravou legislativy.“5 Zde není zřejmý rozpor se závěry
dotazníkového šetření.
Technická a řemeslná excelence
Moravskoslezský kraj má vybudovanou tradici průmyslově vyspělého regionu a tato
tradice má být podle aktérů MSPaktu rozvíjena. V dnešní době řemeslo a technické
obory bohužel ztrácejí u mladých lidí na atraktivitě, a je chybou, že naše školství
rozšiřováním praktické výuky na základních školách či lepší vybaveností praktických
dílen nepodporuje zájem o učňovské obory. V porovnání s výsledky dotazníku MSPakt
důrazněji akcentuje technické vzdělání.
Kvalitní služby
V rámci této strategie MSPakt chce podporovat rozvoj služeb. V Ostravě a ve
větších městech nyní vznikají moderní kancelářské budovy, které by měly podnítit zájem
zahraničních společností nebo tuzemských společností z jiných regionů.
Dalším nosným pilířem je investice do „lidských zdrojů“, zlepšení jejich kvality nejen
co se týká odbornosti, ale také v oblasti jazykových, počítačových a jiných měkkých
kompetencí.
Na tomto místě je záhodno vyzdvihnout, v souladu s dotazníkovým šetřením, že
zkvalitnění služeb na evropskou úroveň je sice nezbytnou podmínkou pro udržení
mladých a vzdělaných lidí v kraji, avšak zásadním faktorem stále zůstává vytvoření
nových pracovních míst. Lidé dlouhodobě nezaměstnaní si zkrátka nemohou dovolit
běžný nákup kvalitních služeb, a ty, i kdyby vznikly jednorázovou podporou na základě
finančních pobídek z evropských nebo národních fondů, přirozeně nemohou
dlouhodobě přetrvat.

5

Blíže viz MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI, 2011 [cit. 2012-09-02].
http://www.mspakt.cz/wp-content/uploads/2011/02/MSPakt-dohoda.pdf.
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Podnikavost a kreativita
Tato priorita míří spolu s druhou vyjmenovanou přímo k podstatě problému a je
v souladu s názory sesbíranými dotazníkovým šetřením. Jak je z dokumentu MSPaktu
zřejmé „...úspěšné podnikání a inovace jsou klíčovými faktory konkurenceschopnosti.“6
MSPakt zdůrazňuje, že současný systém školství spíše podporuje kulturu zaměstnance,
než vychovává budoucí podnikatele, kteří umí samostatně hospodařit a rozvíjet svou
firmu tak, aby uživil sebe, svou rodinu a několik dalších jednotlivců.
Zaměstnanost pro všechny (kdo chtějí)
MSPakt si touto prioritou klade za úkol „zlepšit podmínky pro vstup
nezaměstnaných na trh práce, a to do výše uvedených tří hlavních sektorů –
řemeslných a technických profesí, služeb a podnikání.“7 Kladně hodnotím skutečnost,
že MSPakt spatřuje řešení dlouhodobého problému nezaměstnanosti v nezbytnosti
koordinace akcí zaměstnavatelů, vzdělavatelů, samosprávy, odborů a veřejného
sektoru, a dále v zapojení úřadů práce, krajské samosprávy a dalších aktérů na trhu
práce. Mj. je z tohoto úhlu pohledu zřejmé, že uplatňování principu subsidiarity
v analyzované problematice právě na regionální úrovni je na místě: kdo lépe než výše
zmínění aktéři může znát potřeby obyvatel svého regionu s ohledem na jejich mentalitu
či historický vývoj a na základě těchto takřka hmatatelných zkušeností nalézat možná
řešení specifických problémů.
Dovětek v závorce znamená, že MSPakt si je vědom, že v každé společnosti
existuje skupina obyvatel, pro niž práce není přirozenou součástí jejího života a spíše
vyvíjí snahu vyhýbat se práci a žít na úkor druhých – např. ze sociálních dávek.
Respondenti dotazníku však více akcentovali problematiku špatného nastavení
financování systému sociální ochrany, která demotivuje lidi k práci. Odtud plyne
doporučení směrem k MSPaktu intenzivněji působit na státní zákonodárné orgány
k uskutečnění zásadních sociálních reforem.
MSPakt po dvou letech činnosti
MSPakt určil priority na trhu práce jako výsledek společné dohody hlavních
aktérů na trhu práce, a snaží se na ně zajistit finanční zdroje především z EU. Již po
prvním roce fungování MSPaktu byl mj. zrealizován první „měkký“ projekt: Observatoř
konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského kraje. Jejím úkolem je
shromažďovat a analyzovat data v oblasti trhu práce a nabízet je uživatelům z veřejné a
soukromé sféry.
Nicméně cílem MSPaktu je realizovat především tzv. „tvrdé projekty“. To se dosud
nedařilo v důsledku nízké provázanosti na stávající operační programy. Proto se
MSPakt soustřeďuje na docílení provázanosti již připravené Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje do roku 2020 s legislativními návrhy směřování politiky
soudržnosti, připravovanými Evropskou komisí pro nastávající sedmileté období 2014 až
2020. Konkrétně se pro účely MSPaktu jeví jako nejvhodnější tzv. Společný akční plán
(Joint Action Plan – dále také „JAP“).
Na závěr této kapitoly uvádím rekapitulaci silných stránek, jakož i slabin, které
vyplynuly z výše provedeného popisu principů, vizí a dosavadní činnosti MSPaktu:

6

Blíže viz MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI, 2011 [cit. 2012-09-02].
http://www.mspakt.cz/wp-content/uploads/2011/02/MSPakt-dohoda.pdf.
7
MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI, 2011 [cit. 2012-09-02]. http://www.mspakt.cz/wpcontent/uploads/2011/02/MSPakt-dohoda.pdf.
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Silné stránky
 Nástroj k řešení konkrétních regionálních problémů, zapříčiněných vysokou
mírou nezaměstnanosti
 Integrace různorodých aktérů z regionu a jejich kooperace
 Smluvní spolupráce s příslušnými ministerstvy
 Ujasněná vize, cíle a priority
 Zřejmý záměr získávání finančních zdrojů z národních a především
nadnárodních fondů
 Pilotní projekt jako zdroj zkušeností pro nově vzniklé pakty zaměstnanosti
v rámci České republiky
Slabé stránky
 Nenaplňování cílů v oblasti zvýšení zaměstnanosti
 Dosavadní nerealizace žádného „tvrdého“ projektu v důsledku nedostatečné
provázanosti na podmínky současných operačních programů.

Shrnutí:
Z příspěvku vyplynulo, že Moravskoslezský kraj je významným regionem v rámci
České republiky, který v sobě koncentruje takřka 12 % obyvatel, permanentně
produkuje jednu desetinu celkového objemu hrubého domácího produktu a zaujímá tím
4. místo mezi českými kraji. V důsledku restrukturalizace těžkého průmyslu však došlo
k výrazným principiálním změnám s dopadem na negativní socioekonomický vývoj.
Dlouhodobě jsou zaznamenány následující jevy: podprůměrná tvorba HDP na 1
obyvatele, znečištěné ovzduší v průmyslovém centru kraje, nedostatek pracovních
příležitostí, stále rostoucí nezaměstnanost. Díky tomu se kraj stal neatraktivním pro život
zejména pro lidi mladé, v produktivním věku a pro obyvatele s vyšším vzděláním, kteří
kraj opouštějí.
Z provedené statistické analýzy vývoje socioekonomických ukazatelů je patrné, že
kromě vnitřních strukturálních změn na regionální vývoj negativně působí projevy
globální hospodářské krize, jakož i soudobé hospodářské a politické problémy státu.
Je evidentní, že aktéři Moravskoslezského kraje, sdruženi do MSPaktu, zaujímají
aktivní roli a s regionálním patriotizmem bojují za zvýšení zaměstnanosti a za zvrácení
negativního vývoje v tomto kraji. Pro naplnění tohoto cíle bylo stanoveno pět
strategických priorit, z nichž na první místo kladu prioritu vytvořit více a lepších
pracovních míst především v technických a řemeslných odvětvích, která v tomto kraji
mají hluboce zakořeněné historické podhoubí. Neméně prioritní považuji úsilí o zvýšení
podnikavosti a kreativity obyvatel kraje, jehož nedílnou součástí je výchova k větší
individuální odpovědnosti za všechny sféry života.
Hlavním zdrojem pro naplnění cílů MSPaktu mají být fondy EU. Možnost čerpání
zahraničních dotací je příležitost v historii českého státu ojedinělá. Je proto zásadní, aby
finanční prostředky byly čerpány efektivně (tzn. nebyly by tříštěny na mnoho malých
projektů, vzájemně se duplikujících), a aby byly vybrány takové investiční projekty, které
budou mít dlouhodobé efekty v podobě tvorby vysoké přidané hodnoty a nových
pracovních míst.
MSPakt je sdružení regionálního charakteru, a tudíž nemůže vyřešit globální
ekonomické problémy. Má však potenciál sjednotit síly na regionální úrovni a
kooperovat s jinými regiony. Touto formou může region zvýšit svou vyjednávací pozici
při vysílání svých požadavků na stát, a to v oblasti provádění legislativních a
systémových opatření, která nejsou v kompetenci regionů. Konkrétní doporučení vůči
MSPaktu a jeho aktivitám směřuje k problematice, která vyplynula z dotazníkového
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šetření – tlak na legislativní odstranění závažných nedostatků v systému financování
sociální ochrany, která demotivuje občany České republiky k práci.
Na základě provedeného hodnocení konstatuji, že Moravskoslezský pakt je
efektivním nástrojem zvyšování zaměstnanosti v regionu a má potenciál pro řešení
zásadních regionálních i nadregionálních problémů.
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Výsledky průzkumu nabídky potravin pro celiaky
maloobchodu v regionech ČR
Results of the Survey Offer of Food for Celiacs Retail in the
Regions of the Czech Republic
Marta Regnerová, Aleš Hes

Abstrakt:
Důležitou podmínkou pro udržení kvality života lidí je dodržování správné
životosprávy. Tím vice tato podmínka platí pro specifickou skupinu spotřebitelů
s nesnášenlivostí lepku - s onemocněním celiakií, alergií na lepek nebo Duhringovo
dermatitidou. Bezlepková dieta je pro tyto spotřebitele základním předpokladem, jak
zmírnit nebo zabránit projevům nemoci. Dodržování bezlepkové diety představuje
nákup vhodných potraviny. Jejich dostupnost, šíře a hloubka sortimentu,
merchandising (prezentace) a ceny byly v realizovaném průzkumu mapovány a
sledovány ve vybraných provozních jednotkách maloobchodu v regionech ČR.
Výsledky průzkumu a spotřebitelské preference při nákupu bezlepkových potravin
jsou uvedeny a analyzovány v následujícím článku.
Poznatky uváděné v příspěvku vyplynuly z řešení projektu v rámci IGA PEF ČZU
v Praze 20121027(11210/1312/3106) „Průzkum nabídky potravin vhodných pro
zákazníky s nesnášenlivostí lepku v maloobchodě“.
Klíčová slova:
trh, maloobchod, průzkum, spotřebitel, bezlepkové potraviny

Abstract:
An important condition for maintaining the quality of life is to respect for the right diet.
The more this condition applies to a specific group of consumers with gluten
intolerance - with celiac disease, gluten allergy or Duhrings dermatitis. Gluten-free
diet is for consumers basic prerequisite to relieve or prevent the symptoms of the
disease. Compliance a gluten-free diet means the purchase of suitable food. Their
availability, breadth and depth of assortment, merchandising (presentation) and the
prices in survey were mapped and monitored in selected stores of retail in the
regions country. Results of the survey and consumer preferences for purchase of
gluten-free foods are presented and analyzed in the following article.
The findings presented in the paper resulted from the project solution in the IGA PEF
CZU in Prague 20121027(11210/1312/3106) „A survey supply of food suitable for
customers with gluten intolerance in retail".
Key words:
market, retail, survey, consumer, gluten-free foods, celiac disease
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Úvod
Onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku v potravinách je chronické celoživotní
onemocnění, kdy dochází k zánětu střevní sliznice s poruchou vstřebávání všech živin,
minerálů i vitaminů. Stupeň poruchy závisí na rozsahu poškození střevní sliznice, a proto se
onemocnění projevuje v řadě forem. Nejčastěji se jedná o 3 skupiny onemocnění: celiakii,
alergii na lepek nebo Duhringovu dermatitidu. U celiakie a alergie na lepek je bezlepková
dieta jediný způsob, jak zabránit projevům nemoci. Dodržováním bezlepkové diety obyčejně
v poměrně krátké době projevy onemocnění vymizí. U Duhringovy dermatitidy je bezlepková
dieta základní terapií. Pokud nestačí, bývá doplněna medikamenty. Reakce na zavedení
bezlepkové diety může být pomalejší než u celiakie [3,9]. Příčiny onemocnění mohou být
rozličné, jde například u dětí o souvislosti celiakie a rachitidy (křivice) u dětí [7]. Nemoc se
může vyskytnout v dětském věku, ale i v dospělosti, spouštěcích faktorů může být více,
například náhlá změna v životě, infekční onemocnění, stres, porod, operace ad. [3].
Počet občanů s nesnášenlivostí lepku představuje v ČR asi jen o 0,5-1% obyvatelstva,
číselně jde asi o 50 až 120 tisíc lidí. Z tohoto počtu pouze 10-15% je léčeno, ostatní nejsou
dosud diagnostikováni [8]. K dodržování bezlepkové diety jsou potřebné tak zvané
bezlepkové potraviny, které spotřebitelé nakupují přímo nebo zprostředkovaně
v subsystémech vnitřního obchodu, nejčastěji v provozních jednotkách maloobchodu.

Materiál, metodika a cíl
Jsou potraviny pro zvláštní výživu vhodnou pro osoby s nesnášenlivostí lepku
(bezlepkové potraviny) v provozních jednotkách maloobchodu běžně dostupné? V jaké šíři a
hloubce sortimentu, jak jsou prezentovány na prodejní ploše, jaké značky a zejména v jakém
cenovém rozpětí se v našem systému vnitřní obchod nacházejí? To jsou základní otázky, na
jejichž odpovědi byl zaměřen a cílen průzkum projektu v rámci IGA PEF ČZU v Praze
20121027(11210/1312/3106) „Průzkum nabídky potravin vhodných pro zákazníky
s nesnášenlivostí lepku v maloobchodě“. Součástí průzkumu bylo dotazníkové šetření
„Spotřebitelské preference při nákupu potravin pro spotřebitele s nesnášenlivostí lepku“.
Projekt byl rozdělen do dvou realizačních fází:
1. Průzkum nabídky bezlepkových potravin (období 2012-1.pol. 2013) ve vybraných typech
maloobchodních provozoven formou terénního výzkumu ve vazbě na sledování faktorů:
 šíře a hloubka sortimentu,
 merchandising,
 značky a výrobci,
 cenová hladina zkoumaných potravin,
 prostorová dostupnost v maloobchodní síti.
Průzkum potřeb-spotřebitelských preferencí u spotřebitelů, kteří tyto potraviny skutečně
potřebují ve vazbě na jejich rozhodování při nákupu a kupní sílu (dotazníkové šetření
„Spotřebitelské preference při nákupu potravin pro spotřebitele s nesnášenlivostí lepku“
uskutečněné v první polovině roku 2013).
Respondenti-celiaci byli vybíráni náhodným výběrem prostřednictvím dotazu, zda jsou
ochotni odpovědět na zkoumané otázky v dotazníkovém šetření. Charakteristika souboru
respondentů uvádí tabulka č. 4.
Byl sestaven následující metodický postup:
1. Studium dostupné literatury a odborných článků týkajících se dané problematiky
(nabídky bezlepkových potravin a nákupní chování spotřebitelů při jejich nákupu).
2. Zpracování literárního přehledu formou deskripce a odkaz na odborný text.
3. Vyhodnocení výsledků primárního výzkumu a dotazníkového šetření v terénu.
4. Konstrukce návrhu (doporučení) mechanismu prodeje bezlepkových potravin v
provozních jednotkách maloobchodu z hlediska jejich postavení v regionu, dostupnosti
a společenské odpovědnosti ve sledovaných faktorech v synergii ke spotřebitelským
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preferencím specifické skupiny spotřebitelů pomocí logické dedukce a syntézy dílčích
výsledků z průzkumů.
Cílem příspěvku je na základě průzkumu ve vybraných provozních jednotkách
maloobchodu v ČR zmapovat a zhodnotit prezentaci a merchandising sortiment
bezlepkových potravin, jejich šíři a hloubku, prodávané značky (od výrobců z domácí i
dovozové produkce) a ceny včetně návrhu možných doporučení pro zlepšení současného
stavu propagace v jednotlivých typech provozních jednotek. Proto bylo nutno před zahájením
samotného šetření prostudovat dostupnou literaturu a odborné články týkající se dané
problematiky. Z těchto poznatků byl sestaven konkrétní postup a program řešení této
problematiky a stanovení cílů, které si průzkum kladl za úkol zjistit.
Od 1. ledna 2012 v ČR vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna
2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku, které
stanovuje jednotná evropská pravidla na složení a označování potravin z hlediska obsahu
lepku. Nařízení (ES) č. 41/2009 vymezuje 2 základní kategorie potravin pro zvláštní výživu
vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku, na které se vztahují odlišné požadavky na obsah i
označování lepku. Potraviny označené údajem „BEZ LEPKU“: obsah lepku může být nejvýše
20 mg/kg; potraviny označené údajem „VELMI NÍZKÝ OBSAH LEPKU“: obsah lepku může
být nevýše 100 mg/kg [8], druhou alternativou, jak poznat bezlepkovou potravinu, je značka
přeškrtnutý obilní klas v kruhu. To umožňuje a pomáhá spotřebitelům-celiakům při nákupu
bezlepkových potravin z domácí i dovozové produkce.

Vlastní řešení a diskuse
Biologické a genetické předpoklady, systém zdravotní péče, prevence a životní styl [10]
jsou čtyři základní faktory, se kterými úzce souvisí zdraví každého jedince. Tyto faktory se
podílejí na kvalitě života každého jedince, která je ovšem podmíněna nejen jimi, ale i řadou
dalších činitelů jako například ekonomickými, společenskými, sociálními i pracovními
podmínkami a úrovní životního prostředí v daném regionu.
Jako obecné determinanty, které svým působením vymezují a výrazně ovlivňují daný jev
– v tomto případě kvalitu života specifické skupiny spotřebitelů s nesnášenlivostí lepku lze
uvést následující:
 biologické a genetické předpoklady
 systém zdravotní péče (medicína)
 životní styl včetně životosprávy
 a vliv životního prostředí.
Pro účely tohoto článku je sledována, hodnocena a srovnávána determinanta týkající se
životního stylu, zejména životosprávy s bezlepkovou dietou, kterou lze samotným
spotřebitelem ovlivnit svým spotřebním chováním v kupním rozhodovacím procesu [1] při
nákupu potravin bez obsahu lepku. Změna životního stylu zahrnující správnou životosprávu
může vést ke zlepšení jeho uplatnění a postavení v pracovním kolektivu i společenském
životě. Jako determinanta kvality života [6] je spotřebitelem s nesnášenlivostí lepku nejsnáze
uchopitelná a naplnitelná. Ostatní determinanty jsou dány objektivně, vědecky zkoumány a
jejich působení na kvalitu života daného jedince je samotným jedincem těžko nebo jen málo
ovlivnitelné.
Změny ve vnitřním obchodě na přelomu 20. a 21. století (zejména internacionalizace)
vnesly do systému provozních jednotek řadu inovací, které měly převážně kladnou odezvu u
spotřebitelů, rozšíření nákupních možností a zejména prohloubení šíře a hloubky sortimentu
zboží. Proto v metodickém postupu pro průzkum byly zvoleny 3 typy diskontně orientovaných
samoobslužných provozních jednotek (hypermarket, supermarket a superettum-menší
samoobsluha), 1 prodejna s obsluhou (smíšené zboží nebo specializovaná) a 1 internetový
obchod, ve kterých bylo v říjnu 2012 a v březnu 2013 uskutečněno celkem 223 šetření ve
121 městských a venkovských sídlech v krajích ČR a v Praze.
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V každém typu provozní jednotky bylo sledováno ze sortimentu zboží vhodného pro
skupinu spotřebitelů s bezlepkovou dietou 6 vybraných výrobků: chléb, čerstvé pečivo
(sladké nebo slané), sušenky, mouka, instantní výrobky a uzeniny. U každé této položky byly
sledovány parametry – šířka a hloubka sortimentu, prezentace-merchandising, značka
výrobku (výrobce) a cenová hladina včetně přepočtu ceny/na kg hmotnosti ve vybraných
provozních jednotkách. Na základě zjištěných výsledků bylo možno charakterizovat
současnou situaci v daných provozních jednotkách při prodeji vybraných specifických
bezlepkových produktů.
Sledované oblasti:
Šířka a hloubka sortimentu
Šířka a hloubka sortimentu bezlepkových potravin se odvíjí dle typu provozní jednotky.
HYPERMARKET A SUPERMARKET: u hypermarketu a supermarketu ve většině
případech není uspokojivá, od jednotlivých druhů bezlepkových výrobků je zastoupeno málo
značek od různých výrobců. Jednotlivé druhy zboží není tak možné vybrat z různých
cenových hladin přijatelných dle finančních možností zákazníků. V porovnání s nabízeným
„běžným“ sortimentem je tento sortiment zboží malý a spíše se jedná o okrajový sortiment,
který tvoří malé procento obratu provozoven.
Šířka a hloubka nabízeného sortimentu se odvíjí i od provozovatele prodejny, obchodní
řetězce firem Albert, Tesco, Globus a Kaufland mají v podstatě rovnocenné zastoupení
sortimentu. To vyplývá z celkového konceptu a prodejní politiky obchodních firem provozující
tento typ provozních jednotek; zahrnout i tyto produkty do své nabídky umožňují větší
prodejní plochy, ale i to, že tento sortiment prodávají - s ohledem na cenovou politiku
založenou na maržích i množstevních slevách od dodavatelů - i v momentě, kdy pro ně
nepředstavuje viditelnější zdroj příjmů.
SUPERRETTA: menší samoobslužné provozovny tohoto typu mají omezenou šířku i
hloubku sortimentu, především z pohledu omezené prostorové kapacity prodejen, dále pak
z důvodu cenové náročnosti sledovaného zboží s ohledem na celkový obrat prodejny a
náročnosti nákupu od dodavatelů. Tyto firmy nemají takové možnosti v rámci obchodních
marží jako jejich konkurenti (hypermarket, supermarket) a není výjimkou, že u některých
provozoven tento sortiment zboží se omezuje na jeden druh, například na mouku či instantní
směsi nebo zcela chybí.
PRODEJNA S OBSLUHOU (SMÍŠENÉ ZBOŽÍ NEBO SPECIALIZOVANÁ): jde-li o
specializovanou prodejnu s bezlepkovými produkty, pak sortiment je široký i hluboký a
obsluha je ochotná poradit a pomoci s výběrem. Pokud jde o prodejnu se smíšeným zbožím,
pak tento sortiment je velmi omezený nebo nulový.
INTERNETOVÝ OBCHOD: sortiment se zaměřením na bezlepkové potraviny je velmi
široký i hluboký včetně příznivé cenové hladiny u některých druhů (chléb, mouka), u jiných,
zejména nově zaváděných druhů, jsou i zde ceny vysoké. Problémy jsou s dodáním a
poplatek za doručení vyrovnává ceny těchto produktů s cenami v kamenných obchodech.
Prezentace a merchandising
HYPERMARKET A SUPERMARKET: bezlepkových potraviny jsou ve většině případů
utříděny dle jednotlivých druhů zboží a přehledně prezentovány v regálech. Ačkoliv tyto
potraviny umístěné na jednom vyhrazeném místě – regálu, bohužel však v některých
případech je bylo obtížné v rozsáhlém prodejním prostoru dohledat díky špatnému nebo
nulovému zřetelnému označení prostoru – chybí nástěnné nebo stropní displeje jasně
směrující zákazníka k těmto produktům 2.
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V řadě případů z 223 šetření byly bezlepkové produkty zahrnuty do koutku zdravé výživy
nebo bylo prodejní místo spojeno s prodejem například bio výrobků; i když se jedná
v podstatě také o specifický druh potravin, tyto produkty není možno spojovat s výrobky
zahrnutými pod značku bio nebo produkty zdravé výživy, jedná se o produkty zcela odlišné,
s jinými preferencemi i určením. Bezlepkové produkty jsou více specifické než produkty
zdravé výživy nebo bio produkty; ty jsou určeny zpravidla spotřebitelům s jinými dietetickými
omezeními nebo zdravotními obtížemi či pouze související s preferencí zdravého životního
stylu. Proto by bezlepkové produkty měly mít svoje zvláštní místo – regál (koutek) a měly by
být zřetelně a jasně značeny.
V řetězci Kaufland, který sice disponuje širokým sortimentem zboží, jsou bezlepkové
produkty zahrnuty mezi ostatní produkty vybrané skupiny. V tomto případě spotřebitel musí
projít značnou část rozsáhlé prodejní plochy ve dvou podlaží a hledat jednotlivé bezlepkové
produkty. Jde více o marketingový tah, aby nakupující prošli celou nabídkou zboží. Tento
způsob prezentace však vyhovuje spotřebitelům-celiakům při velkém rodinném nákupu.
SUPERRETTA: v těchto provozních jednotkách maloobchodu se bohužel situace odvíjí
od již výše popsané šířky a hloubky sortimentu. Vzhledem k menší prodejní ploše a
především horší „zásobenosti“ těmito výrobky, zcela chybí vyhrazená část prodejní plochy
pro tyto specifické produkty. Produkty jsou umístěny mezi ostatními běžnými výrobky; pro
zákazníka, který je v prodejně poprvé, je obtížné se zorientovat a pohodlně si vybrat na
jednom místě sortiment bezlepkových produktů, jako je tomu v převážném počtu u
hypermarketů či supermarketů. Šířka a hloubka v některých případech byla nulová.
PRODEJNA S OBSLUHOU (SMÍŠENÉ ZBOŽÍ NEBO SPECIALIZOVANÁ: v tomto typu
provozních jednotek prezentace a merchandising závisí na prodejní strategii a je úzce spjata
s obsluhou, jeho ochotou a znalostí dané problematiky bezlepkových potravin.
INTERNETOVÝ OBCHOD: nejpříznivější prezentace pro spotřebitele a nejpohodlnější
výběr bezlepkových potravin je na internetu. Nevýhodou je že výrobky jsou prezentovány jen
pomocí obrázků, ze kterých často, pokud není uvedena charakteristika jednotlivých druhů
zboží, nelze ani vyčíst potřebné údaje.
Zastoupené značky a výrobci bezlepkových produktů
Značka produktu je důležitým nástrojem komunikace s cílovou zákaznickou skupinou na
trhu. Cílem marketingové strategie je vytvořit situaci, aby spotřebitel vnímal značku jako něco
specifického, co dokáže optimálně identifikovat produkt a jeho kvalitu. Spotřebitelé, kteří mají
větší přehled o určitém produktu, se při nákupu cíleně zaměřují na určitou značku, protože
přibližuje kvalitu produktu a spotřebitelé vědí, že v každém čase a na různém místě nákupu
dostanou stejnou kvalitu 5.
Tab. 1: Nejčastěji zastoupené produkty-značky a výrobci bezlepkových produktů
Výrobek:

Výrobce:

Chléb: pancarre, bezlepkový chléb

Dr. Schär (Italie), Penam, Bezgluten fous (Polsko), Jizerka

Čerstvé pečivo
- sladké: sladké žemle

Dr. Schär

- slané: bezlepková bagetka

Penam, Bezgluten foods

Sušenky: cereální bezl., bezl.jablečné

Dr. Schär, Pravé hořické trubičky

Mouka: kukuřičná, pohanková, bezl.směs

Bezgluten, Extrudo Bečice, Jizerské pekárny

Instantní výrobky: jáhlová kaše, bábovka

Nominal, Labeta

Uzeniny: šunka

Berger

Zdroj: průzkum a vlastní zpracování

286

Značek od sledovaných skupin bezlepkových potravin bylo několik, jak od českých tak i
zahraničních výrobců (Itálie, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Velká Británie ad.).
Srovnání některých bezlepkových produktů a jejich cen podle značky-výrobce v šetřených
typech provozních jednotek maloobchodu jsou uvedeny v tabulce č. 2.
Ceny
Ceny v provozních jednotkách samoobslužného typu a na internetu jsou přiřazeny
k jednotlivým výrobkům a dobře viditelné. Pro spotřebitele je výhodná i vhodně umístěná
informace na štítku regálu o cenách jednotlivých výrobků přepočtených na zvolenou měrnou
jednotku 1 kg (1 l), v prodejně s obsluhou je na obsluze, jak ochotně informaci o ceně
poskytne.
Tab. 2: Srovnání některých bezlepkových produktů a jejich cen podle výrobce (značky)
Název

Výrobce (značka)

Hmotnost bal.v g

Směsi na chléb

Labeta

500

41,86

83,80

světlý / tmavý

Jizerské pekárny

500

64,40

128,80

Paleta

500

53,80

107,60

1000

145,00

145,00

Dr.Schär

500

87,00

174,00

Těstoviny

Dr.Schär

500

86,60

173,20

přílohové

Doves Farm

500

94,10

188,20

Natura

250

21,80

87,20

Probio

500

69,50

139,00

Schnitzer

200

60,90

303,50

Slané výrobky,

Dr.Schär

210

86,30

411,00

Crackers

Probio

100

49,60

496,00

Schnitzer

100

63,60

636,00

Pečivo-celozrnné

Dr.Schär

200

61,60

308,00

rohlíky, bagety

Schnitzer

250

76,80

307,20

Penam

200

45,90

229,50

Jizerské pekárny

135

21,53

159,50

Doves Farm

Cena vč.DPH v Kč

Cena v Kč/1kg

Zdroj: průzkum a vlastní zpracování

Ceny bezlepkových potravin jsou ve srovnání s cenami klasických potravin vysoké. Jak
vyplývá z průzkumu, jsou průměrné ceny jednotlivých druhů bezlepkových potravin 2 - 8x
(chléb 8x) vyšší než ceny běžných potravin stejného určení. Nelze říci, že některý
z vybraných typů provozních jednotek by byl s cenovou hladinou nejvýhodnější, záleží na
výrobci, dovozci, distributorovi i prodejci. Ani v internetovém prodeji, jak se obvykle
prezentuje, nejsou ceny nejnižší, dokonce u instantních výrobků byla zjištěná cena nejvyšší,
zpravidla jde o nové druhy bezlepkových výrobků.
Tab. 3: Průměrné ceny vybraných bezlepkových produktů

Chléb

Ø cena v Kč
na 1kg
240

Hyperm.
224

Superm.
264

Superreta
310

Prodejna
s obsluhou
230

Internet.
Obchod
173

Čerstvé pečivo.

285

306

265

423

184

249

Sušenky

362

318

318

408

401

368

84

77

93

109

80

61

300

234

119

102

450

596

Mouka
Instantní výrobky
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Uzeniny

322

290

341

199

456

X

Zdroj: průzkum a vlastní zpracování

Pro spotřebitele s onemocněním způsobeným nesnášenlivostí lepku představuje nákup
bezlepkových potravin značné výdaje. Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na
dietu, např. VZP, ale příspěvek je určen pojištěnci VZP ve věku do 26 let včetně a maximální
výše příspěvku je 6 000 Kč ročně, to je 500 Kč na měsíc [9].
Nákupní preference spotřebitelů (celiaci)
Výsledky průzkumu ukázaly, že ne ve všech náhodně vybraných sídlech je dostupnost k
bezlepkovým potravinám uspokojující. Vyhovující jsou jednotlivá prodejní místa s
hypermarkety a supermarkety, kde si celiaci s běžnými potravinami mohou nakoupit i
bezlepkové potraviny, méně vyhovující superreta a prodejny s obsluhou (specializované),
kde sítě těchto maloobchodních formátů početně sice roste prostřednictvím franchisingu, ale
prostorově v jednotlivých sídlech jsou nestejnorodé. Nejlépe jsou na tom při výběru
bezlepkových potravin obyvatelé krajských a okresních měst, nejhůře potom celiaci ve
střediskových sídlech, zejména v obcích do 10 000 obyvatel, kde nabídka těchto prodejen je
velmi omezená. Obyvatelé musí proto z těchto míst zajíždět na nákupy do větších
aglomerací, což předpokládá být motorizovaným zákazníkem. Senioři a nemocní lidé
v obcích jsou silně závislí při nákupu bezlepkových potravin na cizí pomoc (příbuzní, sociální
pracovníci). Mezi nejvíce kritizované faktory prodeje bezlepkových potravin jsou:
 Vysoká cena překračující mnohdy kupní sílu celiaků.
 Malé či nevhodné sortimentní zastoupení nabídky plně uspokojující potřeby celiaků.
 Neuspokojivá je dostupnost, potraviny je nutné hledat ve velkých prostorových
vzdálenostech, mnohdy přesahující vlastní region (bývalý okres), ve kterém celiaci trvale
žijí.
 V prostorově velkých prodejnách jsou sice místa (regály) s výrobky pro celiaky (chybí
stropní displeje, které by zákazníka k nim navigovaly).
 Na obalech výrobků jsou pro spotřebitele informace dostatečné, ale psány malými
písmeny.
 Celiaci by uvítali vyšší zájem maloobchodníků formou prezentací novinek a větším
zastoupením cenových pobídek a slev.
Součástí průzkumu nabídky bezlepkových potravin bylo dotazníkové šetření
spotřebitelských preferencí při nákupu potravin vhodných pro bezlepkovou dietu.
V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny základní údaje souboru respondentů, kteří byli
osloveni a od kterých se podařily získat jejich nákupních preference.
Tab. 4: Respondenti-celiacii podle věku
v %

do 20

v%

20-40

v%

40-60

v%

60-80

v%

nad 80

Muži

27

19,71

3

2,19

17

12,41

6

4,38

1

0,73

0

Ženy

110

80,29

12

8,76

75

54,74

22

6,06

1

0,73

0

15

10,95

92

67,15

28

20,44

2

1,46

0

Celk.

137

100

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření

Údaje v tabulce č. 4 potvrzují, že celiakie se vyskytuje u mladších věkových kategorií.
Nelze jednoznačně potvrdit, jestli více u žen či mužů, protože při získávání a výběru
respondentů byli ženy otevřenější a sdílnější. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že
spotřebitelé – celiaci nebo jejich rodiče, protože několik respondentů-celiaků bylo žáků
základní školy a jedno dítě v předškolním věku, v provozních jednotkách maloobchodu
nakupují produkty vhodné do jejich lékařsky upraveného jídelního režimu v průměru 1x
týdně, nejčastěji ve specializovaných prodejnách, nejvíce je ovlivní v nákupním rozhodování
šíře sortimentu před cenovou úrovní. Při nákupu konkrétní bezlepkové potraviny je nejvíce

288

osloví dobrá zkušenost a zvyk, kvalitu výrobku posuzují také podle vlastní dobré zkušenosti.
Cena bezlepkových potravin je vzhledem k celkovému vydání za potraviny vysoká, slevami
jsou ovlivněni jen částečně (bezlepkové potraviny ve slevové nabídce se vyskytují jen
výjimečně). Značek při výběru bezlepkových výrobků si všímají, ale přednost českým
výrobkům nedávají, sortiment hodnotí jako nedostatečný. Přivítali by novou specializovanou
prodejnu se samoobslužnou formou prodeje dobře dostupnou z jejich místa bydliště.

Závěr
Na základě zjištěných výsledků lze říci, že bezlepkové potraviny pro prodejce nejsou
neznámým pojmem a patří již, až na výjimky, ve většině případů do jejich nabízeného
sortimentu zboží, i když nepředstavují významnou část podílu na prodávaném zboží. Ze
zjištěných výsledků je možné potvrdit určitou synergii mezi typem provozní jednotky a
jednotlivými sledovanými faktory, tj. obecně řečeno, čím menší provozní jednotka je (mimo
specializované), tím je objem nabízeného sortimentu bezlepkových produktů menší.
Všechny ostatní sledované faktory pouze kopírují obecně daná specifika, která jsou platná
pro daný typ provozních jednotek, jak v nabízeném sortimentu, prezentaci, merchandisingu i
cenách.
Chování subjektů (maloobchodních provozoven) vůči konečnému spotřebiteli by mělo
být prioritou, protože konečný spotřebitel výrobky a služby firem spotřebovává a tím vytváří
předpoklady pro další reprodukční proces firmy. Marketing ve svém výsledku představuje
podnikatelskou „filozofii“, která nejen pro podnikatelskou sféru znamená, že musí vycházet z
předpokladu a poznatku, že uspokojení přání, zájmů a potřeb konečného zákazníka je
ekonomickou a sociální podmínkou existence tohoto subjektu – nejen obchodní firmy, ale i
všech ostatních subjektů, které vstupují při distribuci zboží do logistického řetězce, na jehož
konci je právě konečný spotřebitel. Toto je důležité zejména v současném období, kdy
přetrvávají sociální, ekonomické a environmentální problémy světa [4], kdy společenská
odpovědnost podnikatelských i institucionálních subjektů by se měla projevit ve všech jejich
činnostech, tedy i v odpovědném chování vůči specifické zákaznické skupině spotřebitelů
s potřebou bezlepkových potravin.

Shrnutí:
Výsledky průzkumu nabídky potravin pro celiaky ve zvolených typech provozních
jednotek maloobchodu diskontně orientovaných (hypermarket, supermarket a superettummenší samoobsluha), v 1 prodejně s obsluhou (smíšené zboží nebo specializovaná) a v 1
internetovém obchodu nejsou zcela uspokojivé. Nabídka bezlepkových potravin a dostupnost
do provozních jednotek v městských sídlech je z pohledu spotřebitelů dostačující, ve
venkovském prostoru je pro některé občany méně příznivá. Pak jsou odkázáni na mobilní
část rodiny nebo jinou pomoc. Zde by bylo potřebné v rámci občanské vybavenosti v daném
sídle regionu a poptávky po bezlepkových potravinách určité doplňující řešení.
Zainteresované subjekty (prodejci i výrobci) se často obávají ekonomických neúspěchů
při prodeji těchto potravin. Není jednoduché odhadnout, kolik přijde zákazníků a kolik
bezlepkových potravin dokážou prodat. Ekonomická stránka obchodu převažuje nad
celospolečenským posláním obchodu - uspokojit i specifické zákaznické skupiny vyžadující
bezlepkové potraviny. To je však nutné prodiskutovat v otevřeném fóru za účasti všech
dotčených subjektů na úrovni celku a zejména na úrovni jednotlivých regionů. I výsledky
průzkumu a dotazníkového šetření dokazují nezbytnost spolupráce všech zainteresovaných
subjektů: Sdružení celiaků, specialistů-lékařů, odborníků v prvovýrobě, při zpracování
bezlepkových potravin, ve všech fázích distribuce i prodeje a samozřejmě i spotřebitelů.
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Strategický management obcí v procesu odstraňování
slabých stránek
Strategic management of municipalities in the process of
eliminating weaknesses
Petr Řehoř

Abstrakt:
Většina obcí se potýká s nedostatkem finančních prostředků. I přes jejich nedostatek
v obecních rozpočtech by se strategický management obcí měl snažit věnovat velkou
pozornost rozvoji svého území a uspokojovat potřeby svých obyvatel. Pro zjištění svých
slabých stránek by si starostové obcí měli vypracovat SWOT analýzu a řídit své procesy
takovým směrem, aby slabé stránky obce byly postupně odstraňovány. Článek popisuje
výsledky dotazníkového šetření realizovaný v obcích Jihočeského kraje a uvádí
nejvýznamnější slabé stránky obcí a možnosti jejich odstranění.

Klíčová slova:
slabé stránky, strategický management, obec, SWOT analýza, proces odstraňování

Abstract:
Most municipalities are facing a shortage of finance. Despite their shortage in municipal
budgets, the strategic management of municipalities should try to pay great attention to the
development of its territory and to satisfy the needs of its inhabitants. To find their
weaknesses would mayors of municipalities to compile SWOT analysis and to manage their
processes in such a way that the weaknesses of municipality were gradually withdrawn. The
paper describes the results of a questionnaire survey implemented in municipalities of South
Bohemia and characterizes the most significant weaknesses of municipalities and ways
of eliminating them.

Key words:
weaknesses, strategic management, municipality, SWOT analysis, eliminating process

Úvod
V poslední době lze vysledovat sbližování a intenzivnější spolupráci veřejného
a soukromého sektoru, zejména ve využívání shodných metod řízení. Nejčastěji se jedná
o strategické přístupy (Hrabánková, Řehoř et al., 2011). Dnešní dynamické prostředí
vyžaduje, aby instituce místní samosprávy (obce) měly jasně definovanou vizi (představu, jak
chtějí v budoucnu vypadat) a strategii, jak toho efektivně dosáhnou (Rolínek, Řehoř, 2008).
Každé město či obec, pokud chce obstát ve vzájemné konkurenci, potřebuje mít svoji
strategii, jak dosáhnout požadovaného rozvoje (Kadeřábková et al., 2004).
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Strategické řízení se zabývá nejenom základními otázkami fungování místní
samosprávy. Smyslem je získat pro obec silnější konkurenční pozici než je pozice současná.
Předpokládá to schopnost reagovat na vnější trendy a síly a využívat vnitřní zdroje
organizace (upravedno dle Wright, 2003). Efektivní strategické řízení se musí zabývat
monitoringem externích trendů a sil stejně jako vnitřními výsledky. Strategii musí měnit, vždy
když je to nutné (Poister, 2010). Podle Wheelena a Hungera (2008) je strategické řízení
soubor manažerských rozhodnutí a opatření, která určují dlouhodobý výkon organizace.
To zahrnuje monitorování prostředí (jak vnitřního, tak vnějšího), strategické formulace
(strategie a dlouhodobé plánování), realizaci strategie, hodnocení a kontrolu.
Trainer (2004) tvrdí, že SWOT analýza poskytuje systematický způsob hodnocení
interní i externí síly prostředí a je tedy bodem strategického řízení. SWOT je zkratkou
anglických slov Strengths (přednosti, silné stránky), Weaknesses (nedostatky, slabé
stránky), Opportunities (příležitosti ve vnějším prostředí), Threats (hrozby z vnějšího
prostředí) (Košťan, Šuleř, 2002). Slabá stránka pak představuje vše, co obci chybí
v porovnání s jinými obcemi - špatná infrastruktura, nedostatečná image u návštěvníků,
investorů (Hálek, 2006).
SWOT analýza má za úkol ze zjištěných informací (silných a slabých stránek) umožnit
určeným orgánům vytipovat na jedné straně možnosti rozvoje obce, na straně druhé pak
poukázat na možné problémy (rizika) a specifikovat potřebné kroky pro jejich odstranění –
formulovat strategii (Janečková, 1999). V návaznosti na výsledky SWOT analýzy je možné
zvolit vhodnou strategii (Ochrana, 2002). Zlepšování kvality municipálního prostředí je
možné dosáhnout kromě správné implementace místních strategií také uplatněním nových
přístupů a nástrojů managementu obcí směřující k místnímu rozvoji např. využití metod
Balanced Scorecard, benchmarkingu a modelu CAF (Řehoř, 2011).

Cíl a metodika
Cílem článku je identifikovat klíčové slabé stránky obcí v Jihočeském kraji a navrhnout
strategie pro jejich odstranění, které povedou k rozvoji obcí a posílení místní
konkurenceschopnosti.
Vzhledem ke značné komplexnosti a náročnosti zkoumání dané problematiky bylo
metodou sběru primárních dat zvoleno dotazníkové šetření se strategickým managementem
obcí kraje (zejména starosty). Dotazník obsahoval 30 otázek rozdělených do sedmi
tematických oddílů tak, aby postihovaly hlavní kritéria pro předpoklady a podmínky činnosti
samosprávy obce. Dvě otevřené otázky zjišťovaly slabé stránky obcí a možnosti jejich
eliminace. Ze všech 622 obcí odpovědělo na první otázku 296 obcí a 239 obcí na druhou
otázku. V hodnoceném souboru je tedy více než 38 % obcí kraje. Obce byly rozdělené na
města a venkov (obce bez statutu města). Zpracování dotazníků bylo provedeno v prostředí
programu Statistica.

Výsledky a diskuze
Slabé stránky mají všechny obce v České republice, ale otázka je, co s tím může
strategický management obce udělat. Buď musí přijmout, že je někde nějaký problém, ale
na 100 % na jeho vyřešení nemá. Nebo musí přijmout řešení, které dané slabiny zcela nebo
částečně odstraní.
Většina obcí v Jihočeském kraji se potýká dle tabulky 1 s nedostatkem finančních
prostředků. I přes jejich nedostatek v obecních rozpočtech by se starostové měli snažit
věnovat velkou pozornost rozvoji obce a uspokojovat potřeby svých obyvatel.
Druhou nejčastěji zmíněnou slabou stránkou je snižování počtu obyvatel obcí a stárnutí
občanů. Zejména u horských a příhraničních obcí je tendence jejich opouštění kvůli
nedostatku pracovních příležitostí, pomalé vylidňování, stárnutí populace, uzavírání škol,
obchodů. Stárnutí obyvatelstva je však celonárodní trend.
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Na třetím místě se dle výskytu odpovědí od starostů obcí nachází nedostatek
podnikatelů a tím i pracovních příležitostí (u měst je na první místě), na dalších místech pak
nezájem občanů o dění v obci, špatná infrastruktura a horší dopravní obslužnost.
Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že 8 starostů obcí si vůbec nevzpomnělo, jaké mají
slabé stránky či připouští, že je vůbec nemají.
Tab. 1: Jaké má obec slabé stránky? – četnost výskytu odpovědí
Odpovědi
Venkov, n =
Města, n = 16
280
Nedostatek financí
66
4
Snižování počtu obyvatel a stárnutí
52
3
Nízká nabídka pracovních míst
39
5
Nezájem občanů
38
1
Špatná infrastruktura
33
1
Horší dopravní obslužnost
30
2
Málo kultury, nedostatečný CR
16
2
Chybí pozemky, malá výstavba
16
1
Poloha
14
0
Nízká občanská vybavenost, málo
13
0
zdravotních a sociálních služeb
Špatný stav komunikací, chybí
10
0
chodníky
Nejsou možnosti podnikání
4
1
Chybí strategické plány
4
0
Nízké mzdy
1
2
Žádné, nevím
8
0

Celkem, n =
296
70
55
44
39
34
32
18
17
14
13
10
5
4
3
8

Zdroj: autor

V malých obcích je všeobecně těžké odstranit problémy s nedostatkem pracovních
příležitostí nebo financí. Strategický management těchto obcí by se měl alespoň snažit jejich
občanům zajistit co možná nejlepší podmínky pro život v takové obci – jako je obchod
s potravinami, základní lékařská péče, zajištění údržby silnic a zeleně v obci v každém
ročním období, pravidelný odvoz komunálního odpadu, dostatečný přístup k informacím
týkajících se dění v obci, podpora případných zájemců o podnikání v obci, zajištění
společenských akcí pro občany, zajistit co možná nejlepší autobusové spojení, podporovat
výstavbu nových domů v obci například nabídnutím stavebních parcel za nízkou cenu, dále
pronajímat nevyužívané obecní objekty za účelem zabránit chátrání těchto budov a zisku
z pronájmu od podnikatelů.
Při odstraňování slabých stránek musí obce brát v potaz, že jsou problémy, které samy
nedokážou vyřešit a je třeba se v některých případech spojit s jinou obcí a navzájem si
pomoci. Je třeba klást důraz na regionální spolupráci mezi městy a obcemi, navazovat další
kontakty v zahraničí (s podnikatelským i vědeckým využitím), a v neposlední řadě by si obce
měly udržet vyrovnaný rozpočet.
Jako nejčastější způsob odstranění slabých stránek starostové obcí (města i venkov)
uváděli možnost získání dotací. Ty by mohly pomoci odstranit nedostatek finančních
prostředků, ale s jejich účelným vynaložením je lze použít i na zlepšení infrastruktury a
občanské vybavenosti, podpory podnikání a bydlení, vytváření kulturních a společenských
akcí pro obyvatele, zlepšení dopravní obslužnosti a tím vším tedy přispět k zajištění dobrých
podmínek pro kvalitní život místních obyvatel. Starostové municipalit by se měly snažit, aby
měly spokojené občany, aby se zbytečně nezadlužovaly a pokud jim zbydou volné finanční
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prostředky, aby je vhodně investovaly do veřejně prospěšných prostor nebo aktivit.
Strategický management obcí má zájem, aby se zvyšoval počet jejich obyvatel, proto dále
často obce kladou důraz na realizaci projektů v kategorii bydlení (výstavba bytů, rodinných
domů) – viz. tabulka 2. Každá menší obec by měla myslet na své rozšiřování v podobě
zasíťování pozemků, nabízení stavebních parcel a tím lákání zejména mladých rodin do
obce. Některé z nich mají výhodu dnešního trendu stěhování z měst na venkov a dojíždění
produktivního obyvatelstva za prací. Jedná se však o obce, které jsou vzdáleny zhruba do
jedné hodiny cesty od krajského města či okresních měst.
Tab. 2: Jak chcete odstranit slabé stránky? – četnost výskytu odpovědí
Odpovědi
Venkov, n =
Města, n = 17
Celkem, n = 239
222
Získat dotace
41
3
44
Bydlení - výstavba
24
1
25
Zlepšení infrastruktury
12
3
15
Spolupráce s podnikateli
6
3
9
Omezit zbytečné výdaje
6
2
8
Komunikace s občany
9
0
9
Nevím
36
3
39
Nelze odstranit
27
3
30
Zdroj: autor

Shrnutí
Slabé stránky je nutné si uvědomit, což může být i pro někoho nepříjemné. Je třeba si
odpovídat na otázky: Co lze dělat lépe, v čem zaostáváme oproti jiným obcím, co nás
zraňuje? Každý manažer by se je měl snažit omezovat. Pro zjištění svých slabých stránek by
si starostové obcí měli vypracovat SWOT analýzu a řídit své aktivity takovým směrem, aby
slabé stránky obce byly alespoň částečně a postupně odstraňovány. Veškeré návrhy by měly
být součástí strategického plánu a dle finanční situace obce by měly být řešeny ty s největší
prioritou.
Jednoznačně nejslabší stránkou obcí jsou finance. Příjmy obcí jsou z velké části tvořeny
na základě zákona o rozpočtovém určení daní. Nízké příjmy obcí jsou problémem, který
zřejmě v blízké budoucnosti nelze řešit, neboť v celém veřejném sektoru je obecně financí
nedostatek a čerpání dotací z fondů EU je poměrně složitý proces s nejistým výsledkem.
S problémem získání finančních prostředků z dotací pomůže vyřešit členství v mikroregionu
a následné rady a zkušenosti ostatních obcí. Především užší spolupráce s těmito obcemi při
zpracovávání a předkládání projektů v soutěži o získání grantů a dotací může pomoci při
udržitelném rozvoji dané oblasti a ochraně přírody a životního prostředí.
Strategický management obcí by měl se svěřenými finančními prostředky efektivně
hospodařit a snažit se udržet vyrovnaný obecní rozpočet. Pro získávání vlastních prostředků
by se měli snažit vytvořit z obecního majetku předmět, který jim bude vydělávat a bude pro
obec znamenat pravidelný příjem peněz (např. pronájem obecního majetku, pořádání
různých společenských akcí, prodej dřeva z obecních lesů). Obce kromě dotací mohou
získat i sponzorské dary od soukromých subjektů.
Nejdůležitější je však vyvíjet iniciativu v zajišťování a čerpání dotačních příspěvků
z evropských fondů (Evropský strukturální a investiční fond - ESIF) či národních fondů, kde
např. Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 je prioritně směřován k rozvoji
a podpoře malých obcí. Je pak pouze chybou starostů, že této možnosti plně nevyužívají.
Příspěvek byl zpracován v rámci grantu GAJU 039/2013/S.
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Dopad programu Zelená úsporám na města zapojená do
iniciativy Paktu starostů a primátorů
The impact of the Green Savings programme for cities
involved in the initiative Covenant of Mayors
Ing. Michal Rohlena
Doc. Ing. Jana Frková, PhD.

Abstrakt:
Článek vyhodnocuje dopad a přínosy programu Zelená úsporám, který byl zaměřen
na podporu investic v oblasti úspor energií v budovách. Kladl si tedy podobné cíle jako
stávající iniciativa Evropské komise – Pakt starostů a primátorů. Tento Pakt je výrazná
evropská iniciativa zaměřená na úspory energií, snížení emisí CO2 a podporu obnovitelných
zdrojů energií na území obcí a měst. Článek se konkrétně zaměřuje na přínosy z dotací
programu pro česká města zapojená do této iniciativy. Na základě dat o čerpání finančních
prostředků z programu Zelená úsporám v letech 2009 až 2011 je v článku provedená
analýza přínosů této podpory k plnění cílů úsporných energetických opatření jednotlivých
českých členských měst Paktu. Tato analýza je vhodná i s ohledem na startující program
Nová zelená úsporám z pohledu vyhodnocení efektivnosti dopadů vynaložených prostředků
na podporu zlepšení životního prostředí měst/obcí.

Klíčová slova:
Program Zelená úsporám, Pakt starostů a primátorů, Dotace, Emise CO2, Obnovitelné
zdroje energií, Spotřeba energií,

Abstract:
The article evaluates the impact and benefits of the Green Savings program, which was
focused on the investment promotion in the area of energy savings in buildings. The Program
was focused on similar objectives as the European Commission initiative – the Covenant
of Mayors. The CoM is a European initiative aimed on an energy saving, CO2 emission
reductions and promotion renewable energy sources on municipalities territory. The article is
especially focuses on the Green Savings benefits in years 2009 - 2011 for municipalities
involved in this Initiative. There are carried out analyses of the subsidy benefits for the
implementation of the energy saving objectives in municipalities in the article. These
analyses are appropriate with regard to starting a New Green Savings program and its
further use in planning energy saving measures in urban areas.

Key words:
The Green Savings, Covenant of Mayors, Subsidies, CO2 emissions, Renewable
energy, Energy consumption,
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Úvod
Evropská unie (EU) vede celosvětový boj proti změně klimatu a považuje ho za jednu
ze svých nejvyšších priorit. Její ambiciózní cíle jsou vyjádřeny v Klimaticko-energetickém
balíčku, zvaném Evropa 20-20-20, kterým se členské státy zavazují omezit spotřebu energie
a snížit emise CO2 nejméně o 20 % a zvýšit produkci energie z obnovitelných zdrojů na 20 %
do roku 2020 (oproti výchozímu roku 1990).
Studie Evropské komise (EK)1 uvádí, že více než polovina emisí skleníkových plynů
vzniká ve městech. 80 % obyvatelstva žije a pracuje ve městech, kde se spotřebuje až 80 %
energie. Místní samosprávy tak skutečně mohou hrát zásadní roli ve zmírňování účinků
změn klimatu a jsou nejblíže k občanům, aby porozuměly jejich obavám a nárokům
na zdravé životní prostředí. Místní úřady mohou řešit problémy komplexním způsobem.
Usnadní jim to oboustranná dohoda mezi veřejným a soukromým zájmem a začlenění trvale
udržitelné energetiky do místních cílů, ať už je to rozvoj alternativních zdrojů energie,
efektivnější využívání energie nebo změny v chování obyvatel.
Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors, dále jen CoM) je výrazná evropská
iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální samosprávy, které se dobrovolně zavazují
ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie na území, jež
spravují. Signatáři CoM se dobrovolně zavazují ke splnění a překročení cíle Evropské unie
snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 %. V současné době je v celé Evropě celkem 5 065
signatářů s více než 171 miliony obyvatel. V České republice je 7 signatářů, s 6 obcemi
spolupracovala ČVUT, fakulta stavební na procesu přistoupení a zpracování energetické
inventury obcí2. Největším městem je Ostrava s více než 300 tisíci obyvateli a nejmenší je
obec Lkáň se 170 obyvateli. Města zapojená do iniciativy CoM mohou využít podpůrných
nástrojů a metodiky na určení spotřeby energií na celém svém území a využít příkladů dobré
praxe při přípravě svých energetických plánů. Plán akcí směrujících ke splnění závazku měst
- snížení emisí o nejméně 20 % - předkládají členská města přímo CoM. Prozatím mají
zpracovány tyto energetické plány (Sustainable Energy Action Plan - SEAP) dvě města,
a to Jeseník a Hlinsko, další své plány připravují. Aby města mohla takový plán sestavit, je
nezbytné, aby provedla inventuru současného stavu spotřeby energie a emisí CO2 na svém
území.
Inventura spotřeby energií na území města zahrnuje sektory:
 BUDOVY, VYBAVENÍ/ZAŘÍZENÍ A PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
 Obecní budovy, vybavení/zařízení
 Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení
 Obytné budovy
 Městské/obecní veřejné osvětlení
 Průmyslová odvětví (kromě odvětví, která jsou zahrnuta do Evropského
systému obchodování s emisemi - ETS)
 DOPRAVA
 Obecní vozový park
 Veřejná doprava
 Soukromá a komerční doprava
1

Oficiální
webové
stránky
Paktu
starostů
http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/index_cs.html [online][15. 5. 2013]
2
Financováno za podpory programu IEE (Inteligent Energy –
IEE/09/667/SI2.558230
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a
Europe),

primátorů
projekt

(CoM)
ENESCOM

Na základě inventury spotřeby energií (Baseline Emission Inventory - BEI) města plánují
úsporná opatření nejen na majetku města, ale i na soukromých budovách, přestože vedení
města nemůže přímo ovlivnit způsob provedených opatření ani jejich rozsah. Vedení města
však může obyvatele a soukromé podniky zapojit do této iniciativy formou poskytování
informací a případnou správnou motivací. Jednou ze současných motivací k úsporám
spotřeby energií, potažmo emisí domácností a podniků je zvyšující se cena energií (podle
statistiky Eurostatu v ČR byl roční růst ceny elektrické energie pro koncového spotřebitele
od r. 2007 v průměru o 5,33%)3. Ačkoliv se tento trend v ČR zastavil, prognózy dalšího růstu
cen energií se ustálily na odhadu cca 3,3 % ročně4, náklady na energie tvoří značnou část
rozpočtu měst, domácností i podnikatelů.
Kromě programu Zelená úsporám se na zlepšení životního prostředí na území obcí/měst
podílí i jiné programy: Program EFEKT, který podporuje energetické úspory a využití
obnovitelných zdrojů energie v ČR a doplňuje energetické programy podporované
ze strukturálních fondů Evropské unie. Od roku 2000 bylo v rámci programu EFEKT
vyplaceno přes 1,1 mld. korun na investiční i neinvestiční projekty.5 Dále je to Operační
program Životní prostředí (OPŽP), který nabízí v letech 2007 - 2013 finanční podporu
projektům na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. V rámci prioritní osy 2 a 3 jsou
financovány také energetické projekty. Program je dosud „živý“ a jsou stále vypisovány výzvy
k předkládání projektů.
Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
O dotaci v rámci prioritních os 2 a 3 mohou zažádat zejména obce, města, kraje a jejich
příspěvkové organizace, státní organizace, neziskové organizace, vysoké školy
a podnikatelské subjekty.
My se dále v tomto článku zaměříme na vyhodnocení programu Zelená úsporám, který
byl uzavřen, a jsou již zveřejněné výsledky. Program Zelená úsporám byl zaměřen
na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také
investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bylo
podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada
neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla,
instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb, instalace solárně termických
kolektorů a také výstavba domů v pasivním energetickém standardu. Česká republika
získala na tento program finanční prostředky zejména prodejem tzv. emisních kreditů
Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů.
Dosud Státní fond životního prostředí nepředložil závěrečnou zprávu o tomto programu.
Poslední výroční zpráva za r. 2011 uvádí, že úřad zaevidoval 80 341 žádostí a celkový
objem podpory dosáhl částky téměř 20,5 mld. Kč (Na oblast A připadá podpora ve výši
17,5 mld. (85,7 % z celkové podpory), na oblast B 206,5 milionu (1 % z celkové podpory)
a na oblast C 2,7 mld. (13,3 % z celkové podpory)6. Výroční zpráva dále uvádí,
že environmentální přínosy Programu byly v celkové výši 760 738 tun úspory emisí CO2.
Nejvyšší redukce emisí CO2 byla dosažena ve Středočeském, Moravskoslezském
a Jihočeském kraji. Předpokládá se, že program Zelená úsporám pomohl vytvořit nebo
zachovat 20 tisíc pracovních míst.

3

Databáze Eurostat [online] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/database
[5. 6. 2012]
4
Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů http://www.mpsv.cz/cs/869 [20. 9. 2013]
5
Informační portál Ministerstva obchodu a průmyslu, dostupné na: www.mpo-efekt.cz, [cit. 3. 9. 2013]
6
Výroční zpráva programu Zelená úsporám za rok 2011, Praha, 2012 http://www.zelenausporam.cz/souborke-stazeni/16/5068-zu_vyrocni_zprava_2011.pdf
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Program Zelená úsporám byl dělen do těchto základních oblastí podpory:
A. Úspora energie na vytápění
 A.1. Celkové zateplení
 A.2. Dílčí zateplení
B. Výstavba v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
 C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná
tepelná čerpadla
 C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel
do novostaveb
 C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace
E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci programu
F. Realizace úspor energie v budovách veřejného
Metodika zpracování dat
Jako základní data pro zpracování analýz uvedených v článku slouží databáze Příjemců
podpory z programu Zelená úsporám ze dne 31. 7. 2013 a Výroční zprávy z let 2009, 2010
a 2011 dostupné na oficiálních webových stránkách Programu (www.zelenausporam.cz ).
Tato data obsahují údaje o vyplacené podpoře za provedené opatření podle jednotlivých
oblastí podpory a místa určení podpory. Lze tedy přiřadit vyplacené dotace z Programu
do jednotlivých měst České republiky a zjistit celkové investované prostředky žadatelů.
Pro analýzu výsledků čerpání jsou vybrána města a obce zapojené do iniciativy CoM
(Jeseník, Ostrava, Hlinsko, Úvaly, Lkáň, Modletice). Tyto obce spolupracovaly s ČVUT
v Praze, Fakultou stavební na zpracování Inventury energetické náročnosti a na přípravě
energetických plánů úspor. Program Zelená úsporám vhodně zacílil na úspory energií,
zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energií a snížení emisí, ke kterým se města jako členové
paktu CoM zavázala.

Čerpání podpory z programu Zelená úsporám ve městech zapojených do CoM
Celkově bylo z programu Zelená úsporám vyplaceno 20,5 mld. Kč téměř 74 tisícům
žadatelů. V případě měst zapojených do CoM byla v České republice vyplacena podpora
z programu ve výši téměř 725 mil. Kč. Nejvyšší podpora byla čerpána v Ostravě, což je
opodstatněné vysokým počtem obyvatel. V Ostravě byla čerpána podpora ve výši
591 mil. Kč, významné prostředky byly čerpány i v Hlinsku (okr. Chrudim). Zde byla
žadatelům vyplacena podpora ve výši 97 mil. Kč. Tyto prostředky výrazně napomohly
k naplňování cílů úspor energií a snížení emisí (viz Graf 1). I když na základě dat
o vyplacené podpoře z programu Zelená úsporám nelze vyvodit veškerá provedená opatření
na soukromých budovách, jsou velmi dobrým ukazatelem.
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Graf 1: Výše podpory v jednotlivých městech CoM
Zdroj: Vlastní zpracování, zdrojová data – Přehled příjemců podpory, 2013

Výše čerpání v jednotlivých městech a obcích zdánlivě odpovídá počtu obyvatel.
V případě porovnání výše vyplacené podpory na obyvatele dostaneme překvapivě vysokou
částku v Hlinsku. Výše vyplacené podpory dosahuje v přepočtu 9 700 Kč na obyvatele, čímž
výrazně převyšuje ostatní města zapojená do CoM (viz Graf 2). Takto vysoká vyplacená
částka z programu Zelená úsporám lze přičíst vysokému zapojení obyvatel do dění
ve městě. Vedení města dostatečně informuje obyvatele o připravovaných projektech.
Zároveň samotné město investuje (za podpory programu OPŽP) výrazné prostředky
do zateplení a výměny zdrojů vytápění ve vlastních budovách. Toto jednání motivuje občany
ke stejnému chování.

Graf 2: Výše podpory na obyvatele
Zdroj: Vlastní zpracování, zdrojová data – Přehled příjemců podpory, 2013
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Porovnáme-li počet proplacených žádostí s celkovým počtem budov v Hlinsku (405
proplacených žádostí, 1946 budov), 20 % obydlených budov řešilo svoji energetickou
náročnost. I v tomto ukazateli Hlinsko výrazně převyšuje ostatní města zapojená do CoM (viz
Graf 3).

Graf 3: Poměr proplacených žádostí z programu Zelená úsporám ku celkovému
počtu obydlených budov
Zdroj: Vlastní zpracování, zdrojová data – Přehled příjemců podpory, 2013

Čerpání podpory a investice ve městech zapojených do CoM
Čerpání podpory z programu Zelená úsporám je podmíněno vlastním spolufinancováním
prováděných úprav vedoucích ke snížení energetické zátěže nebo využití obnovitelných
zdrojů energií. Průměrný poměr výše podpory z celkové investice je uveden v následující
tabulce Tab. 1. Na základě těchto údajů jsou určeny celkové investice ve sledovaných
městech.
Tab. 1: Srovnání výše investiční podpory a průměrné výše investice pro oblast a
podoblasti Programu

Zdroj: Státní fond životního prostředí České republiky, Výroční zpráva programu Zelená úsporám na rok
2011, str. 86, Tab. 37

Na základě vyplacené podpory 725 mil. Kč bylo ve sledovaných městech investováno
více než 1,1 mld. Kč.
Tyto investice přímo podporují české stavebnictví a stavební průmysl. V návaznosti
na celkovou administrativu a financování ovšem podporují zaměstnanost i v oborech
bankovnictví a dalších. Dle propočtů NERV (Národní Ekonomická Rada Vlády) představuje
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jedna investovaná miliarda korun přibližně 1 000 pracovních míst. V přímé návaznosti
na provedené investice dochází k úsporám finančních prostředků za energie. V případě
výměny zdroje vytápění na obnovitelný zdroj energií dochází zároveň ke zvýšení spotřeby
lokální produkce surovin (především dřeva a další biomasy).
Největší podíl vyplacené podpory byl v oblasti A1 - Celkové zateplení. Vyplaceno
na podporách bylo 527 mil. Kč, což představuje celkovou investici ve výši 775 mil. Kč (viz
Graf 4). Tyto prostředky byly použity přímo ve stavební výrobě malých a středních podniků.

Graf 4: Výše podpory a vyvolané investice kde jednotlivých oblastí podpory
Zdroj: Vlastní zpracování, zdrojová data – Přehled příjemců podpory, 2013

V důsledku provedených investic v rámci programu Zelená úsporám došlo ke snížení
emisí CO2 ve sledovaných městech o téměř 29 tisíc tun. Pro město Hlinsko a Jeseník, které
již mají zpracován energetický plán a tudíž i provedenou základní inventuru emisí (Baseline
Emission Inventory - BEI), lze již takto vyčíslit procento, kterým podpora Zelená úsporám
přispěla ke snížení emisí ve městě pro sektor obytných budov (viz Tab. 2).

Hlinsko
Jeseník
Lkáň
Modletice
Ostrava
Úvaly
Celkem

Tab. 2: Porovnání snížení emisí CO2 ve sledovaných městech
Emise CO2 dle
Snížení emisí CO2
BEI pro sektor – pro sektor –
Obytné budovy Obytné budovy
Investice [Kč]
Úspora CO2 [t]
[t]
[t]
149 295 265
3 864
54440,1
7,1%
43 340 349
1 122
22854,9
4,9%
176 679
5
1 201 400
31
915 354 765
23 688
10 051 339
260
1 119 419 797

28 969

Zdroj: Vlastní zpracování, 2013
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V obou městech, která již mají i schválený energetický plán úspor, program Zelená
úsporám výrazně napomohl v naplňování stanovených cílů snížení emisí CO2 (Hlinsko již
dosáhlo úspory emisí ve výši 7,1 % a Jeseník ve výši 4,9 %). Program Nová zelená úsporám
je pro tato i další města potřebným a efektivním zdrojem financování úsporných
energetických opatření v dalších letech.

Závěr
Program Zelená úsporám vhodně doplil iniciativu měst zapojených do CoM. Cílí finanční
prostředky do úsporných energetických opatření a zvýšení využití obnovitelných zdrojů
energií především na soukromých budovách. Město Hlinsko dokázalo tohoto zdroje podpory
výrazně využít k naplňování plánovaných cílů stanovených v akčním plánu úspor SEAP.
Ve městech zapojených do CoM byla vyplacena podpora ve výši téměř 725 mil. Kč,
to představuje celkovou investici do úsporných opatření ve výši 1,1 mld. Kč. Díky této
investici bylo dosaženo úspory emisí ve výši 29 tisíc tun CO2. Nejvyšší část byla využita pro
oblast podpory A1 – celkové zateplení a to ve výši 527 mil. Kč, což představuje celkovou
investici ve výši 775 mil. Kč.
Program zelená úsporám výrazně napomohl městům zapojených do CoM snížit
spotřebu energií a produkci emisí CO2 na jejich území. Není to ovšem jediný přínos
programu. Přímo na sebe váže podporu stavebnictví a zaměstnanosti v ČR. Další
pokračování podpory ve formě Nová zelená úsporám bude pro města stejně důležité
pro naplňování cílů stanovených v energetických plánech úsporných opatření v následujících
letech.

303

Literatura:
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Sčítání lidu domů a bytů 2011, [Online], Dostupné z:
http://www.scitani.cz, [cit. 2. 9. 2013]
ING. ROHLENA, DOC. FRKOVÁ, ČVUT V PRAZE, FAKULTA STAVEBNÍ. Akční plán
udržitelné
energie
města
Hlinska,
Praha,
2012.
Dostupné
z:
http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/about/signatories_cs.html?city_id=3865&seap
PORSENNA, ČVUT V PRAZE, Energetický plán města Jeseník, Jeseník, 2012, Dostupné z:
http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/about/signatories_cs.html?city_id=1340&seap
PUBLICATION OFFICE OF THE EUROPIEAN UNION, How to develop a Sustainable
Energy
Action
Plan
(SEAP),
Luxembourg,
2010
dostupné
z:
http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Výroční zpráva programu
Zelená úsporám za rok 2009, Praha, 2010, Dostupné z: http://www.zelenausporam.cz/kestazeni/628/5043/detail/vyrocni-zprava-za-rok-2009/
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Výroční zpráva programu
Zelená úsporám za rok 2010, Praha, 2011, Dostupné z: http://www.zelenausporam.cz/kestazeni/628/5044/detail/vyrocni-zprava-za-rok-2010/
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Výroční zpráva programu
Zelená úsporám za rok 2011, Praha, 2012, Dostupné z: http://www.zelenausporam.cz/kestazeni/628/5068/detail/vyrocni-zprava-za-rok-2011/

Kontaktní adresa autora:
Ing. Michal Rohlena, ČVUT v Praze, Fakulta Stavební, Katedra ekonomiky a řízení
ve stavebnictví, Thákurova 7, Praha 6, email: michal.rohlena@fsv.cvut.cz
Doc. Ing. Jana Frková, PhD., ČVUT v Praze, Fakulta Stavební, Katedra ekonomiky a řízení
ve stavebnictví, Thákurova 7, Praha 6, email: frkova@fsv.cvut.cz

Tento článek byl podpořen
č. SGS13/116/OHK1/2T/11.

grantem

304

Studentské

grantové

soutěže

ČVUT

Proměny českého obecního zřízení na přelomu
20. a 21. století ve světle vzniku a zániku obcí
Changes of Czech municipal system at the turn of the
20th and 21st century in the sight of formation and
extinction of municipalities
Petr Šašinka

Abstrakt:
Předmětem příspěvku je historicko-socioekonomická analýza vývoje českého obecního
zřízení od 90. let 20. století a z něj pramenícího administrativního vzniku a zániku obcí.
Poukázáno bude rovněž na jistou benevolentnost v chování státu při historickém navracení,
ale i novém udělování správních statutů město/městys. Tyto statuty by se teoreticky mohly
při správně nastaveném systému stát nástrojem podněcujícím rozvoj a kvalitu řízení těchto
obcí a nebýt jen pouhou prestižní záležitostí.

Klíčová slova:
Obecní zřízení, vznik a zánik obcí, město, městys, Česká republika

Abstract:
The goal of the submitted article is historical and socio-economical analysis of development
of the Czech municipal system since the nineties of 20th century and consequential changes
resulting in an administrative formation and extinction of municipalities. Certain benevolence
of Czech government in historical returning but even in new awarding of administrative
statutes town/market town will be pointed out. These statutes could be theoretically set up as
a tool encouraging the development and the managing quality of the municipalities unlike
being just a matter of prestige.

Key words:
Municipal system, formation and extinction of municipalities, town, market town, Czech
Republic
S ohledem na značnou dynamičnost analyzovaného tématu je vhodné upozornit, že informace
zveřejněné v příspěvku jsou platné k 15. 3. 2013 (není-li uvedeno jinak) a od té doby nebyly
revidovány.

Úvod
Obec je společensky a správně (administrativně) samostatným útvarem. S růstem počtu
obyvatel na našem území začaly obce postupně získávat samosprávné kompetence (poprvé
je samospráva obcí ukotvena ve Stadionově obecním zřízení z poloviny 19. století) a tím se
zrychloval i jejich rozvoj. Svoji roli v hierarchizaci sídel začaly postupně sehrávat i správní
statuty a prestiž s nimi spjatá. Rozlišování sídel na vsi, města a městečka existuje v našich
zemích od 13. století, od 16. století se městečkům říkalo městyse. S rozvojem obcí přirozeně
souvisejí i legislativní proměny (obecní zřízení), které vždy určovaly podobu, formu a míru
samosprávy na straně jedné, či centralizace na straně druhé, a tím ovlivňovaly řízení a chod
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obcí. Obecní zřízení prošlo v novodobých dějinách našeho státu bouřlivým vývojem, jehož
důsledky se promítají dodnes.
Až do konce 30. let minulého století se obce na našem území vyvíjely relativně přirozeně
bez výraznějších vnějších zásahů. Tento přirozený vývoj byl krátkodobě narušen druhou
světovou válkou, ale především trvalými a nevratnými hospodářsko-politickými změnami a
opatřeními v období poválečném. Na úrovni obecního zřízení byl zaveden systém národních
výborů, který vedl k tuhému centralismu státní moci a likvidaci samosprávy. Občané
prakticky ztratili možnost rozhodovat si „sami o sobě“, což ve svém důsledku vedlo k
potlačení lokálního patriotismu, prudkému poklesu o zájem na dění v obcích a tím v celé
řadě případů ke stagnaci jejich rozvoje. Jednou z reakcí na tyto projevy bylo zavedení
střediskové soustavy osídlení v 70. letech, které administrativně-direktivním tlakem
integrovalo především malé obce. Určitou integrací na úrovni obcí si v těchto letech prošla
celá řada evropských států. Integrace však byla pozvolnější a lépe reflektovala přirozené
spádovostní a vývojové tendence jednotlivých obcí. Proto měla větší naději na dlouhodobý
úspěch. Naopak představitelé českých zintegrovaných obcí čekali na jakoukoliv první
příležitost k opětovnému osamostatnění. Ta nastala po roce 1989.

Cíl a metodika
Cílem příspěvku je na základě historicko-socioekonomické analýzy veřejně dostupných
informačních zdrojů popsat určitý turbulentní, nesystémový a do této doby bezprecedentní
vývoj, kterým si prošlo české obecní zřízení v průběhu 90. let 20. století. Bude rovněž
nastíněno, jaký vliv měl tento vývoj na problematiku administrativního vzniku a zániku obcí
v ČR. Dalším cílem příspěvku, který se prolíná celým textem, je poukázat na jistou
nesystémovost a benevolentnost v chování státu při historickém navracení, ale i novém
udělování správních statutů město/městys, které by se teoreticky mohly při správně
nastaveném systému stát nástrojem podněcujícím rozvoj těchto obcí. Krátce zmíněna bude i
problematika řízení malých obcí (bez ohledu na jejich statut), která je ovlivněna nejen
systémovými, ale i ryze subjektivními faktory (např. lokální patriotismus).

1. První „polistopadové“ obecní zřízení
Součástí tzv. transformačního procesu celé české společnosti k postupnému přechodu k
demokracii byla i reforma veřejné správy. Hlavním východiskem jejího budoucího směřování
se stala decentralizace a dekoncentrace státní moci spolu se zrušením systému národních
výborů na všech stupních a vytvořením samosprávných obcí [Vidláková 2000].
Postavení obcí bylo následně legislativně upraveno zákonem č. 367/1990 Sb., který
novelizované podobě platil až do roku 2000, kdy jej nahradil současný zákon o obcích.
První „polistopadový“ zákon o obcích stanovil obec jako základní územní správní
jednotku. Zákon dále zakotvil (obnovil) smíšený model veřejné správy, kdy obec vykonává
vedle samostatné působnosti (samosprávy) i působnost přenesenou (určitý díl státní správy).
Zákon rozlišoval kromě obcí i kategorii měst, statutárních měst a hlavní město Prahu.1
„Polistopadový“ zákon o obcích v mnohém navazoval na přetrženou linii
prvorepublikového obecního zřízení. Zákon vymezil a definoval také pověřený obecní úřad,
který vykonává státní správu i pro jiné obce. Tato kategorie funguje doposud.
Zákon o obcích umožňoval slučování obcí a také jejich rozdělení na dvě nebo více
obcí. Podobně jako u vzniku měst (viz poznámka pod čarou č. 1) však nebyla stanovena
žádná kritéria týkající se minimální velikosti nově vzniklé obce. O rozdělení obce
1

Co se týče stanovování měst, po roce 1990 se městy staly všechny obce, ve kterých dosud existoval
Městský národní výbor. Dále se po roce 1990 staly městy na návrh předsedy Poslanecké sněmovny a se
souhlasem vlády ČR i další obce, které o tento statut požádaly bez ohledu na svoji velikost. Zákon tedy nestanovil
žádná kritéria, která musela být splněna, aby se obec stala městem. Tento nedostatek byl částečně odstraněn až
zákonem č. 128/2000 Sb. (viz dále), který stanovil velikostní pravidlo pro udělení statutu město, ovšem ponechal
původní označení města i pro dosavadní menší obce.
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rozhodovalo ministerstvo vnitra na návrh obce (návrh byl obcí podán na základě výsledků
místního referenda). Podle zákona mohlo ministerstvo návrh obce zamítnout jedině v
případě, že by nově vzniklá obec nebyla schopna plnit závazky plynoucí ze zákona o obcích.
To se však v praxi téměř nestávalo.
Bylo možné čekat, že takové benevolentní podmínky vedly následně k bouřlivému
dezintegračnímu procesu obcí. Uvědomme si, že k 1. 1. 1990 existovalo na našem území
následkem předchozích v úvodu opatření „pouze“ 4 100 obcí. Poté však došlo k živelnému
nárůstu jejich počtu. U řady obcí pramenila tato pochopitelná snaha jejích představitelů z
předchozích negativních zkušeností s integračními tendencemi spojenými s potlačením
samostatné identity obcí. Dále mohl sehrát roli určitý vzrůstající lokální patriotismus občanů
(viz dále) a zájem o dění v obci, či jen jakýsi přehnaný posttotalitní optimismus místních
představitelů týkající se možností samostatné komunální politiky a jejích finančních
příležitostí, jak popisuje Perlín [1996]. Ať už byly důvody jakékoliv, intenzita dezintegračního
procesu byla nejvyšší právě v prvních letech posttotalitního období a později zřetelně
zeslábla. Toto tvrzení dokládá i níže uvedená tabulka.
Tab. 1: Počet nově vzniklých obcí v ČR od roku 1990
roky

počet nově vzniklých obcí

1990

1 668

1991

329

1992

99

1993

34

1994 – 2001

28

2002 – 2013

-5

Zdroj: Pramen: ČSÚ – lexikony obcí jednotlivých let, stav k 1. 1. 2013

Dezintegrační proces obcí slábl, až se na prahu nového tisíciletí vlivem zpřísněných
podmínek, které stanovil nově přijatý zákon o obcích, prakticky zcela zastavil. Kdyby tyto
přísné podmínky pro vznik nových obcí platily již od roku 1990, lze se oprávněně domnívat,
že téměř žádná nová obec by po roce 1989 na našem území nevznikla [srovnej Vajdová a
kol. 2006, s. 36-37] a problematika vysokého počtu malých obcí2 by nebyla nyní tolik
diskutovaným problémem (přičemž nyní ponechme stranou hodnocení této situace).
Vajdová a Čermák [2006] zpracovali ve své publikaci databázi všech obcí, které se v
období let 1990 až 2001 osamostatnily. Dle této databáze se jednalo přibližně o 2 200
nových obcí. Z toho bylo více než 52 % obcí s méně než 200 obyvateli, 36 % obcí s 200 až
499 obyvateli a 9 % obcí s 500 až 999 obyvateli [GaREP 2007]. Docházíme tedy k
významnému zjištění, že asi 97 % všech nově vytvořených obcí na našem území vlivem
značně benevolentních zákonných podmínek po roce 1989 tvořily obce do 1 000 obyvatel.
Přijatou legislativou z počátku 90. let však prozatím zůstávala neřešena otázka druhého
stupně samosprávy.3 V následných dlouhosáhlých diskusích o jeho podobě a z něj
plynoucího územně-správního členění státu převažovaly politické zájmy nad korektní
odbornou stránkou věci [Vidláková 2000]. Reforma se dala do pohybu (částečně také díky
2

Termín „malá obec“ nebudeme pro potřeby příspěvku vymezovat. Bližší vhled do problematiky malých
obcí v ČR (včetně různých přístupů k jejich vymezení) nabízí např. Šašinka [2011].
3

Na okresní úrovni sice vznikly okresní úřady (v obcích/městech se sídly bývalých ONV), ty ale
vykonávaly jen státní správu; vedle nich navíc fungovaly na úrovni okresů i krajů tzv. dekoncentrované orgány
státní správy (např. finanční úřady, úřady práce, inspekce aj.). Územní členění státu na 76 okresů a „velké“ kraje
zůstalo nadále nezměněno (drobná změna v okresní struktuře nastala k 1. 1. 1996, kdy vznikl nový okres Jeseník
vytvořený z větší části z okresu Šumperk a z menší části z okresu Bruntál). V souvislosti s chybějícím druhým
stupněm územní samosprávy se ještě v období federace začaly silně projevovat diskuse o možné obnově
zemského zřízení na našem území. Ty však v souvislosti se vznikem samostatné České republiky nebyly
dovedeny do konce.
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evropským tlakům kritizujícím neexistenci regionální samosprávy v ČR v souvislosti s naší
žádostí o vstup EU) až roku 1997, kdy byl přijat ústavní zákon č. 347/1997 Sb., který vytvořil
14 krajů (vyšších územně-správních celků). Další kroky reformy pokračovaly přijetím balíčku
zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze v roce 2000, které platí v novelizované
podobě doposud. Následnými zákony bylo ke konci roku 2002 (tzv. druhá fáze reformy
veřejné správy) ukončeno fungování okresních úřadů, jejichž kompetence přešly částečně
pod „nové“ kraje (ty vykonávají nyní úkoly v přenesené i samostatné působnosti), částečně
pod nově vzniklé obce s rozšířenou působností4 (výkon státní správy).

2. Současně platné obecní zřízení
V souvislosti se zaměřením příspěvku budou krátce popsány vybrané pasáže aktuálně
platného zákona o obcích (zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který
upravuje současné české obecní zřízení.
2.1.

Působnost obcí
Východiskem českého obecního zřízení je v současnosti tzv. smíšený model veřejné
správy.
V rámci své působnosti disponuje obec svojí pravomocí – tedy souborem nástrojů k
plnění úkolů. V zákoně o obcích je patrná snaha o odlišení toho, jaké činnosti obce spadají
do přenesené a jaké do samostatné působnosti. Působnost obcí je pak vykonávána jejich
orgány. Rozsah přenesené působnosti obce je určen ve zvláštních zákonech. Při tom platí,
že na různé obce je přenesena rozdílná míra státní správy. Z toho také vychází dále
uvedené členění obcí dle rozsahu přenesené působnosti jednak dle charakteru obce – tedy
zjednodušeně řečeno rozsahu samostatné působnosti.
Členění obcí ČR dle rozsahu přenesené působnosti:
 Obce (obce I. typu) – tyto obce vykonávají pouze základní rozsah státní správy;
těmito obcemi jsou všechny obce České republiky, k 1. 1. 2013 jich existuje 6 253.
 Obce s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu) – tzv. POÚ nebo „dvojky“;
pověřený obecní úřad vykonává vedle přenesené působnosti pro svoji obec i
přenesenou působnost pro více obcí ve svém správním obvodu5 v rozsahu
stanoveném zákonem. Seznam obcí s pověřeným obecním úřadem je uveden v
příloze č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb. Těchto obcí je v současnosti 388.6
 Obce s rozšířenou působností (obce III. typu) – tzv. ORP či „trojky“. Na tyto obce
byla počátkem roku 2003 přenesena podstatná část agendy po zrušených okresních
úřadech. Úřad obce s rozšířenou působností vykonává vedle přenesené působnosti
pro svoji obec a vedle přenesené působnosti obce s pověřeným obecním úřadem
(ORP je tedy zároveň obcí s pověřeným obecním úřadem) i přenesenou působnost
pro více obcí ve svém správním obvodu v rozsahu stanoveném zákonem.7 Seznam
4

Vymezení správních obvodů obcí ORP vycházelo jednak z odborných studií a návrhů, jednak
zohledňovalo tzv. „mapu přání“ jednotlivých obcí ČR. Výsledkem je poměrně dobře vyvážená síť obcí ORP, která
až na výjimky odpovídá spádovostním podmínkám území. Při vzniku obcí ORP docházelo občas k tomu, že
některé správní obvody ORP zasahovaly v rámci jednoho kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb.,
která nabyla účinnosti počátkem roku 2007, se hranice okresů změnily tak, že správní obvod žádné ORP již
nezasahuje mimo vlastní okres.
5

Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností definuje samostatná
vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. (ve znění pozdějších úprav).
6

Naprostá většina obcí s pověřeným obecním úřadem má statut města, výjimkami jsou například obce
Jesenice (okres Praha-západ), Hlubočky, Velká nad Veličkou, Osoblaha, nebo městyse Křivoklát a Vranov
nad Dyjí.
7

Do budoucna zde existuje možnost nárůstu významu a vlivu obcí s rozšířenou působností, budou-li jim
přiřknuty samosprávné kompetence pro celý správní obvod, jak se nyní uvažuje.
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obcí s rozšířenou působností je uveden v příloze č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.
Těchto obcí je 205, přičemž všechny mají statut města.
Členění obcí ČR dle rozsahu samostatné působnosti (charakter obce):
 Obec – základní územně samosprávný celek; sem spadají všechny obce v ČR.
 Městys – historický titul, k jehož obnovení a novému stanovování došlo zákonnou
úpravou v roce 2006 na podnět Svazu měst a obcí ČR.8 Ve stejnou dobu došlo i k
ustanovení zpětného udělování titulů městys a město. K 1. 4. 2013 existovalo v ČR
211 městysů (z toho jen 4 nově stanovené, ostatní historicky navrácené9).
 Město – v České republice je v současnosti 601 měst (včetně statutárních měst).
Důležité je si uvědomit, že tituly město a městys s sebou v dnešní době již nenesou
žádná speciální práva či povinnosti, jedná se tedy hlavně o otázku prestiže pro obec
a její občany. Pozn.: Roku 1762 bylo při sčítání v českých zemích zjištěno 347 měst
a 465 městysů, roku 1857 již 470 měst a 420 městysů, k září 1938 celkem 524 měst
a 535 městysů. Dosavadní tituly měst a městysů se po roce 1948 přestaly používat,
jejich zánik je spojován s reformou národních výborů od roku 1954.10
 Statutární město – v ČR existuje od 12. 3. 2012 26 statutárních měst; 25 z nich je
vymezeno výčtem v zákoně o obcích; 26. statutárním městem je de facto Praha,
která splňuje atributy statutárního města. Statutární města se od „běžných“ měst liší
tím, že mají právo spravovat svoje území tzv. statutem, který má formu obecně
závazné vyhlášky; tato města mj. mohou svoje území dále členit na městské části či
obvody s vlastním organizačním aparátem. Počet statutárních měst ČR se postupem
času stále zvyšuje. V české legislativě neexistují žádná kritéria pro vznik statutárních
měst. Dle Exnera [2004] chybí v určování statutárních měst funkční systémový
mechanismus a postup zákonodárců v této problematice je minimálně značně
nelogický (podobně jako v systému udělování statutů město/městys – viz dále).
2.2.

Vznik (a zánik) obcí
Současná platná úprava zákona o obcích definuje poměrně přísné podmínky pro vznik
nové obce. Nová obec může vzniknout v zásadě třemi možnými způsoby:
 sloučením dvou nebo více obcí, které spolu sousedí,
 oddělením části obce,
 změnou nebo zrušením vojenského újezdu.
O sloučení obcí rozhoduje dohoda zastupitelstev těchto obcí. Pokud do 30 dnů od
zveřejnění takového rozhodnutí je v některé z dotčených obcí podán návrh na konání
místního referenda o této věci, je platnost dohody zastupitelstev podmíněna kladným
výsledkem referenda v té obci, kde bylo jeho konání vyžádáno.
Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící
nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek.
Po oddělení musí mít alespoň 1 000 občanů.11 Stejné podmínky musí splňovat i obec po
oddělení její části. S oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním referendu občané

8

Svaz měst a obcí ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací sdružující města a
obce ČR. Svaz se podílí na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech
týkajících se kompetencí obcí, snaží se také o legitimní lobbing v zájmu svých členů. V současné době Svaz
sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.
9
10

viz ČSÚ – Malý lexikon obcí 2012 [online]
Deník veřejné správy (2006) [online].

11

Pokud nová obec vznikne změnou nebo zrušením vojenského újezdu, limit minimálního počtu 1 000
obyvatel nemusí být dodržen. Na území ČR se v současnosti nacházejí tyto vojenské újezdy: Libavá, Březina,
Boletice, Brdy, Hradiště.
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žijící na území té části obce, která se chce oddělit. O oddělení obce rozhoduje příslušný
krajský úřad na návrh obce.12
Místní referendum tedy zaručuje poměrně silně, že nynější proces integrace či
dezintegrace obce musí být posvěcen jejími obyvateli.
Obvyklým způsobem zániku obce je její sloučení s jinou obcí (což lze v podstatě chápat
jako vznik nové obce). Zánik obce z jiných důvodů (např. v případě dlouhodobé
neusnášeníschopnosti nebo neexistence zastupitelstva obce či vylidnění obce) zákon
neupravuje.
Vznik města a městyse
Vznik městyse/města je upraven v ustanovení § 3 zákona o obcích, podle kterého je
obce městysem/městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny
po vyjádření vlády. Dále se od roku 2006 uplatňuje historické navracení titulů městys/město,
kdy obec, která byla oprávněna užívat označení městys/město přede dnem 17. května
1954,13 je městysem/městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny.
Předseda Poslanecké sněmovny (PS) tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od
kterého se obec stává městysem/městem. Stanovení města/městyse tedy záleží výlučně na
vůli předsedy PS.
Pro vznik města je pak od roku 2000 přímo v zákoně uveden limit minimálního počtu 3
000 obyvatel. V dřívějším období žádný takovýto limit neexistoval.
Pro vznik městyse však nebyla stanovena žádná kritéria minimálního počtu obyvatel ani
jiná formální pravidla pro vymezení této kategorie.
Pro posuzování žádostí obcí o stanovení městem vládou navíc kromě zákonných
požadavků existují kritéria, která jsou uvedena v příloze k usnesení vlády ze dne 2. května
2001 č. 418 (viz rámeček). Závazným je však pouze velikostní kritérium uvedené v zákoně o
obcích, nikoliv níže uvedené usnesení.
Rámeček č. 1: Vládou stanovená kritéria pro vznik města z roku 2001
 Soustředěná městská zástavba středu obce (náměstí) se zpevněným povrchem a chodníky,
převažující vícepodlažní nadzemní zástavba. Všechny ulice a veřejná prostranství v obci jsou
pojmenovány
 Celková zástavba obce se vyznačuje obytnými domy se dvěma a více byty a budovami
sloužícími všeobecně potřebným službám. Větší část obce je vybavena veřejným vodovodem
a kanalizací, místními komunikacemi a chodníky s bezprašným povrchem a veřejným
osvětlením
 Rozvinutá síť veřejných a všeobecně potřebných služeb, přesahující znatelně potřeby
místního obyvatelstva a sloužící i pro spádové území
 Udržovaná veřejná zeleň a stavební objekty, včetně kulturních památek, organizovaný svoz
tuhých domovních odpadů
 Obec je vybavena základní školou, zdravotním zařízením a alespoň třemi stálými lékařskými
místy a lékárnou, společenským sálem, poštou a peněžními službami, sportovištěm,
tělocvičnou, ubytovacím zařízením s nejméně 20 lůžky a vede obecní kroniku. Do stávající
vybavenosti obce lze započítat i zařízení, které je ve výstavbě, případně v rekonstrukci
 Vzdálenost obce, která žádá o stanovení městem, od dalšího města v dané oblasti
Zdroj: Usnesení vlády č. 418 ze dne 2. května 2001

Za zmínku stojí, že zákon o obcích paradoxně neupravuje možnost zpětného odebrání
titulu městys/město a jeho přeměnu na „obyčejnou“ obec. A to ani v případě, poklesne-li
počet obyvatel pod určitou minimální hranici (např. 1 000 obyvatel).
V souvislosti s navracením titulů město a městys obcím, ke 12. březnu 2012 byl
obnoven titul města 70 obcím z celkového počtu téměř 100 obcí majících na navrácení
nárok, titul městyse 207 obcím z celkového počtu asi 400 obcí. Při navracení titulu města se
12

viz § 19 – 21 zákona o obcích

13

Tehdy začal platit zákon o národních výborech, který s označením město a městys nepočítal.
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však nepřihlíží k současnému charakteru obce, navíc není známo, že by docházelo
k častějšímu odmítání udělení tohoto statutu. A tak nejmenším městem v České republice je
v současnosti Přebuz v Karlovarském kraji s pouhými 75 obyvateli (tento příklad blíže
rozvádí případová studie).
Ke vzniku a zániku obcí dochází v aktuálně platném obecním zřízení jen minimálně (viz
následující rámeček). To dokládá panující stabilizaci ve vývoji počtu obcí na našem území.
Rámeček č. 2: Územní změny obcí od roku 2009 (k 1. 1. 2013)





Od roku 2013:
o vznik obce Krhová (okres Vsetín) odtržením od Valašského Meziříčí
o vznik obce Poličná (okres Vsetín) odtržením od Valašského Meziříčí
Od roku 2011:
o vznik obce Libhošť (okres Nový Jičín) odtržením od Nového Jičína
Od roku 2010:
o vznik obce Petrov nad Desnou (okres Šumperk) odtržením od Sobotína
Od roku 2009:
o zánik obce Nemíž (okres Benešov) připojením k obci Tehov
o vznik obce Želechovice nad Dřevnicí (okres Zlín) odtržením od Zlína

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Otázkou je, jak dlouho vydrží stávající systém stabilizovaný. Realizace dosavadních
reforem veřejné správy v ČR se svým tempem stíhá jen obtížně přizpůsobovat turbulentní
době, v níž žijeme, a ta bude před veřejnou správu stavět neustále nové výzvy a požadavky
do budoucna (ekonomické, politické, celoevropské atd.). Reformy veřejné správy (a dost
možná, že i reformy obecně) se tak stávají dlouhodobým a nikdy nekončícím procesem.
2.3. Struktura obcí ČR dle velikosti a jejich statutu
Jak bylo již naznačeno, Česká republika se vyznačuje roztříštěnou sídelní strukturou
s vysokým počtem malých obcí. Z níže uvedené tabulky plyne, že v ČR je téměř 80 % obcí s
počtem obyvatel nižším než 1 000, přičemž v nich žije jen necelá pětina obyvatel.
Tabulka č. 2: Velikostní struktura obcí ČR a jejich populační velikost (k 1. 1. 2012)
Velikostní
kategorie obcí
(dle počtu
obyvatel)

počet obcí
celkem

počet obyvatel

Podíl z celku
(%)

Kumulativní
podíl (%)

celkem

Podíl z celku Kumulativní
(%)
podíl (%)

do 199

1 468

23,48

23,48

181 851

1,73

1,73

200 – 499

2 017

32,27

55,75

658 207

6,26

7,99

500 – 999

1 366

21,85

77,6

962 918

9,17

17,16

1 000 a více

1 400

22,4

100

8 702 469

82,84

100

Celkem

6 251

100

10 505 445

100

Zdroj: ČSÚ – Malý lexikon obcí 2012, vlastní výpočty
Pozn.: údaje v tabulce nezohledňují výše zmíněný vznik dvou nových obcí Krhová a Poličná
v okrese Vsetín (obě s počtem obyvatel nad 1 000), které se k 1. 1. 2013 osamostatnily odtržením od
Valašského Meziříčí. K 1. 1. 2013 tak na území ČR existuje 6 253 obcí.

Vymezení obcí dle jejich správního statutu by mohlo být sice na první pohled
zajímavým, ovšem při bližším zkoumání zcela nevhodným kritériem [Perlín 2009]. Jak již bylo
uvedeno, v minulosti (90. léta 20. století) totiž neexistovala jasná pravidla pro udělování
statutu město, a tak došlo k tomu, že statut města získaly obce s velmi rozdílným počtem
obyvatel.
Nejednotnost a určitou problematičnost správních statutů obcí dle počtu obyvatel
vystihují data Českého statistického úřadu. Z nich plyne, že v ČR existuje celkem asi
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50 obcí, které mají více než 3 000 obyvatel a nemají statut města.14 Potom je také údaj, že
asi 70 % obyvatel České republiky žije ve městech, z části zavádějící. Na druhou stranu u
nás existuje 203 měst, které nedosahují ani počtu 3 000 obyvatel. Nejmenším městem v ČR
je již zmíněná Přebuz v okrese Sokolov se 75 obyvateli.
V případě městysů není velký rozptyl v počtu obyvatel tolik patrný. V nejmenší obci se
statutem městyse (Levín, okres Litoměřice) žije celkem 122 obyvatel, zatímco v největší obci
se statutem městyse (Veverská Bitýška, okres Brno-venkov) žije téměř 3 100 obyvatel.
Průměrná velikost městyse je přibližně 1 200 obyvatel. Popsané skutečnosti ilustruje
následující tabulka.
Tabulka č. 3: Velikostní kategorie měst a městysů (stav k 15. 3. 2013)
Velikostní kategorie obcí
(dle počtu obyvatel)

městyse

města

do 499

16

12

500 – 999

83

15

1 000 – 2 999

111

176

3 000 – 9 999

1

266

10 000 a více

0

132

211

601

Celkem

Zdroj: ČSÚ – Malý lexikon obcí 2012, vlastní zpracování

Mohlo by se tedy zdát, že v České republice v současných legislativních podmínkách
nemůže vzniknout nová obec s počtem obyvatel menším než 1 000 a město s počtem
obyvatel menším než 3 000. Z předchozího textu však plyne, že ve skutečnosti je tomu jinak
– viz neexistence jasných pravidel pro nové udělování titulů město/městys v 90. letech 20.
století, historické udělování titulů město a městys, neodjímání titulů při poklesu počtu
obyvatel atd. Proto existuje velké množství obcí, které, ač nemají stanovený minimální počet
obyvatel, titul město/městys mohou užívat.
2.4. Faktory ovlivňující řízení obcí
Cílem uvedené rešerše názorových proudů není detailní rozbor všech teoretických
východisek souvisejících s problematikou fungování malých obcí a jejich správními statuty,
proto ji chápejme pouze jako základní teoretickou ilustraci rámce popisované problematiky.
Řízení malých administrativně samostatných celků je bez ohledu na jejich správní statut
složitější. Toto tvrzení lze v českém prostředí podložit především systémovými argumenty
(nastavením kritérií především pomocí legislativy) souvisejícími s nedostatečnou
profesionalizací jejich představitelů, či argumenty ekonomického charakteru (např. omezená
finanční autonomie související s daňovými příjmy (přesto, že nastavení rozpočtového určení
daní doznalo ve prospěch malých obcí určitých změn).
Odhlédneme-li od argumentů systémové povahy, jako zajímavý protiargument lze
postavit tvrzení ze závěrečné zprávy studie Identifikace kompetencí zatěžujících výkon
veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím (2007), podle které mohou být
negativa řízení menších obcí vyváženy větší politickou odpovědností jejich představitelů. Na
rozdíl od populačně větších celků zde totiž není taková anonymita zastupitelů a výkon
veřejných funkcí tak podléhá velmi konkrétní a přímé veřejné kontrole. Na úrovni malých obcí
14

Největší obcí bez statusu města je obec Jesenice v okrese Praha-západ s počtem 7 036 obyvatel (dáno
především masivní rezidenční suburbanizací v zázemí Prahy), dále potom obec Bystřice (okres Frýdek-Místek) s
5 268 obyvateli a obec Petrovice u Karviné s 5 259 obyvateli (viz Malý lexikon obcí 2012).
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lze snáze a lépe rozpoznat, co z řešené problematiky veřejné správy je problémem
společným pro všechny občany obce (co je tedy skutečně veřejným zájmem), a co je již
naopak zájmem soukromým či skupinovým [Binek a kol. 2008].
Na druhou stranu je však třeba upozornit, že zejména v populačně nejmenších
samostatných obcích ČR (nacházejících se navíc v hospodářsky slabých nebo strukturálně
postižených regionech) lze jen s velkými obtížemi uskutečňovat plnohodnotné volby a
obměňovat složení obecního zastupitelstva, což může mít za následek řízení obce bez
nových inovativních přístupů, případně úplný nezájem o řízení obce.15
Dále postavme do popředí ještě jiný významný aspekt. Tím je podle Illnera [2006]
jednoznačně aspekt politický. Podle něj se politický charakter rozhodování o fungování
malých obcí na území České republiky (bez ohledu na jejich správní statut) naplno projevil i v
období 90. let minulého století (desintegrační proces na začátku 90. let byl politicky
posvěcen, přestože zaznívalo mnoho odborných protiargumentů – viz výše). A ve své
podstatě se projevuje neustále. Neopomeňme také v souladu s Tesařem [2008] poznamenat,
že nízký počet voličů žijících ve velkém počtu malých obcí ČR je činí politicky méně
atraktivními. V porovnání s většími celky je tak politický vliv malých obcí zanedbatelný.
K dovršení této diskuse je rovněž korektní neopomenout ryze subjektivní faktor
popisující vztah místních obyvatel k obci a jejich motivaci pro její další rozvoj, kde již vyšší
správní statut obce (městys, město) může hrát svoji roli. V této souvislosti zmiňuje Maříková
[2005] jeden překvapivý fakt: jen necelá polovina obyvatel obcí do 1 000 obyvatel se na
základě průzkumu cítí být lokálními patrioty a je hrdá na svoji obec; s věkem se potom
patriotismus zvyšuje. Lokální patriotismus převažuje u tzv. rodáků – tedy osob, které se v
dané obci narodily. V rámci území České republiky jsou v tomto ohledu dodnes významné a
dobře patrné rozdíly související s migrací obyvatel jako pozůstatkem z dob minulých.
Dle ČSÚ žijí v některých obcích více než tři čtvrtiny rodáků, jinde jejich podíl nedosahuje
ani desetiny. Nejvyšší podíl rodáků je v oblastech přirozeného migračního vývoje – tedy na
jižní a východní Moravě, konkrétně v obcích Strání v okrese Uherské Hradiště a Nová Lhota
v okrese Hodonín (přes 81 %). Naopak nejnižší je především na západě a severozápadě
Čech (v poválečně nově dosídlených oblastech)16 – v obci Klíny v okrese Most (7,9 %),
městě Loučná pod Klínovcem v okrese Chomutov (7,4 %) a dokonce žádný rodák není ve
vojenském újezdu Březina. Podíl rodáků zjevně ovlivňuje i míru lokálního patriotismu a zájem
místních obyvatel o dění v obci. V tomto smyslu je (a bude) rozvoj sídel v oblasti českého
pohraničí komplikovanější a dlouhodobější záležitostí a bude vyžadovat mnoho úsilí.
Nespornou výhodou v tomto úsilí bude jistě stále sílící důraz na „kulturní stránku“ rozvoje,17
která se začíná promítat do mnoha geografických (tzv. „nová regionální geografie“) i
ekonomických vědních disciplín.

3. Případová studie: Přebuz, nejmenší město v ČR
Město Přebuz se nachází v západních Čechách, v Karlovarském kraji, asi 25 km
severně od bývalého okresního města Sokolov, pod který administrativně spadá. Město se
nachází v blízkosti státní hranice s Německem, v nadmořské výšce přes 880 metrů nad
mořem.

15

Viz nedávný případ zadlužené západočeské obce Prameny, kde v komunálních volbách na podzim 2010
nikdo nekandidoval.
16

I když i zde existují při detailnějším pohledu významné rozdíly.

17

Blíže k problematice např. Pavel CHROMÝ, Formování regionální identity: nezbytná součást
geografických výzkumů, in: Geografie na cestách poznání, red. Vít Jančák – Pavel Chromý – Miroslav Marada,
Praha 2003, s. 163–178 nebo Silvie KULDOVÁ, Příspěvek ke kulturněgeografickému výzkumu: možnosti
hodnocení kulturních aspektů pomocí statistických metod, Geografie – Sborník ČGS 109, 2005, s. 300–314.
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Dle oficiálních webových stránek města pocházejí první dochované písemné zmínky o
Přebuzi z poloviny 16. století, avšak nedoložené zmínky o obci se objevují ve 13. století a
jsou spojeny s bohatými nalezišti cínové rudy v okolí obce. Již ve 2. polovině 16. století byla
Přebuz povýšena na horní město. V průběhu 19. století těžba cínu pomalu ustávala.
Poslední pokusy o její obnovení probíhaly v období druhé světové války.
Po válce byla nucena z Přebuzi odejít naprostá většina německého obyvatelstva. Obci
hrozil reálný zánik – dosídlovací vládní snahy zde přirozeně nebyly úspěšné, obec se
nacházela v odlehlém horském terénu, s minimem pracovních příležitostí, navíc v těsné
blízkosti hranice s Německem. Naplánovanou likvidaci obce odvrátilo zahájení průzkumu na
strategický uran (mezi léty 1946-47) a cín (v 50. letech). Průzkumy však ke smůle obce
výhodnost potenciální těžby nepotvrdily. Na základě tohoto závěru byla v průběhu 60. let v
Přebuzi zlikvidována většina prázdných obytných budov a zachovalo se jich jen několik
desítek (viz následující tabulka).
Tabulka č. 4: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a domů města Přebuz
1890
počet obyvatel
počet domů

1910

1930

1950

1970

1991

2001

2 982

3 264

2 771

163

115

56

73

412

420

463

484

32

37

45

Zdroj: ČSÚ – Historický lexikon obcí 1869-2005, vlastní zpracování

Od 70. let minulého století se Přebuz profiluje jako turisticky atraktivní místo ve
stejnojmenném přírodním parku, v klidné a velice řídce osídlené oblasti Krušných hor.
Většina objektů zde slouží rekreačním účelům, jen minimum domů je trvale obydleno.
V současné době žije ve městě 75 obyvatel (město Přebuz je nejmenší obcí
Karlovarského kraje), průměrný věk obyvatel dosahuje téměř padesáti let a je vůbec nejvyšší
ze všech obcí v Karlovarském kraji, přičemž trend měl v posledních letech rostoucí tendenci,
nyní stagnuje.18 Co se občanské vybavenosti týče, ve městě není pošta, škola ani
zdravotnické zařízení. Děti chodí do školy v Rotavě, vzdálené asi 13 km od města. Lékař do
města dojíždí jednou za 14 dnů. Vzhledem k minimálním pracovním příležitostem v obci
musejí místní obyvatelé za prací jezdit rovněž do okolních obcí – především Rotavy, Kraslic
a Nejdku.
Na základě současného stavu (nízký počet obyvatel, minimální občanská vybavenost) je
minimálně překvapivé, že Přebuzi bylo na její žádost o navrácení historického titulu města
bez výhrad vyhověno. Stalo se tak dne 22. června 2007 na základě Rozhodnutí č. 21
tehdejšího předsedy PS Miloslava Vlčka. Toto rozhodnutí dokládá minimální nároky a
obrovskou benevolentnost českého státu v navracení statutů město/městys na základě
historických podkladů, které navíc není sjednoceno s novým udělováním těchto statutů.
Přebuz se tedy může chlubit titulem „nejmenší město České republiky,“ v praxi jí to však
nepřináší žádné výhody pro rozvoj obce. Město se musí potýkat s problémy, které jsou
typické pro všechny srovnatelné malé obce nejnižší velikostní kategorie.
Závěrečné shrnutí a doporučení
90. léta přinesla ve vývoji českého obecního zřízení řadu bouřlivých změn. Ve
společnosti tehdy panovala pochopitelná „protikomunistická nálada“, která v souvislosti s
tvorbou nového obecního zřízení vyústila ve značnou benevolenci podmínek vzniku nových
obcí a měst. Všem obcím a jejich představitelům byl dána možnost osamostatnění v řízení
se všemi výhodami (ale i nevýhodami) z toho plynoucími. Této možnosti pochopitelně
většina obcí využila. Nárůst počtu obcí o více než 2 000 během pouhých dvou
„polistopadových“ let je tedy přirozeným důsledkem předchozího období. Zjednodušeně lze
tvrdit, že ty obce, které byly během 70. let sjednoceny, se po roce 1989 znovu osamostatnily
18

ČSÚ – Demografická ročenka měst 2002-2011
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(pokud ovšem mezitím nezanikly v důsledku postupného vysídlení). Z dnešního pohledu by
bylo jistě možné nalézt výhodnější řešení spočívající ve větším počtu omezujících kritérií pro
vznik nové obce. Polistopadové obecní zřízení se dočkalo změny až v roce 2000, tedy v
době, kdy již všechny obce, které o to měly zájem, byly samostatné.
Výše uvedená případová studie měla na příkladu města Přebuz poukázat na jistou
ukvapenost, benevolentnost a roztříštěnost v chování státu při historickém navracení, ale i
novém udělování správních statutů město/městys. Od samého počátku udělování a
navracení těchto statutů (rok 2006) nebyla stanovena jasná a závazná kritéria (kromě
stávajícího nepříliš silně omezujícího požadavku na věrohodnost prokázání vlastnictví těchto
statutů v minulosti při historickém navracení statutů, či požadavku minimálního počtu 3 000
obyvatel při novém stanovení měst), která by měla pevnou oporu v zákoně o obcích. Proto je
vlastnictví správního statutu město/městys v současnosti jen prestižní záležitostí, která
nepřináší žádné další užitky jak státu, tak samotným obcím.
Pro udělování statutů město a městys by bylo možné definovat závazná kritéria, která
by mohla vycházet z Usnesení vlády č. 418 ze dne 2. května 2001 uvedeného v první
kapitole práce. Pokud by obec daná kritéria splnila, byl by jí statut přiznán. Podobně by
mohlo dojít k odejmutí statutu v případě, že by některá kritéria nebyla plněna, případně počet
obyvatel poklesl pod stanovenou hranici. Pro statut městys by požadavky přirozeně nemohly
být tak silné jako v případě měst. Uzákoněním těchto závazných kritérií by se sjednotilo
nejen vydávání správních statutů město/městys (nové udělování a historické navracení), ale
zároveň by došlo k větší motivaci obecních představitelů pro dlouhodobé plánování rozvoje
těch obcí, které by o statut město/městys požádaly (zisk statutu podmíněn splněním kritérii)
– ať už zpětně anebo nově. Tím by se zvýšila prestiž těchto správních statutů, lokální
patriotismus obyvatel dané obce, ale i kvalita řízení obce.
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Přínos MAS jako nástroje podpory rozvoje venkova na
příkladu MAS Boskovicko PLUS, o. s.
Contribution of MAS as a support tool for development of
rural areas. Case study of LAG Boskovicko PLUS, o. s.
Michaela Dejmková, Jiří Schneider, Ivana Lampartová

Abstrakt:
Příspěvek se zabývá přínosem místních akčních skupin jako vhodného nástroje podpory
rozvoje venkovských oblastí. Cílem práce bylo hodnocení přerozdělování a čerpání finanční
podpory z Programu rozvoje venkova osy IV Leader do členských obcí na příkladu MAS
Boskovicko PLUS , o.s.. Byla provedena analýza přerozdělování finanční podpory do
členských obcí v letech 2008–2012. Na základě této analýzy byla navržena rámcová
opatření na efektivní čerpání finanční podpory pro dosud neaktivní území.

Klíčová slova:
venkovské oblasti, místní akční skupina, Společná zemědělská politika, Program rozvoje
venkova, Leader

Abstract:
The article deals with the topic of contribution of local action groups as a suitable tool for
development of rural areas. The aim of work was evaluation of financial support contribution
from Rural Development Programme, axis IV Leader, into the member municipalities of LAG
Boskovicko PLUS. with included case study of LAG Boskovicko PLUS, is to The suitable
arrangements will be made based on this analysis in order to increase the efficiency of
financial support, especially in the remote areas.

Key words:
rural areas, local action group, Common Agricultural Policy, Rural Development Programme,
Leader

Úvod
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, můžeme zaznamenat
zvyšující se zájem právě o oživení venkovského prostrou, prostřednictvím vzniku celé řady
politik a programů. Venkovský prostor zde není chápán pouze jako nástroj pro zemědělskou
činnost, ale je považován i za oblast, která se stává atraktivním místem pro turismus a
rekreaci, přispívající k rozvoji regionu.
Jednou z aktuálních politik, která slouží jako nástroj podpory venkova je Společná
zemědělská politika (dále jen SZP). Jedná se o jednu z nejstarších a nejrozsáhlejších politik
EU, do které směřují nemalé finanční prostředky z rozpočtu EU. SZP je zakotvena a
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ě místní akčční skupiny,, pomocí kterých se přřerozdělují a čerpají
finančníí prostředkky, formou
u dotací, z Programu
u rozvoje venkova, přispívají k rozvoji
venkovsských regionů.

MAS B
Boskovicko PLUS, o.
o s.
MA
AS Boskoviccko PLUS (dále jen M
MAS Bosko
ovicko) byla
a založenaa v roce 2006, jako
občanskké sdružení podle zák
kona č. 83//1990 Sb., o sdružová
ání občanů . V současné době
zaujímá
á území pěti mikroregio
onů, nacházzejících se na
n území Jiihomoravskkého kraje v severní
části okkresu Blansko. MAS Bo
oskovicko v současné době sdruž
žuje 62 obccí a měst, zajímající
území mikroregionů Boskov
vicko, Kun
nštátsko-Lys
sicko, Oleš
šnicko, Svvitava a Lomnicko
(Boskovvicko SOBĚ
Ě, 2012).

Obr. 1: Vymezení
V
ú
území MAS Boskovick
ko PLUS, o
o. s.
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Tab. 1: Vybrané demografické údaje za MAS Boskovicko k 31. 12. 2011
Počet
Počet obyvatel
obyvatel ve věku
0–14
Boskovicko
KunštátskoLysicko
Olešnicko
Svitava
MAS celkem*

Počet
obyvatel
ve věku
15–64

Počet
obyvatel
ve věku
65 a více

Rozloha
v km2

Hustota
zalidnění
na km2

17 779

2 677

12 126

2 976

128,74

138,10

9 887

1 642

6 762

1 483

134,07

73,74

2 894

448

1975

471

45,44

63,69

5 391

814

3 725

852

50,25

107,28

34 898

5 422

23 867

5 609

336,89

103,59

* Celkový součet nekoresponduje se součtem údajů za všechny mikroregiony. Je to dáno tím, že údaje za tři obce jsou
započítány v celkovém součtu pouze jednou, poněvadž jsou tyto obce současně členy dvou mikroregionů.

zdroj: ČSÚ, 2011

Celková rozloha MAS Boskovicko k 31. 12. 2011 je 336, 88 km2. Na této ploše je
zároveň koncentrováno 34 898 obyvatel. Z hlediska počtu obyvatel tvoří největší zastoupení
na řešeném území mikroregion Boskovicko. Naopak v rámci rozlohy tvoří největší
zastoupení mikroregion Kunštátsko-Lysicko. Co se týče věkového složení obyvatelstva, ve
všech mikroregionech tvoří největší podíl tzv. produktivní složka (obyvatelé ve věku 15–64
let).

Metodika
Práce vychází z kvalitativního paradigmatu s využitím induktivně-deduktivního přístupu.
K dosažení stanoveného cíle bylo v práci navrženo několik metodických kroků, zajišťujících
jeho naplnění. Jedná se například o metodu analýzy, syntézy, hodnocení, interpretace, ale i
metodu komparace.
Prvním krokem bylo provedení analýzy dostupných odborných publikací a strategických
dokumentů, zabývajících se problematikou venkovských oblastí v kontextu politik a
programů, podporujících rozvoj venkova. Dalším krokem byla analýza knižních publikací,
informačních příruček a internetových zdrojů, zabývajících se problematikou místních
akčních skupin. Tyto poznatky byly následně syntetizovány do jednotlivých logických celků.
Dalším krokem byl sběr informací o řešeném území, tedy MAS Boskovicko PLUS. Z
důvodu absence souhrnné publikace o MAS Boskovicko PLUS, bylo primárním zdrojem dat
využití vlastního terénního výzkumu v zázemí kanceláře MAS Boskovicko PLUS. Pro
pochopení a uvědomění si fungování a činnosti celé místní akční skupiny byly stěžejní
rozhovory s manažerkou místní akční skupiny, Ing. Olgou Ondráčkovou, které byly vedeny
formou nestrukturovaného, neboli neformálního rozhovoru (Hendl, 2005). Otázky byly
orientovány zejména na činnost a fungování celé místní akční skupiny, dále pak na průběh
příjímání a schvalování projektových žádostí, ale také její spolupráci a partnerství s ostatními
místními akčními skupinami. Další metodou využitou při získávaní informací, bylo otevřené
zúčastněné pozorování, kdy jsem měla možnost po dobu jednoho měsíce pozorovat činnost
v zázemí této místní akční skupiny.
Sekundárním zdrojem využitým ke zpracování základních informací o MAS Boskovicko
PLUS, byly webové stránky řešené místní akční skupiny, na kterých byl mimo výročních
zpráv, stanov a zpravodajů uveden také Strategický plán Leader „Boskovicko SOBĚ“, který
se stal nepostradatelnou součástí celé analýzy.
Na základě sběru všech dostupných dat a informací o MAS Boskovicko PLUS, byla
provedena následná syntéza všech údajů.
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Dalším metodickým krokem bylo zhodnocení činnosti MAS Boskovicko PLUS z pohledu
realizovaných a odsouhlasených projektů v letech 2008–2012. Pro zhodnocení stavu
projektové úspěšnosti a efektivity byly stanoveny následující kritéria:
 počet projektů v jednotlivých obcích,
 celkové vynaložené náklady na projekty v jednotlivých obcích,
 počet projektů podle typu žadatele,
 počet projektů směřovaných do členských mikroregionů,
 projekty podle typu fiche (v procentním zastoupení i peněžním vyjádření).
Podle těchto kritérií byly jednotlivé projekty ve sledovaném období posuzovány.
Dalším krokem bylo provedení interpretace shromážděných dat. Tyto data byla
interpretována pomocí grafických a kartografických výstupů. Následujícím krokem bylo
pomocí metody komparace naleznout shody, podobnosti, ale i odlišnosti jednotlivých
analyzovaných území.
Na základě provedení výše zmíněné analýzy, jsou pomocí induktivně-deduktivní metody
navržena opatření pro všechna neaktivní území. Pomocí této metody jsou pomocí návrhů a
shrnutí výsledků vymezena konkrétní opatření na efektivní a účelové přerozdělování dotací
do neaktivních území.

Výsledky
MAS Boskovicko PLUS vyhlásilo první výzvu v rámci LEADERu v roce 2008. V této
výzvě, realizované prostřednictvím osy IV. 1.2 Realizace místní rozvojové spolupráce, byly
vyhlášeny celkem čtyři fiche (Fiche 1: Boskovicko vesnicím, Fiche 2: Boskovicko občanům,
Fiche 3: Boskovicko zemědělcům a Fiche 4: Boskovicko turistům). Výsledkem této výzvy
byla realizace celkem 12 projektů. Celkové náklady na všechny projekty činily 8 069 984 Kč.
EAFRD přispěl z této částky dotací ve výši 5 311 729 Kč.
Další rok byla vyhlášena výzva opět formou čtyř fichí. V tomto roce bylo schváleno
celkem 13 projektů (viz příloha 4). Celkové náklady na projekty činily celkem 13 655 353 Kč.
Z toho dotace ve výši 9 071 695 Kč.
V roce 2010 vyhlásila MAS Boskovicko prostřednictvím Fiche 3: Boskovicko
zemědělcům, Fiche 4: Boskovicko turistům a nově zařazené Fiche 5: Boskovicko historii,
další výzvu. Výsledkem bylo podpoření 13 projektů podpořených z EAFRDu ve výši
10 699 464 Kč. Celkové náklady na projekty činily 18 223 824 Kč.
V roce 2011 byly čtyři základní fiche doplněny o Fichi 5: Boskovicko historii a Fichi 6:
Boskovicko spolkům. MAS Boskovicko v tomto roce podpořila celkem 19 projektů v celkové
výši vyplacené dotace 6 199 200 Kč. Celkové náklady projektů se vyšplhaly na 10 306 067
Kč.
V roce 2012 vyhlásila MAS Boskovicko pátou výzvu, prostřednictvím všech šesti fichí.
Tato výzva byla zatím nejúspěšnější výzvou, z hlediska počtu podaných projektů,
vyhlášenou MAS Boskovicko od roku 2008. Výsledkem této výzvy bylo podpoření celkem 26
projektů. Celková výše dotace se vyšplhala na 6 207 600 Kč. Náklady na všechny projekty
byly stanoveny na 11 043 065 Kč.
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Obr. 2: Vývoj počtu realizovaných a schválených projektů
opatření IV. 1.2 Realizace místní rozvojové spolupráce v letech 2008–2012
(zdroj dat: MAS Boskovicko PLUS, vlastní výpočty)

Analýza území z pohledu realizovaných a schválených projektů v období 2008–2012
Následující část se věnuje podrobné analýze realizovaných a schválených projektů MAS
Boskovicko PLUS v letech 2008–2012. MAS Boskovicko realizovala za posledních pět let
celkem 83 projektů z osy IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Celkové náklady na
tyto projekty činily celkem 61 298 293 Kč. MAS Boskovicko podpořila tyto projekty dotací ve
výši 37 489 688 Kč.

21%
12%

30%
37%
Kunštátsko-Lysicko

Boskovicko

Olešnicko

Svitava

Obr. 3: Podíl počtu realizovaných a schválených projektů jednotlivých svazků
obcí z opatření IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie v letech 2008–2012
(zdroj dat: MAS Boskovicko PLUS, vlastní výpočty)

Nejaktivnějším mikroregionem, z hlediska podpořených a schválených projektů, byl ve
sledovaném období mikroregion Kunštátsko-Lysicko. V tomto mikroregionu bylo v posledních
pěti letech realizováno, pomocí metody Leader, celkem 31 projektů. Aktivním byl i
mikroregion Boskovicko, který na svém území realizoval celkem 25 projektů, na celkovém
počtu se tak podílí 30 %. V rámci mikroregionu Olešnicko bylo podpořeno metodou Leader
celkem 17 projektů (celkový podíl 21 %). Zbývajících 10 projektů bylo realizováno na území
mikroregionu Svitava.
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vytvořen
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ná
áklady na ttento proje
ekt činily
2 168 892 Kč. Dota
ace tohoto projektu byyla stanoven
na na 50 % v celkové výši 1 084 446 Kč.
Celkové
Kč.
é náklady na
a jednoho obyvatele
o
ta
ak byly stan
noveny ve vý
ýši 18 074 K
Dallší obcí je Obec
O
Kozárrov. Tato ob
bec vynalož
žila na svůj projekt „Kuulturně společenský
areál Ko
ozárov“, kte
erý realizov
vala obec, ccelkové nák
klady ve výš
ši 1 100 0000 Kč. Tento
o projekt
byl podpořen dotací ve výši 80
8 %, což p
představova
alo 880 000
0 Kč. V tétoo obci žije dle
d ČSÚ
(2011) ccelkem 128
8 lidí. Na je
ednoho obyyvatele tak spadá celkem 8 595 K
Kč. Obec Rozsíčka
R
realizovvala celkem
m dva proje
ekty v celko
ové výši 1 333 200 Kč
č. První pro
rojekt byl podpořen
dotací v celkové výši
v
70 %. Jednalo sse o vybudo
ování zóny
y odpočinkuu a aktivní zábavy
v Rozsíčce. Druhý projekt, po
odpořený do
otací 40 %, byl „Optim
malizace praacovního prrostředí“,
realizovvaným soukkromou firm
mou. Celkovvé náklady na obyvatele této obcee byly vyčís
sleny na
8 771 K
Kč.
Vn
neposlední řadě obcí,, která vyn
nakládá na
a svůj rozv
voj značnéé výdaje je
e město
Olešnice. Za pětile
eté období, fungování Leaderu, bylo v tomto městě reallizováno ce
elkem 12
projektů
ů o celkovvých nákladech 15 0 13 479 Kč
č. Z této částky byly všechny projekty
podpoře
eny dotací ve výši 9 345
3
181 Kčč. Náklady na jednoho
o obyvatele byly vypoč
čteny na
8 719 K
Kč.

323

Za neaktivní území
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Shrnutí:
Na území MAS Boskovicko PLUS byla provedena analýza projektů realizovaných
v letech 2008-2012 v rámci osy IV Leader. Hodnocení bylo provedeno prostřednictvím
následujících kritérií:
 počet projektů v jednotlivých obcích
 celkové vynaložené náklady na projekty v jednotlivých obcích
 počet projektů dle typu žadatele
 počet projektů směřovaných do členských mikroregionů
 projekty podle typu fiche (v procentním zastoupení i finančním vyjádření)
Z celkem 51 obcí jich bylo 19 dosud neaktivních nebo neúspěšných. Většina z nich však
profituje z přínosů projektů realizovaných ve střediskových obcích (Olešnice, Kunštát, Lysice
a Boskovice). Realizované a schválené projekty jsou celkem rovnoměrně rozděleny mezi tři
svazky obcí, nižší čerpání vykazuje pouze mikroregion Svitava.
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Analysis of Migration Attractiveness of the Regions
in the Czech Republic during 2007–2011
Ondřej Šimpach, Petra Dotlačilová

Abstract:
The positive balance of migration of the particular district in the Czech Republic creates the
imagination of its popularity. The popularity of this district may be given by working
conditions, living standards, future prospects, cultural opportunities, transport accessibility,
community facilities, quality of services, etc. The aim of the presented article is to analyse the
regions of the Czech Republic (NUTS 2), with the detail view of the districts (NUTS 3), based
on the calculations of migration balances. The higher net migration means higher popularity
of the district in terms of these characteristics can be expected. Negative migration balance
often indicates the unpopularity of the considered region and its depopulation. The
depopulation is troublesome especially because of the decline in the labour force in the
region, the deterioration of buildings and general lagging behind the average country social
and industry development. The analysis will be performed using the data obtained by the
Czech Statistical Office (CZSO) of the internal migration for the period 2007–2011. Therefore
there will be able to comment the development in the short term period. In the case that the
development of migration balance is growing for the past five years, we can talk about the
growing popularity of the region. In this case that the evolution of migration balance declines,
we can talk about the declining popularity. The mentioned development with the pros and
cons will be confronted at the end of the article.

Key words:
balance of migration, internal migration, popularity of district, region, standard of living

Introduction
Political, economic and social conditions often influence the behaviour of individuals in
changing their permanent residence (Nowok et al., 2013). Political conditions, which relate
for example to the results of elections to the regional and municipal councils, directly affect
the citizens who live in this region and affect them in the long-term (Bartošová, Želinský,
2013). Changes in these conditions are possible only once for a long period and do not take
place easily. If the citizen decides to disagree with set of political conditions in the region, it
often leads to a change of residence. Economic conditions are closely linked with the political
conditions (Jaffe, Wolfbein, 1945). If the political situation in the region is left-oriented, it is
highly likely that there will be worse conditions of free trade, the market will be weakened and
strongly politically controlled and the entrepreneurs will not have the optimal conditions in
which they would be able to implement their business. With the limited and regulated
business activities, there will be slow the labour market as well, there will be higher
unemployment and the possibilities to find job will be worse (Bartošová, Forbelská, 2011). If
the citizens get feeling that in such conditions is difficult to live, they can also begin to ask
question if it is not better to change the residence – into the region, where the economic
situation is mature and the conditions for work, business and trade are favourable.
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Social conditions are closely related to the political and economic situation in the region
(Arltová et al., 2013). High unemployment, bad politics and corruption in the civil service and
administration, lack of nurseries, poor education and dysfunctional schools, a few police
officers and rescue workers, indebted hospitals ... etc., none of that does not contribute to
social well-being for life (Miskolczi et al., 2011). Moreover, when the groups of people in a
region start to hate among themselves, the unrests arise and the living conditions are getting
worse and worse (Gatere, 1977). In demographic statistics we can analyse the popularity of
a particular region by migration balances (Rogers, 1973). Positive migration balance
(balance of migration) of the region suggests that the citizens had reasons for the change of
residence to the region and also done it. Unfortunately, these reasons we do not find from
the migration balances, but we know that they occurred. This could be the construction of
new housing, commissioning a new factory, opening new businesses and the creation of new
jobs, planned commissioning of new nurseries or schools (see e.g. Fiala, Langhamrová,
2012a), improve the environment - especially the air, green space, quality of roads and
sidewalks, recycled waste containers, etc. Among the people from different regions takes
place the permanent exchange of information through the information resources. Once they
find that the better living is in another region, if they are not bounded by the relevant
circumstances, they begin to consider the possibility of migration for better (Fiala,
Langhamrová, 2012b or Šimpach, Langhamrová, 2012).
The aim of this study is to calculate and interpret the migration balances of districts in the
Czech Republic – NUTS 3 (separately for male’s population, female’s population and total
population), based on data of an internal migration between regions published by the Czech
Statistical Office (CZSO) for the period of 2007–2011. It will be used the methodology of
CZSO and all calculations will be clearly interpreted in graphical form. Individual
development will be commented with a focus on the most important circumstances, which
might influence the behaviour of people and their decision to change the residence.

Methods and Material
The term “gross migration” refers to the total number of migrants (all immigrants and
emigrants) who come to the i(th) area (gross immigration Ii) or leave it (gross emigration iE)
and their sum (Ii + iE) is considered as “migration turnover”. Sometimes into the migration
turnover of a particular area is included also the “internal migration turnover” of this area. The
difference between the total number of immigrants and emigrants (Ii - iE) consists the
“migration increment” (or net migration, migration balance, mechanical increment) - it will be
used as a comparative tool in this study. If the migration balance is positive, it is a net
immigration, if negative, it is a net emigration.
Using the data published by the CZSO for the period 2007–2011 there will be calculated
migration balances for the individual districts of the Czech Republic (NUTS 3). District of
Prague will not be considered in the study because it is an out-layer.
Tab. 1: The schema of internal migration between districts used by CZSO
District of Out-Migration (i)

District of In-Migration (j)
1

2

…

i

…

Total
n

1
2

1M

…

…

2M

jM

N
Total

…

iMj

…

j

NM

M1

M2

…

Mi

Source: Methodology of CZSO, own construction.
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…

Mn

M

Given that the sex plays a key role in the analysis of migration, besides the overall
balances there will be separated also the balances for male’s and female’s population. The
differences in male’s and female’s migration are given for example by different working
conditions. The input data for the calculation is based on the Tab. 1 that relates to each one
particular year. Calculation table for the subsequent study is a 5-dimensional for male,
respectively for female, respectively for the total population. List of the districts in the Czech
Republic (NUTS 3) is shown in Tab. 2.
Tab. 1: The list of Districts (NUTS 3) in the Czech Republic1
Shortcut
STČ
JIČ
PLZ
KVA
ÚST
LIB

Name
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký

…

…

KHR
PAR
VYS
JIM
OLM
ZLN

Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský

…

…

MSL

Moravskoslezský

Source: own construction.

Results
The Figure 1 shows the development of migration balance between Středočeský District
and other districts. From this figure it is clear, that most of districts (together with the
Středočeský District) had the positive migration balance during the whole period (with the
exception of Jihočeský, Plzeňský and Karlovarský District - females). For all districts is
significant, that at the end of the reporting period the migration balance with the Středočeský
District was positive. This suggests that at the end of the reporting period, there are all
migratory directions associated to the Středočeský District attractive (i.e., that more people to
the Středočeský District immigrate than emigrate). In 2010 the Karlovarský District had
negative migration balance. This may be due to the higher rate of unemployment in the
Karlovarský District, while in the Plzeňský District may be rising migration balance caused by
permanently lower unemployment rate, which was lower both in the Plzeňský and
Středočeský District. Another reason for the existence of a positive migration balance of the
Středočeský District is a higher standard of living in the Středočeský District, or better
environment (e.g. in comparison with the Ústecký and Moravskoslezský District).
The Figure 2 shows the development of migration balances between the Jihočeský
District and all other districts. At the first glance it is clear that the situation is somewhat
different (in comparison with the Středočeský District). Positive migration balance have
together with the Jihočeský District throughout the whole period following districts:
Karlovarský, Ústecký, Vysočina, Olomoucký and Moravskoslezský. This means that the
current migration from these districts to the Jihočeský District is attractive throughout the
whole reporting period. An explanation for the positive migration balance e.g. between
Vysočina District and the Jihočeský District may be the fact, that these are the neighbouring
districts (and so the migration is easier). Another reason may be the significantly higher rate
of unemployment in mentioned districts throughout the all reporting period compared with the
Jihočeský District. It is also interesting, that the Středočeský District has almost throughout
whole time negative migration balance with the Jihočeský District. One reason may be that is
closer to the Prague District, where there are more job’s opportunities. Another reason may
be a higher standard of living of the population in the Středočeský District.

1

District of Prague will not be considered in the study because it is an out-layer.
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Fig. 1: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is STČ, the districts of
out-migration are JIČ, PLZ, KVA, ÚST, LIB, KHR, PAR, VYS, JIM, OLM, ZLN and MSL.

Fig. 2: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is JIČ, the districts of
out-migration are STČ, PLZ, KVA, ÚST, LIB, KHR, PAR, VYS, JIM, OLM, ZLN and MSL.
Source: CZSO, author’s calculation and construction2
2

Total in black, males in blue and females in red. Graphs are ordered from left to right and from top to bottom.
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Figure 3 shows the development of migration balance between the Plzeňský District and
the others. As with the case of previous figures, the development of migration balance does
not show a clear trend. An interesting situation is for example between the Jihomoravský and
Plzeňský District, where we could observe a significant decline in migration balance in 2010.
The reason may be a gradual decrease of the unemployment rate in the Jihomoravský
District (vice versa in the Plzeňský District, the unemployment rate increased in this period).
Migratory attractive throughout the whole reporting period are following directions:
Karlovarský, Ústecký, Liberecký and Moravskoslezský (always with a place of in-migration to
the Plzeňský District).

Fig. 3: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is PLZ, the districts of
out-migration are STČ, JIČ, KVA, ÚST, LIB, KHR, PAR, VYS, JIM, OLM, ZLN and MSL.
Source: CZSO, author’s calculation and construction3

Figure 4 describes the development of the migration balance between the selected
districts and Karlovarský District. If we look at the individual charts, we can see that neither in
one region is migration balance with the Karlovarský District positive for all the time. This
means that the migration flow from the districts to the Karlovarský District is not attractive so
much. The reason may be that people do not tend to migrate from districts, where is a higher
standard of living and level of education of the population to the districts with a lower living
standard and lower education level. Another reason may be that the Karlovarský District
belongs among the poorest, so it also unfortunately does not help much to the improvement
of migration attractiveness.

3

Total in black, males in blue and females in red. Graphs are ordered from left to right and from top to bottom.
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Fig. 4: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is KVA, the districts of
out-migration are STČ, JIČ, PLZ, ÚST, LIB, KHR, PAR, VYS, JIM, OLM, ZLN and MSL.

Fig. 5: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is ÚST, the districts of
out-migration are STČ, JIČ, PLZ, KVA, LIB, KHR, PAR, VYS, JIM, OLM, ZLN and MSL.
Source: CZSO, author’s calculation and construction4
4

Total in black, males in blue and females in red. Graphs are ordered from left to right and from top to bottom.
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Figure 5 shows the development of migration balances among the districts and the
Ústecký District. Interesting development can be observed e.g. between the Středočeský and
Ústecký district or between the Jihočeský and Ústecký district. For both of the district pairs is
the migration balance negative through all the time and therefore the direction of migration is
not attractive. The reason may be a lower standard of living in the Ústecký District or worse
environment.
In the Figure 6 is shown the development of migration balances with the Liberecký
District. An interesting situation occurs right at the first graph, when the migration balance is
negative for all the time (exception is the last year for females). Vice versa throughout the
reporting period is positive migration balance evident between the Liberecký and Ústecký
District, between the Olomoucký and Liberecký District or between the Moravskoslezský and
Liberecký District. One of the reasons may be higher unemployment rate in mentioned
districts in comparison with the Liberecký District, or a better environment (especially it is true
for the Liberecký District in comparison with Ústecký).

Fig. 6: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is LIB, the district of outmigration are STČ, JIČ, PLZ, KVA, ÚST, KHR, PAR, VYS, JIM, OLM, ZLN and MSL.
Source: CZSO, author’s calculation and construction5

Figure 7 shows the development of migration balances among the districts and the
Královéhradecký District. Throughout the all reporting period of migration balances are
attractive only two directions: from Olomoucký to Královéhradecký and Moravskoslezský to
Královéhradecký District. On the other hand much migration unattractive (especially to 2009),
is the migration flow: Středočeský to Královéhradecký District. The reason for the
unattractiveness of migration may be the proximity of the Středočeský District and the Capital
city, or more employment opportunities in the Středočeský District.

5

Total in black, males in blue and females in red. Graphs are ordered from left to right and from top to bottom.
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Fig. 7: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is KHR, the districts of
out-migration are STČ, JIČ, PLZ, KVA, ÚST, LIB, PAR, VYS, JIM, OLM, ZLN and MSL.

Fig. 8: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is PAR, the districts of
out-migration are STČ, JIČ, PLZ, KVA, ÚST, LIB, KHR, VYS, JIM, OLM, ZLN and MSL.
Source: CZSO, author’s calculation and construction6
6

Total in black, males in blue and females in red. Graphs are ordered from left to right and from top to bottom.
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In the Figure 8 is shown a development of migration balance among all districts and the
Pardubický District. There are only four directions migratory attractive throughout the
reporting period: from Ústecký to Pardubický, Královéhradecký to Pardubický, Vysočina to
Pardubický and Moravskoslezský to Pardubický District. On the closer examination of the
mentioned pairs we find, that positive migration balance may cause for example a higher rate
of unemployment in these districts (compared with the Pardubický district).
Figure 9 shows the development of migration balance among all districts and the
Vysočina District. At the first glance it is clear, that neither one district has with the Vysočina
District positive migration balance throughout whole reporting period. A small exception is
Karlovarský and Moravskoslezský District. There may be find an attractive migration
direction.

Fig. 9: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is VYS, the districts of
out-migration are STČ, JIČ, PLZ, KVA, ÚST, LIB, KHR, PAR, JIM, OLM, ZLN and MSL.
Source: CZSO, author’s calculation and construction7

In Figure 10 are shown the migration balances among districts and the Jihomoravský
District. From the obtained results we can suggest that the migration attractive directions are:
from Ústecký to Jihomoravský, Vysočina to Jihomoravský, Zlínský to Jihomoravský and
Moravskoslezský to Jihomoravský. One of the reasons for this development may be also the
higher unemployment rate (especially in the Ústecký and Moravskoslezský District in
comparison with the Jihomoravský District). On the other hand, the migration direction: from
Středočeský to Jihomoravský District is migratory unattractive throughout all reported period
(due to the negative migration balance). This may be due to better job opportunities
(compared with the Jihomoravský District), shorter travel distances to the capital city or a
higher standard of living of the population in the Středočeský District.

7

Total in black, males in blue and females in red. Graphs are ordered from left to right and from top to bottom.
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Fig. 10: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is JIM, the districts of
out-migration are STČ, JIČ, PLZ, KVA, ÚST, LIB, KHR, PAR, VYS, OLM, ZLN and MSL.

Fig. 11: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is OLM, the districts of
out-migration are STČ, JIČ, PLZ, KVA, ÚST, LIB, KHR, PAR, VYS, JIM, ZLN and MSL.
Source: CZSO, author’s calculation and construction8
8

Total in black, males in blue and females in red. Graphs are ordered from left to right and from top to bottom.
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Figure 11 shows the migration balances among the districts and the Olomoucký District.
From these charts is clear, that throughout all reported period there was only one migratory
attractive direction: Moravskoslezský to Olomoucký District. For other districts is true that
people into them more immigrate than emigrate (compared with the Olomoucký District). For
example, between Olomoucký and Středočeský District is the migration balance negative for
all the time. One of the reasons may be better job opportunities in the Středočeský District
compared to Olomoucký District. Significantly negative migration balance can be also find
between: Jihomoravský - Olomoucký District. They are directly neighbouring districts in this
case. Given the continued high unemployment rate in the Olomoucký District (compared with
the Jihomoravský District) their proximity facilitates the migration from the Olomoucký to
Jihomoravský District.
In the Figure 12 is shown the development of migration balances among the districts and
the Zlínský District. At the first glance it is clear that none of these directions is for all the time
migratory attractive. The highest values of migration balance is achieved between districts:
Olomoucký – Zlínský and Moravskoslezský – Zlínský. One of the reasons for this
development may be that the districts neighbouring with one another (which makes the
migration easier).

Fig. 12: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is ZLN, the districts of
out-migration are STČ, JIČ, PLZ, KVA, ÚST, LIB, KHR, PAR, VYS, JIM, OLM and MSL.
Source: CZSO, author’s calculation and construction9

Figure 13 shows the development of migration balance among the districts and the
Moravskoslezský District. At the first glance it is clear that the migration to the
Moravskoslezský District is not attractive so much. For most of pairs we can observe only the
occurrence of negative migration balance. The exception is a pair of Karlovarský –
Moravskoslezský District, where the positive migration balance occurred from about mid9

Total in black, males in blue and females in red. Graphs are ordered from left to right and from top to bottom.
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2007 to mid-2010. One of the reasons could be higher unemployment rate in the Karlovarský
District especially at the beginning of the mentioned period.

Fig. 13: Migration balance in 07–11, the district of in-migration is MSL, the districts of
out-migration are STČ, JIČ, PLZ, KVA, ÚST, LIB, KHR, PAR, VYS, JIM, OLM and ZLN.
Source: CZSO, author’s calculation and construction10

Discussion and Conclusion
Looking at the Figure 14, which shows the unemployment rates in each district (NUTS 3)
in the Czech Republic during 2007–2011, it is clear why in the presented article was much
discussed the topic of "unemployment" and why many people migrated from the districts,
where the unemployment rate was high, to districts, where the unemployment rate was
lower. One of the key factors that influence people's behaviour to change their permanent
residence, in addition to living conditions, the environment, quality of healthcare, etc. are also
the offers of job’s opportunities. If this offer is long-term low, people have no incentive to
remain in their place of permanent residence and they are ready to change their permanent
residence as soon as possible.
The aim of the presented paper was to calculate and interpret the migration balances of
districts in the Czech Republic – NUTS 3, based on the data of an internal migration among
regions published by the Czech Statistical Office (CZSO) for the period of 2007–2011. These
conclusions concerning the considerations of the unemployment rate, standards of living,
environment and e.g. travel distances to work and major cities, such as fully correspond with
studies e.g. Miskolczi et al. (2011) or Bartošová, Želinský (2013). Between the most
vulnerable districts in terms of population decline we can include Ústecký, Karlovarský,
Olomoucký and Moravskoslezský district.

10

Total in black, males in blue and females in red. Graphs are ordered from left to right and from top to bottom.
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Fig. 14: Unemployment rates (%) in NUTS 3 in the Czech Republic from 2007 to 2010.
Source: CZSO, author’s construction
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Sestavování regionálních input-output tabulek1
Compilation of Regional Input-Output Tables
Jaroslav Sixta2, Jakub Fischer, Miluše Kavěnová

Abstrakt:
Článek se zabývá problematikou regionálních input-output tabulek a metodami jejich
sestavení za Českou republiku. Regionální input-output tabulky představují komplexní
nástroj, pomocí něhož lze sledovat úroveň ekonomiky v jednotlivých regionech, vzájemné
ekonomické vazby mezi regiony a odhadovat jejich další vývoj. Na základě těchto tabulek lze
rovněž odhadovat regionální úroveň HDP, a to jak produkční, výdajovou, tak i důchodovou
metodou. Sestavení regionálních input-output tabulek probíhá podobně jako sestavení
symetrických input-output tabulek, oproti nimž jsou však o něco zjednodušené. Nutné je
přitom řešit především vztah mezi domácí produkcí a užitím dovozu z ostatních regionů.
Ekonomické analýzy pomocí regionálních input-output tabulek jsou velmi žádanou a
uznávanou oblastí, avšak jejich dostupnost je značně omezená.

Klíčová slova:
Regionální input-output tabulky, regionální HDP, národní účty

Abstract:
The paper deals with the issue of regional input-output tables and with the methods of their
compilation for the Czech Republic. Regional input-output tables represent a comprehensive
tool for studying the economic level of individual regions, economic relations between
regions and to estimate their further development. On the basis of these tables, regional
GDP can be estimated by using the production, expenditure and income methods. The
compilation of regional input-output tables is based on a similar method as the compilation of
symmetric input-output tables. Regional input-output tables are more simplified, but at the
same time, it is necessary address the relation between domestic output and the use of
imported products from other regions. Economic studies that are based on regional inputoutput tables are often requested and sought after but their availability is limited.
.

Key words:
Regional Input-Output Tables, Regional GDP, National Accounts
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Tento článek vznikl z podpory grantu GAČR Regionalizace odhadu hrubého domácího
produktu výdajovou metodou, č. 13-15771S.
2
Autor pracuje na Českém statistickém úřadě v odboru Čtvrtletních národních účtů
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Úvod
Detailní informace o regionech a o vazbách mezi nimi jsou pro jejich efektivní správu
velmi důležité. Nejde jen o základní statistky, které jsou bezpochyby klíčové - jako například
počet obyvatel, zaměstnanost, nezaměstnanost a hrubý domácí produkt. Regionální hrubý
domácí produkt (RHDP) na obyvatele v paritě kupní síly je pak klíčový ukazatel, na jehož
základě jsou regionům nárokovány dotace v zemích EU, pokud RHDP nepřesahuje 75 %
průměru EU. Vedle ryze administrativního využití statistky je vhodné analyzovat regiony
z důvodů hospodářské politiky. Pochopení specifik regionů je k tomu nezbytným
předpokladem. Regionální tabulky input-output nemohou nahradit znalosti expertů z regionu,
ale slouží především ke kvantifikaci existujících vazeb mezi regiony i uvnitř jednotlivých
odvětví regionu.
Ačkoli by měly mít regionální informace poměrně velkou váhu a sloužit jako podklad pro
kvalifikovaná rozhodování, jejich dostupnost je bohužel v České republice velmi omezená.
Především v oblasti ekonomických informací je zatím nabídka nedostatečná. Jednak je
otázkou, jaký má být detail publikovaných údajů, a jednak na jaké úrovni mají být údaje
zveřejňovány. V současné době jsou regionální účty navazující na národní účty České
republiky publikovány jednou ročně, vždy v k 30.11. následujícího roku a zahrnují pouze
informace o hrubé přidané hodnotě (HPH) a hrubém domácím produktu (HDP),
zaměstnanosti, náhradách zaměstnancům, disponibilním důchodu a tvorbě kapitálu.
Nejpodrobnějším členěním jsou kraje, odpovídající úrovni klasifikace NUTS 3.
Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na dostupnost regionálních údajů jsme začali
v rámci našeho projektu připravovat regionální tabulky input-output (RIOT) pro Kraje ČR,
které by měly výrazně přispět k dostupnosti datového fondu regionálních informací. Tyto
tabulky by také měly umožnit lepší aplikaci input-output analýzy (viz například EUROSTAT
2008) na regionální úrovni pro modelování hospodářských šoků v regionech. Může jít o
hodnocení dopadů výstavby infrastruktury, hodnocení efektivity pořádání kulturních akcí
nebo například příchod či odchod významného investora z regionu.

Metodika konstrukce regionálních tabulek input-output
Regionální tabulky input-output mají pochopitelně největší význam ve velkých a vnitřně
nesourodých zemích. Proto jsou sestavovány za země jako Čína nebo Španělsko a USA.
Tento význam je ale důležitý i pro země střední velikosti s decentralizovanou samosprávou,
jako je například Česká republika, Rakousko apod. Bohužel tyto tabulky nejsou obvykle
dostupné například za Německo.
Vzhledem k tomu jak jsou regionální účty ve většině zemí EU včetně České republiky
kompilovány, příliš alternativ pro konstrukci RIOT nezbývá. V zásadě existují tři metody pro
konstrukci (viz např. Hronová a kol. 2009):
 Bottom-up představuje metodu založenou na sběru a využití dat z místních (místních
činnostních) jednotek. Jde o nejpřesnější a zároveň nejdražší metodu.
 Top-dow představuje nejlevnější metodu a zároveň nejméně přesnou. Jde o to, že
výsledný národní ukazatel je alokován do regionu prostřednictvím nějakého klíče.
Jako klíč obvykle vystupují například vyplacené mzdové prostředky.
 Pseudo Bottom-up je metoda kombinující oba výše popsané přístupy. Tato metoda
je také aplikována v České republice.
Podoba regionálních input-output tabulek je obdobná národním symetrickým tabulkám
input output (SIOT), které jsou Českým statistickým úřadem sestavovány jedenkrát za 5 let.
Na rozdíl od současných regionálních účtů, které jednoznačně preferují stránku tvorby
hrubé přidané hodnoty (HPH), RIOT popisují zdroje i užití včetně důchodového přístupu
k přidané hodnotě. Klíčem je tedy popis produkce a nikoli přidané hodnoty. Zatímco přidanou
hodnotu lze relativně bezobtížně alokovat do regionů podle struktury mzdových prostředků,

343

což v sobě implicitně fixuje stejnou míru provozního přebytku (provozního zisku) ve všech
regionech, s hodnotou produkce je to obtížnější. Proto ani produkce nebývá obvykle přímo
publikována. Jde o celou řadu metodických obtíží počínající vnitropodnikovými tržbami za
vnitropodnikové ceny, jak ohodnotit služby managementu, který je v jiném regionu (obvykle
v krajských městech) apod. Přesto pro konstrukci RIOT je nezbytné dát dohromady
především produkci a k tomu použít adekvátní postupy (např. jiné klíče).
Input-output tabulka má obvykle 3 kvadranty, kdy první kvadrant popisuje matici vstupů
(mezispotřeba), druhý matici konečného užití a třetí složky HPH, viz následující obrázek 1.
Produkty (CZ-CPA)

matice mezispotřeby
v základních cenách
(produkt x produkt)

Složky konečného užití

vektor výdajů na
konečnou
spotřebu v
základních
cenách

vektor investic
(HTK) v
základních
cenách

Užití celkem
v základních
cenách

vektor vývozu v
celkové užití podle
základních cenách
produktů v
(F.O.B.)
základních cenách

Čisté daně z produktů podle složek užití
Mezispotřeba v kupních
cenách

Výdaje na KS v
kupních cenách

Investice (HTK)
v kupních
cenách

Vývoz v kupních
cenách

Celkové užití v
kupních cenách

Složky HPH podle produktů:
náhrady zaměstnancům + ostatní
daně na výrobu + spotřeba fixního
kapitálu + čistý provozní přebytek +
čistý smíšený důchod
Produkce podle produktů v
základních cenách
Dovoz v cenách C.I.F.
Zdroje podle produktů v
základních cenách
Doplňkové ukazatele
(pracovníci, stavy fixního kapitálu)

Obr. 1: Symetrická input-outpu tabulka
Zdroj: Hronova a kol. (2009)

Problémy pro konstrukci RIOT zde vyvstávají především dva. Za prvé je to konstrukce
matice mezispotřeby a za druhé je to odhad meziregionálního dovozu a vývozu. Ostatní
složky jako je produkce, tvorba kapitálu a konečná spotřeba lze nějakým způsobem
konstruovat i přímo ze zjištěných dat. Je třeba si položit otázku, má konsolidovaná RIOT
přes všechny regiony odpovídat národní SIOT? Pokud ano, lze předpokládat shodu
technologických postupů v rámci jednotlivých odvětví napříč regiony a aplikovat celkové
technické koeficienty (odvození z SIOT) na regionální vektory produkce. Tento předpoklad
jsme v současné době použili.

Popis regionů prostřednictvím RIOT
Kompletní regionální tabulky input-output zatím nejsou k dispozici. Jejich dokončení a
publikaci plánujeme na konec roku 2014. Zatím máme k dispozici údaje o konečné spotřebě
domácností (Musil, Kramulová v tisku) založené na metodě top-down z národních účtů
České republiky a odhady struktury produkce, viz Tabulka 1. ČSÚ kromě toho publikuje ještě
hrubou tvorbu fixního kapitálu podle krajů a ostatní výdajové složky, s výjimkou vývozu, je
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možné sestavit. HDP tedy ilustruje tvorbu přidané hodnoty (v kupní ceně) v jednotlivých
regionech, produkce jakožto základ pro tvorbu přidané hodnoty v sobě zahrnuje i
subdodávky dalších výrobců i z jiných regionů. Je zřejmé, že tvorba přidané hodnoty (resp.
HDP) se plně neztotožňuje s životní úrovní. Například v Praze se vytvoří 25,3 % HDP ČR
(blíže viz ČSÚ 2012), ale spotřebuje se v domácnostech pouze 15,5 %3. Stejně tak, podíl
produkce ve Středočeském kraji tvoří 12,3 % celkové produkce, ale HDP pouze 10,6 %. To
odpovídá relativně většímu množství sub-dodavatelských vztahů spojených především
s průmyslovou výrobou, viz Graf 1.

Tab. 1: Regionální HDP a konečná spotřeba domácností, 2009
Kraj
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Česká republika

HDP
25,3
10,6
5,2
4,7
2,2
6,7
3,1
4,6
4,0
4,0
10,4
4,6
4,8
9,8
100,0

Produkce*
24,4
12,3
4,9
4,7
1,8
6,9
3,1
4,3
4,7
4,0
9,7
4,1
4,6
10,7
100,0

VKSD
15,5
12,5
5,7
5,1
2,6
7,2
3,8
5,0
4,6
4,5
11,2
5,7
5,4
11,1
100,0

Poznámka: údaje za produkci jsou k dispozici pouze za rok 2011
Zdroj: Musil, Kramulová, vlastní výpočty

Porovnání struktury produkce a mezispotřeby by umožnilo přímé sestavení regionálních
tabulek input-output. Bohužel náklady s výjimkou mzdových nákladů nejsou v České
republice zjišťovány podle regionů, a tak mezipotřeba musí být odhadnuta pomocí celkových
technických koeficientů a pak posouzena a vybilancována s ohledem na další regionální
údaje.
Specifické podmínky krajů ČR z hlediska výroby lépe ilustruje složení produkce. Odvětví,
která ČSÚ publikuje, jsou založena na podnikové metodě a tedy nikoli na místních
činnostních jednotkách. Prakticky jde tedy o to, že pokud je sídlo energetické společnosti
v Praze při absenci jakéhokoli výrobního prostředku, bude i toto sídlo společnosti zařazeno
do odvětví energetiky a nikoli do odvětví služeb. Při přechodu na regionální input-output
tabulky lze tento nedostatek alespoň částečně omezit pro případ externí produkce. Tedy
v případě velkých konglomerátů, které prodávají své produkty. Nevyřeší to ale problém
center společností. Odvětvově pojatá produkce může být podle matice produkce převedena
na komoditní (podle produktů v klasifikaci CZ-CPA). Na převodu odvětvového pojetí
produkce do komoditního v krajích ČR zatím teprve pracujeme.
Složení produkce v jednotlivých krajích ČR ilustruje Graf č.1. Jak jsme naznačili výše,
struktura Prahy je ovlivněná používanou podnikovou metodou v ČR a hodnota služeb,
přestože přesahuje hodnotu 75 %, je podhodnocená. Velmi zajímavá je zcela rozdílná
3

Tímto tématem se podrobně zabývá Musil a Kramulová
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struktura Prahy a Středočeského kraje. Jde o historické rozdíly způsobené především
průmyslovou orientací Středočeského kraje a výrazným útlumem průmyslu v Praze
v posledních dvaceti letech. Kromě toho Středočeský kraj má i významný podíl zemědělství
a lesnictví. V Praze jsou na prvním místě pochopitelně služby a centrály mnoha
celorepublikových společností. Jihomoravský kraj, kde sídlí také centrály celé řady
významných firem, má velmi vyrovnanou strukturu průmyslu a služeb. Lze ale předpokládat,
že i zde budou služby podhodnoceny, i když možná méně, než je tomu v případě Prahy.
Naopak nejmenší podíl služeb lze nalézt na Vysočině a v Pardubickém kraji. Zcela specifické
jsou v ČR kraje s významným podílem těžebního průmyslu, kde jde o Karlovarský kraj,
Ústecký a nyní velmi živě diskutovaný Moravskoslezský.

Graf 1: Struktura produkce v krajích ČR, 2011
Zdroj: vlastní výpočty

Konstrukce produkce na odvětvové úrovni je hlavním předpokladem kompilace
regionální tabulky input-output. Na produkci klasifikovanou dle CZ-CPA se pak aplikují
technické koeficienty výpočtu mezispotřeby v základních cenách. Po doplnění o ostatní
ukazatele užití bude možné saldem určit zahraniční obchod. Tento postup ovšem vede
k tomu, že přidaná hodnota podle krajů se bude lišit od publikovaných údajů ČSÚ díky
implicitním předpokladům o stejné technologii. Vzhledem k tomu, že cílem uživatelů je
především ekonomické modelování dopadů jednotlivých událostí v regionu, bude nezbytné
provést na závěr kalibraci mezispotřeby tak, aby výsledné HDP regionu odpovídalo
publikovaným údajům ČSÚ.

Využití RIOT v české praxi
Regionální input-output tabulky by měly sloužit jako podklad pro hospodářskou politiku
v kraji. Jde o hodnocení dopadů událostí, které mohou být na úrovni České republiky
nevýznamné, ale pro daný a případně sousedící region mají význam obrovský. U nás v tom
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je průkopníkem například T. Raabová, která se zabývala hodnocením přínosu pořádání
kulturních akcí, viz Raabová (2009).
V případě událostí celostátního významu lze však odděleně posuzovat dopady na celou
Českou republiku a na daný region. Například několikrát v poslední době zmiňované
uzavíraní dolů, výstavby nových dopravních staveb nebo energetických děl. Ten zásadní
rozdíl je v míře zapojení lokálních dodavatelů, relativních změnách cen vstupů a dopadů na
regionální trh práce.
Z hlediska zahraničních příkladů lze pochopitelně zmínit například Čínu, kde se
konstrukcí regionální tabulek zabývala celá řada ekonomů. Ovšem tyto regiony jsou i tak
příliš veliké a diferencované. Větší popularitu získaly RIOT například v USA, kde BEA nabízí
za poplatek regionální multiplikátory. Implementace pokročilé regionální ekonomické analýzy
v České republice znamená i vyšší význam přikládaný regionálním problémům. Techniky
input-output analýzy na regionální úrovni lze použít například i pro odhad přínosu a nákladu
projektů financovaných z fondů EU. Lze odhadnout, který projekt povede k větší
zaměstnanosti, vyšším mzdám, který naopak spíše k vyššímu zisku investora, anebo k větší
stimulaci vědy a výzkumu.

Input-output analýza pro regionální účely
Input-output analýza dnes zažívá své (několikáté) znovuzrození. Tyto ekonomické
modely založené profesorem W. Leontiefem (viz. Např. Leontief 1986, Sixta 2013) byly na
dlouho dobu v zemích střední a východní Evropy nesprávně stigmatizovány plánováním
prostřednictvím plánovacích komisí, úřadů apod. Úsměvné je, že jejich reálné možnosti
mohly být jen obtížně využity díky nedostatečně výkonné výpočetní technice a zastaralým
údajům, neboť procesy sestavování národohospodářských informací byly velmi dlouhé a
v neposlední řadě není možné pominout ideologické potřeby minulého režimu. Přitom
statická input-output analýza ve své nejjednodušší podobě slouží spíše než k plánování
k posouzení možných dopadů některých externích šoků. Může jít třeba o výstavbu silnice,
uzavření továrny, změnu sazby DPH apod. Pro hodnocení dopadů do regionální ekonomiky,
v našem případě kraje České republiky, je nezbytné mít k dispozici údaje o produkci
vytvořené v daném kraji. Jinými slovy je nezbytné vzít v úvahu i dovoz a vývoz mezi regiony.
Takto vytvořená input-output tabulka se na úrovni celé ČR označuje jako tabulka užití
tuzemské produkce a slouží k odhadu tzv. technických koeficientů. Hlavní prvek SIOT,
matice mezispotřeby je oceněna v základních cenách, což znamená bez daní a dotací na
produkty (např. DPH, spotřební daně, dotace na veřejnou dopravu) a platí tedy, že užití
produktů pro mezispotřebu a konečné užití se musí rovnat vyrobeným produktům:
Ax + y = x

(1)

kde Ax představuje matici mezispotřeby, y vektor konečného užití a x vektor produkce.
Matice A je maticí technických koeficientů, kde aij = xij/Xj představují podíl spotřeby i-tého
produktu při výrobě j-tého produktu na produkci j-tého produktu, blíže viz například Hronová
a kol. (2009). Rovnice (1) lze přepsat do tvaru:
x = (I – A)-1 y,

(2)

Matice (I – A)-1 se označuje jako Leontiefova inverze a její prvky se označují jako
koeficienty komplexní spotřeby, které v sobě zahrnují nepřímé efekty externě vyvolaných
změn.
Použití národních SIOT pro potřeby zjednodušených regionálních modelů je samozřejmě
s přihlédnutím ke specifikům regionu také možné. Je ale nezbytné pozorně posoudit
výsledky modelu a postihnout ty produkty, které se v regionu nevyrábí a budou muset být
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dováženy. Bohužel zatím ani jiné možnosti nebyly, neboť v jistém smyslu regionální inputoutput tabulky byly počítány v rámci bývalé ČSSR. Tou dobou existovaly tři základní sady
tabulek. Federální tabulky, české tabulky4 a slovenské tabulky. Vždy platila zásada, že tyto
tabulky byly konzistentní a dílčí tabulky za ČR a SR zahrnovaly i vývoz a dovoz mezi
Českem a Slovenskem, který byl označován jako tzv. mezirepublikové přesuny. Při
konstrukci skutečných RIOT se však musíme vyrovnat s daleko menším regionem, který je
s okolím pevně svázán a s nemožností přímého zjišťování celé řady jevů metodou bottomup.

Shrnutí:
Regionální analýzy jsou dnes na silném vzestupu, k jejich rozvoji dochází jak na úrovni
států, tak i na úrovni Evropské unie. V případě České republiky se tématem regionálních
analýz zabývá celá řada lidí, bohužel ne vždy takové analýzy jsou v praxi uplatňovány. Je
samozřejmě otázkou, do jaké míry má smysl a lze rozvoj kraje plánovat nebo alespoň
hodnotit ekonomické přínosy zamýšlených investic. K posouzení dopadů výstavby nové
továrny, rekonstrukce a výstavby silnice nebo naopak odchod investora může napomoci i
vhodně aplikovaná input-output analýza, a to především v odhadu nepřímých efektů, které
jsou na tuto událost navázány. Regionální aplikace input-output analýzy by bylo v ideálním
případě vhodné založit na regionálních tabulkách input-output, které v současné době
sestavujeme a plánujeme publikovat na konci roku 2014. Cílem tohoto krátkého příspěvku
bylo ilustrovat možnosti regionální analýzy prostřednictvím input-output analýzy a přiblížit
dosavadní postupy a pokroky při tvorbě hlavních regionálních ekonomických informací.
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Rozvojový index - nový nástroj na hledání a snižování
rozdílů mezi malými obcemi
Development index – A new tool for finding and reducing
differences among small municipalities
Vit Skala

Abstrakt:
V příspěvku je představena vyvinutá metodika na měření rozvojového potenciálu malých
obcí. Je podrobně popsán postup tvorby rozvojového indexu a možnosti jeho dalšího
praktického využití. Autor si je vědom řady úskalí při použití jakéhokoliv nástroje pracujícího
pouze s vybranými parametry, proto je metodika představena s ohledem na nutnost jejího
dalšího ověřování a rozvíjení za využití dat z dalších obcí.
Realizovaný výzkum, v jehož rámci byla metodika vytvořena, pracoval s 18 obcemi ze tří
různých krajů ČR a vztahy některých ukazatelů byly ověřovány prostřednictvím regresní
analýzy provedené nad souborem dat všech obcí ČR o velikosti do 3 000 obyvatel.

Klíčová slova:
Rozvojový index, venkov, obce, veřejná politika, sociální kapitál

Abstract:
The paper presents a new methodical approach for measuring the development potential
of small municipalities. It describes in detail the manner in which the development index was
compiled, and gives examples for its application in practice. The author is aware of the
possible pitfalls that may arise when using any tool that works only with selected parameters.
For this reason, the methodology is presented with an eye towards the need for its further
testing and development on the basis of data from additional municipalities.
The research project on whose basis the methodology was developed involved 18 case
studies of municipalities from three different administrative regions in the Czech Republic.
The relationship between some of the indicators was examined via a regression analysis of
the data for all municipalities in the Czech Republic with a population of less than 3,000
inhabitants.

Key words:
Development index, rural areas, municipalities, public policy, social capital

Introduction
This paper presents the findings of a 2012/2013 study that followed in the footsteps of
the author’s previous work. The study’s main objective was to find a suitable tool for
comparing rural municipalities on the basis of their development potential. Based on prior
findings by other research teams, special attention was paid to social capital in small
municipalities and a suitable approach to its measurement. In recent years, this subject has
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been studied by numerous research teams in the Czech Republic and abroad. The theory of
social capital has been applied to the creation of various methodologies designed to identify
social capital in municipalities – see, for instance, Majerová, Kostelecký, Sýkora (2011).
The study was designed with the use of case studies containing both qualitative as well
as qualitative characteristics. The author also used regression analyses and focus groups.
The study worked primarily with the theory of social capital. Other applied theories
include theory of government, theory of policy networks, theory of political cycles and theory
of bureaucracy.
Definition of terms
Since several of the terms used in this paper do not have a clear and universally
accepted definition, it is necessary to present their definition within the context of their use
herein.
Although numerous authors have written on the definition of rural areas, we still lack a
clear definition of this concept. Maříková (2005) provides a highly detailed description of the
various approaches to defining rural areas. In the present study, rural areas are defined as
municipalities with a population of up to 3,000 inhabitants.
In this study, the concept of potential is used within the sense of its three defining
characteristics as presented by Scheffler (1985): capacity, disposition, and ability. This
division is also used to structure the various development index indicators. In order for a
municipality to possess development potential, it must possess a certain disposition for
development, must have sufficient capacity for development activities, and must possess the
ability to realize these activities. Within this view, the level of a municipality’s development
potential is not defined on the basis of its development over the past few years, but through a
comprehensive look at the current situation within the municipality that is capable of
revealing its strengths and weaknesses in various areas. These findings can then be used
for targeted interventions.

Objective
The global objective of the present study was to come up with a theoretically and
empirically based methodology that can be used for the creation, implementation and
evaluation of policies related to rural areas. The proposed methodology would enable the
creation of more precisely targeted policies for dealing with the main problems faced by
specific municipalities, and would thus contribute to the more efficient use of public resources
spent in support of rural areas.
The study’s specific objectives were the creation of a system for classifying rural
municipalities according to their development potential, the identification of quantitative and
qualitative indicators for ranking the various municipalities along this scale, and a verification
of this classification system’s configuration using the selected sample set of municipalities.

Methodology
The specific characteristics providing sufficiently convincing information on the level of a
municipality’s development potential were identified through the use of 18 case studies
involving 18 specific municipalities in three administrative regions of the Czech Republic. The
present study worked with the hypothesis that “social capital is a factor that positively
contributes to a municipality’s development”, and so special attention was paid to identifying
social capital and finding a suitable approach to its measurement (comparison) across the
various municipalities. One criterion for the selection of suitable indicators was to find those
characteristics whose future identification in practice would not be too financially demanding.
Case studies are a useful tool for understanding specific, complicated cases (Stake,
2003). Based on the Yin classification (Denzin and Lincoln 2003), this study makes use of
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descriptive-explanatory case studies; based on the classification by Stake (2003), the paper
uses a collective case study that explores a phenomenon through multiple cases.
Based on the Stake methodology (2003), the case studies were structured into six parts:
the nature of the case, historical background, the physical setting, other contexts, other
cases through which the case is recognized, and informants through which the case can be
known. The first five parts were elaborated using publicly accessible data, while the sixth part
contains specific information obtained during personal semi-structured interviews with
municipal representatives. In 16 municipalities, this interview was held with the mayor, in one
case with the vice mayor, and in one municipality no personal interview could be realized. At
most of the interviews, the vice mayor or a member of the town council was present as well.
The first five parts of the case studies, which were based on publicly accessible data, were
elaborated in May to August 2012. The sixth part, which was based on the findings of site
visits to the specific municipalities, was elaborated from September 2012 to May 2013. A
total of 100 various characteristics were studied in each municipality. Based on findings from
the literature and other authors’ experiences, these characteristics were selected as
indicators for identifying the municipalities’ development characteristics. A fundamental role
in the indicators’ selection was played by the study’s objectives and the theories used.
As one possible key indicator of social capital and its influence on a municipality’s
development, the social networks of the municipalities’ mayors were studied using a name
generator, a position generator, and a form for determining the mayor’s ties to political
representatives. For more on this methodology, see e.g. Lin (2001) or Skála (2013). These
forms were filled in by the municipality’s mayor or vice mayor during the author’s personal
meetings in the relevant municipalities.
The regression analyses were performed in July 2012 (for most characteristics) and
January 2013 (voter turnout), with the later addition of information determined in July 2013
(unemployment). The regression analyses studied the selected characteristics’ influence on
the municipality’s size, its distance from the relevant regional center, and population
migration. The study also looked at the various characteristics’ relationships to each other.
These findings were discussed in focus groups held on 29 May 2013 and attended by 12
experts on the subject of regional development (mayors, academics, local actors).
The specific indicators used within the municipal development potential index were
selected by comparing data for the various studied municipalities. Twenty-one indicators
were included in a cluster analysis with the aim of determining whether any of these
indicators were typical for developing municipalities or stagnating municipalities, and whether
any of these characteristics might be affected by regional influences (at the level of the
administrative regions). The other indicators were evaluated by comparing the deviations
from average values; this was done for municipalities from the developing group and
municipalities from the stagnating group. Here, too, the study looked for any regional
influences. During subsequent work, the author excluded all those characteristics where
there was no difference in value between stagnating and developing municipalities, which
was most of them. The other characteristics were further studied in terms of their
interdependence; this was done via regression analysis and on the basis of the interviews
with the municipalities’ mayors or vice mayors. Several of the indicators were subsequently
used to create independent indexes; others were excluded because they were found to be
dependent on other indicators whose values are more easily determined. In creating the
index, the researchers made sure that it would contain all three elements of potential at a
ratio corresponding to their significance to municipal development. The findings from the
mayoral interviews and the focus group discussion were of fundamental importance for this
selection. The researchers also considered applying the weight of the individual indicators
included in the index. In view of the number of indicators and the available data, however,
the use of weighting at the indicator level was abandoned. Its use would have led to a far too
subjective configuration that would not have offered any significantly more accurate values
for the resulting index. Nevertheless, weighting was used for some of the sub-indexes that
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work with multiple indicators with clearly different levels of influence on the sub-index’s
overall value.
Since the values for the individual indicators involve various units of measurement
(number, km, CZK, age, percent, etc.), for the purposes of the index all the values were
converted to a uniform scale of 0 to 100 in the following manner: For each indicator the
researchers determined the minimum and maximum value for all studied municipalities. The
difference between these values was assigned the value 100, which was used to determine
the coefficient for adjusting the range of determined values on a scale from 0 to 100. The
minimum value was then subtracted from the data for each municipality and the result was
multiplied by the relevant coefficient. As a result, the smallest value from the sample was 0
and the greatest value 100, with the other values spread out along this scale at ratios
corresponding to the ratios from the original scale. Since the methodology for selecting the
studied municipalities caused the case studies to work mostly with extremes with which the
various phenomena could be better observed, it is probable that these minimums and
maximums will match up for other municipalities in the Czech Republic for which the index is
calculated. However, it is also possible that, following a verification of the methodology on a
representative sample, it will become necessary to adjust several minimums and maximums.
With several indicators, the values were calculated in such a manner that the greater the
value the worse the development potential; in such cases the value resulting from the
aforementioned approach was subtracted from the number 100. This reversed the scale in a
way that reflected the index’s overall concept, i.e.,: the greater the value, the greater the
development potential. A similar approach is used by, e.g., Jánský, Váleková (2012) and
Mederly, Topercer, Nováček (2004).
For several of the used indicators, the size of the municipality had a clear influence on
the resulting value. In response, the researchers introduced a coefficient to correct for
municipal size. The values of these coefficients were for the most part created intuitively on
the basis of the values from the 18 studied municipalities, meaning that they require more
detailed verification using a greater data sample. The adjusted values for the various
indicators were then used to calculate an arithmetic mean representing the final development
potential index (DPI). This index has a value from 0 to 100. The indicators were adjusted and
the index created in May and June 2013. This index was verified using data gathered from
the 18 studied municipalities.
The regression analysis was done using SPSS; the qualitative characteristics were
evaluated using NVivo 10 (cluster analysis) and MS Excel. The municipalities’ distance from
the relevant regional centers was done using ArcGIS. The information on the various
municipalities was taken from the ČSÚ,1 the CEDR database (http://cedr.mfcr.cz), the Towns
and
Communities
website
(http://mesta.obce.cz/),
the
IDOS
database
(http://jizdnirady.idnes.cz/), the websites of the various municipalities, NS MAS,2 and the
relevant local action groups and microregions. Another tool that was used was Google’s
online map application Street View (http://maps.google.com).
Selection of the studied units
In order to minimize the distortion of the studied phenomena through region-specific
factors, the municipalities for the case studies were chosen from three different regions:
Vysočina, Southern Bohemia, the Hradec Králové region. In these regions, one can find rural
areas characterized by a so-called “inner periphery” – i.e., areas in which municipalities are
to a great extent dependent only on their inherent potential, with a minimum of outside
influences (Musil, Müller, 2008; Perlín, Kučerová, Kučera, 2010), which represents a suitable
set of circumstances for the present subject of study. This is not a representative selection of
regions, and it does not capture all the possible varieties of regional influences that can be
1
2

Český statistický úřad – Czech Statistical Office
Národní síť Místních akčních skupin – National Network of Local Action Groups
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found in the Czech Republic. Of course, this was never a goal when designing the case
studies.
In each of the studied regions, the researchers selected six municipalities, of which three
met the characteristics for developing municipalities and three those for stagnating
municipalities. In this way, the study made use of the methodology for comparing the
contradictions in the various case studies.
Based on the experience of other authors (Putnam, 2001, Musil, 2008, Binek et al.,
2009, Perlín, Kučerová, Kučera, 2010), this paper defined developing municipalities to be
those that met the following criteria:
 A rising population trend, however minor, over the past 10 years.
 At least once in the past three years, the municipality won the Golden Ribbon, Blue
Ribbon, White Ribbon or Green Ribbon in the Village of the Year contest.
 During the past two local council elections, voters could choose from more than two
electoral lists.
 Voter turnout for the past two local council elections was greater than the national
average.
For a municipality to be considered stagnating, it must meet the following inverse criteria:
 A declining population trend over the past 10 years.
 In the past three years, the municipality never once entered the nationwide Village of
the Year contest.
 During the past two local council elections, voters could choose from just one
electoral list.
 Voter turnout for the past two local council elections was lower than the national
average.
The researchers first selected the developing municipalities and then paired them with
stagnating municipalities. This involved selecting municipalities that met the above-described
conditions and were similar in size and with a similar distance from the regional center as the
corresponding developing municipality in the same region.

Results
The following tables show the basic characteristics of the municipalities that were
selected using the process described above.
Tab. 1: Basic characteristics of selected developing municipalities in Vysočina
Municipality County

Population

Total growth

% growth

Modlíkov
Jiřice
Horní
Krupá

Havlíčkův Brod
Pelhřimov

169
816

36
156

21%
19%

Havlíčkův Brod

495

51

10%

Source: ČSÚ 2012, calculations: author

Tab. 2: Basic characteristics of selected stagnating municipalities in Vysočina
Municipality County

Population

Total growth

% growth

Břevnice
Želiv
Kámen

103
1086
265

-53
-87
-47

-51%
-8%
-18%

Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Pelhřimov

Source: ČSÚ 2012, calculations: author
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Tab. 3: Basic characteristics of selected developing municipalities
in South Bohemia
Municipality County

Population

Total growth

% growth

Řepice
Čížová
Borotín

474
1018
591

191
232
100

40%
23%
17%

Strakonice
Písek
Tábor

Source: ČSÚ 2012, calculations: author

Tab. 4: Basic characteristics of selected stagnating municipalities
in South Bohemia
Municipality County
České
Budějovice
Dražíč
Jindřichův
Hradec
Klec
Štěkeň
Strakonice

Population

Total growth

% growth

217

-37

-17%

173
836

-26
-48

-15%
-6%

Source: ČSÚ 2012, calculations: author

Tab. 5: Basic characteristics of selected developing municipalities
in the Hradec Králové Region
Municipality County

Population

Total growth

% growth

Nepolisy
Vlkov
Librantice

939
392
476

101
56
66

11%
14%
14%

Hradec Králové
Náchod
Hradec Králové

Source: ČSÚ 2012, calculations: author

Tab. 6: Basic characteristics of selected stagnating municipalities
in the Hradec Králové Region
Municipality County

Population

Total growth

% growth

Babice
Černožice
Bezděkov
nad Metují

Hradec Králové
Hradec Králové

193
1188

-25
-66

-13%
-6%

Náchod

475

-24

-5%

Source: ČSÚ 2012, calculations: author

The reason for not including municipalities with more than 2,000 inhabitants is that the
researchers used participation in the Village of the Year contest. For instance, in Vysočina
the largest municipality to have won the contest in the past three years is Jiřice, which was
included in the sample. Although the contest’s rules allow even small market towns with a
population of up to 6,200 inhabitants to enter, it is likely that larger municipalities did not
consider themselves to be villages. In view of the otherwise functional criterion of “winning
the Village of the Year contest”, this limitation was accepted with the proviso that the
methodology’s subsequent verification would have to focus on comparing the various
indicators’ values for smaller and larger municipalities ranging from 0 to 3,000 inhabitants.
Of the total 100 studied characteristics that could be assumed to somehow relate to a
municipality’s development potential, based on the case studies the researchers selected 12
indicators for tracking development potential and seven indicators for measuring social
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capital. These indicators were slightly altered in response to the comments and
recommendations from the focus group at which they were discussed in detail. Some
indicators were removed, while other characteristics that proved to be more suitable in
practice were included. Subsequently, the researchers chose 19 sub-indicators, structured
into 10 indicators that were used to create the municipal development potential index. One
half of these indicators relate to social capital. These were used to create a municipal social
capital index that can be used independently.
Description of applied indicators
01 – Distance from regional center
This indicator works with three figures: distance from municipality with extended
competence, distance from county seat and distance from regional capital. The distances
can be determined from applicable geographic information systems or from publicly
accessible online map services.
02 – Civic amenities
Civic amenities include infrastructure elements such as police stations, post offices,
primary schools, preschools, healthcare facilities, sewage systems, water supply systems,
gas mains, and bus and train service. Since this indicator is significantly influenced by a
municipality’s size, the researchers applied the coefficient for municipal size. The values for
this indicator can be found from publicly accessible databases such as the ČSÚ, the Towns
and Communities website, and IDOS.
03 – Unemployment
Unemployment levels in the relevant county are the kind of indicator for which it was
necessary to reverse the scale, since the municipality’s capacity for development is higher
when unemployment is lower. The county’s size category was chosen because we may
assume this to be the territory in which most of the municipality’s residents could find
employment. The data can be found in the ČSÚ database.
04 – Age index
The age index provides suitable information on the local population’s age distribution. It
was calculated as the number of persons over 65 per 100 persons aged 14 and under. Since
a lower index means that, in terms of development potential, the municipality possesses a
more favorable age structure, the scale had to be reversed. The data can be found in the
ČSÚ database.
05 – Subsidy index
This sub-index consists of the indicators for the average annual volume of subsidies over
the past three years and the number of projects realized with the help of such subsidies.
Both these indicators are included because of their complementarity. Without including the
number of projects, the volume of financing would be significantly distorted by costly
infrastructure projects such as the construction of a sewage system. At the same time, a
large number of smaller projects requires greater effort than implementation of one large
investment project. With this indicator, it is also important to take into account the
municipality’s size in the form of the individual coefficients. The data can be found in the
CEDR database.
06 – Voter turnout
Voter turnout is an indicator of the population’s civic engagement. According to the
theory of social capital, voter turnout should be greater in municipalities with a higher level of
social capital. Since there is a clear relationship between voter turnout and municipal size,
this indicator also makes use of the coefficients for the various size categories. The level of
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voter turnout for all municipalities in the Czech Republic is relatively easy to determine via
data from the Czech Statistical Office.3
07 – Residents’ activities
This indicator reflects the number of cultural, sporting and social events that take place
in the municipality each year, the percentage of residents who participate in at least one
event a year, and the number of CSOs4 active in the municipality – all while taking into
account the municipality’s size, since it is clear that larger municipalities have more events,
are home to more CSOs, and have a smaller percentage of residents attending social
events. For the number of events and number of CSOs, the coefficients were used to favor
smaller municipalities.
The number (that is, percentage) of residents who participate in community events must
be determined through personal interviews in the municipality. A suitable interview partner is
the mayor. More accurate information can be obtained by interviewing the organizers of the
various events and then comparing their answers. Such events are commonly organized by
the local volunteer firefighters, the physical fitness organization (usually TJ or Sokol) or
hunting associations. The number of locally active CSOs can be found on the municipality’s
website or through the ARES5 database. With a certain level of systemic error, the number of
local events can be determined form the municipality’s website. Not all municipalities provide
information for all local activities on their websites. Among the 18 studied municipalities,
those with a higher level of social capital provided information on their websites for more
events than municipalities with a lower level of social capital.
08 – Mayor’s activities
This indicator consists of four independent sub-indicators. Earlier research and findings
by other authors indicate that the mayor’s activities are of key importance to a municipality’s
development. The same opinion was heard at the focus group that was held as part of this
study. This sub-index includes: the frequency of the mayor’s communications (outgoing
phone calls, outgoing emails), the mayor’s participation in specific negotiations related to
municipal affairs (number of days outside of the municipality), and the mayor’s investments
into his own personal development (number of educational/training events attended).
The researchers also took into account the frequency of mayoral meetings with local
residents as determined by the case studies. However, it proved extremely difficult to acquire
comparable values for this sub-indicator. Especially in smaller municipalities, mayors engage
in numerous informal meetings that are extremely difficult to quantify. They take care of a lot
of business while just walking around town, working in their garden (people passing by may
stop to take care of their personal business), or even during random encounters with
residents outside of town. We may assume that the number of personal encounters will
correlate to the number of outgoing phone calls and outgoing emails, and so the inclusion of
this relatively easily and objectively measurable information should suffice.
At educational events, mayors not only learn new information or increase their human
capital, but also build or strengthen existing relationships. Attendance at suitable events
increases mayors’ social capital. It is nevertheless important to note that during their
personal interviews several mayors emphasized that they attend educational events only
grudgingly, and that they carefully choose which events to attend. This somewhat negative
attitude to educational events results from the extremely high number of such activities
available for this target group, and the fact that such events do not always meet the mayors’
needs and expectations.
Since it is clear that mayors of larger municipalities must engage in more communication
than mayors of smaller municipalities (more residents, more problems, more things to
3

Publicly accessible database: www.volby.cz
Civic sector organizations
5
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
4
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address), the frequency of communication is adjusted using the coefficient for municipal size.
In larger towns, official tasks are split among more people (municipal employees), so it is not
necessarily true that the mayors of larger municipalities attend more educational courses
than those from smaller municipalities. For this reason, the coefficient for municipal size was
not applied to this sub-indicator. The information for this indicator can be gathered only
through personal interviews with mayors. This indicator is the one most influenced by the
respondents’ subjectivity.
09 – Mayor’s social network
This aim of this indicator is to identify the mayor’s individual social capital. The
necessary information can be determined only through a personal interview, which is
significantly demanding in terms of time and organization. What is more, the results of such
interviews may be subject to error, since not every mayor’s answer may honestly reflect
actual circumstances.
During the case studies, this information was determined through extensive
questionnaires filled in by the municipalities’ mayors or, in one case, the vice mayor. The
most practically usable form proved to be the “position generator”. The information thus
determined was subsequently used to create an indicator characterizing the mayor’s social
network. The determined values are broken down into two sub-indicators – the number of
well known persons to whom the mayor can turn if necessary (the size of his or her social
network) and the number of positions in which these persons are active (the network’s
diversity). The larger and more a diverse an individual’s social network, the greater his or her
social capital. Further verification of this methodology may show that it will suffice in practice
to work with just one of these values. Since mayors of larger municipalities have more
opportunities for building contacts, this indicator was adjusted with a view to the municipal
size.
10 – Municipality’s tidiness
This indicator involves a comparison of the sum of various preselected characteristics on
a scale from 1 to 5, with the resulting value converted to a scale from 0 to 100 using the
methodology described earlier. Municipal size has no influence on this indicator. In order to
apply this indicator in practice and engage in a comparison of values determined by various
researchers in various municipalities, it becomes necessary to proceed according to a
uniform standard – i.e., the comparison of the sum of preselected characteristics. This study
looked at the state and quality of town hall, bus stops, the facades of private buildings, the
municipality’s central area, playgrounds, road repair, and public areas.
A municipality’s appearance can be assessed either on a personal walk through town or
remotely through the use of information technology. This study made use of Google Street
View, which enables virtual tours of even the smallest Czech municipalities. The findings
from this remote approach were later compared with the results of a personal visit to the
municipality, and no differences were found.
Indicators 06 to 10 relate to social capital; taken together, they make up the social capital
index. Indicators 06, 07 and 10 relate to collective social capital, while indicators 08 and 09
relate to individual social capital.
Development potential index (DPI)
The DPI values for the 18 studied municipalities range from 25 to 75. The great majority
of the selected developing municipalities achieved higher index values, although some
municipalities that had been selected as stagnating municipalities for the case studies
achieved values that were significantly higher than those for several developing
municipalities. Thanks to the detailed knowledge about these municipalities acquired from
personal visits and detailed socio-demographical data, we may state that the DPI revealed
the flaws involved in classifying municipalities as developing or stagnating on the basis of the
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four ingoing criteria, and provides a significantly more accurate and concrete picture of the
municipality’s true development potential.
It should be emphasized that the resulting value of a municipality’s development
potential does not reflect an assessment of the mayor’s performance or that of the local
council. Almost one half of the DPI’s weighting consists of factors related to disposition or
capacity that are not influenced by the local government (such as distance from regional
center or countywide unemployment), while others can only be influenced on a very longterm horizon of more than one electoral cycle (civic amenities, age index). Nor does the
index value in and of itself say anything about whether a municipality is good or bad or
whether life there is difficult or hard.
By using the development potential index in line with the methodology presented here,
we can compare various municipalities against each other in order to say whether one
municipality has a higher potential than another. By taking a closer look at the index’s
composition, we can determine what areas to focus on in a particular municipality in
order to increase its development potential: infrastructure, help during the implementation of
subsidy projects, promoting community life, helping the mayor build a network of contacts,
etc.
More detailed information on this study, including all forms and additional data, can be
found in Skála (2013).

Discussion
The present study represents an attempt at identifying indicators of a municipality’s
development potential whose values are relatively easy to determine and can be compared
across municipalities. The question remains whether the use of a municipality’s website as a
source of information represents too much of a methodological simplification. Reliance on
this source of information carries the risk that the relevant website may not contain all
information to the same extent as on other municipalities’ websites, which would end up
distorting any subsequent comparison of municipalities. In order to ensure a higher level of
validity for such data, it becomes necessary to verify such web-based information against
other sources – for instance, by interviewing members of locally active citizens’ groups.
Another possibility worth considering is the use of online service provided by private
entities for determining a municipality’s tidiness. In the present study, this service proved to
be a highly useful tool that provides a relatively accurate picture of the specific municipality
while offering significant savings in terms of the costs of a personal site visit.
The question remains whether the relevant institutions will use this methodology in their
work. For instance, for subsidy applications involving certain specific types of projects, the
values of the various DPI indicators could be used as assessment criteria in order to give
preference to those municipalities for which this type of project is of truly vital importance.
This would increase the chances that such financial support will reduce disparities between
developing and stagnating municipalities instead of widening them.

Summary
This article has presented a study aimed at creating a methodology for classifying rural
municipalities that can be applied for the creation, implementation and assessment of
policies related to rural areas. Using 18 case studies, regression analyses, and focus groups,
the study defined 10 indicators that it used to create a development potential index (DPI) for
municipalities. One half of these indicators relate to social capital; taken together, these form
a municipal social capital index (SCI). Since each of the indicators covers a different area of
the municipality’s potential and the municipality’s disposition, capacity, and ability to realize
its development are taken into account as well, the resulting index is relatively robust while
using a relatively small number of indicators. This enables a comparison of various
municipalities with each other, which can be used when targeting interventions aimed at
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reducing regional disparities. Thanks to the index’s composition, it is possible to determine
whether a particular municipality will be better served by interventions involving “soft” or
“hard” activities, whether it makes sense to develop the mayor’s social and communications
skills, and so on.
The methodology presented here requires additional testing on larger sample sizes,
followed by relevant adjustments, in particular in the coefficients related to municipal size.
Under no circumstances do the DPI values say anything about the mayor’s aptitudes or
lack thereof, nor whether a municipality is a good or bad place to live. Even municipalities
with a low DPI value can be home to satisfied residents with a capable mayor. Nevertheless,
the proper use of the DPI can lead to more precisely targeted interventions on the level of
individual municipalities and, by extension, to the more efficient use of public resources.
This study was realized with partial financial support from the Grant Agency of Charles
University in Prague.
This text was created as part of Specific University Research project SVV 2013 267 501.
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Dopady klimatických extrémů a migrace obyvatel v jižní
Asii: Percepce a znalosti místních expertů
Climate Extremes Impacts And Migration In South Asia:
The Concept And Local Experts' Knowledge And
Perception
Robert Stojanov, Ilan Kelman, Barbora Duží, Dmytro Vikhrov, David Juřička

Abstrakt:
Text se zabývá konceptem environmentální migrace a případovou studií z jižní Asie,
především z vybraných regionů Bangladéše, Indie a Malediv. Zkoumali jsme, jak je ovlivněno
živobytí místních obyvatel ve vztahu k dopadů, klimatických extrémů. Migrace takto bývá
označována jako aktivní adaptační strategie reagující na kombinaci skutečných nebo
vnímaných hrozeb ze strany environmentálních změn. V rámci výzkumu se zabýváme tím,
jak místní odborníci vnímají environmentálních faktory ve vztahu k populačním procesům v
regionu jižní Asie, specificky v jihovýchodní Bangladéši, v indickém západním Rajasthanu a
Asámu, a na ostrovních Maledivách. Naše výzkumné aktivity ze zmíněných oblastí mezi lety
2008 a 2013 nám umožňují srovnat vnímání dopadů klimatických extrémů na živobytí
místních obyvatel ze strany expertů. Výsledky našeho výzkumu potvrzují, že klimatické
extrémy jsou vnímány místními experty jako jeden z klíčových faktorů migrace obyvatel v
některých regionech. Jedná se především o Bangladéš, kde migraci můžeme vnímat jako
aktivní adaptační strategii. Nicméně obyvatelé jiných regionů, například na Maledivách,
preferují odlišné adaptační opatření.

Klíčová slova:
klimatické extrémy, migrace obyvatel, adaptace, Indie, Bangladéš, Maledivy, jižní Asie

Abstract:
The paper deals with concept of environmentally-induced migration and case study from
South Asia with a special focus on Bangladesh, India and Maldives. We investigate how
livelihood activities of local population are affected by climate extremes. In this context,
migration usually represents a proactive adaptation strategy responding to combination of
real and perceived environmental change. We examine perception of environmental factors
by wide range local expert community conducting field research and interviews with experts
in four regions in South Asia – provinces of South-West Bangladesh, Indian Rajasthan and
Assam, and Maldives. Our research activities from 2008 to 2013 enabled us to compare
perception of livelihood conditions and climate change consequences. Our results confirm
that the climate extremes are perceived by local experts as one of the key factors of
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population movements in some regions, especially in Bangladesh and migration could be
viewed as pro-active coping/adaptation strategy. However people in other regions prefer
different adaptation strategies, such as in Maldives.

Key words:
climate extremes, migration, adaptation, India, Bangladesh, Maldives, South Asia

Introduction
Environmental degradation, resource depletion and natural hazards play a contributing
role as an important ‘push’ factor in affecting population movement1 in human history, often
filtered through contexts of poverty, food deficiency, conflicts and social inequity. In this
context, Myers (2001), Brown (2004) and others have detailed the rapidly increasing number
of incidents that force people to leave their homes due to environmental stress. People rarely
move for a single reason, and not every environmental degradation leads to permanent
migration. The motivation to migrate involves a complex web of multiple factors that denote
individual belief, pursuit and dreams, or collective decisions for family or tribal groups, under
a specific regional/ national economic, social, political environment. King (2006: 545-546)
suggests that environmental degradation may be the underlying cause of migration.
Nevertheless, the various definitions of environmental migrants (refugees) were criticized
or disputed from conflicting viewpoints. Piguet (2008) quotes a number of terminological
variants of environmental migrants (refugees) used by researchers to refer to persons fleeing
environmental disturbances. For example, terms such as ecological refugees, ecological
migrants and ecomigrants are adopted in the literature in various language combinations
(Piguet 2008: 4). McNamara (2007: 14) notes the terminology differences, arguing that the
term does little to work towards an understanding of the complex processes involved in
displacement. Black (2001), one of the most cited scholar on the issue, agrees that
environmental degradation and natural hazards may be important factors in the decision to
migrate, but conceptualizing environmental change as a primary cause of forced
displacement is unhelpful, intellectually unsound and unnecessary in practical terms (Black
2001: 1).
A more reasoned critical approach suggests that to isolate individual causal agents of
population movement as entirely environmental may be inappropriate. On this matter,
Castles (2002: 2) points out a clear disciplinary divide within the literature between those with
ecology, geography, or environmental studies background and migration or demography
specialists. The first group tend to be strong advocates of environmental ‘refugees’, which
are regarded as a new category of migrants (Myers and Kent 1995; Brown 2004; Leiderman
2002). In contrast, the migration or political studies specialists (Black 2001; Homer-Dixon
1993) seem to be much more sceptical about the concept, dreading a water-down of the very
concept of refugees.
Experts of refugee studies (e.g. Black 2001; Castles 2002) argue that there are no
environmental refugees as such; however the environmental factors do play a part in forced
migration and displacement due to environmental factors are closely linked to other factors,
such as socio-political instability, ethnic conflict, weak states, inequitable distribution of
resources and abuse of human rights. Thus, as argued by Castles (2005: 4), it is difficult to

363

define who is an environmental or disaster displacee, or to quantify this category in any
meaningful ways, while the emphasis on environmental factors can be a distraction from the
central issues of development, inequality and conflict resolution.
Myers (1994) acknowledged the difficulties in making clear distinctions between the
refugees driven by environmental factors and those who are forced by economic conditions.
It is vital to take into account that people who migrate as a result of outright poverty are
frequently driven by the root causes of environmental degradation. Myers (1994) claims that
people have migrated in large numbers and proportions in the past mainly due to deficits of
natural resources (e.g. land degradation and famines). Countries, such as the Philippines,
Ivory Coast and Mexico, may lose bulk of their forests within half a human lifetime. Ethiopia,
Nepal and El Salvador may lose much of their farmland topsoil, if not all, within the next few
decades; Jordan, Egypt and Pakistan may find themselves suddenly suffering acute deficits
of water. Myers (1994) argues that the entire Earth seems to be experiencing climate change
in what is, relatively speaking, extremely short period. Any of these environmental debacles
are likely to generate population dislocation in exceptionally large numbers (Myers 1994).
However, Suhrke (1993: 4-7) argues, based on the environmental change and
population movement literature, that two different and opposing perspectives can be
discerned. On one hand, the minimalists are advocates of the view, primarily found in
migration studies (compare with Castles 2002: 2, for instance), that environmental change is
a contextual variable that can contribute to migration, but warns that there is a lack of
sufficient knowledge about the process to draw firm conclusions. According to the
minimalists, some environmental degradation by itself is insufficient as the cause of migration.
Migration serves as one of the several coping strategies for rural populations to deal with
poverty, which in itself reflects a combination of social, economic, environmental and political
parameters. On the other hand, the maximalists are proponents of this perspective, arguing
that environmental degradation has already uprooted people in a large scale, and more
displacement is on the way. The maximalists tend to extract the environmental variable from
a cluster of migration causes. Suhrke (1993: 6) criticizes maximalists for their uncritical
approach to the issue with a very general and all-inclusive definition of (environmental)
refugees.
Similarly Bilsborrow (1992: 3-4) surveyed the role of environment, such as land
degradation or drought, in influencing rural populations’ out-migration decisions.
Environmental degradation may induce out-migration by income effects (for example, by
limiting income-generating opportunities as a result of declining soil fertility or depletion of
water supply). Migration may also be regarded as part of a household survival strategy in
which greater severity or frequency of drought or flooding may increase household income
instability, further making the environment less pleasant or habitable. Nevertheless,
Bilsborrow (1992: 3) also believes the existence of ‘environmental refugees’ in extreme
cases, such as drought or natural disaster where the role of environmental factors in
impelling out-migration becomes clearly evident, and those forced to move are labelled as
‘environmental refugees’. Finally, Kibreab (1997: 33) at this approach argues that
environmental change and population displacement are the consequences of war and
insecurity rather than their causes. War and insecurity force people and their animals to
relocate and congregate in safe areas.
Massey, Axinn and Ghimire (2010) assert that the scarcity of good data on the subject
explains the lack of consensus about environmental effects on migration. Stojanov (2006)
adds that scientists have not yet accepted common methodological procedures for the
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estimation and prediction about environmentally-induced migration at both global and
national level. Nonetheless, Massey, Axinn and Ghimire (2010) argue that some specific
case studies do appear to link population growth, environmental deterioration, and political
violence to migration. However, these studies also show that environmental conditions are
nothing more than one of several complex and interconnected variables whose mutual
influence can hardly be sorted out in qualitative accounts.
Despite all these disputed terminologies, it is in our view that the term ‘environmental
migrant’ appears to be more representative and less confusing in describing those who are
uprooted as a result of environmental change. By contrast, the term ‘environmental refugee,’
does not fall under international or national legal definitions of the refugees set out by the
UNHCR, and may have restricted the broad context of environmentally induced migration
phenomenon2.
For the purposes of this paper, we define ‘environmental migrants’ as people who are
forced to leave their traditional habitat, temporarily, circularly, for long-term or permanently,
because of lacking natural resources and/or environmental disruption that have jeopardized
their existence and affected their quality of life. Thus, the home-region is no longer able to
ensure the local’s livelihoods security and they move either within their country or abroad.
The term ‘environmental disruption’ refers to any physical, chemical and/or biological
changes in the ecosystem (or the resource base), rendering it temporarily, circularly, for longterm or permanently in which human existence can no longer be supported. Environmental
disruption, often triggered by population pressure and poverty, may be caused by natural
and/or anthropogenic processes (see Myers 1994, Myers 2001a, Leiderman 2002, Stojanov
2008).
The data for this study were semi-structured in-depth expert interviews of in South-West
Bangladesh along the Brahmaputra-Ganges Delta (Barisal and Khulna Districts),
Bangladeshi migrants’ targeted areas in Assam’s capital Guwahati and its broader rural
surroundings, in Western Rajasthan (Pali District) in India, and finally in three islands in
capital Malé district in Maldives. The semi-structured and in-depth interviews with 44 local
experts on environment, climate, migration-population movement, development, social and
political local issues were conducted in Bangladesh and Assam in 2008, in Nepal 2009, in
Rajasthan in 2011 and in Maldives in 2013. Ten experts originated from Bangladesh, 19
experts were from India (including two European experts who lived in targeted areas in India
for more than 15 years) and 15 experts were originated from Maldives.

Environmental Change and Migration in South Asia
Predictions of climate change impacts vary across regions. Although these trends are
manifesting diversely, it is apparent that South Asia region belongs among the most
vulnerable regions due to already ongoing civilization pressure on the environment. The
region is characterized by the rapid urbanization, high population growth and density,
intensive land and resource use for agriculture and industry production. From this complex
point of view, the ability of society to cope with environmental change depends on its natural,
social and economic vulnerability factors. Vulnerability is influenced by exposure of society to
weather and climatic events, sensitivity in terms of extend to what society can absorb
changes without suffering harm and adaptive capacity to modify its behaviour so as to better
cope with stress (ADB 2012).
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Specifically, main environmental disruptions induced by climate change were identified in
case of South Asia: sea-level rise and storm surge, cyclones and typhoons, flooding, water
stress (ADB 2012:20-21), declining land cover (Massey et al. 2010). Coastal areas, lowlands
and river delta areas are in threat of sea level rise, especially in the form of loss of suitable
land for living and agriculture, loss of coastal vegetation and forests and salt water intrusion
into surface and groundwater (Preston et al. 2006). The most threatened are the deltas of the
Ganges and Brahmaputra in Bangladesh, then in West Bengal in India, the deltas of
Godavari, Indus and other areas (ADB, 2012). Projects suggest that these people will face
more frequent flash floods induced by higher precipitations in the monsoon period (Islam et
al. 1994: 22). These areas are vulnerable in terms of depth and spatial extent of flooding,
due to increases in peak discharge of the Brahmaputra and the Ganges rivers (Mirza et al.
2003: 315). Karim and Mimura (2008: 499) argue that flooding depths, especially within 20
km from the coastline, are 30–40 per cent higher with respect to previously estimated depths.
It is alarming because in some places flood water would inundate first floor of the existing
cyclone shelters where people normally take shelter during a cyclonic event.
Similarly, river erosion processes made about 1.2 million people homeless in 1993-1994
(Islam et al. 1994: 23) and they took place in 50 districts out of total of 64 in Bangladesh
(Saadi 2003: 48-49). Other research indicates that in Bangladeshi urban slums up to 50 per
cent of the squatter dwellers stated that they moved to the cities due to river bank erosion
(Perch-Nielsen et al. 2008: 382).
Intensification of the monsoon activities, occurrence of extreme weather events, together
with higher risk of flooding increases the risk of landslide and soil erosion with negative
effects on running agriculture and livelihoods of inhabitants. Regions at greatest risk are
those located under Himalayas - northern Pakistan and northern India, Nepal, Bangladesh
and river basins in all countries in question. Abrar and Azad (2004) show that riverbank
should be recognized as a major natural hazard that adversely affects the lives of millions of
people in Bangladesh each year. Another problem is intensified process of snowmelt in
Hindu Kush Himalayn Region Mountains that feed up major South Asia river basins, such as
Gandes, Indus and Brahmaputra (Panday et al. 2011). In general, despite variability in
process of melting glaciers, process of snowmelt will strongly influence all river basins and
could contribute to deteriorating impacts of seasonal flood in lowlands of south Asia,
especially in Bangladesh.
Changing patterns of precipitation impose serious risk for agricultural land in regions of
already drier arid/semi-arid regions, located especially in rain shadow. These regions already
suffered from water stress, located mainly in west of the Himalaya, parts of Indus valley, and
Rajasthan (ADB 2012). According to Kummu et al. (2010), measures of water scarcity
indicated that currently South Asia was the region with the highest proportion (91%) of
people experiencing water shortage.
Early empirical studies dealing with climate-related migration focused on migration in
drought affected areas (Findley 1994). Other papers dealt with sea level rise on small islands
(Locke 2009). Some recent studies have focused more on the impact of floods or tropical
storms on the population in selected regions (de Sherbinin et al. 2011). Nevertheless, all of
the publications have emphasized the multi-factor approaches in migration decision
processes (McLeman 2011, Hugo 2011).
Bangladesh being a poor country is more vulnerable to environmental change and its
consequences due to a lack of financial resources enabling application of expensive
adaptation technologies, demographic factors (the highest population density in the world at
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a level of 1156 people per square kilometre), and natural conditions of the country (most of
the country consists of inundation lowland affected by regular floods). Climatologists and
relevant social scientists claim that a large coastal part of Bangladesh will submerge in the
coming two decades (Agrawala et al. 2003). Already over populated, Bangladesh is going to
face even greater population pressure from the coastal areas.
Scientists, climatologists and policy makers arrived at a consensus about imminent
catastrophe that Bangladesh is likely to be hit by due to sea level rise. Loss of coastal land
due to the sea in this vulnerable zone is predicted to reach up to 3 percent by the 2030s, 6
percent in the 2050s and 13 percent in 2080 (Pender 2008). Barnett (2003) argues that the
people to be displaced by the sea level rise from the areas would spread within Bangladesh,
but a significant number would likely move to neighbouring countries.

Empirics from the Field
The motivations for both internal and international migration usually depend on many
personal, household, regional and international factors and people rarely migrate for one
alone. Interviewed experts from each of the country confirmed several reasons for migration.
Most of the experts confirmed that economic reasons play the most significant role in
decision-making regarding migration movement, in both pull and push forms, however the
combination of another historical, economic, demographic, environmental and other different
factors play role in the migration decision-making processes, as well as social factors (health,
education, migration networking).
However the environmental factors seem to be the second-most important cause and in
some cases even dominant for migration in Bangladesh and one of the most important in
Western Rajasthan. We identified these environmental changes in the country as playing
significant role in decision-making process of households/individuals to migrate: river bank or
river islands erosion; floods; tropical cyclones; drought; river dam construction in one location;
land salinization in selected regions; and natural sources scarcity such as lack of land for
agriculture, and safe water scarcity. In that way we have to say that we did not recognize the
environmental factors in causes of out-migration in Maldives, according to the preliminary
results of our research, however the country is possible under risk of sea level rise.
Floods and river erosion processes (and their combination) were identified as the most
frequently mentioned environmental causes for migration of many people or families in
Bangladesh, however it is also a frequent cause of migration in Assam. One expert used the
term “river nomads” in this context.
Cyclones force many people to move, however it is predominantly the strategy of
temporarily migration. Nevertheless, the consequences of the natural events, such as
economic poverty, loss of relatives, etc. graduated by impacts of climate change that could
lead to more massive and permanent migration. In particular, sea level rise is frequently
mentioned with consequences of climate change in South Bangladesh. It is connected with
other negative impacts, such as greater intensity and frequency of inundation, flooding of
some islands. Further, the livelihood and economic patterns of locals is strongly affected, for
instance farming crops, fishing, and grazing. In the context, the interviewed experts
explained their fear of the future progress of the sea level rise in the region.
Extreme droughts and water deficiency caused by rainfall seasons variability or absence
of rains affected population in Rajasthan more frequently in last two decades than before.
The experts confirmed variability and low intensity of winter rainfalls and more frequent
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trends of monsoon rainfalls that become more intensive and appear within shorter period of
rainy days in the region. Recent trend shows that both rainfall seasons come with two-month
delay. These changes of hydrological cycle contribute to reducing amount of the groundwater
recharge and production of regular agricultural crops such as wheat, rice, cotton, sugar cane,
as well as more sensitive types of crops such as sorghum, millet, corn, sesame, mango,
soya, peanuts which demand sufficient supply of rain water.
The most frequently mentioned livelihood activities perceived to be affected by
significant environmental change at short and long time scales, including climate change, are
housing and farming, particularly rice and wheat production which is generally main source of
local livelihoods in rural areas of South-West Bangladesh and West Rajasthan.

Conclusion
This research investigated the role of environmental factors and climatic condition in
migration processes in South Asia using the case study of selected regions in South-West
Bangladesh, Indian Assam, Western Rajasthan and Maldives islands. Our results indicate
that except for economic motivation, significant influence of environmental change and
climate change on livelihood condition of local population becomes a push factor for
migration, except in the recent situation in Maldives. The role of climate change (variability)
mostly consists of growth of intensity and frequency of any natural events such as floods and
tropical storms/hurricanes, change of timing of precipitation regime. The trends of sea/river
water level rise following by water erosion also play an important role. In case of drought and
water deficiency, the climate change plays the main role as the initiator of these processes.
Our field research results summarized local experts’ perceptions of
environmental/climate threats and demonstrated that experts’ statements were in strong
relation with theoretical background and field research concerning climate change impacts in
target regions. Experts unanimously disagreed that climate change was only a remote
problem and they seemed to care about it a great deal. Their general sense of anthropogenic
pressure on environmental conditions with combination of climate change (variability) could
be generally expressed as a "real threat", "dangerous" or "significant problem". All experts
perceived all countries with high vulnerability to risks related to the climate change.
Our fieldwork identified the awareness of environmental stress of main livelihood
activities of local population such as housing and agricultural production due to natural
hazards and environmental change such as water scarcity and pollution, floods, drought,
land degradation, sea level rise, etc. In this context, the role of local experts seems to be
irreplaceable in exploring adaptation strategies concerning climate change impacts.
Human migration is consensually perceived as a well-functioning mechanism applied in
Bangladesh and India by various societies throughout history as part of their resource
utilization strategies and coping with climate variability. Migration is a part of a survival
strategy that can lead to the improvement of migrants’ security, however at the cost of some
losses. We conclude by stating that more field research is needed and that this research
should focus on obtaining the new data about types of migration and migration flows in the
region and shed some more light on the climate change and migration processes.
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Vývoj produkce a zahraničního obchodu kávy v hlavních světových
produkčních centrech
Development of production and the international trade of coffee in
the world's major production centres
V. Tamáš, D. Nguyenová
Abstract
TAMAS, V., NGUYENOVA, D. Development in the commodity chain of coffee in the world's
major production centres. The paper deals with analyses of changes of selected factors
driving the growth in the world's major production centres participating in the global coffee
commodity chain. It is also characterized the standard model of coffee commodity chain
together with the specifics affecting streams surveyed commodities on the world market.
Key words
Agribusiness, export, import, commodity chain of coffee, world production centres
Abstrakt
Tamáš, V., NGUYENOVÁ, D. Vývoj v komoditní vertikále kávy v hlavních světových
produkčních centrech. Příspěvek se zabývá sledováním změn vybraných faktorů určujících
vývoj produkce a exportu v hlavních světových produkčních centrech zapojených do globální
komoditní vertikály kávy. Rovněž je charakterizován standardní model komoditní vertikály
kávy společně se specifiky ovlivňující toky zkoumané komodity na světovém trhu.
Klíčová slova
Agrobyznys, export, import, komoditní vertikála kávy, světová produkční centra

Úvod
Káva je jednou z nejvíce obchodovatelných komodit na světě, jež nám skrze produkčněspotřební model umožňuje porozumět vztahu mezi zeměmi rozvinutými a rozvojovými.
Většina produkce kávy pochází z jižní polokoule, kdežto zpracování a zejména spotřeba
kávy z etnocentrického pohledu tradičně probíhala na trzích Evropy a Severní Ameriky.
Ponořením se do dávné historie kávového průmyslu je však zjištěno, že tomu bylo v mnoha
případech zcela jinak a káva je například v Etiopii tradičním nápojem již po staletí. Na druhou
stranu byla káva zavlečena do většiny produkčních zemí koloniální vládou, čímž se vztah
obyvatel exportních zemí kávy ke spotřebě této komodity může značně lišit v závislosti na
klimatických podmínkách, existenci substitutů či dlouhodobě zakořeněných tradicích
v produkčních zemích.
S neustálým rozvojem a zvyšováním příjmů obyvatel po celém světě se však s růstem
životní úrovně mění návyky populace rozvojových oblastí. Ty jsou do značně míry ovlivněny
ekonomickými a zejména sociálními dopady globalizace, kdy například lidé rozvojových zemí
přebírají vzory hodnot, chování a stylu života jiných zemí.
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Obchodování s kávou na komoditních burzách se vyznačuje značnou nejistotou mezi
prodejní a nákupní stranou už jen z toho důvodu, že se obchoduje s terminovanými
kontrakty. Ty umožňují prodat či koupit kávu ještě před samotným vypěstováním za
dohodnutou cenu, ve stanovené kvalitě, množství a domluveném čase a místě předání. Tento
druh obchodování je tedy ovlivněn jak mnoha vnitřními, tak zejména mnoha nevyzpytatelnými
vnějšími faktory trhu, na kterých může v jednom okamžiku zemědělec či obchodník ihned získat či
ztratit. To je způsobeno značnou volatilitou cen na těchto trzích, kterou do roku 1989 koordinovala
Mezinárodní dohoda o kávě. Členské země Mezinárodní organizace pro kávu (ICO) se však dále
nedokázaly domluvit na osudu této dohody, a proto v posledních 20 letech dochází ke značné
kolísavosti cen.

Cíl a metodika
Cílem příspěvku je charakterizovat širší souvislosti vývoje produkce a zahraničního obchodu
v komoditní vertikále kávy ve hlavních světových produkčních centrech. Metodicky je analýza
založena na komparaci vývoje ve vybraných ukazatelů produkce a zahraničního obchodu ve
významných světových produkčních centrech. Analýzy jsou založeny na výsledcích zpracování
sekundárních dat ICO, ITC, FAO a USDA o vývoji sledovaných ukazatelů, a odborných periodik
zaměřených na sledovanou tématiku.

Výsledky a diskuse
Komoditní vertikála kávy se v každém produkčním centru liší nejen z hlediska rozdílnosti
produkčních systémů, zpracovatelských metod a organizace sektoru, ale i z pohledu tradičních
postupů a vztahů mezi producenty a obchodními partnery. Např. významní výrobci kávy
v Guatemele sklizenou kávu olupují, třídí, dávají do pytlů a takto zpracované kávová prodávají přímo
vývozci. V Indonésii existuje mnoho zprostředkovatelů, kteří kávu vykupují nezpracovanou od
drobných zemědělců. Obchodní výměna probíhá obecně mezi sběrači, zprostředkovateli a
obchodníky většinou v rámci vesnice [Graaff 1986]. Kávový průmysl není ve většině významných
produkčních center plně pod kontrolou státních institucí. Nicméně státní instituce hrají významnou
roli ve většině významných produkčních center, prostřednictvím regulace exportu a domácího
odbytu kávy [Graaff 1986]. Káva se v mezinárodním obchodě prodává na burzách nebo trzích
futures. Struktura mezinárodního obchodu s kávou je jak v Severní Americe, většině zemí Západní
Evropy tak Japonsku velmi podobná. Káva je obvykle nakupována od vyvážejících zemí
mezinárodními organizacemi, které se specializují na obchod s komoditami. Ve většině případů
pražírny nakupují kávu nejdříve od těchto organizací nebo od zprostředkovatelů, kteří zastupují
určité skupiny výrobců daného produkčního centra. Největší pražírny v Evropě vlastní své
vnitropodnikové společnosti, které nakupují kávu přímo ve vybraných světových produkčních
centrech.

Milióny pytlů
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Obr. 1: Přední společnosti obchodující s kávou v roce 2010
[zdroj: vlastní zpracování dle ITC 2011]
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Káva je jednou z komodit, která nám umožňuje porozumět vztahu mezi komoditním trhem a
rozvojem. Káva se pěstuje asi v 80 zemích světa, jež leží v topických oblastech mezi obratníkem
raka a kozoroha. Převážně se jedná a jižní část polokoule tj. především producenty v rozvojových
zemích, ale spotřeba je soustředěna ve větší míře v ekonomicky vyspělých zemích. Tento
produkčně-spotřební rozměr, tak umožňuje nahlédnout do ekonomických vztahů mezi zeměmi
rozvinutými a rozvojovými [Daviron 2005].
Největší podíl produkce v letech 2002 – 2011 zastupovali země Latinské Ameriky a Karibiku
(59%), například Brazílie, Kolumbie, Mexiko aj., a poté země Asie (28%), jimiž je Vietnam,
Indonésie, Indie a Filipíny. Africké země se na produkci podílely 12%, kdy jsou největší producenti
zastoupeni Etiopií, která se svým objemem produkce umístila v roce 2011 na 5. místě hned za
Kolumbií. Významnou produkci zastává také Uganda a Pobřeží slonoviny [FAOSTAT 2012].
Prvenství z hlediska objemu světové produkce kávy zaujímá už dlouhá léta Brazílie, která
v deseti-ročním průměru vyprodukovala 2 490 964 tun kávy, což je stále o 60% více než druhý
největší světový producent – Vietnam. Ve Vietnamu bylo v průměru vyprodukováno 986 125 tun
kávy. Na třetím místě se umístila Kolumbie a těsně za ní je Indonésie.
Na obrázku 2 je znázorněno 5 největších producentů kávy a vývoj jejich produkce od roku
2008/2009 až do roku 2011/2012. Dle USDA [2012] je pro rok 2012/2013 předpovězena rekordní
produkce 151 milionů pytlů kávy, což činí růst o více než 7 miliónů pytlů. Předpověď brazilské
produkce činí 55,9 milionů pytlů.

Vývoj produkce 5 největších producentských zemí
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Obr.: 2: Vývoj produkce 5 největších producentských zemí
[zdroj: vlastní zpracování dle USDA 2012]
Mnoho nízkopříjmových zemí je v současnosti přímo závislých na vývozu kávy, jež činí vysoký
podíl příjmů z jejich celkových vývozů. Po druhé světové válce se káva stala hned po ropě druhou
nejcennější obchodovatelnou komoditou na světě [Daviron 2005]. Káva je nejobchodovatelnější
zemědělskou komoditou, kdy se například v roce 2009/2010 přepravilo 93,4 milionů pytlů kávy
v hodnotě 15,4 miliard USD [ICO 2013]. V roce 2011/2012 bylo přepraveno 101,532 milionů pytlů
kávy a v nadcházejícím roce se předpokládá rekordní export až 103,524 miliónů pytlů. Export zemí
jako Kolumbie, Honduras a Indonésie nepřesáhl více, než 9 milionů pytlů kávy a v současnosti se
odhadují jejich vývozy jen do 6,5 milionů pytlů. Prvenství si stále drží Brazílie, kterou však dohání
Vietnam, kdy v roce 2011/2012 činil rozdíl v exportu těchto zemí necelých 10%. Brazilská produkce
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je sice více než dvojnásobně vyšší než vietnamská. Celkový vývoz kávy je ovlivněn jak úrovní
domácí spotřeby na obyvatele, tak i velikostí populace dané země.

V miliónech 60 kg pytlích
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Obr. 3: Vývoj exportu 5 největších vývozců kávy
[zdroj: vlastní zpracování dle USDA 2012], *predikce USDA
Vývoz kávy přispívá v mnoha zemích jednak k devizovým příjmům, ale také zastupuje
významný podíl na hrubém domácím produktu. Jak je zobrazeno na obrázku 4, pro sedm zemí
exportujících kávu přesáhl průměrný podíl vývozů kávy na celkových příjmech z vývozu 10%
v období mezi rokem 2000 a 2010. Nejvyššího podílu 59% dosahuje Burundi. Podle údajů CIA 2012
je tato země však jedna z nejméně rozvinutých na světě, v zemědělství zde pracuje 93,6% (v roce
2012) obyvatel, HDP na obyvatele činí: 600 USD, tím se Burundi řadí na 226. pozici ve světě. Podíl
vývozu kávy na celkových příjmech z vývozu největších exportérů činí pouhá 2%. Význam exportu
kávy u mnoha zemí klesá v závislosti na diverzifikaci jejich ekonomik.
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Průměrný podíl vývozu kávy na celkových příjmech z vývozu v
letech 2000 - 2010
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Obr. 4: Průměrný podíl vývozu kávy na celkových příjmech z vývozu v letech 2000 – 2010
[zdroj: vlastní zpracování dle ICO 2012]
Importní destinace pro kávu se nachází z velké části v západních vyspělých zemích. V EU
končí více než polovina dovozů zelené kávy, za rok 2011/2012 importováno 44,1 miliónů pytlů kávy
(viz obrázek 5), přičemž se v dalším roce očekává menší zvýšení importu asi o 3%. Předními
dodavateli pro Evropu jsou Brazílie, která dováží až 25% importované kávy, dále Vietnam, který se
podílí 18% a Kolumbie, jež zastupuje dovoz 13% [USDA 2012]. Druhou největší importní destinací
jsou USA, kam se dováží hned po Evropě druhé největší množství kávy. Největšími dovozcem je
opět Brazílie (25%), poté Vietnam, který se podílí na celkovém importu USA 18% a následně
Kolumbie vyvážející 13%. Třetím největším trhem pro kávu je Japonsko, poté Alžírsko a Kanada.
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V miliónech 60 kg pytlích
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Obr. 5: Největší světová spotřebitelská centra kávy (zelená káva) – hrubý import
[zdroj: vlastní zpracování dle USDA 2012], *odhad USDA
Veškerá káva převezena z hlavních světových produkčních center do spotřebitelských
destinací je zahrnuta do tzv. hrubého importu. Tento indikátor však nevykazuje poptávku
u v cílových zemích importu, jelikož je káva většinou znovu exportována do jiných destinací.
Odečtením tzv. re-exportu od hrubého importu získáme čistý import, který vyjadřuje spotřebu v dané
zemi či regionu.
Jednotlivé ukazatele v čase jsou znázorněny v tabulce 1.
Tab. 1: Hrubý a čistý import dle druhu vyvážené kávy (2005 – 2010), milióny pytlů
Položka
Hrubý import
Zelená káva
Pražená káva
Instantní káva
Re-export
Zelená káva
Pražená káva
Instantní káva
Čistý import
Zelená káva
Pražená káva
Instantní káva

2005
116,3
89,7
10,9
15,7
28,9
8,3
10,4
10,2
87,4
81,4
0,5
5,5

2006
121,7
93,3
12,3
16,1
30,6
8,9
11,6
10,1
91,1
84,4
0,7
6

2007
126,5
95,9
12,9
17,7
32,9
9,4
12,4
11,1
93,6
86,5
0,5
6,5

2008
130,1
98,2
14
17,9
35,6
11,7
13,6
10,4
94,5
86,5
0,4
7,5

2009
127,4
97,3
14
16,1
36,1
11,2
14
10,9
91,3
86,1
0
5,2

2010
131,6
99,4
15,2
17
38,8
12,2
15,1
11,5
92,8
87,2
0,1
5,5

[zdroj: vlastní zpracování dle ITC 2011]
Z tabulky je patrné, že v roce 2010 bylo přepraveno celkem 131,6 milionů pytlů kávy (hrubý
import). Z toho bylo 75,5% kávy zelené, 11,5% kávy pražené a 17% kávy instantní. 29,5% kávy bylo
poté z hrubého importu přepraveno do dalších destinací a 70,5% kávy přepravené přímo
z produkčních zemí se spotřebovalo v prvotních zemích importu.

Závěr
Káva je jednou z nejobchodovatelnějších tropických komodit na světě. V mnoha rozvojových
zemích je klíčovou prodejní plodinou zajišťující zaměstnání více než 26 mil. lidem. V Brazílii
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se v současnosti vyprodukuje více než jedna třetina světové produkce kávy. Podle predikcí
USDA se bude globální produkce i nadále zvyšovat, což dokazuje i předpověď pro rok 2013,
kdy má být dosažena nejvyšší úroda kávy v historii. Druhým největší produkční centrem je
Vietnam, dále Indonésie, Kolumbie a Indie. Z hlediska vývozu kávy, je na prvním místě
taktéž Brazílie, za kterou se řadí (pouze o cca 10%) Vietnam. Brazílie je největším
produkčním centrem kávy, kde zároveň dochází dlouhodobě ke zvyšování domácí spotřeby
kávy. Toto výrazné zvýšení spotřeby (sledované v posledních 20 letech) je vyvoláno
zejména národními marketingovými strategiemi.
V poslední dekádě byl zaznamenán silný růst globální poptávky po kávě. Nové trendy
naznačují, že se spotřeba kávy přesouvá do zemí rozvíjejících se trhů (např. Alžírsko,
Rusko) a trhů zemí exportujících kávu. To je způsobeno vlivem mnoha faktorů, například
zvyšujícími se příjmy obyvatelstva dané země, globalizačními vlivy či důslednými snahami
exportních zemí expandovat na rozvíjející trhy a trhy tuzemské. Úroveň spotřeby kávy na
obyvatele je však na rozvíjejících se trzích a trzích produkujících kávu na stále nízké úrovni.
Růstem domácí spotřeby kávy v těchto produkčních centrech se rovněž projevuje ve vývoji
světové poptávky po kávě.
Zvýšením domácí spotřeby v zemích produkující kávu se může vytvořit mnoho interních
přínosů, jako je například generování nových pracovních míst ve všech oblastech spojených
se zpracováním a distribucí kávy a odbytu kávových nápojů. Další přínos vyplývá z toho, že
je hodnota zpracované kávy mnohonásobně vyšší než vývozní cena nezpracované kávy,
čímž by se mohlo vyšší mírou přispět daněmi do státní pokladny a mohlo by se tak docílit
ekonomického rozvoje. V daných zemích se může rozvinout podnikatelská činnost a může
se vytvořit přirozené odbytiště pro nadbytečnou produkci. Kromě toho nebudou zemědělští
výrobci díky vysoké domácí spotřebě tak vystavování fluktuacím na světových trzích s
kávou, protože se značná část produkce spotřebuje na domácím trhu.
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Zdravotní důsledky znečištění ovzduší v Ostravě a jejich
ekonomické konsekvence
Health effects of air pollution in Ostrava and their
economic consequences
Dominika Tóthová

Abstrakt:
Článek se zabývá problematikou znečištění ovzduší a jeho zdravotními důsledky. Cílem
příspěvku je klasifikovat ekonomické náklady, které v této souvislosti vznikají. Příspěvek se
věnuje charakteristice kvality ovzduší v Ostravě a následně analýze zdravotního stavu
dětské populace, která je znečištěním nejvýznamněji ovlivněna. Jsou zde kategorizovány
náklady, které vznikají přímo v souvislosti se zhoršeným zdravotním stavem v Ostravě.
Členění částečně vychází z metody Cost-of-illness, částečně z originálního hodnocení
reflektující zdravotní stav dětské populace v dané oblasti.

Klíčová slova:
znečištění ovzduší, Ostrava, zdravotní důsledky, ekonomické náklady

Abstract:
The article deals with the problem of air pollution and its health effects. The aim of this paper
is to classify economic costs that arise in this connection. This paper characterizes the air
quality in Ostrava and subsequently analyses the health of children, which are the most
affected by the pollution. In this article are categorized the costs incurred directly
in connection with poor health conditions in Ostrava. The classification is partially based
on the method Cost-of-illness, partly on the original appraisal that reflects the specific
conditions in the area.

Key words:
air pollution, Ostrava, health effects, economic costs

Úvod
Orientace na průmyslovou výrobu v České republice v období socialismu měla značně
negativní vliv na znečištění ovzduší. V té době neexistovaly nástroje ani vůle ke zlepšení
situace. Změna nastala až po roce 1989, kdy se ochrana ovzduší odrazila v nové legislativě
a začala být zaváděna opatření k zamezování celkového znečištění. I přes tuto skutečnost
existují v České republice regiony, jejichž stav kvality ovzduší je stále kritický a má významný
dopad na zdraví obyvatel.
Znečištění ovzduší představuje problém především pro velká města a průmyslové
aglomerace a dotýká se tak významné části populace. V jednom z nejkritičtějších stavů se
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podle měření Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ, 2012) nachází oblast
Ostravsko-Karvinska, a to nejen v České republice, ale v rámci celé Evropy.

Cíl a metodika
Cílem článku je zobrazit zdravotní důsledky a jejich ekonomické konsekvence
ze znečištěného ovzduší v Ostravě. Příspěvek bude zaměřen na analýzu zdravotního stavu
obyvatel ovlivněných znečištěním ovzduší ve městě Ostrava, přičemž zkoumání bude
zaměřeno na dětskou populaci, která je nejohroženější skupinou.
Příspěvek vychází a rozvíjí výsledky z mé diplomové práce s názvem Analýza znečištění
životního prostředí na příkladu města Ostravy, kterou jsem zpracovala na Masarykově
univerzitě v Brně (TÓTHOVÁ, 2012). Základem pro zpracování článku byla analýza dat
získaná z měření ČHMÚ, dále z výsledků výzkumného projektu Programu Ostrava
a stanovisek pediatrů.

Kvalita ovzduší v Ostravě
Stav kvality ovzduší ve městě Ostrava je dlouhodobě ovlivněn především strukturou
průmyslového výroby na jeho území. Zlomovým momentem se stalo především objevení
nalezišť černého uhlí v 2. polovině 18. století, které znamenalo vybudování těžkého
průmyslu. Ten se také stal na mnoho let převládajícím sektorem tamní ekonomiky.
V poválečném období se preference těžkého průmyslu – zejména těžby uhlí, hutnictví
a strojírenství, stala silně politicky motivovaným procesem. Po restrukturalizaci v 90. letech
20. století, která mimo jiné znamenala zastavení těžby uhlí, došlo k negativním projevům
spojených se snižováním pracovních míst, deformováním ekonomické, sociální i sídelní
struktury. V současné době v průmyslu převažují obory jako hutnictví, chemický průmysl,
těžké strojírenství, výroba elektrické energie a stavebnictví. (Český statistický úřad, 2013)
Dnes se na celkovém znečištění v Ostravě podílejí 4 významné zdroje. Nejvyšší podíl
připadá na průmyslové zdroje, automobilovou dopravu a lokální topeniště. Čtvrtým, velmi
problematickým zdrojem co do zjištění podílu na znečištění v Ostravě, tvoří emise
ze sousedního Polska.
Kvalitu ovzduší v Ostravě můžeme posuzovat pomocí vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, tedy procenta území, na kterém došlo k překročení imisního limitu
pro ochranu zdraví. V případě Ostravy se jedná ve všech sledovaných letech 2003 – 2011
(dle dostupných statistik ČHMÚ) o překročení v každém roce na 100% území.
Z měření ČHMÚ dále vyplývá, že nejvýznamnějším původcem znečištění města Ostravy
jsou především částice polétavého prachu PM10 a PM2,5, benzen, benzo(a)pyren,
troposférický ozón a v dopravně exponovaných lokalitách také oxid dusičitý. U těchto látek
dochází opakovaně k překračování imisního limitu a patří tak mezi zdravotně nejzávadnější
pro obyvatele města Ostravy.
Na uvedených kartogramech (Obr. 1 - 3) jsou zobrazeny průměrné koncentrace látek
PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu v České republice v roce 2011. Z tohoto znázornění lze
usoudit, že oblast Ostravska je co do imisní koncentrace těchto znečišťujících látek
nejpostiženější a představuje tak nejvyšší riziko ohrožení zdravotního stavu obyvatelstva
na daném území.
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Obr. 1: Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2011
Zdroj: ČHMÚ

Obr. 2: Pole roční průměrné koncentrace PM2,5 v roce 2011
Zdroj: ČHMÚ

Obr. 3: Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2011
Zdroj: ČHMÚ
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Zdravotní důsledky pro dětskou populaci způsobené znečištěním ovzduší
Zdravotní důsledky ze znečištěného ovzduší jsou zkoumány především u dětské
populace, za tímto účelem bylo provedeno také několik studií. Především v Ostravě se
tomuto problému věnuje i několik pediatrů, kteří na svých pacientech tyto změny pozorují.
V následujícím textu představím výsledky některých studií i názory lékařů.
Program Ostrava 2008 – 2011
V letech 2008 – 2011 byl v Ostravě realizován výzkum Program Ostrava. Výzkumný tým
vedl MUDr. Radim Šrám, DrSc. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Program se
mimo jiné zabýval zdravotním stavem dětí a studiem genetické výbavy na astma u dětí.
Nemocnost dětí v Ostravě 2001 – 2009
Hlavním cílem této studie bylo ,,analyzovat vztah mezi kvalitou ovzduší a incidencí
akutních onemocnění horních i dolních cest dýchacích u dětí narozených a žijících v Ostravě
a ověřit hypotézu, že nemocnost dětí žijících v Radvanicích a Bartovicích je abnormálně
vysoká.“ (DOSTÁL et.al., 2011) Studie se zaměřila na věkovou skupinu dětí ve věku 1 – 5
let.
Jak potvrdily výsledky, nejvýznamněji se na celkové nemocnosti podílela onemocnění
horních cest dýchacích (47,4 %), druhou nejčastější chorobou byl zánět průdušek (8,1 %)
a akutní zánět mandlí (7,6 %).
Důležité výsledky přinesla hlavní část studie, která se zabývala rozdíly v nemocnosti
v jednotlivých částech Ostravy. Pro relevantnost komparace byla Ostrava rozdělena na 4
části – jih, východ, centrum a západ. Do oblasti Ostrava – východ patří nejprůmyslovější
oblasti jako Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava a Kunčičky, naopak oblast západ je
charakteristická nejnižším stupněm znečištění v Ostravě a nachází se zde například Poruba.
Do Ostravy – centrum náleží spíše průmyslovější oblasti např. Přívoz, Mariánské Hory,
Hulváky, Vítkovice, do Ostravy – jih silně průmyslová část Kunčice. Pro srovnání byl stejným
způsobem hodnocen i vývoj incidence onemocnění u dětí bydlících ve městě Teplice.
Ze studie vyplývá, že nejvýznamnější rozdíly u zánětu horních cest dýchacích se
vyskytují u dětí v prvním roce života. Nejvyšší incidence byla 373 výskytů na 100 dětí
v oblasti Ostrava – východ. V ostatních částech Ostravy byly výsledky mírnější, i když stále
nadprůměrné. V oblasti Ostrava – jih, kde byla incidence 2. nejvyšší, byl výskyt 210
onemocnění na 100 dětí, v Teplicích už asi jen 110 výskytů na 100 dětí. Ve druhém roce
života klesla incidence pro Ostravu – východ více než o polovinu, a měla jen mírně kolísavý
průběh po zbytek sledovaných let, spolu s Ostravou – jih okolo 200 onemocnění na 100 dětí.
V Ostravě – západ a centrum bylo po celé sledované období pozorováno 125 onemocnění
na 100 dětí. Nejnižší výskyt za celé období byl zjištěn v Teplicích, kdy se i po zbývající 4 roky
dětského věku objevovalo okolo 100 onemocnění na 100 dětí.
Výsledky onemocnění zánětu průdušek byly v jednotlivých oblastech značně variabilní
a nelze z nich vyvodit jasné závěry. V prvním roce života dítěte byla nejvyšší incidence
s výskytem asi 35 onemocnění na 100 dětí v Teplicích, na druhém místě se umístila Ostrava
- východ, spolu s jihem, kde byla zjištěna incidence přibližně 30 nemocí na 100 dětí. Během
zbývajících let výskyt onemocnění v jednotlivých oblastech značně kolísal, nelze tedy ani
s jistotou říci, který věk dítěte je pro toto onemocnění nejkritičtější.
Onemocnění akutního zánětu mandlí naopak přináší vcelku jednoznačné výsledky.
Znatelně nejvyšší incidence se nachází v oblasti Ostrava - východ, kde incidence u dětí
v průběhu prvních pěti let života kolísá okolo 85 onemocnění na 100 dětí. Ostatní oblasti
vykazují naprosto odlišný vývoj, kdy výskyt onemocnění rovnoměrně roste během pěti let
od 5 - 10 onemocnění na 100 dětí v prvním roce života do 20 – 45 onemocnění v 5. roce
života.
Další část studie se zaměřila na prevalenci alergických onemocnění u dětí. Výsledky
shrnuje následující tabulka (Tab. 1).
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Tab. 1: Prevalence alergických onemocnění u dětí českého etnika, bydlících
v jednotlivých částech Ostravy od narození do věku 5 let
Děti

Astma bronchiale

Alergická rýma

Atopický ekzém

N

počet

%

počet

%

počet

%

Ostrava - jih

715

73

10,2

65

9,1

107

15

Ostrava - východ

170

63

37,1

41

24,1

60

35,3

Ostrava - centrum

299

37

12,4

29

9,7

45

15,1

Ostrava - západ

273

36

13,2

24

8,8

47

17,2

Zdroj: Ochrana ovzduší č. 5 – 6/ 2011

Z tabulky je zřejmé, že podíl dětí, které trpí některými druhy alergií, je u všech jejich typů
nejvyšší opět v oblasti Ostrava – východ. Více než třetina dětí spadajících do této oblasti trpí
astmatem a atopickým ekzémem a téměř čtvrtina alergickou rýmou.
Výsledky studie tedy jednoznačně dokumentují vysokou nemocnost dětí narozených
a bydlících ve východní části Ostravy, z nichž byla většina registrovaná v dětském středisku
v Radvanicích a Bartovicích. Nejvíce se u dětí projevily záněty horních cest dýchacích, které
se převážně v prvním roce života projevily několikanásobně víckrát než u dětí v ostatních
městských částech. Podobná situace se vyskytla v případě zánětu plic a střevních infekčních
nemocí. Nejnižší nemocnost měly naopak děti žijící v západní oblasti. Velmi podstatné je
především porovnání incidence nemocí s městem Teplice. Výrazně podprůměrné hodnoty
byly zjištěny u onemocnění horních cest dýchacích. U většiny ostatních onemocnění se
počet v průměru významně nelišil od počtu onemocnění částí Ostrava západ, jih a centrum.
Z výše uvedeného je jasně prokazatelný vliv znečištěného ovzduší na incidenci
onemocnění horních cest dýchacích, a to z toho důvodu, že se ve zvýšené míře vyskytují
na celém území Ostravy. U ostatních akutních onemocnění reaguje pravděpodobně dětský
organismus až na zvýšené dávky škodlivin, které se nacházejí právě v Radvancích
a Bartovicích. Pro tuto oblast jsou charakteristické nadprůměrné četností i dalších výše
jmenovaných onemocnění včetně alergií.
Genetická výbava a astma dětí v Ostravě
V rámci Programu Ostrava se vědci zabývali také stanovením genové exprese
(LÍBALOVÁ et al., 2011). Domnívají se, že vlivem znečištěného ovzduší dochází také
k negativnímu ovlivnění genů. Tomuto předmětu zkoumání se věnovala skupina autorů
VAN LEEUWEN et al. (2008), kteří později ve své práci analyzovali vztah mezi transkripcí
genů skupiny dětí z Prachatic a Teplic a jejich rodičů. Podle výsledků výzkumu byla u dětí
pozorována zvýšená aktivita genů, u rodičů naopak snížená. To podle LÍBALOVÉ et al.
(2011) ,,naznačuje vliv na integritu DNA a imunitní systém“.
V druhé části výzkumu Programu Ostrava se tedy vědci věnovali analýze vztahu
mezi znečištěným ovzduším a alergickým onemocněním astma bronchiale, které může mít
původ právě v degradaci genové výbavy. Předpoklady studie byly testovány na dětech
z Radvanic, Bartovic a Prachatic.
Výsledky výzkumu naznačily, že u obou lokalit se jedná o odlišný fenotyp astmatu. Vědci
došli k závěru, že u onemocnění astma bronchiale v Ostravě Radvancích a Bartovicích
převládá nealergický typ astmatu, které může být důsledkem dýchání znečištěného ovzduší.
Stanoviska pediatrů
Informace o pohledu praktických lékařek pro děti a dorost byly získány prostřednictvím
dotazníku od MUDr. Schallerové (pro obvody Bartovice a Radvanice) a MUDr. Salzamanové
(pro obvody Mariánské Hory a Moravská Ostrava).
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Z odpovědí lékařek vyplývá, že jako průkazný vliv znečištění ovzduší na zdraví dětí
považují onemocnění respiračního traktu, především záněty horních a dolních cest
dýchacích. Jako nejohroženější skupinu vidí děti ve věku 0 – 7 let (MUDr. Salzmanová), 0 –
2 let (MUDr. Schallerová). Dotaz byl směřován i na podíl dětí v příslušné spádové oblasti,
které trpí onemocněními právě z důvodu znečištění ovzduší. MUDr. Salzmanová odhaduje
10 – 19%, MUDr. Schallerová přesně 32%. Zde je nutné poznamenat, že pacienti
MUDr. Schallerové pocházejí z oblastí, které jsou v rámci Ostravy nejznečištěnější, tzn. jsou
zde nejvíce překračovány imisní limity. Pacienti MUDr. Schallerové jsou pak nemocní 8krát
ročně během prvního roku věku, jak ale lékařka poznamenala, léčí děti, které byly do svých 6
let nemocné 100x. Obě lékařky pak zaznamenávají zvýšení počtu onemocnění v souvislosti
se zhoršenou smogovou situací.

Ekonomické konsekvence znečištění ovzduší z hlediska zdraví
V souvislosti se silně znečištěným ovzduším v Ostravě vznikají dodatečné náklady
na zdravotní péči. Tyto představují značnou zátěž pro zdravotnický systém, ale také
pro domácnosti.
Vznikající náklady lze rozdělit do několika skupin. Následující členění (Tab. 2) vychází
částečně z metody Cost-of-illness1, částečně z originálního posouzení reflektující specifika
daného regionu. První skupinu tvoří rozlišení na ekonomické a mimoekonomické náklady.
Ekonomické náklady jsou takové, které jsou nebo mohou být skutečně vynaložené a jsou
vyčíslitelné. Mimoekonomické náklady představují takové škody, které se nedají vyjádřit
peněžně, jelikož souvisí s hodnotou lidského života.
Ekonomické náklady lze dále rozdělit na předem vynaložené (ex ante), tedy takové,
které jsou vydávány dopředu, preventivně, k zabránění nebo zmírnění možných negativních
zdravotních dopadů a odstranění jejich příčin. Druhou skupinu tvoří náklady na zamezení již
vzniklých důsledků (ex post), které jsou tedy vynakládány dodatečně.
Další rozdělení plyne z rozlišení nákladů veřejného sektoru a domácností. Při klasifikaci
nákladů je potřeba si uvědomit, že se vztahují k veřejnému i soukromému sektoru
ekonomiky. Veřejné výdaje jsou pak spojeny s výdaji zdravotních pojišťoven, státního
a územních rozpočtů.
Mezi náklady související se znečištěním ovzduší patří i výdaje soukromých společností,
které působí na území města Ostravy a podílí se na emisi znečišťujících látek do ovzduší.
Pro tyto společnosti představují hlavní náklady především investice do technologií vedoucí
k ekologickým opatřením. Jelikož se ale jedná o původce znečištění ovzduší, nebudou tyto
náklady do hodnocení vstupovat.
Některé tyto průmyslové společnosti, ale také některé neziskové organizace mají určitý
podíl na financování respiračních pomůcek a ozdravných pobytů. Tyto výdaje jsou
do hodnocení zahrnuty.
Z uvedené klasifikace vyplývá, že na předcházení zdravotních důsledků ze znečištění
ovzduší jsou veřejné výdaje směřovány především na čištění komunikací a preventivní
léčiva, výdaje domácností na preventivní léčbu.
Výdaje na čištění komunikací souvisí se snížením celkové prašnosti ve městě Ostrava.
Dle zákonných povinností je úkolem obcí čištění komunikací pouze 2krát ročně. Jelikož je
Ostrava nadměrně zatížená vysokým spadem prachu, je nucena pozemní komunikace
na svém území čistit s frekvencí nad rámec zákona. Silnice I. a III. třídy jsou od roku 2008
čištěny 2krát měsíčně, místní komunikace dokonce 8krát měsíčně. Kromě toho město

1

Metoda Cost-of-illness je popisná analýza nákladů, která má za cíl vypočítat celkové
náklady na diagnózu a zobrazit tak dopad na spotřebu zdrojů ve zdravotnictví a produktivitu
práce.
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zakoupilo speciální samosběr, který zachycuje částice PM10 a používá se v nejzatíženějších
částech Ostravy. (Statutární město Ostrava, 2011)
Tab. 2: Náklady v důsledku znečištění ovzduší
Náklady veřejného
sektoru

Náklady domácností

Přímé ekonomické
náklady ex post
Výdaje na zdravotní
péči

Náklady na ozdravné
pobyty

zjištění diagnózy

personální náklady
diagnostické testy

léčení onemocnění personální náklady
hospitalizace
léčiva
dýchací pomůcky
ostatní zdravotní
pomůcky

zdravotnické poplatky
za hospitalizaci
zdravotnické poplatky
za návštěvu lékaře
léčiva
dýchací pomůcky
ostatní zdravotní pomůcky

následná péče

personální náklady
léčiva

léčiva

příspěvky zdravotních
pojišťoven

výdaje domácností

příspěvky města
ostatní
ušlé mzdy členů domácnosti

Nepřímé ekonomické
náklady ex post

cestovní náklady
ovlivnění psychiky

Mimoekonomické
náklady ex post

vliv na bolest
hodnota zdraví
Přímé ekonomické
náklady ex ante

léčiva (prevence)

léčiva (prevence)

čištění komunikací
Zdroj: vlastní zpracování

Výdaje na zmírnění dopadů ze znečištění ovzduší tvoří zbývající položky nákladů. Jedná
se především o náklady na léčbu a zdravotní pomůcky, ale také náklady na ozdravné pobyty,
které mohou být hrazeny z různých zdrojů. Kromě příspěvků zdravotních pojišťoven,
domácností, popř. neziskových organizací, byl v Ostravě v roce 2010 zřízen Fond pro děti
ohrožené znečištěním ovzduší, do kterého přispívá samotné město, ale také někteří
průmysloví znečišťovatelé dané oblasti.
Do klasifikace byly zahrnuty také nepřímé ekonomické náklady, které souvisí
s onemocněním dítěte zprostředkovaně. Jsou to předně ušlé mzdy členů domácnosti, kteří
jsou po dobu nemoci nuceni se o dítě starat, popřípadě cestovní náklady, které jim v této
souvislosti vznikají.
Do hodnocení jsou zařazeny také mimoekonomické náklady, které nelze peněžně
vyčíslit, jde především o nenávratné škody na zdraví, dopad na psychiku dítěte způsobenou
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častým onemocněním a bolestmi nebo také, jak uvedl ŠRÁM (2011), zvýšenou koncentrací
karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší.

Shrnutí:
V souvislosti se zhoršenou kvalitou ovzduší v Ostravě dochází u dětské populace
ke zvýšenému výskytu především respiračních onemocnění, alergií a astmatu. To dokazují
především odborné studie, ale také praxe pediatrů. V důsledku toho pak vznikají dodatečné
náklady specifické pro daný region, které nese veřejný sektor, ale také domácnosti. Tyto
náklady byly rozděleny do několika skupin, a to na náklady přímé a nepřímé, ekonomické
a mimoekonomické a na náklady, jejichž nositelem je veřejný sektor nebo domácnosti.
Vyčíslení těchto nákladů bude předmětem dalšího výzkumu.
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Regıonal Development Polıcıes In European Unıon:
The Perspectıve Of 2013-2020
Tülay Yıldırım

Abstract
The main goal of the European Union is to become the most competitive and dynamic area
in the world based on knowledge. To reach this, economic integration and social cohesion
prevail as one of the prior columns. Among the measures and priorities aimed at maintaining
wealth in the Community, lasting and noninflationaryeconomic growth, respect to the
environment, a high level of employment, advanced social institutions, raising the level and
quality of life predominate. Although the European Union is a union with the richest countries,
the differences among the member states and among 250 regions are striking. In the face of
globalization, all the Europeans do not have the same and equal opportunities and
advantages. One of the important drives of the foundation of the European Union is to
maintain equal and balanced progress among the member nations and regions. The
importance of regional development in the European Union increases in paralel with the
enlargement strategy. The purpose of this study is to examine the transformation of regional
policies in European Union in parallel to trends of globalization and localization.
Keywords: Regional Planning, Transformation in Regional Policies, European Union,
Regional Development, Development Plans
Introduction
Reduction in regional disparities is a major concern for governments in most countries. Large
regional inequalities represent serious threats to the economic and political stability of a
country, The regional policy is a policy with the stated aim of improving the economic wellbeing of regions in the EU and also to avoid regional disparities. So at the initial stage of
European integration, the founding members set out to put particular emphasis on regional
inequality. As early as in 1957, the preamble to the Treaty of Rome mentions the need ―to
strengthen the unity of their economies and to ensure their harmonious development by
reducing the differences existing among the various regions and the backwardness of the
less-favoured regions.‖
Today, more than one third of the EU's budget is devoted to this policy, which aims to
remove economic, social and territorial disparities across the EU, restructure declining
industrial areas and diversify rural areas which have declining agriculture. In doing so, EU
regional policy is geared towards making regions more competitive, fostering economic
growth and creating new jobs. In my paper, to understand better the new regional
development policy of EU, firstly I will presents an overview of the history of regional
development policy. Then I will analys the new regional development policies of EU and its
instruments.

The history of Regional Development Policies
On the road to the formation of the European Union, from the Coal and Steel Union
to European Union, regional policies have greatly transformed since the Rome Agreement of
1975 that founded the European Economic Union. In the years between 1958 and 1970, the
period in which most of the Agreements went into effect, the main theme of regional policies
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was to assure the harmonious and balanced developments of regional policies with the
support of projects.
Before the enlargement of 1973, regional policy was very little developed. Founders cared
more for fostering trade links within member States and developing the Common Agricultural
policy. The European Social Fund (ESF) and the European Agricultural Guidance and
Guarantee Fund (EAGGF) were therefore created in 1958 to implement the common
policies1. However they equally aimed at favoring labor mobility and retraining, and improving
the structures of farms and rural infrastructures. Loans of the European Bank for Investment
(EBI) were equally allocated to rural regions, and those of the European Community of Coal
and Steel to regions in industry decline. Only the enlargement to Ireland, the United-Kingdom
and Denmark in 1973 started regional policies out. The first enlargement which coincided
with the first oil shock revealed to the Community the necessity of a solidarity policy in order
to help rural periphery and the least prosperous regions of the new integrated countries,
mainly Ireland. The UK was also afraid of losing out to its continental competitors and of an
unbalanced financial support allocated to the agricultural industries of the Member States. It
then obtained in the negotiation of accession an assurance that the European regional policy
would be set up. The European Regional Development Fund (ERDF) was then created in
1975 as a redistribution instrument.
During the 1970s and 1980s, the foundation of the European Regional Development Fund
and financing provided by that Fund aimed to assist with the progress of underdeveloped
regions and to transform regions that faced collapsed industry. Toward the end of these
years, structural funds were reformed to increase resources. After 1980, increasing liberal
tendencies affected European Union policies and more emphasis was given to small and
medium-sized business entrepreneurships. The main theme of regional development was
enlargement—to be provided by market forces and to be spread through underdeveloped
regions.
The Commission President Jacques Delors and the Heads of State and government
adopted an action plan which doubled the amounts allocated to structural funds for the 19891993 Delors I package to reach ecu 18.3 billion in 19922. With the 1988-1993 Delors-I
package, reforms which had taken place affecting the organization of structural funds and
the preparation of regional plans became a requirement. After the 1990s and especially after
1992, the European Single Market was founded, and regional technology development
programs and regional renovation strategies gained increased support, especially in
underdeveloped regions. Community funds allocated to the poorest countries over the 19931999 Delors II package (154.5 billion ecu at 1994 prices) were increased during the
negotiation of the 1992 Maastricht Treaty, which is the basis for the Economic and Monetary
Union3. However, even though competitiveness was emphasized, the European Regional
Development Fund helped underdeveloped regions that otherwise could not have had
access to agricultural and industrial transformations4
A move towards simplification of Regional Development Policy‘s design and procedures in
parallel with preparation for enlargement, these were the two major themes of the period
2000-2006. ‗Agenda 2000‘ had been in preparation since the second half of 1990s and it
paved the way for the biggest ever enlargement of the EU, with 10 new Member States
1

Zelal Şen, Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylığı ve Katılım Öncesi Strateji Çerçevesinde Bölgesel Politika Alanında
Uyum Durumunun Değerlendirilmesi, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Uzmanlık Tezi, Ankara, 2004, s. 6.
2
Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği Bölgesel Politika: Yerel Kaynakların
Ekonomik Gelişme İçin Harekete Geçirilmesi, Ankara, 2000, s. 2.
3
Ulrich Brasche, “Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikası ve Türkiye’nin Uyumu”, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları,
İstanbul, 2001, p. 15.
4
Ayda Eraydın: ”Bölgesel Kalkınma Kavram, Kuram ve Politikalarında Yasanan Degisimler”. Kentsel Ekonomik
Arastırmalar Sempozyumu, Cilt-1, (Denizli: KEASDPT- PAV, 2004), pp.126-146.
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joining in May 2004. This historic enlargement brought a 20% increase in the EU‘s
population, but only a 5% increase in Union‘s Gross domestic product (GDP). With
enlargement came increased disparities in income and employment as the average GDP per
head in these new member countries was under half the EU average and only 56% of their
population were in active employment, compared to 64% in the EU-15. The new Member
States‘ territory almost completely fell under Objective 1, eligible for the highest possible
level of support from the Structural and Cohesion Funds. However, work began before
enlargement including making pre-accession instruments available to help the then
candidate countries prepare for Cohesion Policy. Following a decision taken by the European
Council of Berlin in March 1999, the 2000-06 budget for Cohesion Policy totalled €213 billion
for the fifteen Member States. An additional allocation of €22 billion was provided for the new
Member States for the period 2004-065.
In the EU of 27 Member States, one in three EU citizens - 170 million in total – now live in the
poorest regions which receive assistance under the "Convergence" objective. Economic and
social disparities have significantly deepened with recent enlargements. In terms of percapita income, Luxembourg is now seven times richer than Romania. At the regional level,
the difference is even bigger: the richest region is Inner London with 290% of the EU-27‘s
per-capita income, while the poorest region is Nord-Est in Romania with 23% of the EU
average. The European Council agreed in December 2005 on the budget for the period
2007-2013 period and allocated €347 billion on Structural and Cohesion Funds of which
81.5% are planned to be spent in the "Convergence" regions. Based on simplified
procedures, nearly all of the 436 programmes covering all EU regions and Member States
were agreed before the end of 2007. The radical shift in their priorities means that a quarter
of resources is now earmarked for research and innovation and about 30% on environmental
infrastructure and measures combating climate change6.
Regional Development Policies: 2014-2020 Strategy
With the last enlargment the European Union comprises 28 Member States which form a
community and internal market of more than 500 million citizens. Building on the
implementation experiences with financial instruments in current and past regional
development policy cycles and reflecting the importance attached to them in the multiannual
financial framework 2014-2020, the European Commission proposes to further expand and
strengthen the use of financial instruments in the next programming period as a more
efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based financing. On 6
October 2011, the European Commission adopted a draft legislative package that will frame
EU regional development policy for the period 2014-20207. The total proposed budget for the
period 2014-2020 will be EUR 376 billion, including funding for the new Connecting Europe
Facility, which is designed to enhance cross-border projects in energy, transport and
information technology8. Regional policy 2014-2020 represents approximately 1/3 of the EU
budget, reinforcing its role as the Union's main investment policy for growth and jobs and
implementing EU policies. The Commission is working with national and local authorities to
define priorities for investment for each country for the next financial period, ensuring the
investment's maximum impact on competitiveness and employment creation, and reinforcing
the thematic concentration and focus on resultats of the reformed policy.
5

2000-2006: Making enlargement a success (http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/history/index4_en.htm)
08.08.2013
6
2007-2013: Focus on growth and jobs (http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/history/index5_en.htm),
17,08.2013
7
Cohesion Policy 2014 -2020 Investing in growth and jobs,
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_en.
pdf), 10.09.2013
8
Ibid
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The aims of the Regional Development Strategy 2014-2020 are9;
strengthening research, technological development and innovation;
enhancing access to, and use and quality of, information and communication
technologies;
enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises, the
agricultural sector and the fisheries and aquaculture sector;
supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors;
promoting climate change adaptation, risk prevention and management;
protecting the environment and promoting resource efficiency;
promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network
infrastructures;
promoting employment and supporting labour mobility;
promoting social inclusion and combating poverty;
investing in education, skills and lifelong learning;
enhancing institutional capacity and an efficient public administration.
The instruments of regional development policies are;
The European Regional Development Fund (ERDF)
This program aims to strengthen economic, social and territorial cohesion in the European
Union by correcting imbalances between regions. The ERDF supports regional and local
development to contribute to all thematic objectives, by setting out detailed priorities to
increase focus on10:
research and development, and innovation;
improving access to and quality of information and communication technologies;
climate change and moves towards a low-carbon economy;
business support to SMEs;
services of general economic interest;
telecommunication, energy, and transport infrastructures;
enhancing institutional capacity and effective public administration;
health, education, and social infrastructures; and
sustainable urban development.
The European Social Fund (ESF)
While contributing to economic, social and territorial cohesion, this program is the European
Union‘s main financial instrument for investing in people. It increases the employment
opportunities of European citizens, promotes better education, and improves the situation of
the most vulnerable people at risk of poverty. The regulation proposes to target the ESF on
four thematic objectives throughout the Union11:
promoting employment and supporting labour mobility;
promoting social inclusion and combating poverty;
investing in education, skills and lifelong learning; and
enhancing institutional capacity and an efficient public administration.

9

Legislative proposals for cohesion policy during the period 2014-2020, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0246:FIN:EN:pdf, 01.09.2013
10
European Regional Development Fund (ERDF) 2014-2020 –proposed Regulation,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/summaries/erdf/erdf_sum
mary_en.pdf, 12.08.2013
11
European Social Fund (ESF) 2014-2020 – proposed Regulation,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/summaries/esf/esf_summar
y_en.pdf, 17.08.2013
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However, the ESF should also contribute to other thematic objectives such as supporting the
shift towards a lowcarbon, climate-resilient and resource-efficient economy; enhancing the
use of information and communication technologies; strengthening research, technological
development and innovation; and enhancing the competitiveness of small and medium-sized
enterprises (SMEs).
The Cohesion Fund
This fund helps Member States with a GNI per inhabitant of less than 90 % of the EU-27
average to invest in TEN-T transport networks and the environment12. In the field of
environment, the Cohesion Fund will support investment in climate change adaptation and
risk prevention as well as investment in the water and waste sectors, and the urban
environment. In line with the Commission‘s proposals on the Multi-Annual Financial
Framework, investment in energy would also be eligible for support, provided it has positive
environmental benefits. Investment in energy efficiency and renewable energy are therefore
also supported. In the field of transport, in addition to the TEN-T network, the Cohesion Fund
will contribute to investments in low-carbon transport systems and urban transport13.
European Territorial Cooperation
European Territorial Cooperation is a goal of cohesion policy and provides a framework for
the exchanges of experience between national, regional and local actors from different
Member States, as well as joint action to find common solutions to shared problems. This is
all the more important given that the challenges faced by Member States and regions
increasingly cut across national/regional boundaries and require joint, cooperative action at
the appropriate territorial level. European Territorial Cooperation can thus also provide an
important contribution to fostering the new Lisbon Treaty objective of territorial cohesion. A
separate regulation is proposed for European Territorial Cooperation to take better account
of the multicountry context of the programmes and make more specific provisions for
cooperation programmes and operations, as has been requested by a large number of
stakeholders. The proposal thus makes references to third country participation to better
reflect the reality of cooperation. It also contains more systematic references to the role that
European Groupings of Territorial Cooperation (EGTC) can play in a cooperation context.
The proposal sets out the financial resources available for each strand and the criteria for
their allocation to Member States. They will be allocated as follows14:
73.24 % for cross-border cooperation;
20.78 % for transnational cooperation; and
5.98 % for interregional cooperation.
This includes the continuation of the mechanism for the transfer of resources for cooperation
activities at the external borders of the Union, to be supported under the European
Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and the instrument for Pre-Accession
Assistance. Collaborations on programmes under the European Territorial Cooperation goal
and programmes financed under external instruments shall be promoted.
European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs)
Since 2006, local and regional partners have been able to set up European Groupings of
Territorial Cooperation (EGTCs), with a common legal framework to help them overcome
12

Cohesion Fund 2014-2020 – proposed Regulation,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/summaries/cohesion/cohesi
on_summary_en.pdf, 22.08.2013
13

Ibid

14

European Territorial Cooperation 2014-2020 – proposed Regulation,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/summaries/etc/etc_summar
y_en.pdf, 01.09.2013
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complicated differences between national rules and regulations. The Commission proposes
significant modifications concerning the following aspects of the current EGTC Regulation15:
easier establishment of EGTCs;
reviewing scope of activity;
opening EGTCs to non-EU regions;
clearer operating rules on staff recruitment, spending and protecting creditors; and
practical cooperation in providing public and local services.
EGTCs have wanted to include non-EU members for some time. Under the regulation, this
would now be possible under certain conditions. However, where such EGTCs involve
members from only one Member State and a third country, an additional legal basis in the
Treaty concerning cooperation with third countries would be required.
Result
The rules proposed for 2014-2020 financial instruments are non-prescriptive in regards to
sectors, beneficiaries, types of projects and activities that are to be supported. Member
States and managing authorities may use financial instruments in relation to all thematic
objectives and for all Funds, where it is efficient and effective to do so. The new framework
also contains clear rules to enable better combination of financial instruments with other
forms of support, in particular with grants, as this further stimulates the design of well-tailored
assistance schemes that meet the specific needs of Member States or regions.
Across Member States and regions, the operational environment for financial instruments, as
well as the administrative capacity and technical expertise required for their successful
implementation, vary significantly. Procedures will be simplified and computerised where
possible. Eligibility rules for EU funding instruments will be harmonised. Against this
background, the Commission‘s proposal offers different implementation options from which
Member States and managing authorities may choose the most suitable solution. A
Partnership Contract will be agreed between the Commission and each EU country, bringing
together all the country‘s commitments to delivering European objectives and targets.
Building on the recent guidance issued to the Member States through the Coordination
Committee of the Funds (COCOF), the Commission‘s proposal for 2014-2020 provides for
continuity and certainty regarding the financial management of EU contributions to financial
instruments. The new framework contains clear rules in terms of the qualification of financial
streams at the different levels of financial instruments and corresponding eligibility or legacy
requirements.
Asist. Prof. Dr. Tülay Yıldırım
Yeniyuzyil University
tulay.yildirim@yeniyuzyil.edu.tr

15

Proposal – European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC),
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/summaries/egtc/egtc_summ
ary_en.pdf, 28.08.2013
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Spolupráce obcí jako environmentální dimenze
regionálního rozvoje
Municipal cooperation as the environmental dimension of
regional development
Pavla Varvažovská, Jana Sobotková

Abstrakt:
Týmová práce a spolupráce je významná v lidské společnosti. V posledních letech se
čím dál více, rozvijí spolupráce obcí v různých formách. Spolupráce, zdaleka ne jen
v případě obcí umožňuje snadnější a účinnější dosažení potřebných výsledků, protože v
řadě případů není možné cíle bez spolupráce dosáhnout vůbec. Spolupráce obcí je dnes
velice oblíbenou činností, kde se prolínají veřejná správa se soukromou sférou.
Nejpodstatnějším důvodem pro jakoukoli formu spolupráce obcí je společná snaha o rozvoj
území. V současné době je spolupráce obcí v České republice velice pestrým systémem.
Vznik tohoto systému byl motivován vlastními potřebami samotných obcí, z čehož lze
konstatovat, že fungování systému do určité míry uspokojuje jejich potřeby. Některé
překážky, které by vedly k omezení a nedosažení jistého cíle řeší obce zakládáním a
vytvářením vhodnější formy spolupráce. Existuje celá řada forem spolupráce, jejichž cíle a
členský základ se překrývají. Vymezením základních faktorů ovlivňujících procesy
spolupráce lze vytvořit východisko pro její účinné rozvinutí. Je tedy potřebné věnovat
zvýšenou pozornost vnitřním mechanismům spolupráce a z nich vyjít při využití spolupráce
jako klíčového faktoru rozvoje. Neopomenutelnou součástí pro spolupráci obcí je územní
princip, který vychází z určitých typických znaků pro vzniklý mikroregion. Proto lze brát
územní princip jako jeden ze základních prvků pro navazování budoucí spolupráce mezi
obcemi.

Klíčová slova:
obec, samospráva, mikroregion, spolupráce obcí, rozvojová strategie, životní prostředí,
strukturální dokumenty, cestovní ruch

Abstract:
Teamwork and cooperation is very important component of human aktivity. Various
forms of cooperation of municipalities have been recently developing In many cases is
cooperation only one tool to achieve given goals. Cooperation at municipal level, it means
common action of public and private actors. Joint effort to regional development is the main
reason for collaboration of municipalities. We can see many forms of cooperation currently in
the Czech Republic. Estabilishment of the frame for joint action was initiated by
mucinipalities and their actual needs that have been often satisfied through cooperation. For
overcoming obstacles it is necessary to permanently estabilish and develop new and more
eficient forms of common actions of minicipalities and cities. It is essential for development of
cooperation to define basic factors influencing collaborative process and focus on internal
mechanisms of cooperation, which is key factor for progress. Territorial principle that
determines the character of microregions is an integral part of cooperation at municipal level.
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It means that territorial principle is one the most foundamental elements for future
cooperation of municipalities.

Key words:
key municipality, local administrativ, microregion, cooperation at municipal level,
development agency, environment, structural documents, tourism

Úvod
Spolupráce obcí umožňuje snadnější a účinnější dosažení potřebných výsledků, protože
v řadě případů není možné cíle bez spolupráce vůbec dosáhnout. Hlavním důvodem pro
spolupráci je snadnější dosažení finanční podpory z fondů Evropské unie, z fondů České
republiky nebo i dalších zdrojů, například fondů z nečlenských zemí EU. Čerpání finančních
prostředku je mnohem efektivnější, protože peníze získané z těchto zdrojů se nerozdrobují a
lze tak snadněji dosáhnout výsledků, které by jinak byly nad rámec možností jednotlivých
obcí. Fenomén spolupráce obcí se stává důležitým faktorem rozvoje a většinou se
předpokládá, že k rozvoji přispívá taková spolupráce, která je účelná, efektivní a má pozitivní
dopad na rozvoj daného území.
Občanům České republiky byla zákonem dána možnost zapojit se do dění obce, ve
které žijí. Proto by se měli zajímat i o to, jak obec komunikuje se svými občany, jakou mají
možnost se podílet na dění v obci či jak obec hospodaří s veřejnými prostředky. Ideální
hospodaření s veřejnými prostředky se neobejde bez plánování, tedy pohledu do
budoucnosti a vytvoření strategického plánu mikroregionu. V současné době je plánování
obcí spojeno s trvale udržitelným rozvojem, který se vztahuje k životnímu prostředí a také
k sociálním a ekonomickým otázkám. Za optimální vztah se považuje, když trvalý rozvoj
zahrnuje sociální, ekologické, ekonomické a kulturní otázky a jejich řešení.

Cíl
Cílem příspěvku je zjistit, jak funguje spolupráce obcí v mikroregionu, jakým způsobem
obce participují na rozvoji mikroregionu s ohledem na životní prostředí. V úvahu se životním
prostředím je brán i zřetel na cestovní ruch dotčeného území. Dílčím cílem je zjistit vnímání
členství obce v mikroregionu mezi občany.

Metodika
Na základě teoretických východisek byl stanoven cíl, ke kterému bylo provedeno
kvantitativní i kvalitativní terénní šetření. Odpovědi občanů ohledně spolupráce obcí
v mikroregionu Kraslicko byly následně vyhodnoceny pomocí vhodných statistických metod.

Výsledky
Teoretická východiska
Spolupráce obcí především vyplývá z potřeby identifikovat, diskutovat a řešit problémy,
Participace a spolupráce jsou pojmy, se kterými se stale vice pracuje ve správě věcí
veřejných na všech úrovních. Jedním z důležitých předpokladů spolupráce je postoj místních
autorit k veřejné participaci. Lokální instituce mohou hrát důležitou roli v podporování
spolupráce mezi aktéry a dosahování společných cílů. Veřejná participace se tak stává
jedním z hlavních předpokladů regionálního plánování (Raagma, 2002).
Fenomén spolupráce obcí se tak stává důležitým faktorem rozvoje a většinou se
předpokládá, že k rozvoji přispívá taková spolupráce, která je účelná a efektivní a má
pozitivní dopad na rozvoj daného území. Faktory spolupráce můžeme rozumět činitele, vlivy
či prvky, které jsou obsaženy v procesech spolupráce a působí na jejich fungování. Efektivitu
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můžeme zjednodušeně označit jako vztah mezi vstupy a výstupy organizační činnosti, který
souvisí s prostředky a způsoby realizace činností (Winkler, 2001).
Mikroregion je chápán především jako dobrovolný svazek obcí. Tedy právnická osoba
ustanovená v souladu s § 49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů. Vzniká pro územně ucelenou oblast vymezenou přirozenými přírodními,
technickými nebo historickými hranicemi nebo pojícími prvky. V obecné formě se jedná o
spádové území, které využívává principu soudržnosti, kde více obcí propojuje a provazuje
své zájmy a záměry jednotlivých akcí a aktivit s cílem vymezení a realizování žádoucích
změn ve všech obcích nebo části obcí takto vymezeného území (Labouková et al., 2009).
Úlohou mikroregionů je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí v
oblasti místního rozvoje, jejich iniciační činnost v oblasti řešení mikroregionálních problémů a
definování mikroregionálních programů a aktivit a jejich účast na realizaci regionálních
programů. Pro identifikaci potřeb, určení směrů rozvoje, rozvojových aktivit a strategické
rozhodování zpracovávají mikroregiony rozvojové strategie. Plánování na úrovni
mikroregionů je nejčastěji plánováním strategickým, a to zejména v podobě přípravy
programů rozvoje svazků obcí. Strategický plán představuje nejen klíčový nástroj rozvoje
území, ale současně i platformu pro komunikaci rozhodujících účastníků sociálního a
ekonomického rozvoje (Perlín et al., 2006). V současné době je plánování obcí spojeno
s trvale udržitelným rozvojem, který se vztahuje k životnímu prostředí a také k sociálním a
ekonomickým otázkám. Podle Evropské úmluvy o krajině (Rada Evropy, 2000) a UNESCO
Universal Prohlášení o kulturní rozmanitosti (UNESCO, 2002), by měl trvalý rozvoj zahrnovat
sociální, ekologické, ekonomické a kulturní řešení (Heldak et al., 2011). Strategický plán
obcí nebo venkovských mikroregionů je možné chápat jako soubor postupných konkrétních
kroků, které respektují limity využití přírodního prostředí a které povedou ke zlepšení
sociálně ekonomického prostředí v celém řešeném území.
Výsledky terénního šetření
Datem vzniku mikroregionu Kraslicko je 3. listopad 1995, kdy se v Kraslicích sešlo devět
starostů a oficiálně založili Sdružení měst a obcí (mikroregion) Kraslicko. Prvotním podnětem
se stalo řešení problémů kolem Městské nemocnice v Kraslicích. Později bylo nutné řešit
nelehkou dopravní situaci v budoucím mikroregionu nebo otázku reformy státní správy.
V roce 1995 se datuje počátek vzniku svazku, nicméně oficiální datum v seznamu registrace
je 11. 1. 2002. Kraslicko má k datu 31. 12. 2011 evidováno celkem 14.114 obyvatel o rozloze
sdruženého území 28.342 hektarů. Od vzniku až po současnost jsou členy sdružení shodné
obce, v průběhu činnosti o připojení k svazku neprojevila žádná obec ani město z okolí
(http://www.smokraslicko.cz/).
Hlavním podnětem ke vzniku sdružení však byla možnost vstupu do Euregia Egrensis.
Jedná se o sdružení, které podporuje přeshraniční spolupráci mezi českým a německým
územím. Zeměpisná poloha pro tento typ spolupráce je v případě tohoto svazku ideální.
Dalším důvodem byla větší možnost získat dotace z fondů Evropské unie, snadnější
spolupráce s německými partnery při rozvoji kulturních vztahů a turistiky a také lepší
koordinace projektů jednotlivých obcí. Toto jsou největší výhody tzv. mikroregionu, který se
stal vzorem pro vznik všech dalších sdružení obcí v sokolovském okrese.
Předmětem činnosti mikroregionu je především koordinace a rozvoj cestovního ruchu na
území obcí Svazku, ke kterému vybízí, krásná příroda a ideální podmínky pro zimní I letní
sporty. Zajišťování skládkování tuhého domovního odpadu, správa vodovodní a kanalizační
sítě, společná dohoda o hrazení systémů veřejné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti
daného území a společné pořádání kulturních akcí.
V mikroregionu o 9 členech sdružených obcí odpovědělo 5 starostů, že pro ně členství
hraje roli podstatnou, kdežto pro čtyři z nich jen roli malou. Důvody pro vstup do členství byly
uvedeny nejčastěji: rozvoj cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce, snadnější získání
dotací, společné pořádání akcí a vypořádání se s problémy a řešení regionálních rozdílů.
Dotčené obce shledávají největší přínos ve spolupráci pro zlepšení občanské vybavenosti,
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dopravní obslužnosti, zvýšení cestovního ruchu, společné řešení obecních problémů,
vystupování jako celku navenek. Pět představitelů si myslí, že ve sdružení funguje vše,
zbývající obce uvádějí, že nefunguje soudržnost svazku tak, jak by si představovali. Svazek
se slabě prezentuje pro veřejnost, chybí myšlenka pro projekt, který by propojil všechny
obce regionu (cyklostezka). Spolupráce jednotlivých představitelů dostala jednotně známku
velmi dobrou. V pěti obcích je hodnocen zájem občanů o dění v bydlišti jako aktivní ve
čtyřech jako pasivní. Obce navazují spolupráci jak s neziskovým sektorem, tak s podnikateli.
Nejvýznamněji byli jmenováni místní podnikatelé a velkou roli hraje jiná forma spolupráce v
Místní akční skupině (MAS) Sokolovsko, jehož součástí jsou všechny dotčené obce. Další
spolupráce se týká Městského úřadu Kraslice, základní školy, firmy na svoz odpadu, dopravy
a zásobování. Ani jedna z obcí nemá navázanou spolupráci s nějakou partnerskou obcí.
Všech devět představitelů se vyjádřilo kladně v tom, že pro ně ochrana životního prostředí v
obci hraje velkou roli. Ke zlepšení životního prostředí přispívají sběrem komunálního odpadu,
nebezpečného a objemného odpadu, budováním rozvodů plynofikace, budováním
kanalizačního řádu. Ani jeden z představitelů neví o existenci neziskové organizace v
mikroregionu, která by se zabývala ochranou životního prostředí. Čtyři obce uvádějí úroveň
cestovního ruchu v posledních 5 letech jako minimální, jedna jako dostatečnou, tři jako
dobrou a jedna jako velmi dobrou. Dvě z devíti obcí nepovažují za zásadní, aby byl rozvoj
cestovního ruchu v souladu se životním prostředím.
Kvantitativní sběr dat proběhl v lednu a únoru 2013. Výstupy sběru informací
dotazníkového šetření popisuje výsledek odpovědí, prováděný ve všech členských obcích
mikroregionu Kraslicko. Celkem bylo dotazováno 240 obyvatel starších 15 let. Teoretická
hypotéza o spolupráci obcí v mikroregionu předpokládá se, že občané mají zájem o dění
v obci a vědí o členství obce v mikroregionu a výhod z toho vyplývajících. Na kladené otázky
ohledně spolupráce odpovědělo pouze 35 % z dotazovaných občanů si je vědomo, že je
jejich obec členem mikroregionu, výhody, které lze přisuzovat členství ve svazku zná 22 %
občanů a 63 % dotazovaných místních obyvatel projevuje zájem o dění v obci.
2

Při řešení byl použit χ - test. Test vychází z nulové hypotézy, Ho: Povědomí obyvatel o
členství obce v mikroregionu není ovlivněno kvalitou spolupráce obcí. H1: Povědomí obyvatel
o členství obce v mikroregionu je ovlivněno kvalitou spolupráce obcí, při čemž α=0,05. Před
výpočtem bylo potřeba dosadit údaje do asociační tabulky.
Tab. 1: Asociační tabulka – vyjádření vědomí obyvatel o členství obce
v mikroregionu
Ano

Ne

Součet

Kvalita

Celkem

spolupráce
Ano

a

b

a+b

Ano

122

Ne

c

d

c+d

Ne

118

Celkem

240

Součet

a+c

b+d

n

Zdroj: dotazníkové šetření
2

= 32,224, kritická hodnota z tabulky
je zamítnuta

2
0,05(1)

= 3,841

→

2

2
0,05(1)

→ nulová hypotéza

Povědomí obyvatel o členství obce v mikroregionu je závislé na kvalitě spolupráce obcí.
Sílu závislosti mezi dvěma znaky určíme pomocí koeficientu asociace V.
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V

χ2
n

, tj. 0,366.
Závislost mezi znaky lze charakterizovat jako středně silnou.

Diskuse
Ve výsledcích rozvojových priorit jednotlivých územních částí kraje se umístila i priorita
životní prostředí a cestovní ruch. Potvrzuje se, že pod pojmem spolupráce obcí, existuje více
možností se specifickými rysy naplňování zakladatelských smluv. Myšlenky představitelů pro
rozvoj obcí jsou zajímavé a řada z nich je dobře použitelná v praxi. Realizace zamýšlených
nápadů jak rozvinout region naráží na spoustu překážek v podobě nedorozumění,
nepochopení místními lidmi a samozřejmě v podobě finančních bariér. Management obcí je
v otázce spolupráce rozdílný. Kraslicko reprezentuje jen malý počet projektů, které z celé
části financovaly sdružené obce pouze ze svého rozpočtu. Z toho jasně vyplývá fakt, že obce
mají dostačující finance pouze na běžnou správu, na jakýkoliv zamýšlející projekt je třeba
žádat o dotaci. Management obcí Kraslicko je do značné miry přesvědčen, že pro jejich obce
není možné dosáhnout na dotační tituly. Daleko lépe se spolupracuje obcím, které mají
uvolněného starostu s bohatými zkušenostmi a širokou sociální sítí. Systému dotační politiky
je nejvíce vyčítána složitá administrativa a předfinancovaní projektu, což je pro některé obce
nesplnitelným požadavkem. Pro úspěšný rozvoj venkovských regionů je nutná efektivní
spolupráce všech dotčených subjektů. Cestovní ruch je složitou oblastí mnoha aspektů, ale
také jedna z možností jak zvýšit celkovou prosperitu regionu. Úplným základem je kvalitní
výběr nejrůznějších aktivit. bez propagace mikroregionu v nejrůznějších médiích se rozvoj
cestovního ruchu nedá provozovat. Pro rozvoj cestovního ruchu je nezbytné propojení
oblasti ekonomické, sociální a kulturní. Mikroregionu Kraslicko se do jisté míry daří. Důležité
je povědomí o určité neziskové organizaci zabývající se ochranou životního prostředí
v mikroregionu a následně spolupracovat s takovu organizací. Kraslicko zatím nepřineslo
žádné významné výstupy ze spolupráce.mezi svými obcemi nebo s ostatními mikroregiony.
Jedním z možných řešení jak tuto situaci změnit, je navázat konkrétní spolupráci blízkých
regionů a vzájemně si předávat zkušenosti.

Závěr
Jedním ze základních předpokladů pro úspěšný rozvoj venkovského mikroregionu je
čerpání finančních prostředků z fondů EU pro řešení základních potřeb obcí. Jen tak bude
možné koncentrovat místní, regionální, národní a evropské prostředky na klíčové activity.
Tím se přispěje zároveň k dlouhodobé udržitelnosti samostatnosti i těch nejmenších obcí.
Každý starosta by měl umět naslouchat svým občanům a měl by prostřednictvím své funkce
směrovat mikroregion k rozvoji podle priorit a přání občanů.
Nejčastěji rozvojové potřeby mikroregionu uvedených oblastí představují
v ekonomických otázkách rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím cyklostezek, veřejných
zařízení pro trávení volného času a zkvalitnění komunikací. Environmentální potřeby
představují opatření u zdrojů znečištění (ovzduší, voda), dále podporu snižování spotřeby
energií, odpadové hospodářství, ochranu krajiny, protipovodňová opatření a environmentální
vzdělávání občanů. Sociální potřeby zahrnují soužití s národnostními menšinami, pomoc
ohroženým skupinám na trhu práce, podpoře sociálního začleňování a rozvoje občanské
společnosti.

Shrnutí:
Cílem stati je analýza spolupráce obcí v mikroregionu s ohledem na životní prostředí,
zejména pak spolupráce v dobrovolném svazku obcí v případové studii mikroregionu
Kraslicko. Práce vychází z faktu, že spolupráce obcí v dobrovolných svazcích stále více
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stoupá na oblibě a že z hlediska zakladatelských smluv existuje mnoho důvodů proč navázat
takovou formu spolupráce, přičemž pro jejich úspěšný rozvoj je nutné vždy zvážit specifika
daného regionu a vhodně a účelně aplikovat nástroje rozvoje. K tomu je nutné zapojení
aktérů regionálního rozvoje, na úrovni manažerské zejména představitelů obcí a na úrovni
místních obyvatel jako aktivních občanů, jež znají nejlépe místní prostředí. Hlavním úkolem
je podpořit fungování mikroregion Kraslicko a podporovat dosahování jejich cílů. V současné
době lze jen doporučovat nejen rozvoj jakékoliv oblasti meziobecní spolupráce, ale i podporu
spolupráce s místními občany a podporovat jejich aktivity i zájem o dění v regionu. Spojení
sil a stanovení společných cílů úměrně zvyšuje šanci na pozitivní rozvoj a snižování disparit
sdružených obcí. Hypotézu potvrzuje kvantitativní šetření provedené ve všech obcích obou
svazků a statistický výpočet. Kvalita spolupráce obcí v mikroregionu a její výstupy v podobě
zrealizovaných rozvojových projektů úzce souvisí s povědomím obyvatel o tom, že jejich
obec je součástí mikroregionu. Čím více se svazek prezentuje navenek, tím více mají
obyvatelé možnost zaznamenat tuto formu spolupráce. Zakladatelské smlouvy nezavazují ke
striktnímu vymezování důvodů spolupráce a proto, je možné do jisté míry tuto formu
spolupráce považovat za ideální řešení k dosahování vytyčených cílů v rozvoji regionu.
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Potraviny a udržitelnost: Potravinové samozásobitelství a
nákupní zvyklosti v České republice a vybraných státech
EU
Food and sustainability: Food self-provisioning and food
shopping habits in the Czech Republic and selected EU
countries
Jan Vávra, Eva Cudlínová, Miloslav Lapka

Abstrakt:
Z historického hlediska bylo alespoň částečné samozásobitelství po dlouhou dobu
převaţujícím modelem obstarávání potravin domácností. Ekonomický rozvoj 20. století spolu
s rozsáhlou urbanizací a změnami ţivotního stylu způsobil, především ve městech, pokles
potravinového samozásobitelství. I přesto je částečná produkce vybraných potravin (zejména
ovoce a zeleniny) v některých oblastech Evropy stále rozšířeným jevem, byť ekonomické
důvody jiţ často nejsou primárním motivem. Samozásobitelství ovšem můţe zvyšovat
ekonomickou a sociální resilienci regionu a sniţovat environmentální dopady pěstování a
dopravy potravin. V příspěvku představujeme data získaná v rámci sociologického šetření v
pěti evropských regionech v roce 2010. Zaměřujeme se především na stav v České
republice a porovnáváme jej s ostatními čtyřmi státy/regiony. V kaţdém z těchto regionů bylo
dotázáno přibliţně 500 respondentů, polovina z venkova a polovina z měst. Kaţdý region
leţí v jednom ze států EU, jeţ se od sebe odlišují svou historií i současnými podmínkami a
tvoří pomyslnou přímku skrz západní a především střední Evropu. Jedná se o skotské město
Aberdeen a stejnojmenné hrabství, nizozemské město Assen a jeho venkovské okolí,
německé město Potsdam a okres Potsdam-Mittelmark leţící ve spolkové zemi Braniborsko;
Česká republika je zastoupena městem České Budějovice a vybranými částmi Jihočeského
kraje a posledním regionem je maďarské město Debrecén spolu ţupou Hajdú-Bihár.
Výsledky ukazují, ţe samozásobitelství je poměrně rozšířené, v jednotlivých regionech si
samo pěstuje alespoň některé potraviny 20–47 % domácností. V příspěvku se dále
věnujeme zvyklostem při výběru potravin, konkrétně tomu, jak často zkoumané domácnosti
nakupují místní, sezónní a bio výrobky. Zamýšlíme se také nad sociálními, ekonomickými a
regionálními souvislostmi samozásobitelství a spotřeby různých druhů potravin a v závěru
poukazujeme na potenciál a důleţitost potravinového samozásobitelství.

Klíčová slova:
bio, Česká republika, Evropa, Jihočeský kraj, potraviny, samozásobitelství, udrţitelnost,
zahrádkaření, ţivotní prostředí

Abstract:
From the historical point of view, some type of food self-provisioning was the most typical
way of households‟ subsistence. Economic development in 20th century accompanied with
the urbanization and lifestyle changes caused the decrease of food self-provisioning. Despite
this, the self-provisioning of some food (mostly fruits and vegetables) is still widespread in
some parts of Europe, though the motives are not primarily economic. However self-
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provisioning can increase the economic and social resilience of the region and lower the
environmental impact of food production and transport. We use the data collected in four
European regions in the 2010 survey to show how widespread food self-provisioning is. We
focus mostly on the Czech Republic and compare the results with other four states/regions.
Around 500 respondents were questioned in each region, half of them from urban and half
from rural areas. The regions belong to different EU states with specific history and present
conditions and represent cross-section through Western and Central Europe. These regions
include Scottish Aberdeenshire and city of Aberdeen, and city of Assen and its rural
surrounding in the Netherlands, German city Potsdam and region Potsdam-Mittelmark, the
Czech Republic is represented by České Budějovice and parts of South Bohemia Region
and Debrecén with Hajdú-Bihár County belong to Hungary. The results show that the food
self-provisioning is relatively widespread in the regions with 20–47 % of households
provisioning at least some of their food by themselves. Additionally we investigate the
consumption habits, namely buying of regional, seasonal and organic food products. Social,
economic and regional aspects of food self-provisioning and consumption of different type of
foods are also discussed throughout the paper. We conclude that food self-provisioning is
important activity with high sustainability potential.

Key words:
Czech Republic, environment, Europe, food, food self-provisioning, gardening, organic,
South Bohemia Region, sustainability

Introduction
In industrial societies, food production and consumption produces significant
environmental impact during the production, processing, transport, as well as consumption.
There are several approaches how to lower environmental impact of food production, support
local farmers and obtain healthy food. Organic farming sector has been continuously
developing in the EU (EC, 2010) and the “alternative food networks” or “short food supply
chains” are not only developed, but also conceptualized and studied in the academia
(Jehlička, Smith, 2011). Lower attention has been paid to the traditional way of obtaining
local, usually healthy, seasonal food with low environmental impact. It is the food selfprovisioning,1 mostly in the people‟s gardens or allotments. While in Western Europe (WE)
this way of food production is seen by the academics as a hobby or self-realization, in
Central and Eastern Europe (CEE) it is described (by the same academics) as a postsocialist heritage of experience with failing markets or even the coping strategy of the poor
people (Alber, Kohler, 2008). However the experience from the Czech Republic shows that
this simplification is at least not plausible in all of the CEE countries (Jehlička, Kostelecký,
Smith, 2012). Furthermore, this labelling of food self-provisioning as a traditional non-modern
activity can lead to underestimation of its potential for increasing the environmental, social or
economic sustainability of the states and regions.
Similarly as Jehlička and Smith (2011) we argue for paying more attention to the
sustainability capacity of food self-provisioning instead of full prioritizing of the market based
approaches, like organic farming, farmers markets, etc. These market solutions can lower
the environmental impact of food production and support local economy, however selfprovisioning of food includes other non-market aspects (social networks, traditional
knowledge, self-efficacy). In the countries with long tradition of self-provisioning and short
1

Terms like “informal food production” or “subsistence” are also used as synonyms for the food selfprovisioning. We prefer this term due to some implicit negative context of „informal food production“ (suggesting
that the formal is the right one) and the connotations of the term „subsistence“ used mostly for ancient times or
less complex societies.
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tradition of alternative food networks, people‟s own food production can be more successful
and effective way how to create sustainable and resilient communities.
In this paper, we present the results of large sociological survey carried out in spring
2010 in the regions of five EU countries, including United Kingdom (Scotland), the
Netherlands, Germany, the Czech Republic and Hungary. Our main research question is to
what extent is food self-provisioning widespread among the regions/countries and whether
there are differences between the urban and rural regions. Additionally, we focus on the food
buying habits, namely the frequency of buying regional, seasonal and organic food. We pay
more attention to the Czech context and compare the Czech results with findings from other
regions.
Environmental impact of food
Environmental impact of food production, processing and transportation should not be
neglected or underestimated. According to the concept of global ecological footprint2 55 % of
biocapacity consists of cropland, grazing land and fishing grounds. The footprint of these
three types of food production land already reaches 51 % of the global biocapacity (Ewing et
al., 2010). The intensity of food production can be increased at the expense of growing
carbon footprint, the dominant part of the whole global ecological footprint (which has already
exceeded global biocapacity). According to Kovanda (2012) European households contribute
to the material and carbon footprint mostly in three groups: household energy demand, food
and beverages, and transportation. Schächtele and Hertle (2007) summarize various
estimation of carbon footprint of food which range from 11 to 20 % of the total carbon
footprint of Germans. Our research of carbon footprint of Czech households (Vávra, Lapka,
Cudlínová, 2012) supports these findings. With the methodology based mostly on German
concept and adapted to Czech specifics (see Schächtele, Hertle, 2007; Vávra, 2012; UBA,
no date) we calculated carbon footprint of the Czech households and found out that footprint
of the food production (including processing and transport) reaches one quarter of the total
footprint (less than heating and electricity demand but more than all types of transport
together).
Different types of food have different ecological footprint. Focusing on energy and raw
materials demand, Baroni et al. (2007) in Italian conditions proved that meat consumption
has higher environmental impact than vegetarian or vegan diet. Organic farming is more
environmentally friendly than conventional food production. It is interesting that vegetarian
diet based on conventional food has very similar impact as diet including meat, but based on
organic products. As we can see, the situation is, of course, quite complicated and many
variables should be considered if one would like to buy environmentally friendly food. Using
the Swiss data Jungbluth, Tietje and Scholz (2000) assessed the environmental impact of
food products including all parts of the life cycle (agricultural production, processing,
transport, packaging, and consumption). Their results prove the importance of transportation
(air transport having largest impact), high impact of deep freezing, production in heated
greenhouses and meat (conventional having higher impact than organic). Glass packaging
have significantly higher impact than paper or plastic according to their methodology. Their
results also point to the complexity of problem. Organic healthy vegetable could have quite
high environmental impact if it is transported for long distance. On the other hand, the open
air grown vegetable (either conventional or organic) transported for long distance (not by
airplane) can be more environmentally friendly than vegetable grown in heated greenhouse
in one‟s hometown. Regarding the high environmental impact of transport, greenhouse
production and deep freezing, seasonal and regional food have significantly lower
environmental impact. The studies mentioned above focused mostly on the energy demand
(and carbon footprint) and demand for raw materials, however there are other problematic
2

In broad definition, ecological footprint is social the demand on ecosystem services and carbon footprint is
the amount of emissions of greenhouse gases caused by some entity (country/activity/sector) in some time. For
more details see Ewing et al. (2010).
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topics in industrialized agriculture, i.e. soil erosion, overuse of fertilizers and pesticides, loss
of biodiversity, etc.
We argue that food self-provisioning could lower some of these negative environmental
impacts. It has, of course, some limits (people usually do not produce crops in their gardens,
the amount of production is limited by the available time and size of the plot, etc.) and there
could be also environmentally negative outcomes, as Jehlička and Smith (2011) state, for
example carbon emissions from transport to a plot and from freezing food in inefficient
freezers. Growing food on one‟s garden does not necessarily to be automatically chemical or
nitrogen and phosphor based fertilizers free, however the negative aspects of selfprovisioning cannot be compared to the extent of negative aspects of global industrialized
food production and transport. Jehlička and Smith (2011) stress the social aspects of food
self-provisioning, their barter and exchange. We would also like to add the idea of selfefficacy, local resilience and a feeling of not being totally dependent on the markets (and
market prizes influenced by the global trade or oil production).
Food self-provisioning
The percentage of population growing their own food varies across Europe and is more
common in CEE states than in WE. According to the study of Alber and Kohler (2008) the
amount of people who grow some of their food (without questioning how much) is in the
states of our study as follows (approximately): United Kingdom and the Netherlands 4 %,
Germany 12 %, the Czech Republic 32 %3 and Hungary 43 %. Share of the people who
produce more than half of their nutrition needs (approx.): United Kingdom, the Netherlands
and Germany 1–2 %, the Czech Republic 3 % and Hungary 10 % (figures on p. 117).
Authors also point to the fact that in CEE poor people produce food more often than in WE
states. They conclude their article with the idea, that food self-provisioning is rather a hobby
in WE countries, contrarily in CEE states food self-provisioning is either a habit caused by
the experience with lack of food on socialist markets or even coping strategy of the poor
people. We argue that Alber and Kohler overinterpret their data and they reduce possible
differences between the CEE states. Jehlička, Kostelecký and Smith (2012) critically
assessed paper of Alber and Kohler and point to the facts (among others) that in many
socialist countries people did not suffer from lack of locally produced food on the markets
and that the history of growing food on the gardens and allotments is quite long and
precedes socialist era. Many European governments (e.g. in UK, Czechoslovakia or
Germany) supported the ownership of gardens or allotments after WWI4 due to its positive
effect on the diet of lower classes. In both of their studies (Jehlička, Smith 2011; Jehlička,
Kostelecký, Smith 2012) authors show that food self-provisioning is in the Czech conditions
rather an activity of middle class and that people participating in this activity do it for various
reasons. Most important motive is hobby, followed by obtaining fresh and healthy food and
then by financial savings. Environmental awareness is motivation of marginal part of
population. According to 2006 survey of Czech Statistical Office (CZSO, 2007) most
important motive of food self-provisioning is also hobby (61 %), followed by economic
reasons (26 %). Other motives gained quite low support (e.g. 4 % obtaining ecological food,
3 % using the land, etc.).
Alber and Kohler (2008) showed that the number of people who obtain substantial part of
their diet from their own gardens is significantly lower than the share of the people who
produce any food. The drop seems to be most significant in Germany and the Czech
Republic, suggesting that there is large number of people who produce some food, but rather
3

Alber and Kohler (2008) use 2003 data and state that 30 % of people produce some food in the Czech
Republic. Jehlička, Smith and Kostelecký (2012) point to 2004 data which present higher number (41 %), Czech
Statistical Office data for 2006 present the share 40 % (CZSO, 2007), and Jehlička and Smith (2011) 2010 data
say 42 %.
4
th
However, the idea of small allotments goes back to the 19 century German physician Moritz Schreber
who stressed the positive effects of outdoor physical activity. In German language the allotments are still
sometimes called “Schrebergarten”.
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as a habit, than as a coping strategy. However, if we focus only on vegetables and fruits in
the Czech Republic, the self-production is quite substantial. Jehlička and Smith (2011) asked
Czech respondents for the percentage of self-produced fruits and vegetables on their overall
household consumption: households produced more than 60 % of apples, more than 50 % of
carrots and tomatoes and over 40 % of onions, potatoes or pears. Data from Czech
Statistical Office (CZSO, 2013) show that average household obtains from their own
production or as a gift 7 % of all consumed meat, 25 % of vegetables (including potatoes), 40
% of local fruits and 35 % of eggs. Regarding the fact that in 2010 about 42 % of Czechs
produced some food, the statistical data confirm the sociological survey of Jehlička and
Smith (2011). High percentage of own or received fruits and eggs suggests that there is
dense social network of giving and exchanging the food, which also confirms authors‟ claims.
Organic food production and consumption
The amount of organic agriculture in the EU is growing as whole, but still geographically
very variable. According to the 2006/2007 data of Directorate-General for Agriculture and
Rural Development (EC, 2010) the share of organic sector in total food expenses of
households was 2,9 % United Kingdom, 1,8 % in the Netherlands, 3,7 % in Germany, 0,5 %
in the Czech Republic and 0,2 % in Hungary (p. 41). The Czech Republic has the third
highest share of organic area in the utilized agriculture area in the whole EU (9 %), however
over 90 % of this area is used as a pasture or for green fodder and there are only minor
areas of organic arable land (4 %) or horticulture (1 %). The situation is better regarding the
agriculture in other states (organic area ranging from 12 % in UK to 30 % in Hungary). The
share of organic horticulture land ranges from 1 % in UK to 8 % in Netherlands. However, the
real share of the organic products in the market is influenced by the percentage of organic
area in utilized agriculture area (from 2 % in Hungary to 5 % in Germany). The differences
between the share of organic land and share of consumption suggest that the transportation
plays significant role in distribution of organic food in Europe, which makes the concept quite
questionable from environmental point of view.
Study of Ţivělová and Jánský (2007) focused on the demand for organic products in the
Czech Republic shows that majority of people did not buy organic products (54 % no, 46 %
yes). More recent paper of Urban, Zvěřinová and Ščasný (2012) analysed the behavioural
intention to buy organic food in following month. Authors found out that approximately 57 %
of respondents expressed strong disagreement, while only about 5 % of people expressed
strong agreement with the intention to buy organic food. This study suggests that intentional
buying of organic products is still rare in the Czech Republic and that the amount of organic
products bought sometimes by nearly half of the people would be quite low, as the analysis
of Directorate-General demonstrates.

Methods
The data for our analysis were collected during the work on 7th EU FP research project
GILDED focused on energy consumption of European households. In each of the five
countries, one region with urban centre and rural surroundings was selected. Though the
results represent the regions, not the countries as whole, we use the names of the countries
in our study to refer to them, not the name of the region (we believe this is easier to
understand). In the United Kingdom (Scotland), the study site was the rural area of
Aberdeenshire (approx. 200 000 inhabitants) with its urban centre Aberdeen (approx. 230
000 inhabitants) in North-East Scotland. Aberdeenshire is very rural with small towns,
villages and solitary settlements. Aberdeen city is largely based on the North Sea oil industry.
The Dutch study site, the city of Assen (population approx. 67 000) and the rural area Assen
municipality with several villages represents different type of settlement with high population
density and unclear distinction between rural and urban areas. The area belongs to the
Northeast Dutch province Drenthe. The third study site consists of the city of Potsdam (pop.
150 000) and the neighbouring district Potsdam-Mittelmark (pop. 205 000) which represents
rural area. These sites are situated in the Bundesland Brandenburg surrounding the city of
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Berlin in the Northeast Germany, a former part of East Germany. In the Czech Republic the
study sites are the city of České Budějovice (pop. 95 000) and the former administrative
districts České Budějovice and Český Krumlov (pop. 145 000) as rural areas. These former
districts are part of the South Bohemian Region, relatively agricultural region with low
population density. The Hungarian study site consists of the city of Debrecen (pop. 207 000)
and the surrounding Hajdú-Bihar County (pop. 340 000). This area is situated in the lowlands
of Northeast Hungary with dominant agricultural sector. For detailed information about the
study sites see Gotts and Kovách (2010).
We combined cluster, random and quota sampling to achieve a representative sample
according to age and gender. However, the socio-demographic structure of the sample is
influenced by the fact that one half of the respondents from each region comes from urban
areas and the second half from rural areas.5 Thus we also divide some of our results
according to the place of living (urban/rural). The definition of these areas followed local
specifics of each country, usually the size of the municipality of 2000 inhabitants (with some
exceptions). Together 2486 respondents participated in our survey, 482 in Scotland, 468 in
the Netherlands, 537 in Germany, 500 in the Czech Republic and 499 in Hungary.

Results
Food self-provisioning
Our results show that food self-provisioning is relatively widespread in the regions, 47 %
of people in Hungary, 46 % in the Czech Republic, 44 % in Germany, 42 % in Scotland and
20 % in the Netherlands grow some food (without questioning how much). More respondents
in our regions produce food than in the countries as whole (compared to study of Alber and
Kohler). Table 1 shows the urban/rural differences and share of people producing different
types of food (except Scotland).6 Fruits and vegetables production is most common in
Hungary and the Czech Republic, followed by Germany and the Netherlands. Meat
production (chicken, poultry, etc.) is most common in Hungary as well as crop production.
Surprisingly high share of crop production in the Netherlands could be caused by inclusion of
the farmers who produce crops for themselves as well as for sell. We can see that in all of
the countries except Hungary, rural households are more involved in food self-provisioning
than urban ones. In Hungary, the numbers are quite similar or even opposite. We interpret
this by the relatively rural characteristics of the whole region.
Tab. 1: Food self-provisioning (urban/rural areas in %)
SCO NL
GER CZE HUN
Any food
31/52 13/27 32/58 35/57 49/45
Vegetables
x
8/19 21/52 30/50 47/39
Fruits
x
11/14 29/51 27/46 43/37
Crops
x
4/12 1/1
0/3
10/10
Meat
x
0/7
2/15 7/16 29/26
Source: Authors’ data from GILDED research. Note: First number stands for the
percentage of urban people who produce particular food, second for rural. In Scotland, we have
only data for overall food production, not for different types. N=2486, for number of respondents
in each country see Methods section.

Food buying habits
The results in Table 2 show that regional food products are often bought by respondents
from Hungary and the Czech Republic. Dutch respondents express highest number of
5

This distinction does not reflect the real distribution of urban and rural citizens in the regions due to the
design of GILDED research project which aimed to the comparison of urban and rural households.
6
Design of Scottish questionnaire was slightly different.
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people who almost do not buy this type of products. Seasonal products are most often
bought also by Hungarian population (contrarily least often by Czechs). It is interesting that
Dutch and Czech respondents show different patterns of regional and seasonal products
shopping. Hungarians express that they shop organic products most often as well as least
often. Czechs participate in the shopping of organic products quite rarely.
Tab. 2: Food buying habits (yes/no)
SCO NL
GER
Regional products 28/4 12/26 31/2
Seasonal products 32/2 41/3 46/1
Organic products 9/47 11/40 11/34

CZE
35/0
28/1
2/60

HUN
50/9
50/6
12/61

Source: Authors’ data from GILDED research. Note: First number stands for the
percentage of urban people who buy the food always or very often, second for never or very
rarely (from original 7 point scale). Three middle points from the original scale are omitted.
N=2486, for number of respondents in each country see Methods section.

We analysed the relationship between the food self-provisioning and shopping habits of
our respondents. Table 3 shows these correlations. In Scotland, and the Netherlands, people
who produce their own food also tend to buy regional, seasonal and organic products more
often. In Germany this relationship is not valid for organic products and in the Czech
Republic and Hungary it does not apply for any products. In contrast to this, self-provisioning
of food negatively correlates with buying of organic products in the Czech Republic.
Tab. 3: Food self-provisioning and shopping habits
SCO NL
GER CZE HUN
Regional products 0,10* 0,10* 0,15** 0,03 0,09
Seasonal products 0,12** 0,16** 0,15** 0,04 0,07
Organic products 0,20** 0,11* -0,02 -0,10* 0,08
Source: Authors’ data from GILDED research. Note: Pearson correlation, * p<0.05, **
p<0.01, two-tailed significance. Original 7 point scale of shopping habits (1 never, 7 always) and
the dummy variable of food self-provisioning (0 no, 1 yes) were used in the correlation.

This suggests that the consumption habits of food self-suppliers differ across the
countries. The question is why the Czech and Hungarian food producers are not that much
interested in regional, seasonal or organic products? This could be due to their ability to grow
these products by themselves (which would suggest that they produce bigger part of their
consumption than people from WE states) or by their lower environmental motivation.
Finally, we want to add brief information about the vegetarianism in five surveyed
countries. Omnivore diet is in general more environmentally demanding than vegetarianism
or veganism. However, vegetarianism (or more strict veganism) is not very common among
our respondents: 9 % in Scotland, 4 % in the Netherlands and Germany, 2 % in the Czech
Republic and 1 % in Hungary.

Discussion
We can say that our findings of the food self-provisioning and consumption habits
(organic products) in the Czech Republic are in agreement with previous national studies
(CZSO, 2007; Ţivělová, Jánský, 2007; Jehlička, Smith, 2011; Jehlička, Smith, Kostelecký,
2012; Urban, Zvěřinová and Ščasný, 2012), self-provisioning and shopping patterns of South
Bohemians are similar to the rest of the country.
International comparison of the results suggests, that food self-provisioning is either
more common in regions of our research than in the national average or that the data of
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Alber and Kohler study (2008) were undervalued.7 Anyway, the food self-provisioning is
relatively widespread among at least some regions of WE states, mainly in their rural areas.
Our data do not explain the causes, we can only hypothesize that food self-provisioning is
more common in Germany due to longer history of gardening and less common in the
Netherlands due to higher population density and smaller size of the gardens, as well as due
to different cultural and economic history. Different climatic conditions would probably also
influence the popularity of food self-provisioning. Nevertheless, in Aberdeenshire in Scotland,
where the climate is objectively worst for the growing vegetables and fruits, the share of
people participating in this activity is quite high.
There is quite strong distinction in shopping patterns regarding organic products
between the Netherlands and Germany on one side and the Czech Republic and Hungary on
the other. In CEE states organic products are still less favoured, one of the main reasons
could be their higher price (Ţivělová, Jánský, 2007), respectively less affluent society than in
WE states. Relatively low share of seasonal and regional products in Scotland could be
probably explained by specific climatic conditions. Hungarian case is showing highest
potential of possible lowering of food environmental impacts by choosing regional and
seasonal food (this could be caused by the tradition or good climate as well).
One of the goals of this paper was to support interpretation of food self-provisioning in
CEE countries employed by Jehlička and his colleagues and to show that the selfprovisioning patterns are not that different among some of the WE and CEE regions.
However we have to admit that there are some differences in the behaviour of WE and CEE
food self-suppliers. In WE countries people who grow some food also buy regional, seasonal
or organic products more. This link is missing in CEE countries. Possible interpretation is,
that people who grow food in WE countries are also more aware about what they buy and
their motivation could be shaped by their environmental awareness. Czech and Hungarian
growers probably miss these characteristics or at least do not manifest it through their
shopping habits. Following the sociological distinction between attitudes and behaviour
(Preisendorfer, 1999; Peters, 2011) we could call them “protectionists with other reasons”. In
term of food production environmental impact, these people behave environmentally friendly
in their practice (grow their own food) but they do it due to other reasons (hobby, health
motives, financial savings). From the viewpoint of regional and state sustainability we argue
that governmental policy should by all means support this behaviour. Using the case of the
Czech Republic as an example of the state with lowering domestic supply of agriculture
products and increasing import (Dubská, 2012) and low share of organic products, any food
self-provisioning is even more environmentally important due to increasing transport
footprint.

Summary:
Food self-provisioning is relatively widespread in most of the surveyed regions of WE
and CEE states. According to the significant environmental impact of food production and
consumption, we argue that any behaviour leading to lowering this impact should be
supported by the international, national and local policies. Since food self-provisioning has
long tradition in many European countries (and substantial part of fruits and vegetables is
self-produced) we think it should be supported as policy complementary to organic farming,
alternative food networks or short food supply chains. Food self-provisioning has potential to
increase all three pillars of one‟s and community‟s sustainability (environmental, social and
economic) and lower their dependence of the global economy.
Since our paper presented rather descriptive overview of the problem, future work,
including the analysis of effect of various socio-demographic characteristics on food selfprovisioning (see Alber, Kohler, 2008; Jehlička, Kostelecký, Smith, 2012) in different EU
countries, is necessary to understand the social aspects of food self-provisioning better.
7

Comparison of Alber and Kohler‟s findings with other Czech findings (see comment 3) would support this
hypothesis.
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ECONOMIC COOPERATION OF CZECH FARMERS WITHIN
EU COMMON AGRICULTURAL POLICY
G. Ibragimov, J. Vavřina, D. Martinovičová

Abstract:
The economic performance of agricultural companies is supposed to be lower comparing to
business entities from other industries. The need for going concern concept of agricultural
enterprising not only in the Czech Republic, however in the whole EU, strongly involves the
EU Common Agricultural Policy (CAP) instruments. The upcoming programming period 2014
- 2020 has opened again intensive discussions towards possibilities for modification the CAP
within the frame of encouragements for a sustainable economic development for agricultural
business entities. Simultaneously, there can be seen attempts of especially smaller single
standing farmers to utilise possible favours, which are connected with mutual cooperation.
The incentive to increase economic efficiency in agricultural production is obvious and it is
stressed with proposed scenarios of future CAP development. The objective of this paper is
to assess impacts of current CAP instruments on the economic performance of Czech
farmers which entered mutual business cooperation and to identify current situation in the
problem area of CAP encouragements for cooperation among farmers. The data sample
consists of agricultural entities, which are being or were members of agricultural groups
according to the list of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Future possible
development in the mentioned area of cooperation is identified via analysis of documents
related to the proposed scenarios of CAP development beyond year 2013.

Key words:
agribusiness, cooperation among enterprises, economic efficiency, EU Common Agricultural
Policy
JEL: L25, Q13, M21
Introduction
Current situation at the agricultural industry in the Czech Republic was ultimately influenced
by joining the European Union. On one hand, there have been accessible operational and
investment subsidies within Common agricultural policy and on the other hand there have
been diminished national government’s´ protectionism tools towards Czech business entities
due to CAP common market principles. So, Czech agricultural producers have to face both
direct competitors at the EU common market and strengthening dealing power within
agricultural commodities verticals. One of the obvious consequences of such a development
is the gap between commodities´ prices of agricultural producers and concurrently respective
consumers´ prices with negative impact at agricultural producers.
Possible approach for individual agricultural producers how to encourage their
competitiveness within aforementioned situation could be their concentration into
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economically larger units called groups of producers to improve their negotiating position.
This article aims to assess economic performance of Czech agricultural companies, which
entered mutual business cooperation using the selected financial analysis indicators. The
focus is then given on the cooperation activities within commodity milk. Results of financial
analysis are verified using statistical hypothesis testing.
Methods and resources
The contribution is based on the secondary research. The main information resources
employed are , databases of the State Agriculture Intervention Fund, datasets of Czech Farm
Accountancy Data Network (FADN CZ) that collects structural and accountancy data of
farms, based on system of sample surveys conducted every year. There was utilised
corporate database Amadeus of Bureau van Dijk and the financial statements issued in the
Business Register of the Czech Republic. The accountancy data of identified business
entities, which were or currently are involved in groups of producers are subsequently the
subject of financial and statistical analysis. The statistical testing was conducted in software
Statistica 12.
The data sample consists of 29 agricultural business entities, which currently are or were
members of 5 biggest agricultural producers groups specializing in the commodity milk
according to the list of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

Literature survey
Groups of agricultural producers have been intensively set up in the Czech Republic even
before joining the European Union. The initial motives behind this form of cooperation among
legally self-standing agricultural business entities can be found in the subsidies, which were
accessible in the EU pre-accession period. These pure national subsidies were focused on
technological development, development of market structures or start-up encouragements
for participating agricultural producers (Ministry of Agriculture, 2006). Nevertheless, the
strongest evolvement of agricultural producers groups was obvious in the Czech Republic
after EU accession within Horizontal rural development programme for time period 2004 2006 and respective measure Setting up of the groups of producers (Vavřina and
Martinovičová, 2011).
The motivation to create specialized sales organizations of agricultural producers in the
Czech Republic regarding economic objectives can be found in the need to create sufficient
economic background concerning situations of their financial troubles and to provide
management of receivables and payables for member enterprises based on contractual
relations (Tvrdoň and Krčová, 2002).
Horizontal rural development programme (HRDP) was implemented into the Czech law and
order by respective executive national regulations, namely regulation nr. 655/2004 Col. in
current version, which is regarding setting up of conditions of producers’ involvement into the
program Setting up the producers groups. There are defined eligible commodities, which can
be the subject of cooperation activities among agricultural producers as follows: bee
products, cereals, oil plants, potatoes, flax and hemp for fibre, flowers and decoration woody
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plants, medicinal plants, fruit tree nursery, slaughter cattle, slaughter pigs, slaughter poultry,
slaughter sheep and goats, slaughter flightless birds.
There is possibility for EU member states to set up agricultural producers groups over the
aforementioned framework of commodities by application of directly executable regulation of
European Council nr. 1234/2007 in current version1 regarding the following commodity areas:
hops, olive oil and olives, fruits and vegetables, rise, sugar, dried fodder, seeds, products
from fruits and vegetables, bananas, wine, raw tobacco, beef and calf meat, milk and milk
products, pork meat, mutton and goat meat, eggs, poultry meat and other products such as
animal products of farming animals for pharmacy usage.
The measures of HRDP regarding groups of agricultural producers were applicable till the
end of year 2011, when it was paid out the last subsidies for agricultural producers groups.
The Rural development programme, which is applicable in the Czech Republic within the
programming period of years 2007 – 2013 has never opened its measure Producers groups.
This programme only allocated the contracted amount of subsidies for agricultural producers
groups under the HRDP (Ministry of Agriculture, 2012).
The revised working document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural
development nr. 17352/1/12 rev. 1 as the draft of the Regulation of the European parliament
and of the Council, which proposes to continue with encouragements for agricultural
producers within the following programming period of years 2014 – 2020. The motivation for
this type of encouragements are very similar to the previous programming periods. Namely,
the motivation is to sustain the increased competition on market and consolidation of
business entities within marketing of agricultural commodities, including local markets using
the new formed EU Common Agricultural Policy.

Results
The evidence of agricultural producers groups is only related to the direct beneficiaries of
respective subsidies from Horizontal rural development programme or Rural development
programme, respectively. Explorative analysis of identified agricultural producers groups
according the list of subsidy beneficiaries from the Common agricultural policy revealed
following facts. Agricultural producers groups specialized in animal production were active
within commodity areas slaughter pigs, cattle, poultry and as specific area commodity milk,
which is managed in the Czech Republic directly under regulation of European Council nr.
1234/2007.
There were identified agricultural producers groups, which are specialized in commodity area
crop production using the aforementioned approach. Namely, there were identified
specializations of those business entities in commodity areas cereals, oil plants, fruit and
vegetable.
The members of agricultural producers groups specialized in commodity area milk were
analysed by selected indicators of financial analysis and compared to the respective industry
1

Regulation of European Council nr. 1234/2007, which is establishing a common organisation of agricultural
markets and on specific provisions for certain agricultural products
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means. The observed time period is within years 2004 – 2011. There were applicable the
identified financial encouragements of Common agricultural policy in the Czech Republic in
this period.
Indicator cash conversion cycle (CCC) reveals the period, in which there are inputs tied up in
the production until their conversion by sales into the cash flow from customers.
Development of the indicator CCC in time period and its comparison to the respective
industry mean, using data of Farm accountancy data network is shown on Fig. 1. There were
identified longer cash conversion periods for companies, which were concentrated in groups
of agricultural producers specialized in milk production, comparing it to the respective
industry mean during whole observed time period. So, the representatives of observed
Groups of agricultural producers were less effective in transformation of inputs into sales in
comparison with peer group of business entities. This partial result was made despite the fact
that groups of agricultural producers should ensure provide management of receivables and
payables for their members.
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Fig. 1: Development of indicators Cash conversion period and Return on sales among
observed groups of agricultural producers´ representatives specialized in commodity milk
and agricultural industry mean
Source: Own work, using data from databases Amadeus and FADN
The identified development of profitability indicator Return on sales (ROS) comparing it to the
respective industry means was similar to the indicator CCC in time period of years 2004 –
2011 (see Fig. 1). So, the members of agricultural producers groups were less profitable
using the aforementioned indicator than the peer group. There has to be again stated, that
this fact differs from the basic assumptions regarding the described reasons for creating
groups of agricultural producers.
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Fig. 2: Box plot of enumerated values of indicator Return on sales within time period of years
2004 – 2011 among observed group of agricultural producers´ representatives
Source: Own work, using data from databases Amadeus
There is provided empirical evidence of profitability development in time period of years 2004
– 2010 among business entities, which actively participated within groups of agricultural
producers specialized in commodity milk. Very negative development of their profitability was
identified in years 2009 and 2010, which can be considered as period of strong hit of the
world financial crisis in the Czech Republic. Mean value of profitability in year 2009 equalled
to zero and there were observed negative profitability even within the lower quartile among
sample of milk producers.

Fig. 3: Box plot of enumerated values of indicator Return on sales within time period of years
2004 – 2011 among observed groups of agricultural producers´ representatives
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Source: Own work, using data from database Amadeus

For more detailed outlook over the ability of agricultural groups´ participating companies to
convert inputs into the cash flows from sales of their products it was elaborated the
descriptive box plot (see Fig. 3). It is obvious that cash conversion periods differ regarding
respective observed business entities. The years 2009 and 2010 had negatively influenced
the ability of corporates to convert inputs into cash flow. So, it was prolonged the mean value
of cash conversion period from 170 days to nearly 200 days. Nevertheless, the identified
range of cash conversion cycles´ duration and its maximum values in the year 2009 had
been nearly 350 days. Consequently, the strong attack against the sustainable management
of working capital is obvious in such a case. On the other hand, even in the year 2009 there
were identified companies, which were able to convert inputs into cash flow in about 2
month.
There was conducted the statistical testing of hypothesis concerning the
similarities/disimilarities of mean values of observed indicator Cash conversion cycle and
Return on sales among milk producers, which were involved in the business activities of
agricultural producers groups.
Tab. I: Tests for normality of distribution and homoscedasticity of observed indicators
Indicator

K – S test P-value
statistic
K-S d=0.14530
p> 0.20

F test statistic

P-value

CCC_FADN
1.08119
CCC_Producers
K-S d=0.23862
p> 0.20
groups
ROS_FADN
K-S d=0,18353
p> 0.20
1.44097
ROS_Producers
K-S d=0.16669
p> 0.20
groups
Source: Own work, using data from databases Amadeus and FADN

0.46031
0.32091

Tab. I. provides results of normality and homoscedasticity testing as the assumption for
conducting the respective indicators´ mean values analysis of variance. The normality of
distribution of observed values of indicators Cash conversion cycle and Return on sales was
proved by Kolmogorov-Smirnov test. Homoscedasticity within variances of observed Cash
conversion cycle and Return on sales was proved by the F- test. So, the one way analysis of
variance to test the significant differences between means in groups or aforementioned
variables among business entities involved in the groups of milk producers and respective
industry peer group could be conducted.
Tab. II: Analysis of variance concerning the indicator Return on sales comparing observed
agricultural producers group representatives to the industry mean
Sources
SS
df
MS
F-statistic
P-value
of
variability
Regression
0.00485
1
0.00485
6.35220
0.02448
Residual
0.01070
14
0.00076
Total
0.015554
15
Source: Own work, using data from databases Amadeus and FADN
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F crit
4.60010
-

The results of analysis of variance concerning the indicator Return on sales comparing
observed milk producers involved in agricultural producers groups entities against the
industry peer group is shown in Tab. II. It was proved that the mean value of milk producers´
involved in groups of agricultural producers differs from the industry peer group mean value
of profitability. In other words, it was proved that observed milk producers, which are taking
part in business activities of agricultural producers groups are less profitable than the
industry mean.
Tab. III: Analysis of variance concerning the indicator Cash conversion cycle comparing
observed agricultural producers group representatives to the industry mean
Sources
SS
df
MS
F-statistic
P-value
of
variability
Regression 6807.69250
1
6807.69250 15.07653
0.001667
Residual
6321.59276
14
451.54234
Total
13129.28525 15
Source: Own work, using data from databases Amadeus and FADN

F crit
4.60010

Tab. III provides results of analysis of variance concerning the indicator Cash conversion
cycle as comparison among observed milk producers involved in agricultural producers
groups and the respective industry peer group. The analysis of variance results´ regarding
the indicator Cash conversion cycle is similar to the results of profitability. It was proved that
the Cash conversion cycles´ mean value of milk producers´ involved in groups of agricultural
producers differs from the industry peer group mean value of cash conversion cycle, so
observed representatives of agricultural producers groups are less effective in conversion
inputs into cash flow regarding sales of their products in comparison with industry mean.

Conclusion
The aim of this paper was to assess impacts of current CAP instruments on the economic
performance of Czech farmers, which entered mutual business cooperation and to identify
current situation in the area of CAP encouragements for cooperation among legally individual
farmers.
The business activities of agricultural producer groups are encouraged using the instruments
of EU Common agricultural policy. Namely, it was utilised the Horizontal rural development
programme and Rural development programme respectively, to start-up stronger integration
among Czech agricultural producers. The identified agricultural producers groups in previous
programming period of years 2004 – 2006 and current period 2007 – 2013 was both involved
in plant and animal production. The most frequent commodities within the agricultural
producers groups are namely cereals, oil plants, fruit and vegetable, slaughter pigs, cattle or
poultry. The commodity milk was identified as specific one, which is directly under regulation
of European Council nr. 1234/2007, which is establishing a common organisation of
agricultural markets and the specific provisions for certain agricultural products.
The groups of agricultural producers can be found within the need to create sufficient
economic background concerning situations of their financial troubles and to provide
management of receivables and payables for member enterprises based on contractual
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relations. Nevertheless, the conducted financial analysis of companies, which took part in
agricultural producers groups did not prove better results in aforementioned areas of financial
management in comparison with respective industry mean. On the other hand, the strong
need to encourage the sustainable development of agricultural producers and consequently
the rural areas not only in the Czech Republic opens further discussion on topic of economic
cooperation among farmers. The proposed regulation of the European Parliament and of the
Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural
development in time period of years 2014 – 2020 wants to continue in encouraging within
cooperation of legally independent producers. The current motivation for such a type of
encouragements is very similar to the current programming period: “To allow farmers to
sustain the increased competition on market and consolidation of business entities within
marketing of agricultural commodities, including local markets using the new formed EU
Common Agricultural Policy”.

Summary
The need for sustainable development concept of agricultural enterprising and consequently
the rural areas not only in the Czech Republic, however in the whole EU, strongly involves
the EU Common Agricultural Policy instruments. Current situation at the agricultural industry
in the Czech Republic was ultimately influenced by joining the European Union. On one
hand, there have been accessible operational and investment subsidies within Common
agricultural policy and on the other hand, there have been diminished national government’s´
protectionism tools towards Czech business entities. One of the possible approaches for
individual agricultural producers, how to encourage their competitiveness within
aforementioned situation, could be their concentration into economically larger units called
groups of producers to improve their negotiating position. Groups of agricultural producers
have been intensively set up in the Czech Republic even before joining the European Union.
The strongest evolvement of agricultural producers groups was obvious in the Czech
Republic after EU accession within Horizontal rural development programme for time period
2004 - 2006 and respective measure Setting up of the groups of producers. There are
defined eligible commodities, which can be the subject of cooperation activities among
agricultural producers. The commodity milk can be regarded as a specific one, due to
application of directly executable regulation of European Council. The groups of agricultural
producers can be found within the need to create sufficient economic background concerning
situations of their financial troubles and to provide management of receivables and payables
for member enterprises based on contractual relations. Nevertheless, the conducted financial
analysis of companies´ sample, which took part in agricultural producers groups specialized
in commodity milk, did not prove better results in aforementioned areas of financial
management in comparison with respective industry mean. On the other hand, the strong
need to encourage the sustainable development of agricultural producers and consequently
the rural areas not only in the Czech Republic opens further discussion on topic of economic
cooperation among farmers in the upcoming programming period of years 2004 – 2020.
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Cílové charakteristiky krajiny – teorie a praxe
Landscape quality objectives – theory and practice
Hana Vavrouchová, Hana Středová

Abstrakt:
Pro racionální a jednotné plánování evropské krajiny je v současné době nosným a jediným
legislativním nástrojem Evropská úmluva o krajině (EÚoK) mezi jejíž požadavky patří mimo
jiné též mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností v rámci společného výzkumu. V
České republice je řada postulátů EÚoK včleněna do stavebního zákona (v rámci
problematiky územního plánování), pro praxi je však řada z nich formulována velmi vágně a
nejednoznačně. Jako jeden z příkladů lze uvést vymezování cílových charakteristik krajiny
(landscape quality objectives), které se promítají do koncepce rozvoje krajů (Zásad
územního rozvoje). Cílové charakteristiky krajiny by měly být dle EÚoK koncipovány v
interakci s dotčenou veřejností, metodologicky je však tento úkol značně podceňován a v
praxi pak tento požadavek není uplatňován. Příspěvek se zabývá srovnáním požadavků
EÚoK v kontextu cílových charakteristik krajiny, parametrů nastavených stavebním zákonem
a jejich praktického průmětu do výsledných Zásad územního rozvoje všech krajů. Tato
analytická část je doplněna o část návrhovou (teoreticko-metodologického charakteru).

Klíčová slova:
cílové charakteristiky krajiny, územní plánování, kraj, Evropská úmluva o krajině, Zásady
územního rozvoje

Abstract:
Nowadays European Landscape Convention (ELC) is only legislative tool for rational and
cohesive planning of European rural area. This ELC prerequisites international cooperation
and exchange of experiences in common research. In the Czech Republic there are many
postulates of ELC incorporated into Construction Law (within the spatial planning).
Nevertheless in praxis many of them are formulated vaguely and ambiguously. Setting
landscape quality objectives can be mentioned as an example. Landscape quality objectives
(LQO) should be set in interaction with the involved public in fact this task is methodologically
substantially underestimated. In practice, this requirement is not applied. The paper is based
on the comparision of the real ELC demandes, the projection this principles to Constriction
Law and the practice reflection to Regional spatial plan. This analysis is completed by the
theory and metodology recommandations.

Key words:
landscape quality objectives, spatial planning, region, European Landscape Convention,
Ragional spatial plan
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Úvod
Problematika krajiny a jejího výzkumu (na bázi její struktury, dynamiky a následného
plánování) je velmi komplexní disciplínou vyžadující multioborový náhled a výměnu
zkušeností napříč evropským prostorem. V této souvislosti je také důležité poukázat na
specifikum předmětu odborného výzkumu – krajina (s uplatněním řady synergických
mechanismů) je médium neakceptující administrativní hranice států, na druhé straně je vývoj
krajiny determinován mimo jiné zejména politickým uspořádáním a decisní sférou každé
země. Pro vytvoření rovnováhy ve vývoji krajiny a sjednocení metodických přístupů k jejímu
plánování je potřeba rozvíjet spolupráci zejména mezi sousedními zeměmi. Mezinárodní
souvislosti a přeshraniční spolupráce mají v oboru ochrany přírody a krajiny a plánovací
praxe nezastupitelnou roli. Potřeba kvalitativního srovnání interakcí politiky rozvoje a
krajinných změn vyplývá například ze studie Panag, Fry (2003) či Kaplan, Häkli (2002).
Pro racionální a jednotné plánování evropské krajiny je v současné době nosným a
jediným legislativním nástrojem Evropská úmluva o krajině (EÚoK), mezi jejíž požadavky
patří mimo jiné též mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností v rámci společného
výzkumu. V České republice je řada postulátů EÚoK včleněna do stavebního zákona
(v rámci problematiky územního plánování), pro praxi je však řada z nich formulována velmi
vágně a nejednoznačně. Jako jeden z příkladů lze uvést vymezování cílových charakteristik
krajiny (landscape quality objectives), které se promítají do koncepce rozvoje krajů (Zásad
územního rozvoje). Cílové charakteristiky krajiny by měly být dle EÚoK koncipovány v
interakci s dotčenou veřejností, metodologicky je však tento úkol značně podceňován a v
praxi pak tento požadavek není uplatňován. Vývoj metodického pozadí by se však neměl
realizovat izolovaně, ale v kontextu mezinárodních souvislostí. V metodologickém pojetí by
pak nad rámec obecného měly být zohledněny specifické rysy periferních oblastí (a to nejen
při hranicích států, tzv. vnějších periferiích, ale i periferií vnitřních).
Potřebu precizní definice cílových charakteristik krajiny pro rozhodování a plánovací
praxi přitom zdůrazňuje např. Selman (2012) či publikace Council of Europe (2006). Cílové
charakteristiky ve vazbě na typologii krajiny však nacházejí také uplatnění v dalších
souvisejících vědních disciplínách, příkladem můžeme uvést oceňování krajiny ve smyslu
hledání ekonomické hodnoty krajiny (Heide, Heijman 2013).

Metodika
Metodika příspěvku je postavena na komparativní analýze Zásad územního rozvoje
(ZÚR) všech krajů s užším zaměřením na cílové charakteristiky krajiny – CCHK (včetně části
Odůvodnění Zásad územního rozvoje). Výsledná zjištění jsou dána do kontextu s požadavky
Evropské úmluvy o krajině a jejich formální transpozicí do stavebního zákona. Ve
formulacích jednotlivých krajských cílových charakteristik jsou identifikovány typické a
unikátní znaky, následně jsou vyslovena metodologická doporučení pro sjednocení jejich
tvorby.

Obecný kontext
Územní plánování je realizováno v krajině, přesto s pojmem „krajina“ není na legislativní
úrovni spojováno. Nový zákon (183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) však
tento nedostatek alespoň částečně, byť implicitně, odstraňuje implementací postulátu
Evropské úmluvy o krajině (Úmluvy) do struktury zákona i souvisejících vyhlášek. Zůstává
však otázkou, zda jde jen o formální plnění požadavků či o účelnou správu, ochranu a
plánování krajiny, na kterém je postaveno poslání a smysl Úmluvy.
V tomto kontextu jsou zásadními tezemi převzatými z Úmluvy do nového zákona tyto
pasáže, které by za určitých podmínek měly velmi významný vliv na racionalitu využívání
krajinného prostoru:
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větší akcent na volnou krajinu. Tento požadavek je v legislativě i praxi
představován Koncepcí uspořádání krajiny (KUK), jež je standardní součástí
územního plánu. KUK však není metodicky přesně definovaná, častou praxí je tak
plnění této koncepční části obsahem obvykle zohledňovaným již na základě
předchozí právní úpravy (např. územní systém ekologické stability, protierozní
opatření apod.). Nadstavba ve smyslu „krajinného/krajinně-ekologického plánu“ chybí
a tento nedostatek je způsoben právě absencí jednotného metodického pokynu.
definice Cílových charakteristik krajiny za účasti veřejnosti. Cílové
charakteristiky krajiny jsou obligatorní součástí Zásad územního rozvoje každého
kraje. Pro každý kraj jsou tedy již CCHK formulovány a s výjimkou Jihomoravského
kraje jsou závazným podkladem pro plánovací praxi. Zpracování této části Zásad
však v době svého vzniku způsobilo značný chaos zapříčiněný opět absencí
jednotného metodického pokynu ke zpracování Cílových charakteristik krajiny a míry
zapojení veřejnosti. Formulace těchto pasáží je pak spíše formálním plněním
neodpovídající původnímu záměru Úmluvy (viz. kap. Výsledky).

Pokud by však byl stanoven jednotný a precizně nastavený metodický pokyn právě pro
tyto jmenované položky, bylo by možné hovořit o racionalizaci využití území postaveného na
principech krajinně-ekologického plánování. Následující kapitola dokumentuje efektivitu
nastavených opatření – konkrétně Cílových charakteristik krajiny začleněných do struktury
Zásad územního rozvoje.
Dle EÚoK jsou „cílové charakteristika krajiny” definovány takto: …přání a požadavky
obyvatel týkající se charakteristických rysů krajiny, v níž žijí, formulované pro danou krajinu
kompetentními veřejnými orgány (Článek 1, písmeno c). Dále se zde uvádí – ve vztahu
k míře zapojení veřejnosti poněkud fádněji: Každá Strana se zavazuje, po konzultaci
s veřejností … definovat cílové charakteristiky krajiny pro vymezené a vyhodnocené krajiny.
(Článek 6, písmeno D). Konzultace s veřejností pak může být vykládána povrchnějším
způsobem (než-li přání a požadavky obyvatel) a může být tato fáze ztotožňována s etapou
veřejného projednání, přičemž na tomto místě je třeba spíše využívat metod a postupů
komunitního plánování (ad Článek 5 c). CCHK se pak vztahují na vyhodnocení smyslu a
významu krajinných vlastností a jejich následnou formulaci (van der Heide, 2013).
Přičemž je skutečně nezbytná účast veřejnosti pro významové propojení smyslového
vnímání, individuálních hodnot a sociální požadavků. Teprve tyto komplexní požadavky
by měly být podkladem pro politické formulace a rozhodování.

Výsledky
V Zásadách územního rozvoje jsou Cílové charakteristiky krajiny řešeny jednak
v samotné koncepční části, dále jsou pak podrobněji, zejména na úrovni metodologických
otázek, rozváděny v části Odůvodnění (viz. vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti).
Metodicky jsou však jednotlivé Zásady územního rozvoje roztříštěny, spojovacím prvkem je
logicky typologie krajiny – nejčastěji je volena typologie dle Löw a kol. (2006) – v různé míře
a rozsahu využití. Jde o drtivou většinu Zásad, byť autoři metodiky nejsou vždy explicitně
uváděni.
Klíčovým pojmem je dále krajinný ráz, čímž se zaměření Zásad posouvá do roviny
identifikace individuálních znaků v krajině. V řadě Zásad je však krajinný ráz používán pouze
ve smyslu pojmu a obecného metodického postupu, nehledá hlubší podstatu a význam
(např. ZÚR Karlovarského kraje, Plzeňského kraje, Královéhradeckého kraje). Taktéž
propojenost mezi typickými a individuálními znaky je spíše sporadická, pokud jsou uvedeny
oba přístupy – typologie i regionalizace – nemají vždy mezi sebou jasnou vazbu. Stejně není
zcela pravidlem vymezovat u stanovených územních jednotek (typů či oblastí krajinného
rázu) přesnou lokalizaci v území, což může být pro další rozhodování v území stěžejním
nedostatkem . Následující tabulka uvádí kvalitativní přehled CCHK dle jednotlivých krajů.
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Tab. 1: Sumarizace poznatků vyplývajících z jednotlivých Zásad územního rozvoje na
úrovni metodiky, obsahu a strategické nadstavby
1.) metodika: stanoveny rámcové krajinné typy (explicitně Löw
Karlovarský kraj
a kol., 2006), na jejichž základě jsou vymezovány oblasti
se shodným krajinným rázem;
2.) obsah: charakteristika typů a oblastí;
3.) strategie: pouze u některých typů či oblastí je velmi
stručně definován cíl hospodaření.
ZHODNOCENÍ: velmi fádně a formálně zpracováno, bez
patřičného rozvedení v části Odůvodnění. Chybí důraz na
individualitu území – vymezování unikátních oblastí a jejich
prostorová definice.
1.) metodika: krajinné typy a krajinné oblasti doplněny o
Plzeňský kraj
unikátní rázovité oblasti krajiny;
2.) obsah: individuální členění a obecné cíle;
3.) strategie: zcela chybí.
ZHODNOCENÍ: velmi fádně a formálně zpracováno, bez
patřičného rozvedení v části Odůvodnění. Alespoň částečná
snaha o individualizaci prostoru, ovšem bez patřičné vazby na
reálně stanovené zásady/strategické kroky.
1.) metodika: základem oblasti a podoblasti krajinného rázu, ty
Královéhradecký
jsou agregovány do shodných typů krajiny;
kraj
2.) obsah: zcela chybí;
3.) strategie: souhrnem uvedeny pouze dvě obecné zásady
platné pro všechny typy a oblasti.
ZHODNOCENÍ: jde pouze o formální naplnění požadavků de lege
lata. Nejméně propracované CCHK bez potenciálu uplatnění
v plánovací praxi.
1.) metodika: základem jsou individuální oblasti krajinného
Jihočeský kraj
rázu (metodika dle Prof. Vorla), na jejich základě jsou
stanoveny (agregovány) shodné krajinné typy;
2.) obsah: pro jednotlivé krajinné typy jsou vymezeny přírodní
a kulturní hodnoty a charakteristika krajinného rázu, dále
jsou navázány zásady;
3.) strategie: zásady jsou nastaveny velmi obecně.
ZHODNOCENÍ: analytická část je propracovaná, strategická část
postrádá individualizaci a konkretizaci.
1.) metodika: základem jsou typy krajiny, které jsou dále
Zlínský kraj
děleny na krajinné celky a krajinné poloosy s individuálním
rozměrem a precizní lokalizací;
2.) obsah: stanovení zásad pro jednotlivé typy krajiny, uveden
jejich výskyt a hodnoty, součástí je též identifikace
možných ohrožení;
3.) strategie: zásady kombinovány s možnými ohroženími.
ZHODNOCENÍ: po metodické stránce racionální, řada kroků
přenositelná do univerzálního metodického pokynu, obsahově
jsou však velmi povrchní (obecné a univerzální formulace).
Z analytické části lezy vytěžit více.
1.) metodika: stanoveny krajinné typy (Löw a kol., 2006); bez
Pardubický kraj
přesné lokalizace;
2.) obsah: charakteristika typů, k nim formulovány zásady;
3.) strategie: zásady velmi stručné a obecné.
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Středočeský kraj

Kraj Vysočina

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Olomoucký kraj

ZHODNOCENÍ: formální naplnění kapitoly, ani Odůvodnění
nepřináší nové informace.
1.) metodika: krajinné typy (dle Löw a kol., 2006) a dále vlastní
typologie krajiny vycházející ze stability a potenciálu území
– možno chápat velmi pozitivně, chybí ovšem
individualizace prostoru a precizní lokalizace jednotlivých
vymezených jednotek;
2.) obsah: pouze popisného charakteru, na typy navázány
zásady;
3.) strategie: zásady formulovány velmi obecně, fádně, mají
univerzální charakter, navíc jsou velmi stručné.
ZHODNOCENÍ: : formální naplnění kapitoly, ani Odůvodnění
nepřináší nové informace.
1.) metodika: stanoveny typy krajiny, chybí individuální rozměr
a přesná lokalizace;
2.) obsah: uvádí se hlavní cílové využití krajiny, na které
navazují zásady;
3.) strategie: zásady jsou rozsáhlé a propracované, chybí však
vazba na konkrétní opatření (vysoká míra obecnosti a
univerzálnosti).
ZHODNOCENÍ: unikátní Zásady svou vazbou mezi nastavenými
zásadami a stanovením cílového využití krajiny, tento přístup se
jeví jako racionální. Rozsah zpracování by však mohl mít
individuální rozměr. Nevyužitý potenciál nastavené metodiky.
1.) metodika: vymezeny unikátní krajinné celky (dle MŽP,
2005; resp. Löw a kol., 2006), které jsou precizně
lokalizovány;
2.) obsah: charakteristika současného stavu jednotlivých
krajinných celků, definice CCHK a na ně navazující
zásady;
3.) strategie: stanovené zásady mají pevnou vazbu na
stanovené CCHK, nedostatek lze spatřovat v jejich
častějším opakování a prolínání (univerzální pro více
jednotek).
ZHODNOCENÍ: jde o jedny ze zdařilejších a propracovanějších
Zásad, kdy navržené zásady (strategická nadstavba) mají oporu
ve analytické části a jsou přesně lokalizovatelné v prostoru
(individuální rozměr zásad).
1.) metodika: stanoveny unikátní oblastí krajinného rázu a
podoblastí krajinného rázu, významná provázanost
s krajinnými typy, je též kladen důraz na diferenciaci
stupně ochrany krajinného rázu (I.-V. stupeň), další členění
na typy dle význačnosti a unicity;
2.) obsah: pevné provázání typů a individuálních oblastí se
zásadami;
3.) strategie: stanovené zásady pro každou jednotku, snaha o
individualizaci zásad.
ZHODNOCENÍ: celkově přehledné a částečně využitelně
stanovené CCHK, lze hovořit o strategii.
1.) metodika: unikátní krajinné celky, snaha o propojení
s obecnější typologií (zpracováno disproporcionálně a
nekomplexně);
2.) obsah: velmi precizně rozveden obsah krajinné typologie
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v části Odůvodnění, nicméně jde výhradně o analytický
podklad, nikoliv o rozšíření a odůvodnění strategie/zásad;
3.) strategie: obecně formulovaná doporučení.
ZHODNOCENÍ: na teoretické úrovni propracované, metodika
aplikována jen parciálně správně. Doporučení příliš stručná a
obecná, bez vazby na další kroky.
1.) metodika: základem oblasti krajinného rázu a krajinné typy
Moravskoslezský
(podjednotky oblastí) včetně lokalizace na úrovni obcí;
kraj
2.) obsah: na úrovni krajinných typů i oblastí krajinného rázu
jsou determinovány přírodní, kulturní a vjemové
charakteristiky, je zde stanoven převládající typ krajiny,
možná ohrožení a zásady. Navíc jsou zde stanoveny
požadavky zvýšené ochrany pohledového obrazu
krajinných horizontů a dominant;
3.) strategie: zásady obecné a stručné.
ZHODNOCENÍ: velmi dobře propracované Zásady,
metodologická stránka velmi přínosná a racionální, ve strategii by
bylo užitečné lepší zužitkování vysoké hodnoty analytické části
dokumentu.
1.) metodika: stanovení oblastí se shodným krajinným typem
Jihomoravský
(dle Löw a kol., 2006), typologie kombinována
kraj
s regionálními krajinnými oblastmi – vymezování
podoblastí v rámci jednotlivých typů – precizně
zpracováno, velmi inspirativní;
2.) obsah: velmi precizně rozpracována analytická a
lokalizační část, vazba na strategickou část;
3.) strategie: CCHK stanoveny formou stanovených zásad a
úkolů pro územní plánování.
ZHODNOCENÍ: nejpropracovanější Zásady ze všech, jasná opora
v přáních a požadavcích veřejnosti (alespoň odborné),
přenositelné do univerzální metodiky.
1.) metodika: využívá obecné vymezení krajinných typů ČR;
Hl.m. Praha
2.) obsah: popis jednotlivých typů a vymezení předpokladu
rozšiřování rozvojových ploch;
3.) strategie: ve smyslu CCHK zcela chybí.
ZHODNOCENÍ: pouze formální naplnění požadavků de lege lata,
nicméně vzhledem k řešenému území, lze rozsah zpracování
akceptovat.
Zdroj: vlastní zpracování na základě Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů [1]- [14] .
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Závěry
Z provedené analýzy vyplývají následující závěry:
V rámci koncepčního dokumentu Zásad územního rozvoje je zpravidla kapitola věnovaná
cílovým charakteristikám krajiny zpracovávána formálním způsobem s jediným cílem splnit
požadavky de lege lata. Tento nedostatek je odstranitelný návrhem jednotného metodického
pokynu, jehož garantem by mělo být Ministerstvo životního prostředí (týká se též dalších
vágních formulací a požadavků vyplývajících z transpozice EÚoK do stavebního zákona).
Nejspornějším bodem je účast veřejnosti, která je navzdory explicitním požadavkům
EÚoK opomíjena téměř ve všech Zásadách. Zde však musíme pracovat s otázkou, zda je
v tomto směru dobře nastavená legislativa a zda je účelné a možné tyto přání a požadavky
zjišťovat na úrovni tak rozsáhlého území, jakým je kraj. Zde by mělo existovat účelnější
propojení nižších úrovní územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
Jako účelná se jeví úroveň obcí s rozšířenou působností – práce s veřejností by měly být
součástí územně analytických podkladů, na jejich základě by bylo možné konstruovat
zastřešující zásady hospodaření a úkoly pro územní plánování na krajské úrovni pro
zastřešení jednotné plánovací činnosti v rámci krajů (vč. meziregionálních vazeb). Další
nejpodrobnější úrovní je pak samozřejmě úroveň obce.
Velmi významným nedostatkem s tím souvisejícím je nerespektování přesahu
stanovených cílových charakteristik přes hranice krajů, jinými slovy – CCHK jsou
v jednotlivých Zásadách řešeny izolovaně (další opomíjenou úrovní je pak samozřejmě
příhraniční přesah na úrovni států). Konstatování souladu je opět pouze formální proklamací,
stav věci tomu neodpovídá.
Pokud Zásady územního rozvoje disponují koncepční nadstavbou Cílových
charakteristik krajiny, pak jsou tyto zásady hospodaření nastaveny většinou univerzálně –
mají vzhledem ke své vysoké míře obecnosti celorepublikový význam, bez ohledu na
regionalizaci území. Navíc často bývají součástí jiných existujících strategií regionálního i
národního charakteru – tyto však nejsou v textu zmiňovány, či jen výběrově. Obecně dále
chybí vazby na další kroky, formulace podrobnějších opatření právě s individuální vazbou
(alespoň v rozsahu regionálních problémů a ohrožení). Důležitou částí stanovených zásad
v rámci CCHK by měly být vymezeny kompetence, které jsou pro naplňování jakékoliv
strategie ovšem stěžejní.
Pro ujednocení metodického postupu pak lze formulovat následující doporučení:
 základem typologie krajiny (jednotná determinace garantem metodiky) kombinovaná
a provázaná v nevyšší možné míře s regionalizací území; další podstatnou záležitostí
je precizní lokalizace jednotlivých typologických i individuálních jednotek (nejlépe na
úrovni obcí) a opět jejich provázanost;
 popis současného stavu; identifikace hodnot a zejména krajinného potenciálu území;
dále možných rizik a ohrožení a stanovení citlivých oblastí;
 stanovení hlavního cílové využití determinovaných územních jednotek ve vazbě na
stávající koncepční dokumenty (orgánem státní správy);
 zohledňování přání a požadavků veřejnosti metodami komunitního plánování (např.
na úrovni obcí s rozšířenou působností; opět s precizním vymezením technik postupů
garantem metodiky);
 formulace zásad hospodaření s vazbou na regionální problematiku a vymezování
úkolů územního plánování;
 stanovení kompetentních orgánů za plnění jednotlivých zásad.

Shrnutí:
Problematika krajiny a jejího výzkumu je velmi komplexní disciplínou vyžadující
multioborový náhled a výměnu zkušeností napříč evropským prostorem. V této souvislosti je
důležité poukázat na významné specifikum – krajina (s uplatněním řady synergických
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mechanismů) je médium neakceptující administrativní hranice států, na druhé straně je vývoj
krajiny determinován mimo jiné zejména politickým uspořádáním a decisní sférou každé
země. Pro vytvoření rovnováhy ve vývoji krajiny a sjednocení metodických přístupů k jejímu
plánování je potřeba rozvíjet spolupráci zejména mezi sousedními zeměmi.
Pro racionální a jednotné plánování evropské krajiny je v současné době nosným a
jediným legislativním nástrojem Evropská úmluva o krajině (EÚoK), mezi jejíž požadavky
patří mimo jiné též mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností v rámci společného
výzkumu. V České republice je řada postulátů EÚoK včleněna do stavebního zákona (v
rámci problematiky územního plánování), pro praxi je však řada z nich formulována velmi
vágně a nejednoznačně. Jako jeden z příkladů lze uvést vymezování cílových charakteristik
krajiny (landscape quality objectives), které se promítají do koncepce rozvoje krajů (Zásad
územního rozvoje). Cílové charakteristiky krajiny by měly být dle EÚoK koncipovány v
interakci s dotčenou veřejností, metodologicky je však tento úkol značně podceňován a v
praxi pak tento požadavek není uplatňován. Vývoj metodického pozadí by se však neměl
realizovat izolovaně, ale v kontextu mezinárodních souvislostí. V metodologickém pojetí by
pak nad rámec obecného měly být zohledněny specifické rysy periferních oblastí (a to nejen
při hranicích států, tzv. vnějších periferiích, ale i periferií vnitřních). Potřebu precizní definice
cílových charakteristik krajiny pro rozhodování a plánovací praxi přitom zdůrazňuje např.
Selman (2012) či publikace Council of Europe (2006).
Příspěvek se zabývá srovnáním požadavků EÚoK v kontextu cílových charakteristik
krajiny, parametrů nastavených stavebním zákonem a jejich praktického průmětu do
výsledných Zásad územního rozvoje všech krajů. Tato analytická část je doplněna o část
návrhovou (teoreticko-metodologického charakteru). Metodika příspěvku je postavena na
komparativní analýze Zásad územního rozvoje všech krajů s užším zaměřením na cílové
charakteristiky krajiny (včetně Odůvodnění Zásad územního rozvoje).
Z provedené analýzy vyplývají tyto závěry – nedostatky, na jejichž odstranění by mělo
být pro naplňování požadavků stanovených EÚoK pracováno:
 na úseku CCHK zpravidla pouze formální plnění požadavků de lege lata
(řešením jednotný metodický pokyn v gesci ministerstva životního prostředí),
 neprovázanost jednotlivých Zásad územního rozvoje ve smyslu meziregionálních
přesahů,
 absence efektivní účasti veřejnosti na formulaci CCHK,
 absence individuálních opatření, formulované zásady jsou příliš univerzální –
zpravidla s celonárodní platností,
 chybí vymezení kompetentních orgánů za plnění stanovených koncepčních
úkolů.
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Produktivita práce – regionální přístup
Labour productivity – a regional approach
Radek ZDENĚK

Abstrakt:
Cílem příspěvku je vyhodnocení úrovně a vývoje produktivity práce v českém zemědělství po
vstupu do EU. Materiálem je soubor zemědělských podniků hospodařících na území České
republiky v členění podle podílu půdy zařazené v LFA (regiony horské, ostatní a mimo LFA).
Kromě produktivity práce podle různých definic se příspěvek zabývá přidruženými ukazateli,
jako je průměrná odměna a mzdová nákladovost. Vývoj ukazatelů je konfrontován s teorií
ekonomického normálu.

Klíčová slova:
produktivita práce, mzda, LFA

Abstract:
The aim of the paper is the evaluation of the level and development of the labour productivity
in Czech agriculture after accession to the EU. The material is a sample of agricultural
enterprises from the Czech Republic classified by the proportion of land included in the less
favoured areas (mountain regions, other LFA and the outside the LFA). In addition to labour
productivity according to various definitions the paper examines the associated indicators,
such as average wage and wage/revenue ratio. The development of indicators is confronted
with the theory of economic inequalities.

Key words:
labour productivity, wage, LFA

Úvod
Poslední století znamenalo pro odvětví zemědělství řadu významných změn.
Intenzifikace a specializace zemědělských činností vedly k odlivu pracovních sil stejně tak
jako k jejich restrukturalizaci. Podobně působí i zvyšující se volatilita cen zemědělských
produktů (Dries et al., 2012). V České republice je dlouhodobým trendem snižování podílu
odvětví zemědělství na tvorbě hrubé přidané hodnoty (HPH) a rovněž snižování podílu
zaměstnanosti. Podíl odvětví zemědělství na tvorbě HPH se snížil z 2,63 % v roce 2004 na
1,39 % v roce 2011. Podíl zaměstnanosti v odvětví zemědělství klesá monotónně z 3,46 %
v roce 2004 na 2,62 % v roce 2011. Počet pracovníků v zemědělských podnicích činil v roce
2011 109,6 tis. Z hlediska věkové struktury jsou nejčetnější skupinou pracovníci ve věku 45–
59 let, podíl žen ve struktuře zaměstnanosti v zemědělství, lesnictví a rybářství činil 26,6 %.
Disparita mezd v zemědělství (včetně lesnictví a rybářství) dosahuje 76,6 % vůči národnímu
hospodářství celkem (MZe 2011).
Hlavním cílem příspěvku je vyhodnocení rozdílů v úrovni a vývoji produktivity práce
v českém zemědělství mezi typy znevýhodněných oblastí po vstupu České republiky do
Evropské unie. Kromě hodnocení produktivity práce budou posouzeny i přidružené
ukazatele, jako je průměrná mzda či mzdová nákladovost.
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Literární přehled a metodika
Méně příznivé oblasti jsou v České republice vymezeny na 59,4 % území (podle
vymezení od roku 2010; podle vymezení z roku 2007 činil podíl LFA 58,9 %), z toho 23,6 %
oblasti horské. Hlavní příčinou znevýhodnění v horských oblastech je zkrácená vegetační
doba v důsledku vyšší nadmořské výšky a vysoké náklady na obhospodařování svažitých
pozemků. Ostatní méně příznivé oblasti jsou charakterizovány půdou s nízkou výnosností a
malou hustotou obyvatelstva, které je závislé na zemědělské činnosti. V oblastech se
specifickými omezeními se vyskytuje půda s nízkou výnosností v kombinaci s vyššími
náklady na zemědělské hospodaření v důsledku svažitosti pozemků (PRV 2010).
Zemědělské podniky je možné kromě obecných kritérií (např. právní forma či velikost
podniku) klasifikovat podle pro zemědělství specifických kritérií. Jde např. o výrobní
zaměření, velikost podniku v ESU či geografické umístění podniku (Divila a Sokol, 1999;
FADN, 2013). Podle vztahu k méně příznivým oblastem jsou podniky klasifikovány podle
Štolbové a Hlavsy (2008) do:
 Horské oblasti (LFA H) – více než 50 % výměry využívané zemědělské půdy v LFA
horská;
 Ostatní LFA (LFA O) – více než 50 % výměry využívané zemědělské půdy v LFA
(horská, ostatní i specifické), ale v horské LFA méně než 50 %;
 NON LFA – více než 50 % výměry využívané zemědělské půdy je mimo LFA.
V práci je využit výběrový soubor zemědělských podniků, který obsahuje 91 jednotek.
V horských LFA hospodaří 23 podniků, v ostatních LFA 34 podniků a v NON LFA 34
podniků. Výběrový soubor zahrnuje pouze zemědělské podniky, které vedou účetnictví, proto
je zde bez výjimky tvořen právnickými osobami – jedná se o 45 družstev, 31 akciových
společností a 15 společností s ručením omezeným.
Zdrojem dat jsou standardní finanční výkazy – rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Tato data
jsou doplněna vlastním dotazníkem, který obsahuje výrobně-hospodářské údaje podniku,
zejména údaje o výměře využívané zemědělské půdy podle LFA klasifikace a o počtu
pracovníků. U podílových ukazatelů, kde je peněžní ukazatel vztažen k počtu pracovníků je
(kromě nominálního vyjádření) z důvodu změn cenové hladiny v řešeném období proveden
jejich přepočet na ceny roku 2004.
Existuje celá řada různých způsobů měření produktivity. Volba mezi nimi závisí na účelu
měření produktivity a rovněž na dostupnosti dat. Míry produktivity mohou být definovány jako
jednofaktorové nebo vícefaktorové produktivity výrobních faktorů. Míry produktivity jsou
obvykle založeny na hrubé produkci nebo na přidané hodnotě (OECD 2001).
Základní vztah pro měření produktivity práce je vyjádřen podílem výstupu k vstupu
práce. Konkrétní náplní těchto kategorií ukazateli lze konstruovat celou řadu ukazatelů
produktivity práce. Výstup může být měřen jak v peněžních jednotkách (např. ukazatelem
výkony, výnosy, obrat, přidaná hodnota hrubá nebo čistá), tak i v jednotkách naturálních
(kusy, fyzikální nebo smluvené jednotky). Vstup práce lze vyjádřit počtem odpracovaných
hodin, směn, dnů nebo průměrným evidenčním počtem pracovníků (Synek 2009).
V podnikové praxi produktivita práce obvykle charakterizuje podnikové výstupy (či jejich
složky) připadající na jednoho pracovníka nebo odpracovanou hodinu. Definice ukazatele
produktivity práce se v literatuře i v podnikové praxi různí, např. výnosy na pracovníka;
přidaná hodnota na pracovníka; výnosy na osobní náklady; přidaná hodnota na osobní
náklady (Novotná a Volek 2008). Ukazatel produktivity práce z přidané hodnoty autoři
doporučují vzhledem k jeho nezávislosti na objemu výkonové spotřeby.
Významným vztahem, založeným na ekonomickém normálu, je vztah produktivity práce
a průměrné mzdy. Index produktivity práce by měl být vyšší než index průměrné mzdy –
v takovém případě pak klesá mzdová nákladovost (Synek 2009). Platnost dalších nerovnic
zajišťuje např. růst produktivity práce (IP > IPP), růst průměrných mezd (IMN > IPP) či snižování
nákladů a růst produktivity práce (IZ > IP > IPP); kde P je produkce, PP počet pracovníků, MN
mzdové náklady a Z hrubý zisk. Normálové vztahy jsou obvykle platné v delším období,
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proto bude jejich platnost prověřena pomocí indexů hodnot ukazatelů roků 2011 a 2004.
Vosoba (1998) uvádí rozšířenou nerovnici, která zahrnuje ukazatele
(1) rentabilita vlastního kapitálu;
(2) rentabilita investic vynaložených na pracovníky;
(3) rentabilita tržeb;
(4) produktivita práce;
(5) investice na pracovníka.
Základním vztahem je pak nerovnice založená na indexech uvedených ukazatelů,
I1  I2  I3  I4  I5  1 ,

která indikuje „zdravý“ rozvoj podniku. Vosoba (1998) dále charakterizuje základní
odchylky, např. pokud rostou nejrychleji mzdy, je obvykle ohrožena budoucí
konkurenceschopnost podniku; pokud roste produktivita práce rychleji než rentability,
obvykle se jedná o „přehřátí“ podniku z důvodu nesprávné obchodní strategie; atd.
Mzdová nákladovost (mn) je dána podílem mzdových nákladů a objemu produkce, na
základě jejího řetězového rozkladu je rovněž podílem průměrné mzdy (pm) a produktivity
práce (v),
MN MN
P


.
P
PP PP
Vliv průměrné mzdy na absolutní změnu mzdové nákladovosti lze pak pomocí metody
logaritmů indexů hodnot získat vztahem
Δmn | pm  ln I pm  ln Imn  Δmn ,

a vliv produktivity práce vztahem
Δmn | v   ln Iv  ln Imn  Δmn .
Příspěvek je součástí řešení projektu GAJU 039/2013/S.

Výsledky
Mezi některými způsoby vyjádření produktivity práce existuje silný až velmi silný stupeň
korelační závislosti. Velmi silný stupeň korelační závislosti lze zaznamenat mezi vyjádřením
výstupu na pracovníka a na korunu osobních nákladů. Obdobně je závislé vyjádření výstupu
jako výnosů či obratu; popřípadě obratu či hrubé přidané hodnoty; nebo hrubé či čisté
přidané hodnoty (tab. 1). Vysoká závislost ukazatelů produktivity práce je dána vysokou
závislostí primárních ukazatelů – ve výběrovém souboru činí podíl obratu na celkových
výnosech 76,4 % (další významnou položkou jsou přijaté provozní dotace); u zemědělských
podniků je podíl obchodní činnosti nízký – podíl výkonů na obratu činí 95,6 %. V další
analýze bude za ukazatel produktivity práce užíván podíl obratu a počtu pracovníků.

V/PP
O/PP
HPH/PP
ČPH/PP
V/ON
O/ON
HPH/ON
ČPH/ON

Tab. 1: Korelační matice různých vyjádření produktivity práce
V/PP
O/PP
HPH/PP ČPH/PP
V/ON
O/ON HPH/ON ČPH/ON
1
0,404
0,099
0,621
0,168
−0,022
0,877
0,778
0,877
1
0,483
0,502
0,364
0,694
0,695
0,815
0,404
0,694
1
0,213
0,542
0,891
0,917
0,810
0,099
0,483
0,891
1
0,004
0,444
0,888
0,965
0,778
0,695
0,213
0,004
1
0,185
−0,027
0,831
0,621
0,815
0,542
0,444
0,831
1
0,561
0,427
0,168
0,502
0,917
0,888
0,185
0,561
1
0,902
−0,022
0,364
0,810
0,965
−0,027
0,427
0,902
1

Zdroj: vlastní zpracování na výběrovém souboru
Pozn. V – výnosy, O – obrat, HPH (ČPH) – hrubá (čistá) přidaná hodnota, PP – počet pracovníků, ON – osobní
náklady.
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Produktivita práce v běžný cenách měřená obratem na pracovníka rostla v řešeném
období v průměru o 6,8 % ročně. V NON LFA byl růst nejvýraznější (7,6 % ročně), v LFA H
7 % a v LFA O 5,8 %. V roce 2004 se produktivita práce mezi produkčními oblastmi a LFA O
významně neliší, vlivem vyššího tempa růstu v roce 2011 dosahuje v produkčních oblastech
1,39 mil. Kč na pracovníka. V horských oblastech je produktivita práce ve všech letech
významně (p-level < 0,05) nižší než v LFA O a NON LFA. Vývoj produktivity práce v běžných
cenách i cenách roku 2004 zobrazuje graf 1.
Příčiny nárůstu produktivity práce jsou v jednotlivých oblastech podobné, jejich vliv na
změnu produktivity práce lze kvantifikovat např. pomocí metody logaritmů indexů. Na nárůst
produktivity práce (v běžných cenách) rozhodujícím vlivem působí pokles počtu pracovníků
(71 %), růst objemu obratu působí na růst produktivity práce z 29 %. Mezi jednotlivými LFA
oblastmi se tato proporce výrazně neliší.
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Graf 1: Produktivita práce (95 % CI)
Zdroj: vlastní zpracování na výběrovém souboru

Monotónní pokles počtu pracovníků je společným jevem ve všech oblastech.
V průměrném podniku v horských LFA se počet pracovníků snižuje ročně o 2,12 pracovníka
(na 39,9 pracovníků v roce 2011), v ostatních LFA klesá tempem 2,44 pracovníka ročně (na
51,6 pracovníků v roce 2011). V produkčních oblastech je pokles počtu pracovníků
nejvýraznější (−5,83 pracovníků ročně), s průměrným stavem 78 pracovníků v podniku
v roce 2011.
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Graf 2: Průměrná roční mzda (95 % CI)
Zdroj: vlastní zpracování na výběrovém souboru

Průměrná roční mzda na pracovníka v běžných cenách se zvýšila z 160,4 tis. Kč v roce
2004 na 242,4 tis. Kč v roce 2011, tj. v průměru o 6,1 % (11,7 tis. Kč) ročně. Mezi
jednotlivým oblastmi jsou rozdíly v tempu růstu nevýznamné, avšak úroveň průměrné mzdy
v horských LFA je významně nižší (graf 2). Průměrná mzda vyjádřená v cenách roku 2004
vzrostla do roku 2011 o 27 %, přičemž tempo růstu se mezi oblastmi neliší.
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Graf 3: Mzdová nákladovost (95 % CI)
Zdroj: vlastní zpracování na výběrovém souboru
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V úrovni mzdové nákladovosti existují významné rozdíly mezi LFA oblastmi – v horských
LFA je mzdová nákladovost významně vyšší (0,246 oproti 0,207 v LFA O a 0,176
v produkčních oblastech, graf 3, rok 2011). V horských LFA je rozdíl oproti průměru 0,051
vysvětlen nižší produktivitou práce (+0,068) a nižší průměrná mzda působí na snížení
mzdové nákladovosti (−0,017). V ostatních LFA je rozdíl 0,012 vysvětlen shodně působícími
vlivy nižší produktivity a vyšší mzdy(oba +0,006). V NON LFA je podprůměrná mzdová
nákladovost (rozdíl −0,019) důsledkem vysoké produktivity práce (vliv −0,02) a vyšší
průměrné mzdy (vliv +0,001).
Mzdová nákladovost vykazuje meziroční oscilace, v dlouhém období dochází vlivem
rostoucí produktivity práce k jejímu poklesu (kromě ostatních LFA) – u průměrného podniku
se ve sledovaném období snížila z 0,205 na 0,195. Ve všech oblastech působí rostoucí
průměrná mzda na zvyšování mzdové nákladovosti, silnější (kromě zmíněných ostatních
LFA) je však vliv rostoucí produktivity práce, která působí na snižování mzdové nákladovosti.
Ekonomický normál
V dlouhém období (2004 až 2011) jsou vybrané normálové nerovnice platné (tab. 2).
Obrat (ve stálých cenách) roste ve všech oblastech rychleji než počet pracovníků, což se
projevuje rostoucí produktivitou práce. Tempo růstu osobních nákladů (i mzdových nákladů)
převyšuje ve všech oblastech tempo růstu počtu pracovníků, což se projevuje rostoucí
průměrnou mzdou. Kromě ostatních LFA roste obrat rychleji než objem osobních nákladů,
což se projevuje poklesem nákladovosti osobních nákladů. Tempo růstu zisku před
zdaněním je vyšší než tempo růstu obratu, důsledkem je pak vyšší hospodárnost výroby.
Tyto závěry jsou samozřejmě závislé na volbě počátku i konce období a v meziročních
intervalech vlivem výkyvů platí pouze výjimečně.

Oblast
LFA H
LFA O
NON LFA
Celkem

Tab. 2: Ekonomický normál
IZ > IO > IPP
ION > IPP
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

IO > ION
ano
ne
ano
ano

Zdroj: vlastní zpracování na výběrovém souboru
Pozn.O – obrat, PP – počet pracovníků, ON – osobní náklady, Z – hrubý zisk.

Shrnutí:
Mezi některými způsoby vyjádření produktivity práce existuje velmi silný stupeň
korelační závislosti. Velmi silný stupeň korelační závislosti lze zaznamenat mezi vyjádřením
výstupu na pracovníka a na korunu osobních nákladů, 0,78 ≤ r ≤ 0,97. Produktivita práce
vyjádřená obratem na pracovníka rostla v období 2004 až 2011 v průměru o 6,8 % ročně.
Nejvýraznější byl její růst v NON LFA (7,6 % ročně), v LFA H 7 % a v LFA O 5,8 %, přičemž
ve všech oblastech je rozhodujícím vlivem pokles počtu pracovníků. Monotónní pokles počtu
pracovníků se projevuje ve všech oblastech, nejvýrazněji v oblastech produkčních.
Průměrná mzda v cenách roku 2004 vzrostla do roku 2011 o 27 %. Rozdíly v tempu
růstu mezi jednotlivými oblastmi jsou nevýznamné, ale úroveň průměrné mzdy je v horských
LFA významně nižší.
V úrovni mzdové nákladovosti existují významné rozdíly mezi LFA oblastmi – v horských
LFA je mzdová nákladovost významně vyšší. V dlouhém období dochází vlivem rostoucí
produktivity práce k poklesu mzdové nákladovosti (kromě ostatních LFA).
V dlouhém období jsou normálové nerovnice týkající se práce, mezd a produktivity
platné. Hrubý zisk roste ve všech oblastech rychleji než obrat (ve stálých cenách) a než
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počet pracovníků, tempo růstu mzdových nákladů převyšuje tempo růstu počtu pracovníků.
Tento vývoj indikuje zdravý rozvoj odvětví v oblasti práce, mezd a produktivity, který je
v souladu s podnikohospodářskou teorií.
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