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Vliv oddlužení na české bankovní a nebankovní
instituce
The impact of debt relief on the Czech banking
and non-banking institutions
Dagmar Bařinová, Kateřina Branžovská, Vojtěch Pinter

Abstrakt:
Článek se zabývá problematikou osobního bankrotu a jeho vlivem na české bankovní
instituce, jimž nesolventnost dlužníků způsobuje nadměrné náklady a ztráty. V rámci
provedeného výzkumu byl sledován statistický vzorek 500 dlužníků v oddlužení od roku
2008. Výzkum je z pozice věřitele zaměřen na složení přihlášených pohledávek a z hlediska
četností zastoupení jednotlivých věřitelů přihlášených pohledávek v osobním bankrotu. Dále
pak výzkum porovnává předpokládané míry uspokojení věřitelů, které bývají na začátku
oddlužení výrazně vyšší, než skutečné míry uspokojení věřitelů na konci oddlužení. V rámci
přihlášených pohledávek je zastoupení bankovního sektoru nejvýznamnější, což způsobuje
rostoucí náklady bank s každoročním nárůstem povolených oddlužení.

Klíčová slova:
oddlužení, osobní bankrot, insolvenční řízení, bankovní a nebankovní sektor, úvěrové
registry

Abstract:
The article deals with personal bankruptcy and its impact on Czech banking institutions to
whom the insolvency of the debtor causes excessive costs and losses. As part of the
research the statistical sample of 500 borrowers in debt relief since 2008 was studied. From
the position of the lender the research is focuses on the composition of claims filed and in
terms of frequency representation of creditors' claims filed in personal bankruptcy.
Furthermore, the research compares the expected level of satisfaction of the creditors, which
is at the beginning of the debt relief significantly higher than the actual level of satisfaction of
creditors at the end of debt relief. Within filed claims is the most important representation of
the banking sector, which causes increasing costs of banks with an annual increase of
permitted debt relief.

Key words:
debt relief, personal bankruptcy, insolvency, banking and non-banking sector, credit registers

Úvod
Základní informace o oddlužení jsou upraveny zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení. Tato právní norma je rozdělena do tří hlav a to na obecná
ustanovení, způsoby řešení úpadku a společná ustanovení. Základní vztah mezi věřitelem
a dlužníkem na základě závazkového vztahu, v němž na jedné straně vzniká věřiteli právo
na plnění a na druhé straně vzniká dlužníkovi povinnost plnit (Pilátová, Richter, 2011).
Základním předpokladem pro alespoň částečné uspokojení věřitelů je podání insolvenčního
návrhu na dlužníka nebo včasné začlenění do již zahájeného řízení (Insolvenční zákon,
§ 389 a násl.).
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Základní způsoby řešení úpadku jsou konkurz, reorganizace a oddlužení. Při konkurzu
jsou věřitelé uspokojeni poměrně z výnosu zpeněžení majetkové podstaty, neuspokojené
pohledávky nezanikají a věřitelé jsou tak oprávněni k jejich dalšímu vymáhání. Reorganizace
je využívána především u dlužníka podnikatele, který provádí ozdravení hospodaření
podniku při zachování provozu. Účelem oddlužení je „zjednodušeně řečeno“ osvobození
dlužníka od dluhů a to buď formou pětiletého splátkového kalendáře (minimálně 30% plnění),
nebo jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty (Maršíková, 2009).
Mezi hlavní výhody oddlužení patří prominutí zbývajících dluhů, pokud dlužník dodržuje
veškeré povinnosti, které mu stanovuje insolvenční zákon. Další jmenovanou výhodou je
zastavení všech exekučních řízení a růstu sankčních poplatků za nedodržení splátek
jednotlivých úvěrů. A naopak mezi nevýhody patří zejména požadavek na zaplacení zálohy
před zahájením insolvenčního řízení až do výše 50 000 Kč (Insolvenční zákon, § 108). Dále
se dlužník nemůže odvolat proti rozhodnutí soudu, a pokud soud návrh na povolení
oddlužení neschválí, je jeho situace řešena tzv. nepatrným konkurzem – zrychlené
insolvenční řízení oproti běžnému konkurzu.
Existují dva způsoby přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení. Pokud je
navrhovatelem insolvenčního řízení věřitel, musí spolu s insolvenčním návrhem přihlásit své
pohledávky. Věřitel, ale nemůže podat návrh na oddlužení, to musí učinit dlužník sám a to
nejpozději do 30 dnů od podání věřitelského návrhu, jinak je řešen úpad konkurzem.
Naopak, pokud podává insolvenční návrh dlužník, jsou věřitelé oprávněni podávat přihlášky
do insolvenčního řízení až po jeho zahájení insolvenčním soudem. Způsob, jakým má být
pohledávka do insolvenčního řízení přihlášena, věřitelé zjistí z výzvy k podání přihlášek,
kterou insolvenční soud učiní po zahájení insolvenčního řízení. Přihlášené pohledávky musí
obsahovat obecné náležitosti a důvod vzniku pohledávky. Je-li pohledávka zajištěna, musí
věřitel označit druh zajištění a dobu vzniku. V případě vykonatelné pohledávky musí věřitel
uvést skutečnosti, o které se vykonatelnost pohledávky opírá. Mezi další práva věřitelů patří
možnost změnit výši, důvod nebo pořadí přihlášených pohledávek daného věřitele
(Insolvenční zákon, § 174 a násl.).
Po uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek proběhne přezkumné jednání (nejpozději
do 30 ti dnů po uplynutí lhůty). Přezkumné jednání je určeno k přezkoumání přihlášených
pohledávek a to podle seznamu přihlášených pohledávek. Účast je nutná jak pro dlužníka,
tak pro insolvenčního správce, který se však může nechat zastoupit (Insolvenční zákon
§ 190 odst. 2 a § 399 odst. 2). Věřitel se zpravidla přezkumného jednání nezúčastňuje a
své práva nevyužívá, jeho účast je na přezkumném jednání dobrovolná. Během
přezkumného jednání může insolvenční správce, dlužník nebo přihlášený věřitel popírat
pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Výsledkem přezkumného jednání je
zjištění přihlášených pohledávek, které budou následně uspokojovány v průběhu oddlužení.
Pro bližší rozdělení bankovního a nebankovního sektoru, jakožto nejběžnějšího typu
věřitele v oddlužení, slouží zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, který popisuje podmínky vzniku
banky. Úvěry z bank představují bezpečnější druh půjčky a nižší úroky než u nebankovních
institucí. Naopak schválení půjčky u bankovní instituce je časově náročnější a žadateli
o půjčku nemusí být vždy vyhověno. Mezi největší bankovní instituce působící na českém
trhu lze uvést například Českou spořitelnu a.s., Komerční banku a.s., ČSOB a.s. nebo
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Při posuzování bonity klienta jsou nejčastěji využívány úvěrové registry. Registr
definujeme jako databázi všech typů klientů, tedy fyzických osob občanů nebo podnikatelů,
a právnických osob, kteří jsou spojeni s určitým poskytnutým úvěrem. Účelem tohoto registru
je poskytnout převážně bankovním institucím údaje o klientovi, které potřebují pro poskytnutí
úvěru, a zamezit tak poskytnutí úvěru nebonitnímu klientovi (Kalabis, 2012). Mezi
nejznámějšími registry lze jmenovat Centrální registr úvěrů (provozován ČNB), CCB (Czech
Credit Bureau) nebo Solus.
V současné době se konečná hodnota plnění splátkového kalendáře pohybuje kolem
50 %. Hlavní příčinou je stanovení pouze minimální hranice plnění (30 %) a špatná
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ekonomická situace dlužníků (ztráta zaměstnání, nízký příjem). Mezi další aspekty nízkého
uspokojení pohledávek lze uvést fakt, že nedochází ke zkoumání důvodu, proč se dlužník
dostal do úpadku a následného oddlužení. Vzhledem k narůstajícímu počtu osobních
bankrotů a složitostem jejich schválení nejsou insolvenční soudy schopny zkoumat tento
aspekt. Dále by mělo docházet k přehodnocení možnosti opakovaného oddlužení, jelikož
současná právní legislativa nijak neupravuje počet oddlužení. Proto mohou „notoričtí“
dlužníci procházet procesem oddlužení i opakovaně (Kislingerová, Richter, Smrčka, 2013).
Opakovanému oddlužení však mohou zamezit příslušné krajské soudy, které mohou
rozhodnout o zamítnutí návrhu a to např. z důvodu nepoctivého návrhu nebo lehkomyslného
přístupu k životu.
Hlavním problémem zadlužení je jeho samotný počátek, kdy si „potencionální“ dlužník
neuvědomuje reálnou potřebu prvního úvěru. Tato lehkomyslnost může způsobit dominový
efekt (snížení pozornosti rizika předlužení), který končí úpadkem dlužníka. Naopak u bank je
postup naprosto opačný – první žadatelé o úvěr nejsou odmítnuti prakticky nikdy. Naopak,
při zhoršování finanční situace dlužníka roste ostražitost bank. Následně již dlužník nemá
možnost získat touto cestou další finanční prostředky. Dlužník poté směřuje k nebankovním
společnostem, které poskytují úvěry za velmi tvrdých podmínek, a často končí v dluhové
spirále (Smrčka, 2007).
Podmínky pro půjčování finančních prostředků z finančních institucí, které nespadají
pod dohled České národní banky, jsou výrazně nepříznivé a poplatky spolu s úroky velmi
často mnohonásobně převyšují vypůjčené částky (Paseková, Bařinová, 2013).

Analýza
Předkládaný výzkum je vyhodnocením veřejně přístupných dat z insolvenčního rejstříku.
Předním cílem šetření je zjištění míry uspokojení věřitelů dlužníky v oddlužení; a to jak
souhrnně, tak v závislosti na výši zjištěného dluhu, případně na kategorii věřitele. Základním
kritériem pro výběr dat byl faktor času.
Analýza se skládá z náhodně zvoleného vzorku dlužníků. V rámci tohoto článku budou
použity výsledky ze vzorku 500 dlužníků. U každého dlužníka byly zjišťovány údaje
identifikující jeho insolvenční řízení (jméno, příjmení, číslo dlužníka, rok zahájení řízení,
“zkratku soudu” (podle příslušnosti soudu), číslo senátu a druh věci. Průběh oddlužení
každého dlužníka je časově uveden rokem a měsícem povolení a rokem a měsícem
schválení oddlužení. Výzkum sleduje dále četnosti zastoupení určitých faktorů (např. pohlaví,
průměrná mzda, výše uznaných dluhů, zastoupení jednotlivých věřitelů apod.).
Mezi metody, které byly využity pro zpracování dat, lze uvést zejména porovnávání
předpokládané míry uspokojení věřitelů v plnění oddlužení v jeho průběhu a na konci, kdy
toto plnění bývá v jeho počátku zpravidla vyšší, než je skutečně zaplaceno. Dále byla
provedena analýza jednotlivých přihlášených věřitelů, u nichž jsme porovnávali především
výši přihlášek a jejich četnost u dlužníků, očekávané uspokojení jednotlivých věřitelů a také
jsme porovnávali sektory (bankovní, nebankovní a veřejný), ve kterých působí.
Dílčím cílem bylo provedení analýzy průměrného dlužníka a dopady tohoto dlužníka
na pozici věřitele z pohledu bankovního a nebankovního sektoru. Všichni dlužníci
ve sledovaném vzorku plní oddlužení formou splátkového kalendáře (doba trvání
5 let = 60 splátek). Od dlužníků, kteří plní oddlužení formou zpeněžení majetku, je v tomto
vzorku abstrahováno (v praxi jsou touto cestou řešena zhruba 3 % oddlužení 1). V rámci
plnění má průměrný dlužník splaceno 24 splátek (z celkového počtu plnění oddlužení formou
splátkového kalendáře - 60 splátek), takže zhruba polovinu. Použitý vzorek 500 dlužníků je
zastoupen 47 % žen a 53 % mužů.

1

Tisková zpráva Creditreform.cz uvádí hodnotu 3,4% v prvním čtvrtletí roku 2014.
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V tabulce 1 jsou zobrazeny základní průměrné hodnoty uspokojení věřitelů na začátku
a v průběhu plnění oddlužení. Uspokojení věřitelů na začátku oddlužení je závislé
na dlužníkových očekávaných příjmech v následujících 5 letech a celkové výši závazků.
Předpokládaný průměr uspokojení věřitelů je na začátku oddlužení zpravidla vyšší, než
v jeho průběhu nebo na konci. Důsledek tohoto poklesu je většinou způsoben ztrátou
zaměstnání v průběhu oddlužení, dále pak neplacením přislíbeného daru nebo jinými
životními událostmi jako např. zhoršení zdravotního stavu. Průměr předpokládané míry
uspokojení věřitelů na konci oddlužení vychází z celkového zprůměrování individuální měr
plnění jednotlivých dlužníků, které lze jednoduše zjistit z jejich průběžných plnění oddlužení
na stránkách insolvenčního rejstříku.
Při posuzování měření maximální a minimální hodnoty plnění bylo zjištěno, že tyto
hodnoty jsou skutečně extrémní. Jeden dlužník plní již na začátku oddlužení 6-ti násobně
a během plnění 5-ti násobně. Druhý naopak neplní vůbec, resp. na 0,1 %. Celkem 15
dlužníků již má dluh splacený (jejich průměrné plnění dosahovalo více než 100 %; splátkový
kalendář byl splacen předčasně a věřitelé tak byli uspokojeni v plné výši uznaných
pohledávek). Naopak 15 dlužníků v současné době nesplácí dluh vůbec.
Tab. 1: Srovnání uspokojení věřitelů na začátku a v průběhu plnění oddlužení
Na začátku plnění
oddlužení

Během plnění
oddlužení

Průměr předpokládané míry
uspokojení věřitelů (na konci)

80,3 %

75,3 %

Nejvyšší naměřená hodnota

625,1 %

545,5 %

Nejnižší naměřená hodnota

0%

0,1 %

Zdroj: vlastní výzkum

V tabulce 2 jsou vyjádřeny jednotlivé výskyty dlužníků podle výše jejich uznaných dluhů
na začátku plnění. Je zřejmé, že většina dlužníků se pohybuje v rámci prvních dvou
vymezení (0 – 800 000 Kč). Průměrný dlužník ve vybraném vzorku má uznaný dluh ve výši
499 000 Kč a každý desátý má dluh vyšší než 1 000 000 Kč.
Tab. 2: Poměr zastoupení jednotlivých dlužníků podle výše uznatelných dluhů
Počet výskytů

Procentní vyjádření

0 – 400 000

240

48 %

400 001 – 800 000

185

37 %

800 001 – 1 200 000

55

11 %

1 200 001 - více

20

4%

Celkem

500

100 %

Výše závazků v Kč

Zdroj: vlastní výzkum

Pokud vyjdeme z předpokladu, že průměrný dlužník má uznaný dluh ve výši 499 000 Kč
a je u své 24. splátky, pak lze dále zjistit, že tento dlužník má zaplaceno 130 000 Kč, tedy
zhruba necelých 30 % celkového dluhu (podmínkou u splátkového kalendáře je minimální
hranice 30 % na jeho konci) a je tedy zřejmé, že předpokládaný průměr uspokojení věřitelů
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na konci splátkového kalendáře se bude pohybovat kolem 75 %, jak již bylo uvedeno
v tabulce 1.
Čistá mzda průměrného dlužníka je 14 546 Kč (z toho 28 % dlužníků má čistou mzdu
nižší než 10 000 Kč a 5 % dlužníků je bez příjmů) a celkem 26 % dlužníků muselo
při schválení oddlužení dostávat navíc peněžitý dar, aby jejich celkové příjmy byly
dostatečně vysoké na plnění oddlužení formou splátkového kalendáře. Z těchto 26 %
dlužníků však během plnění dostávají stejnou hodnotu daru jako na začátku pouze dvě
třetiny a zbylá třetina dostává dar nižší hodnoty nebo dokonce žádný. Průměrná výše daru
na začátku oddlužení činila 2 404 Kč, během oddlužení poklesla na hodnotu 2 067 Kč.
Celkem 70 dlužníků má navíc jako nezabavitelnou částku povinnost platit výživné na své
nezaopatřené dítě v průměrné výši 3 064 Kč.
Bližší zastoupení jednotlivých věřitelů podle sektorů uvádí tabulka 3. V rámci
nebankovního sektoru dominuje celkem 48 různých institucí, což představuje více než
polovinu všech věřitelů. Složení druhé poloviny věřitelů je zastoupeno téměř rovnoměrně
mezi bankovní a veřejný sektor.
Tab. 3: Podíl zastoupení jednotlivých druhů věřitelů podle sektorů
Celkový počet výskytů

Procentní vyjádření

Bankovní sektor

17

20,5 %

Nebankovní sektor

48

57,8 %

Veřejný sektor

18

21,7 %

Celkem

83

100 %

Zdroj: vlastní výzkum

I když převažuje nebankovní sektor, nejvyšší průměrné hodnoty na jednoho věřitele
dosahuje bankovní sektor a to výše 1 826 500 Kč. Při srovnání s veřejným sektorem, jenž
má průměrnou hodnotu 55 000 Kč na jednoho věřitele, nebankovní sektor má průměrnou
hodnotu 412 000 Kč.
V grafu 1 je vyobrazeno 10 největších věřitelů ze všech tří uvedených skupin (modře –
bankovní sektor; červeně – nebankovní sektor) seřazených podle celkové hodnoty dluhu
v souboru 500 dlužníků. Pohledávky vyšší než 10 milionů Kč vlastní čtyři největší věřitelé,
kterým dominuje Česká spořitelna, a.s. V grafu nejsou zastoupení věřitelé z veřejného
sektoru, jelikož žádný z nich nedosáhl první desítky (v rámci veřejného sektoru se jedná
především o věřitele z řad zdravotních pojišťoven, pronajímatelů bytů a ostatních fyzických
osob, především advokátů). Na posledním místě v grafu je uveden průměr ze všech
ostatních věřitelů dosahující výše 761 500 Kč.
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Graf 1: Deset největších věřitelů ze všech sektorů seřazených podle celkové
hodnoty dluhu v souboru 500 dlužníků
Zdroj: vlastní výzkum

Shrnutí
Na základě zjištěných výsledků lze usoudit, že se bude platební morálka dlužníků
zhoršovat vlivem nepříznivých ekonomických a sociálních aspektů (ztráta zaměstnání,
zvyšování cen nezbytných výrobků a služeb jednotlivých domácností apod.). Situaci zároveň
umocňuje zvyšující se dostupnost rychlých a levných úvěrů. Stále častěji se setkáváme
s názorem, že vzít si půjčku je zcela přirozená věc, která patří k životu. Nejčastěji se s tímto
přístupem setkáváme v televizních reklamách, na billboardech a v neposlední řadě také
prostřednictvím internetu (e-maily, sociální sítě či blikající odkazy na webových stránkách).
V současné době je pro dlužníky stále jednodušší dostat se do oddlužení díky právní
legislativě týkající se úpadku a oddlužení (např. letošní novelizace, která povoluje zahrnout
do oddlužení dluhy vzniklé v podnikatelské činnosti nebo povoluje společné oddlužení
manželů). Stále častěji se však v praxi setkáváme se situací, kdy je institutu oddlužení
„zneužito“ (jedná se především o situace, kdy se každý člen rodiny, resp. domácnosti,
zadlužuje a následně končí v oddlužení). U některých konkrétních případů lze tedy
polemizovat o tom, zda je oddlužení jejich jediným východiskem řešení vzniklé ne/úmyslné
situace a zdali by nemělo být při schvalování oddlužení přihlíženo i těmto faktům.
Při bližším pohledu na bankovní a nebankovní sektor je vidět, že řešení jejich
pohledávek není taktéž optimální. V první řadě je problém v neustále se zvyšujícím počtu
dlužníků v úpadku a následném oddlužení. Tento růst zvyšuje administrativní náklady banky
následným vymáháním pohledávek a nejistým koncem v podobě celkové výše úhrady
od dlužníka. Dalším problémem je neustále se snižující hodnota plnění dlužníka během
splátkového kalendáře, kdy se většina dlužníků snaží hradit co nejnižší splátky, aby jejich
výsledná hodnota plnění jen těsně přesáhla stanovenou minimální hranici 30 %
(např. výpadek daru nebo ztráta zaměstnání, jak bylo uvedeno výše).
Na základě výše zmíněných dat je již vidět, že rozdíl mezi plněním na začátku
při schválení oddlužení a během něj (v průměru u 24. splátky) je 5 procentních bodů. Navíc
se jedná o tu polovinu plnění splátkového kalendáře, která je zpravidla vyšší (dlužník ještě
nemá splaceno ani 30 %) a lze tedy předpokládat, že do konce splátkového kalendáře
(25. – 60. splátka) dojde k dalšímu poklesu v rozmezí 5 – 15 procentních bodů.
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Velikou výhodou oddlužení je, že se dlužník naučí hospodařit se svými finančními
prostředky. Po skončení celého procesu se dlužník může začlenit do společenského života
a začít žít bez dluhů. Pro mnohé dlužníky z této zkušenosti plyne ponaučení a nic
podobného zažít nechtějí. Nevýhodu v oddlužení lze spatřit v tom, že se mnozí snaží zaplatit
minimální zákonnou hranici svých dluhů. Věřitelům se mnohdy vrátí pouze 30 % z jejich
pohledávek.
V závěrečném shrnutí je podstatné si uvědomit, že v případě rozhodnutí vypůjčit
si finanční prostředky by měl dlužník dbát na to, aby smlouvě, kterou podepisuje, rozuměl.
Každý člověk by měl mít základní finanční gramotnost a dbát základních pravidel - zejména
nic nepodepisovat, pokud určitým výrazům ve smlouvě nerozumí a zcela jednoznačně neví,
o kolik zaplatí více na úrocích a všech dalších souvisejících poplatcích, než je vypůjčená
částka. Dále jaké mohou být sankce za předpokladu, že splátky nebudou zaplaceny včas
a jakým způsobem se bude vzniklá situace řešit. V neposlední řadě je důležitá prevence
a dodržování pravidla, že utratit je možné maximálně tolik, kolik příjmů je k dispozici.
Článek je zpracován jako jeden z výstupů projektu SGS „Kvantifikace ekonomických
a sociálních dopadů osobního bankrotu a jeho vyhodnocení na pozici věřitele a dlužníka“
identifikační kód projektu SP2014/50
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Úroveň vzdělanosti finanční gramotnosti studentů
v rámci Moravskoslezského kraje
The education level of financial literacy of student
in the Moravian-Silesian region
Dagmar Bařinová, Vojtěch Pinter

Abstrakt:
V rámci provedeného výzkumu byla sledována úroveň znalostí finanční gramotnosti na
základních, středních a vysokých školách Moravskoslezského kraje. Výzkum byl zaměřen na
sledování rozdílů finanční gramotnosti v rámci jednotlivých stupňů studia. Statistický vzorek
se skládá z celkového počtu 525 vyplněných dotazníků v měsících březnu a dubnu 2014.
Z celkového počtu je zastoupeno 216 dotazníků ze šesti základních škol, 225 dotazníků
ze třech středních škol a 84 dotazníků ze dvou vysokých škol (rozdělených na ekonomické
a neekonomické obory) Moravskoslezského kraje.
Dotazník byl koncipován od obecných otázek popisujících základní údaje studenta (pohlaví;
věk; škola), přes jednoduché otázky týkající se vysvětlení pojmů (inflace; leasing; úrokové
míry; RPSN apod.) až po otázky, které se vztahují k subjektivním názorům studentů (výběr
nejvhodnější varianty řešení dané situace; zda se student setkal v rámci výuky s tématy
týkajícími se finanční gramotnosti apod.). Dotazník rovněž sledoval změny v odhadnutí
vlastní úrovně finanční gramotnosti studenta na počátku a konci dotazníku. Další částí je
sledování poměru, zda má student zřízen bankovní učet a jestli ví, kolik má v současné době
k dispozici finančních prostředků.
I když je zřejmé, že vysoké školy dopadly v rámci výzkumu nejlépe, je zde několik
překvapivých výsledků i z řad základních a středních škol (procento těch, kteří mají svůj
bankovní účet; zda-li se setkali v rámci výuky s tématy finanční gramotnosti). Celkové
výsledky naznačují, že finanční gramotnost studentů je poměrně vysoká již na základních
školách a v dalších fázích studia roste. Je tedy otázkou, zda toto vzdělávání v dětském věku
bude mít pozitivní dopad na nástrahy současného finančního trhu v běžném životě.

Klíčová slova:
vzdělávání, finanční gramotnost, dotazník, student, finanční prostředky

Abstract:
This research monitors the level of knowledge of financial literacy at primary schools, high
schools and universities of the Moravian-Silesian region. Research was focused on
monitoring differences in financial literacy in individual degree programs. The statistical
sample consists of a total of 525 questionnaires completed in the months of March and April
2014. 216 questionnaires was filled by six primary schools, 225 questionnaires represents
three secondary schools and 84 questionnaires come from two universities (divided into
economic and non-economic fields) in the Moravian-Silesian region.
The questionnaire consists of general questions describing the basic student information
(gender, age, school); through simple questions regarding explanations of terms (inflation,
leasing, interest rate, APR, etc.) to questions concerning the subjective opinions of students
(selection of the best possible solutions the situation; whether the student met with themes
related to financial literacy in teaching, etc.). The questionnaire also monitored changes in
assessing level of student’s financial literacy at the beginning and end of the questionnaire.
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Another part is survey whether the student has a bank account and if he knows how many
available funds he currently has.
Although it is clear that universities had the best results, the questionnaire showed some
surprising results from the ranks of primary and secondary schools (percentage of those who
have their own bank account or whether they met in the classroom the topic of financial
literacy). Overall results suggest that the financial literacy of students is relatively high in
primary schools and it grows with other stages of learning. It is therefore questionable
whether this education in childhood will have a positive impact on the pitfalls of the current
financial market in everyday life.

Key words:
education, financial literacy, questionnaire, student, funds

Úvod
Lidem se při vyslovení pojmu finanční gramotnost nejčastěji vybaví různé finanční názvy
a zkratky, různí ukazatelé od inflace až po výše jednotlivých úrokových měr. Pojem finanční
gramotnosti je však mnohem rozsáhlejší. Jedná se o dovednost, kdy je třeba na základě
určitých faktorů, rizik a znalostí vybrat tu nejvhodnější variantu a nést za ní odpovědnost.
S pojmem finanční gramotnosti úzce souvisí pojem finanční vzdělávání, což je cesta, jak lze
porozumět hospodaření s finančními prostředky, životním událostem a podmínkám
v ekonomice. Je třeba však upozornit na fakt, že neexistuje přímá závislost mezi finančně
gramotným člověkem a jeho ochranou před nástrahami trhu při vysoké úrovní finančního
vzdělávání daného státu. Finanční gramotnost je nutno brát pouze jako určitou formu
prevence, kdy se předpokládá, že takto gramotný člověk snáze odolá nástrahám
nevýhodných a podvodných půjček, předluženosti, následného úpadku a osobního bankrotu,
což je v současnosti téměř celosvětový problém nevyjímaje České republiky. Jelikož
samotné finanční vzdělávání na našich školách trvá teprve několik let, je otázkou, zda bude
tento přístup dostatečný a bude mít pozitivní efekt v následujících letech či desetiletích
a počet zadlužených osob a rodin se začne snižovat.
S pojmem finanční gramotnost pracuje v nadnárodním měřítku především
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development - Organizace
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Projekt vzdělávání OECD byl zahájen v roce
2003 z důvodu nízké vzdělanosti v této problematice v jednotlivých státech. Finanční krize
poznamenala další vývoj v postoji představitelů OECD, a proto v roce 2008 rozšířila původní
projekt vytvořením Mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání pod zkratkou INFE (International
Network on Financial Education). Mezi základní cíle INFE patří zvýšení celosvětového
povědomí o důležitosti finančního vzdělávání a podpora jednotlivých členských států v jejich
národních úpravách finančního vzdělávání. Jednou z částí INFE je vytvoření Směrnic
(Guidelines) pro výuku finanční vzdělanosti na školách. Směrnice upravují základní znalosti,
dovednosti, postoje a hodnoty, kterých by měl žák v rámci povinné školní docházky
dosáhnout. OECD v letech 2010 – 2014 provedla rozsáhlé mezinárodní šetření PISA
2012 (Programme for International Student Assessment), které se zaměřilo na zkoumání
různých gramotností, včetně finanční, u patnáctiletých žáků. Při vyhodnocení skončila Česká
republika v mezinárodním srovnání nadprůměrně a samotného vrcholu dosáhly asijské státy.
Celkově se projektu zúčastnilo 6 413 tuzemských žáků z celkem 297 vybraných škol.
V rámci národní úpravy roste potřeba finančního vzdělávání především v 90. letech
20. století, při přechodu z centrálně plánované ekonomiky na tržní hospodářství, kdy
se začínají objevovat komerční banky, soukromé pojišťovny, kapitálový trh (především díky
kuponové privatizaci) a v neposlední řadě také nekalé praktiky některých nově vzniklých
firem. Pro vzdělávání finanční gramotností v České republice je rozhodující rok 2005, kdy
Ministerstvo financí upravilo postavení klientů v bankovnictví a také položilo základní kámen
budoucího finančního vzdělávání. Již v závěru roku 2005 dochází ke spolupráci Ministerstva
financí a školství k vytvoření potřebných opatření, jež byla dokončena v roce 2007. V roce
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2008 vydal Národní ústav odborného vzdělávání příručku pro učitele Finanční gramotnost –
obsah a příklady z praxe škol. Dalším posunem je rok 2009, kdy se stalo finanční vzdělávání
povinnou součástí výuky na středních školách (na základních školách až od roku 2013,
předtím jen dobrovolně jako součást různých předmětů). Hlavním koordinátorem této
problematiky je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době je
východiskem Národní strategie finančního vzdělání, která je uceleným a systematickým
přístupem posílení finanční gramotnosti občanů České republiky. Tato strategie upravuje
základní definice a principy vzdělávání. Dalším důležitým východiskem jsou Standardy
finanční gramotnosti, které stanovují jednotlivé úrovně vzdělávání, znalostí a dovedností na
základních a středních školách.

Cíl, metodika a materiál šetření
Cílem šetření bylo zjištění úrovně finanční vzdělanosti žáků a studentů škol v rámci
Moravskoslezského kraje. Porovnání úrovně znalostí a dovedností, které umožní
respondentovi porozumět nástrahám současného života v různých životních situacích a zda
je tedy toto finanční vzdělávání na dostatečně vysoké úrovni. Tento výzkum je součástí
specifického vysokoškolského výzkumu na téma Kvalifikace ekonomických a sociálních
dopadů osobního bankrotu a jeho vyhodnocení na pozici věřitele a dlužníka. Tento projekt
sleduje v neposlední řadě také finanční gramotnost jako preventivní opatření před osobním
bankrotem dlužníka.
Šetření formou dotazníku bylo provedeno v období března a dubnu roku 2014 na
základních, středních a vysokých školách Moravskoslezského kraje. Při výzkumu byla
použita dotazovací metoda. Dotazník byl anonymní a obsahoval celkem dva druhy otázek –
uzavřené, otevřené. Dotazník byl formulován na sociodemografické charakteristiky
respondentů (pohlaví, věk a současné studium), otázky v návaznosti na vysvětlení některých
základních finančních pojmů (inflace, DPH, RPSN, druhy úrokových sazeb atd.)
a problematiky osobního a rodinného rozpočtu (hospodaření domácnosti, úvěrové podmínky
apod.). Dále pak otázky týkající se výběrů nevhodnějšího řešení dané situace až po otázky
týkající se subjektivních pocitů studentů na jejich úroveň vzdělanosti. Hodnocení bylo
provedeno formou aritmetického průměru v procentním vyjádření jak za jednotlivé školy, tak
celkově formou váženého aritmetického průměru podle jednotlivých stupňů studia.
Do výzkumu se zapojilo celkem 11 vzdělávacích institucí Moravskoslezského kraje,
konkrétně 6 základních škol, 3 střední školy a 2 vysoké školy. Celkově bylo osloveno zhruba
30 škol v rámci daného kraje. Jelikož však za účast v šetření nenáležely dané škole žádné
finanční prostředky, rozhodla se většina škol daného výzkumu nezúčastnit. S tímto
omezením měla problém hlavně většina oslovených základních škol, které se rozhodly
výzkumu nezúčastnit. Dalším důvodem k neúčasti byly obavy ze špatného výsledku dané
školy nebo nedostatečně probrané problematiky (některé školy, především základní,
uváděly, že danou problematiku nebraly nebo teprve budou probírat). Tabulka 1 uvádí
jednotlivé názvy škol, které se rozhodly šetření zúčastnit, jejich místo a počet odevzdaných
dotazníků.
Tabulka 1: Jednotlivé názvy škol, místo školy a počet odevzdaných dotazníků
Název školy
Místo školy
Počet odevzdaných
dotazníků
ZŠ Kosmonautů 15
Ostrava - Zábřeh
39 dotazníků
ZŠ F. Formana
Ostrava - Dubina
55 dotazníků
ZŠ Provaznická 64
Ostrava - Hrabůvka
25 dotazníků
ZŠ Komenského 6
Odry
40 dotazníků
ZŠ Frýdecká
Havířov
25 dotazníků
ZŠ F. Hrubína
Havířov
32 dotazníků
SPŠE
Havířov
91 dotazníků
SŠ technická a zemědělská Nový Jičín
47 dotazníků
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Gymnázium a SOŠ
VŠB - TUO
Ostravská univerzita
Zdroj: vlastní sběr dat

Orlová - Lutyně
Ostrava
Ostrava

87 dotazníků
65 dotazníků
19 dotazníků

Celkový počet 525 dotazníků se skládá z 216 dotazníků ze základních škol
(41% zastoupení), 225 dotazníků ze středních škol (43% zastoupení) a 84 dotazníků
z vysokých škol (16% zastoupení). V rámci výzkumu na základních školách byli respondenti
pouze z řad devátých ročníků (v navazujících školách se jednalo o respondenty z řad
různých ročníků studia). Výzkum v rámci základních a středních škol byl proveden fyzickým
sběrem dotazníků. Šetření v rámci vysokých škol bylo provedeno kombinací fyzického
a internetového sběru daných informací, konkrétně pak pomocí on-line dotazníku.
Respondenti středních a vysokých škol byli studenty jak ekonomických, tak neekonomických
oborů. V rámci tohoto vyhodnocení jsou brány tyto výsledky ekonomických
a neekonomických oborů dohromady. Vzniklé rozdíly lze sledovat při hodnocení jednotlivých
škol, především pak v otázkách týkajících se vysvětlení různých finančních pojmů, kde jsou
výsledky značně rozdílné (u ekonomických oborů samozřejmě vyšší), naopak u otázek
týkajících se například vlastního bankovního účtu nebo praktických otázek ze života
respondenta a jeho rodiny, jsou výsledky podobné.

Výsledky šetření
Z celkového počtu 525 dotazníků je 267 (50,9%) ženského a 258 (49,1%) mužského
pohlaví. Průměrný věk respondentů základních škol je 15,9 let, středních škol 19 let
a vysokoškolských respondentů 21,4 let.
V rámci šetření byla studentům položena otázka na jejich subjektivní pocit finanční
gramotnosti. Tato otázka byla záměrně položena na začátku i konci dotazníku. Jednotlivé
výsledky v procentech zobrazuje Graf 1, kde jsou vidět rozdílné odpovědi respondentů na
začátku/konci dotazníku. Již na první pohled je zřejmé, že respondenti základních
a středních škol na konci dotazníku snížili svůj pocit finanční gramotnosti. Naopak
u vysokoškolských studentů je tento pocit konstantní či mírně pozitivní. Rozdíl mezi
odpověďmi ano/ne (dohromady rozhodně/spíše) naznačují jednotlivé sklony šipek. Dále je
vidět, že odpověď rozhodně ano/ne nejčastěji využili studenti základních škol, navazující
studium už bylo v těchto odpovědích opatrnější a volilo raději možnost spíše ano/ne.
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Graf 1: Subjektivní odhad finanční gramotnosti studentů na začátku a konci
dotazníku podle stupně studia
Zdroj: vlastní vyobrazení

Další otázka byla situace, kdy měli respondenti vybrat, zdali se setkali s finanční
gramotností v rámci výuky. Nejlépe v této situaci dopadli žáci středních škol, konkrétně
73,8 % uvedlo odpověď ano. Tento pozitivní výsledek je zapříčiněn tím, že výuka finanční
gramotností začala již postupně na základní škole a většina z nich se také s touto
problematikou setkala na středních školách. U studentů základních škol byla nejčastěji
uvedena odpověď ne, konkrétně u 49,1 %. U těchto dotázaných byly v rámci jednotlivých
škol výrazné rozdíly, které byly zapříčiněny tím, zda žáci měli finanční gramotnost jako
samostatný předmět nebo jako součást jiného. U některých žáků, kteří uvedli, že se
s finanční gramotností nesetkali, byly výsledky dotazníků lepší, než u těch, kteří uvedli, že se
s tímto předmětem v rámci výuky setkali. Respondenti vysokých škol nejčastěji uvedli
odpověď ano, konkrétně 64,3 %. I když je tato hodnota nižší než u středoškoláků, celkově
však dopadli vysokoškoláci nejlépe. Tento nepoměr je zapříčiněn tím, že starší studenti se
s problematikou osobních a rodinných financí setkávají i ve svém běžném životě, kdy již
většina z nich není zcela závislá na rodičích a živí se pomocí brigád nebo plnohodnotné
práce.
Následující Graf 2 zobrazuje procentní zastoupení vlastníků osobního účtu respondenta
podle stupně studia. Jak je zřejmé, čím je respondent starší, tím je procento vlastního
bankovního účtu vyšší. Je překvapují, že již každý třetí žák základní školy má svůj vlastní
účet a peníze, se kterými může disponovat. Je otázkou, zdali by již takhle mladý člověk měl
mít k dispozici bezhotovostní peníze a zda dokáže odhadnout hodnotu svých peněz nebo
udržet v tajemství svá přístupová hesla k účtu (například ve škole, v partě nebo na sociálních
sítích formou kyberšikany). Jednou z možností je proto omezení přístupu k účtu rodiči nebo
bankou. Bylo by také zajímavé zjistit, jaká je průměrná hodnota finančních prostředků
u těchto mladých respondentů a jaké jsou průměrné pohyby těchto prostředků v rámci
určitého časového období. V navazujícím studiu je dále vidět vždy průměrně třetinový nárůst
vlastníků bankovního účtu, jak naznačuje směr šipky. Zde se již projevuje, především
u vysokoškoláků, že se bez bankovního účtu téměř neobejdou (především v rámci příjmu
plynoucích z brigád a práce, rodičů apod.).
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Graf 2: Procentní zastoupení vlastního bankovního účtu podle stupně studia
Zdroj: vlastní vyobrazení

V souvislosti s výše položenou otázku na vlastní účet museli respondenti taktéž odpověď
na otázku, zdali je jim zřejmé, kolik mají v současné době finančních prostředků k dispozici.
Většina respondentů napříč studia věděla buď přesnou částku, nebo alespoň její přibližnou
hodnotu. Jen u žáků základních škol uvedl každý pátý z nich, že částku k dispozici nezná
a peníze, které obdrží buď hotově anebo bezhotovostně, okamžitě utratí a nedokáže tak nic
ušetřit. Na tuto otázku navazoval dále dotaz, zda je správné si vzít půjčku na dovolenou
s ročním úrokem 30 %, pokud si na ni nedokážou respondenti ušetřit. I když je zřejmé, že je
tato půjčka vysoce nevýhodná, našli se takoví, kteří by si půjčili, a to konkrétně u základních
škol by si půjčku vzalo 17,1 % (zde se projevil předešlý výsledek, kdy pětina dotázaných
nedokáže nic ušetřit a hned všechno utratí), u středoškoláků 5,3 % a u vysokoškoláků 3,6 %.
Je otázkou, zdali by si respondenti půjčku skutečně vzali na cokoliv vlivem současného
konzumního způsobu života, kdy žít na dluh se bere jako samozřejmost a životním
standardem se kterým se často setkáváme v politice, reklamních spotech nebo na internetu
formou nevyžádané pošty či z jiného důvodu.
V rámci průzkumu byly taktéž zařazeny otázky, kdy měl respondent vybrat nejvhodnější
odpověď z několika možností. Jednou z otázek byla volba nejlepšího kritéria při žádosti
o úvěr. Z několika nabízených možností byla nejlepší volba v podobě ukazatele RPSN (roční
procentní sazba nákladů). Tuto možnost nejčastěji volili vysokoškoláci ve 40,5 %,
následováni středoškoláky již pouze v 13,8 % a u základních škol tuto možnost volilo pouze
12 % respondentů. Poslední dvě hodnoty byly zapříčiněny hlavně situací, kdy tito studenti
ani nevěděli co zkratka RPSN vůbec znamená. Vysvětlení tohoto pojmu u základních škol
vědělo pouze 19,9 %, u středoškoláků už je značný nárůst na hodnotu 55,6 %
a u vysokoškoláků konkrétně 63,1 % respondentů. Nejvyššího nepoměru tedy dosáhli
středoškoláci, jelikož více než polovina z nich sice věděla co zkratka RPSN znamená, ale už
většina z nich nevěděla, že je tento ukazatel základním kritériem při žádosti a sjednávání
úvěru či hypotéky. Mezi další nejčastěji uváděné možnosti respondenti vybírali roční
úrokovou sazbu, výši měsíční splátky nebo nedokázali vůbec vhodné kritérium vybrat.
Zajímavý ohlas, především z řad vysokoškoláků, vzbudila otázka výběrů
nejvýhodnější úrokové sazby z nabízených možností (pro zjednodušení bráno v rámci
jednoduchého úročení, nikoliv složeného). Záměrně nebylo uvedeno, zda se jedná o pozici
věřitele, který peníze půjčuje a má tedy zájem na co nejvyšší úrokovou sazbu, nebo o pozici
dlužníka, který naopak upřednostňuje co nejnižší úrokovou sazbu své půjčky.
Respondentům byly nabídnuty celkem tři možnosti: 12 % p. q., 7 % p. a. a 10 % p. s. Pokud
tedy respondent chtěl vědět správnou odpověď, bylo nutné převést tyto jednotlivé sazby na
společnou. Již zde měla problémy většina žáků základních škol a středních škol, jelikož
nevěděli, jakou dobou trvání mají jednotlivé druhy sazeb. Nejvhodnější bylo tyto sazby
převést na roční (p. a.). V tom případě dosáhly jednotlivé sazby hodnot v pořadí

23

Obsah / Contents

48,7 a 20 procent roční úrokové sazby. Pokud se respondent na tyto hodnoty podíval
z pozice věřitele, byla nejvýhodnější možnost 48 % p. a.. Převedeme-li tuto hodnotu do
praxe, je jasné, že za takovou vysokou úrokovou sazbu si nikdo půjčovat nebude (nutno
abstrahovat od různých nebankovních a neseriózních půjček, se kterými se lze v reálném
životě setkat). Naopak při pohledu z pozice dlužníka, je nejvýhodnější nejnižší úroková
sazba 7 % p. a. se kterou se už v běžném životě normálně setkáváme, a proto je tato sazba
v rámci dané otázky brána jako nejvýhodnější varianta. V rámci celkového hodnocení
dopadly výsledky překvapivě, jelikož u základních a středních škol odpověděli správně 53 %
respondentů (resp. 53,2 % a 52,9 %) a u vysokých škol celkově 66,7 %. Již nelze však zjistit,
zdali respondenti uvažovali výše popsaným postupem, jednoduše tipovali nejnižší číslo nebo
správnou odpověď zjistili jiným způsobem.
Další série otázek se vztahovala na problematiku investování, snižování rizika
portfolia a dopadů inflace na jejich finanční prostředky. První otázka zjišťovala vztah výnosu
a rizika, konktrétně zdali vysoký výnos znamená také vyšší riziko investování. U základních
škol takto uvažovalo 54,6 % respondentů, u středoškoláků již 71,6 % a u vysokoškoláků
celkem 83,3 % dotázaných. Další otázka se týkala problematiky diversifikace portfolia
a rizika, konkrétně zda je možné snížit riziko investováním do více různých druhů cenných
papírů. Odpověď ano uvedlo u základních škol 34,7 %, u středoškoláků 62,2 %
a vysokoškoláků opět 83,3 % respondentů. Vysvětlení pojmu inflace byl problém především
u základních škol, kde pouze 54,6 % dotázaných vědělo, že se jedná o všeobecný růst cen.
V navazujícím studiu už byly výsledky okolo 90 %, ale již další otázka takto dobré čísla
nepotvrdila. Otázka zjišťovala, co se stane s penězi respondenta, pokud se zvýší míra
inflace. Správně byla odpověď, která uváděla dva faktory – nominální a reálný pohled na
držené peníze. Nominálně má respondent stejně nebo více peněz (například zvýšením
peněžní zásoby centrální bankou), reálně však méně (pokud je růst cen vyšší než nominální
růst peněz). Deváté ročníky dosáhly pouze 33,3 %, středoškoláci již 72 % a vysokoškolští
studenti 79,8 % správných odpovědí. Ostatní odpovědi popisovaly vždy jen jeden
z uvedených faktorů nebo žádný (tedy situaci, kdy inflace nemá vliv na peníze držené
respondentem). Poslední otázka z této problematiky zjišťovala, zda má inflace i nějaký
pozitivní vliv na ekonomiku a pozici dotazovaného. Mezi tyto pozitivní vlivy lze uvést
například stimulaci spotřebitelských výdajů (v ekonomice nejsou deflační očekávání), reálná
hodnota dluhů se z pohledu dlužníka snižuje (naopak pro věřitele je inflace negativní faktor,
a proto si jí musí kompenzovat například vyšší úrokovou sazbou) nebo příznivý vliv na trhu
práce (dosažení rovnováhy na pracovním trhu). Možnost ano volilo u základních škol pouze
44,4 %, u středních škol 59,1 % a u vysokých škol již 82,1 % respondentů.
Předposlední část dotazníku zkoumala úroveň finančního pojmosloví. Jako první měli
respondenti uvést význam slova leasing, tedy druh pronájmu, což vědělo 54,2 % žáků
základních škol, 88 % středoškoláků a 95,2 % vysokoškolských studentů. Do skupiny
bezhotovostních peněž nejlépe pasovala odpověď, že se jedná o peníze na bankovním účtu
(nikoliv, že se jedná o peníze v peněžence nebo ve státním rozpočtu). Zde dosáhla
správnost překvapivých výsledků, tedy u žáků 78,2 % a studentů navazujícího studia přes
90 %. Spolu s výše položenou otázku na vlastní bankovní účet dotazovaného byla zařazena
otázka týkající se expirační doby platební karty, tedy její doba platnosti. Zde již na základní
škole vědělo přes 64 % žáků správnou odpověď, následováno téměř 89 % středoškoláky
a 95,2 % vysokoškoláky. Zajímavé odpovědi byly u otázky, která se ptala na výši daně
z přidané hodnoty (DPH) v České republice, v současné době 15 % u snížené sazby a 21 %
u základní sazby daně platné od 1. 1. 2013. U žáků základních škol vědělo správně tuto
sazbu pouze 40 % a ostatní volili ostatní tři nabízené odpovědi. Středoškoláci již správně
odpovídali v 85 % případů a vysokoškoláci v 93 %. Je však třeba zmínit, že na základě
dřívější, hodně diskutované úpravy měla být současná sazba jednotná, a to 17,5 %, a proto
někteří respondenti tuto informaci brali v současné době již za reálnou sazbu a nevěděli, že
byl tento zákon opět novelizován.
V poslední části výzkumu byla zkoumána problematika osobních a rodinných financí.
Tato část byla zaměřena především na žáky základních škol a jejich orientaci v těchto
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pojmech. Jelikož tyto otázky byly pro navazujícím studium jednoduché, je od těchto výsledků
abstrahováno (správnost odpovědí u studentů středních a vysokých škol dosahovala úrovně
v rozmezí 80 – 100 %). První otázka z této části zkoumala vztah hrubé a čisté mzdy (která je
větší, menší nebo spolu tyto pojmy nijak nesouvisí). To, že je hrubá mzda zpravidla vyšší
než následná čistá mzda vědělo 68,5 % žáků. Kde se vytvářejí ceny výrobků a služeb
správně odpovědělo pouze 59,7 % dotázaných, a to na trhu spojením nabídky a poptávky.
Jen 46,8 % dotázaných vědělo, že obvyklou poptávku po výrobcích a službách utváří
kupující, nikoliv prodávající nebo jejich kombinace. V otázkách rodinného rozpočtu také
nedosáhly odpovědi příliš vysoké úrovně. Vysvětlení situace, kdy je rodinný rozpočet
deficitní, tedy kdy výdaje převyšují příjmy, vědělo pouze 53,7 % žáků. U obdobně položené
otázky, která zjišťovala, k čemu slouží finanční bilance domácnosti, vědělo odpověď už jen
42,1 %. Poslední otázkou z této části byl dotaz na to, kdo v současné době emituje peníze
(bankovky a mince). To, že tuto emisi provádí Česká národní banka, vybralo 55,1 % žáků
základní škol (nikoliv, že tuto emisi provádí obchodní banky nebo vznikají v obchodech při
splátkovém prodeji).
Při celkovém hodnocení se samozřejmě potvrdil fakt, který byl znám již na počátku
výzkumu a to, že základní školy dopadnou nejhůře a vysoké školy nejlépe. Objevilo se zde
však několik překvapujících odpovědí, ať již pozitivních nebo negativních, které potvrdily, že
tomu tak nemusí vždycky být, kdy například u několika málo otázek dopadly základní školy
lépe než střední. Jednalo se například o již uvedenou otázku výběru nejvýhodnější úrokové
sazby, kdy základní školy byly lepší o 0,3 %. Při sledování nejlepší otázky (nejvyšší procento
správných odpovědí u daného stupně studia a abstrahování od otázek bez správné
odpovědi, jako byly například sociodemografické charakteristiky či subjektivní odhad finanční
gramotnosti respondenta) byla touto otázkou u základních škol situace půjčky na dovolenou
s ročním úrokem 30 % (úspěšnost 82,9 %). U středoškoláků se jednalo také o tuto otázku,
ale navíc ještě s otázkou kde se vytvářejí ceny výrobků a služeb (úspěšnost shodně po
94,7 %). Vysoké školy nejlépe dopadly rovněž v otázce, kde se vytvářejí ceny výrobků
a služeb a navíc v otázce emitenta peněz, jakožto České národní banky (shodně po 98,8 %).
Jak je vidět, u žádné otázky v rámci celkového studia nedošlo ke stoprocentní úspěšnosti,
naopak při bližším sledování jednotlivých škol je takových otázek hned několik. Naopak jako
nejhorší otázka u základních škol byl dotaz, kde měli respondenti rozepsat, co znamená
zkratka p. a. a p. m., tedy sazba za rok a měsíc (úspěšnost pouze 1,9 %). U středoškoláků
dopadla nejhůře otázka výběru nejvhodnějšího kritéria při žádosti o úvěr (správně 13,8 %
odpovědí). Vysoké školy dopadly taktéž nejhůře na této otázce nejvhodnějšího kritéria půjčky
(pouze 40,5 % odpovědí).

Závěr
V rámci celkového vyhodnocení dotazníku lze pouze potvrdit výsledky výše uvedeného
projektu PISA 2012, kde žáci z českých škol skončili nadprůměrně. I zde se potvrdilo, že
úroveň vzdělání na základních školách je opravdu vysoká a dále roste v navazujícím studiu
i osobním životě. Bohužel u otázek, které řešily nějakou situaci a otázek, které se tedy
netýkaly pouze vysvětlení nějakého ekonomického pojmu, byla správnost odpovědí již
poněkud nižší. Je tedy na místě uvažovat také o rozšíření tohoto vzdělání na dovednost
a převedením naučené teorie do reálného života. Je vidět, že podvědomí žáků a studentů
o současných ekonomických problémech a nástrahách života jim nejsou zcela cizí a ochota
vzdělávat se touto problematikou jim nedělá takový problém jako některé ostatní vyučované
předměty. Na druhou stranu se však zdá, že i přes takto pozitivní výsledky je nutno se této
problematice věnovat i nadále a snažit se ji zapojovat do výuky co nejčastěji.
V návaznosti na nízkou úroveň finanční vzdělanosti obyvatel (myšleno celoplošně,
nikoliv pouze v rámci výuky na školách) letos proběhne již 4. ročník Dne finanční
gramotnosti, který se každoročně pořádá 8. září pod záštitou projektu firmy Partners, která
organizuje lekce Školy finanční gramotnosti díky svým zkušeným lektorům. Tato akce je
zaměřena pro všechny věkové skupiny, od různých dětských her až po školení široké
veřejnosti na základě předešlé dohody s touto firmou. Tento den byl vybrán v návaznosti
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Mezinárodního dne gramotnosti, který se snaží upozornit na negramotnost (nejen finanční)
v celém světě již od roku 1966.
I přes neustále rostoucí počty nových druhů půjček, finančních produktů, ekonomických
problémů jednotlivých států a nadnárodních uskupení věřím, že toto finanční vzdělávání má
svůj smysl a potvrzující pozitivní výsledky jen dokazují, že je toto vzdělávání důležité a má
svou nezastupitelnou roli. A to nejen v rámci povinné výuky na školách, ale taky podvědomě
u každého z nás v rámci svého osobního a následně rodinného života. I když se zdá, že se
v rámci finančního vzdělávání udělalo dost, je a bude nutné se touto problematikou i nadále
zabývat a dále ji prohlubovat, protože svět kolem nás je, co se týká peněz a financí, stále
složitější na pochopení, dynamičtější a nástraha může čekat na každém rohu. Taktéž není
potřeba znát dopodrobna všechny finanční pojmy, pokud je daný jedinec nedokáže v praxi
použít pro co nejlepší možné řešení dané situace, ale je důležité tuto problematiku chápat
jako celek a porozumět vnitřním vztahům. Je tedy pouze na nás, jak se cítíme dostatečně
finanční vzdělaní a zda těchto informací a zkušeností dokážeme v co nejlepší prospěch pro
nás také využít a odolat tak nástrahám současného života.
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Makroekonomické souvislosti existence sociálních
podniků v České republice
Macroeconomic context existence of social enterprises
in the Czech Republic
Vojtěch Beck

Abstrakt:
Příspěvek je zaměřen na interpretaci základních východisek existence sociálních podniků,
jako inovativního nástroje ekonomického a sociálního rozvoje. Zabývá se sociálními podniky
v kontextu regionálního rozvoje a prezentuje lokalizaci sociálních podniků v jednotlivých
regionech NUTS III České republiky. Zkoumá vzájemné souvislosti mezi výskytem sociálních
podniků v regionech a vybranými ekonomickými ukazateli.

Klíčová slova:
sociální podnik, sociální ekonomika, region, ekonomický rozvoj

Abstract:
The paper is focused on the interpretation of the cornerstones of the existence of social
enterprises as an innovative tool for economic and social development .It deals with social
enterprises in the context of regional development and presents the localization of social
enterprises in different regions NUTS III of the Czech Republic. It examines the connection
between the occurrence of social enterprises in the regions, and selected economic
indicators.

Key words:
social enterprise, social economy, region, economic development

Úvod
Přínos sociálních podniků pro národní hospodářství spočívá zejména v kombinaci
tzv. trojího přínosu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Sociální podniky se
stávají silným a účinným nástrojem orgánů státní správy i samosprávy v boji proti sociálnímu
vyloučení, napomáhají řešení rostoucí nezaměstnanosti a to zejména nezaměstnanosti
specifických skupin obyvatelstva, které se obtížně uplatňují na trhu práce z důvodů
nejrůznějších zdravotních a sociálních bariér. Česká republika stále patří k zemím, které
objevují potencionální přínos sociálních podniků a v nichž se zatím postupně rozvíjí sektor
sociální ekonomiky. Zkušenosti ze zahraničí, zejména zemí s rozvinutým sektorem sociální
ekonomiky (Itálie, Švédsko, Finsko, Velká Británie atd.), jednoznačně identifikují pozitivní
dopady sociálního podnikání pro národní hospodářství i celou společnost.
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Pojetí a koncept sociální ekonomiky
Téma sociální ekonomiky se objevilo poprvé v roce 1967 během světové výstavy
v Paříži a formování tohoto pojmu vycházelo z principů a myšlenek sociální solidarity
a spravedlnosti. V roce 1980 byla sepsána Charta sociální ekonomiky a kolébkou sociální
ekonomiky se stala Francie. Charta definuje hlavní sdílené hodnoty subjekty sociální
ekonomiky jako demokratický princip rozhodování, princip svobodného zapojení členů
v organizaci, princip použití zisku ve prospěch zájmů členů nebo zájmu organizace sociální
ekonomiky.
Hlavními oblastmi sociální ekonomiky jsou pracovní integrace, osobní služby, místní
rozvoj znevýhodněných oblastí. Typy a formy podniků sociální ekonomiky mají různou
podobu. Evropská komise používá definici CEP – CMAF, která za základní čtyři pilíře
sociální ekonomiky považuje družstva, vzájemné společnosti, asociace a nadace. Důležitou
podmínkou subjektů sociální ekonomiky je jejich samostatná ekonomická činnost. [1]
Sociální ekonomiku lze charakterizovat jako souhrn autonomních soukromých aktivit,
uskutečňovaných různými typy organizací, jejichž cílem je služba členům nebo místní
komunitě především prostřednictvím podnikání. Sociální ekonomika je orientovaná na řešení
otázek zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje. Sociální ekonomika
umožňuje občanům aktivně se zapojit do rozvoje regionu. Subjekty sociální ekonomiky jsou
sociální podniky a organizace podporující jejich činnost v oblasti vzdělávání, poradenství
a financování. [3]
Díky problematice různých typů právních forem, kterými se může sociální ekonomika
realizovat, není lehké jí přesně definovat. Můžeme jí popsat souborem charakteristických
aktivit, vztahů, cílů a typových aktérů. Vývoj sociální ekonomiky v České republice je pomalý
z důvodů překonání různých bariér, kterými může být správné pochopení sociální ekonomiky
a následného zapracování do zákonné legislativy. Prvotním cílem sociální ekonomiky není
vytvářet zisk, který když vznikne, je dále používán k rozvoji aktivit firmy nebo pro komunitu,
ale hlavní jsou obecně prospěšné cíle, které si firma stanovila.
Hlavními principy sociální ekonomiky jsou:
•
•
•
•
•
•

solidarita,
vytváření pracovních míst, pro kvalitnější život a nabízí vhodný rámec pro nové
formy podniku a práce,
důležitá role v místním rozvoji a sociální soudržnosti,
sociální odpovědnost,
demokracie,
zlepšení stability ekonomických trhů.[4]

A kde lze tedy najít sektor sociálních podniků ve struktuře národního hospodářství?
Mnoho světových ekonomů se dlouhodobě zabývá segmentací národního hospodářství,
nejvíce propracované sektorové vymezení národního hospodářství uvádí švédský ekonom
Pestoff ve svém schématu, zvaném Pestoffův trojúhelník. Ten rozděluje národní
hospodářství na čtyři sektory, a to na základě tří kritérií:
• podle kritéria financování provozu a rozvoje na sektor ziskový a neziskový,
• podle kritéria vlastnictví na sektor soukromý a veřejný,
• podle míry formalizace na sektor formální a neformální.
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Sociální podniky představují vesměs soukromoprávní instituce, které se nachází
na hranici ziskového a neziskového sektoru. Základním principem, na kterém jsou založeny,
je dosažení ziskovosti (kladného hospodářského výsledku), který je dále používán
ve prospěch a rozvoj daného sociálního podniku, ve prospěch jeho zaměstnanců, popř. celé
komunity. Mezi zakladateli sociálních podniků nalezneme fyzické osoby, právnické osoby,
nestátní neziskové organizace, ale rovněž obce, mikroregiony či svazky obcí. Jedná se tudíž
o velmi rozmanitou skupinu zakladatelů, které spojují společná východiska a společný cíl
vytvořit smysluplný subjekt s primárním sociálním cílem, který respektuje princip ziskovosti
a ekonomické soběstačnosti, přičemž samotný sociální cíl je nadřazen maximalizaci zisku.
Samotná existence sociálních podniků má rovněž přímý vliv na veřejné finance a to
prostřednictvím motivace a podpory vlastní ekonomické soběstačnosti a sociální integrace
dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob obtížně umístitelných na trhu práce, čímž jsou
v důsledku ušetřeny výdaje na sociální dávky.[2]

Sociální podniky v České republice
Značným problémem sociálního podnikání v České republice je fakt, že tato forma
podnikání nemá dosud žádnou právní oporu a nebyla schválena žádná legislativní úprava,
která by sociální podnik jednoznačně definovala. Rovněž na institucionální úrovni chybí
centrální veřejnoprávní organizace, která by tuto oblast zastřešovala. V současné době tak
existuje zájmová platforma s názvem TESSEA – Tematická síť pro sociální ekonomiku, která
vznikla jako výstup stejnojmenného projektu financovaného z OP LZZ v letech 2009 – 2011
a realizovaného Novou ekonomikou, o.p.s.
TESSEA představuje v současné době nejdůležitější platformu pro rozvoj sociální
ekonomiky v České republice. TESSEA sdružuje více než 230 členů z řad právnických
i fyzických osob. Členská základna TESSEA je opravdu široká a čítá jak sociální podnikatele,
tak zájemce, kteří start své podnikatelské kariéry teprve plánují, studenty, odborníky
z akademické obce, ale také ty, kterým se téma líbí, mají chuť jej podpořit, dozvědět se
o něm více. V čele tematické sítě, jakožto její nejvyšší orgán, pak stojí pětičlenný expertní
výbor. Projekt navázal na činnost a výstupy Národní tematické sítě C Posilování sociální
ekonomiky, která byla ustavena v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL.
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Graf 1: Počty sociálních podniků v ČR
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Zdroj: Výsledky dotazníkového šetření v sociálních podnicích v České republice
[cit. 15.06.2014], dostupné na World Wide Web – http://ceske-socialni-podnikani.cz, vlastní zpracování
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Závěrem roku 2012 realizovala společnost P3 – People, Planet, Profit o.p.s.
ve spolupráci s Nadací ProVida dotazníkové šetření v sociálních podnicích v České
republice. Základním výstupem tohoto šetření bylo monitorování počtu firem, které se hlásí
k sociálnímu podnikání. V České republice existují významné regionální rozdíly v počtu
sociálních podniků. Jejich největší počet byl zaznamenán v Praze, v Moravskoslezském kraji
a kraji Ústeckém. Naopak pouze jeden sociální podnik vykazují regiony Libereckého
a Karlovarského kraje. Malé zastoupení sociálních podniků lze rovněž vysledovat v krajích
Plzeňském a Jihočeském.

Ekonomický rozvoj v regionech NUTS III
Nyní se zaměříme na vývoj a srovnání sledovaného ukazatele HDP na obyvatele
v jednotlivých regionech NUTS III České republiky, tzn. v jednotlivých krajích. Z analýzy
jednoznačně vyplývá, že pomineme-li region Praha, pak nejvyššího HDP na obyvatele
dosahuje Jihomoravský kraj, který dosahuje prvenství pravidelně od roku 2008. Ještě v roce
2006 se umístily před Jihomoravským krajem kraje Středočeský a Plzeňský.
Za Jihomoravským krajem se v letech 2008 – 2011 umístily kraje Plzeňský, Středočeský
a Moravskoslezský.
V letech 2007 – 2011 dosahoval nejnižších hodnot ukazatele HDP na obyvatele
Karlovarský a Olomoucký kraj, přičemž od roku 2008 se dostal na poslední místo kraj
Karlovarský. Ve srovnání údajů za rok 2007 a 2011 si nejvíce polepšily regiony
Moravskoslezský kraj, u kterého se ukazatel HDP na obyvatele zvýšil o 20 554 Kč, a Zlínský
a Olomoucký kraj.
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Graf 2: Regionální HDP (na obyvatele v Kč)v regionech NUTS III –
Česká republika
Zdroj: Český statistický úřad [cit. 24.06.2014], dostupné na World Wide Web http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_casove_rady, vlastní zpracování
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V letech 2007 – 2011 se dlouhodobě na konci žebříčku ve sledovaném ukazateli HDP
na obyvatele pohybovaly kraje Karlovarský, Olomoucký, Liberecký. Na vývoji sledovaného
ukazatele lze identifikovat zcela zjevný závěr, že mezi lety 2007 – 2008 ekonomická
výkonnost jednotlivých regionů v České republice se postupně zvyšovala (rostl HDP
na obyvatele) s výjimkou kraje Vysočina a Plzeňského kraje a v roce 2008 dosahovaly
regiony Praha, Zlínský, Středočeský, Pardubický a Jihomoravský kraj maximálních hodnot
ve sledovaném období. Na údajích z roku 2009 lze pak jednoznačně interpretovat důsledky
a dopady ekonomické krize, která zasáhla rovněž Českou republiku a výrazně se zhoršily
hodnoty vykazovaného HDP na obyvatele ve většině regionů, včetně Prahy.

Vývoj míry nezaměstnanosti v regionech NUTS III
Ve sledovaném období 2007 – 2012 nejvyšší průměrné míry nezaměstnanosti
dosahovaly regiony – Ústecký kraj (12,61 %), Moravskoslezský kraj (11,02 %), Karlovarský
kraj (9,67 %) a Liberecký kraj (9,08 %). Naopak k regionům s nejnižší průměrnou mírou
nezaměstnanosti patřily Praha, Středočeský kraj (6,34 %), Plzeňský kraj (6,69 %)
a Jihočeský kraj (6,91 %). Nejvyšší nárůst míry nezaměstnanosti za sledované období
zaznamenaly regiony Vysočina (4,6 %), Zlínský (4,4 %) a Olomoucký kraj (4,1 %). Nejnižší
nárůst ukazatele míry nezaměstnanosti evidoval kraj Středočeský (3,27 %), Plzeňský (2,88
%) a Jihomoravský (2,99 %). Celkově došlo na konci analyzovaného období oproti roku 2007
k nárůstu míry nezaměstnanosti ve všech krajích republiky. K nejvyšším meziročním
nárůstům míry nezaměstnanosti došlo mezi lety 2008 a 2009. Jednalo se poměrně
o dramatický nárůst nezaměstnanosti ve všech krajích republiky a opět se tak projevily
nežádoucí dopady probíhající ekonomické krize. Nejvyšší nárůst míry nezaměstnanosti mezi
těmito dvěma roky zaznamenal kraj Zlínský (+ 4,7 %), dále kraj Liberecký (+ 4,29 %) a kraj
Vysočina (3,98 %) a Olomoucký kraj (3,97 %).
Tab. 1: Míra nezaměstnanosti v regionech NUTS III – Česká republika
v letech 2007 - 2012
Míra nezaměstnanosti
Regiony NUTS III (kraje)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Praha

-

2,14

3,66

4,07

3,95

4,52

Zlínský

6,02

6,13

10,83

10,74

9,35

10,42

Vysočina

5,63

6,27

10,25

10,73

9,44

10,23

Ústecký

10,96

10,26

13,61

13,90

12,94

14,02

Středočeský

4,25

4,47

7,01

7,73

7,07

7,52

Plzeňský

4,43

5,03

8,16

8,25

7,01

7,31

Pardubický

5,43

5,95

9,58

9,87

8,44

9,16

Olomoucký

4,81

4,89

8,86

9,08

8,34

8,93

Liberecký

6,05

6,95

11,24

10,54

9,46

10,26

Královéhradecký

4,70

4,81

7,97

8,37

7,49

8,61

Karlovarský

7,32

7,62

11,07

11,39

9,83

10,84

Jihomoravský

5,16

5,08

8,05

8,46

7,62

8,15

Jihočeský

4,47

4,83

7,78

8,50

7,53

8,36

9,62

8,49

12,14

12,36

11,18

12,34

Moravskoslezský

Zdroj: Český statistický úřad [cit. 24.06.2014], dostupné na World Wide Web http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_casove_rady, vlastní zpracování
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Shrnutí:
Česká republika představuje značně nesourodý celek z hlediska svého regionálního
členění a souvisejícího ekonomického a regionálního rozvoje. Mezi jednotlivými regiony
existují výrazné rozdíly v počtu zastoupených sociálních podniků a ekonomickou vyspělostí
charakterizovanou pomocí ukazatele HDP na obyvatele a míry nezaměstnanosti. Z hlediska
HDP na obyvatele dosahuje kromě Hlavního města Prahy dlouhodobě nejvyšších hodnot
kraj Jihomoravský, Plzeňský a Středočeský. Naopak k regionům s nejnižším ukazatelem
HDP na obyvatele patří kraje Karlovarský, Olomoucký a Liberecký. Podle ukazatele míry
nezaměstnanosti lze konstatovat, že regionální disparity jsou výrazné a průměrná roční míra
nezaměstnanosti dosahuje v celorepublikové komparaci nejnižších hodnot na území
Hlavního města Prahy. Na druhém místě se s dvojnásobnou hodnotou průměrné míry
nezaměstnanosti oproti Praze umístil Středočeský kraj, dále kraj Plzeňský a Jihočeský.
K regionům s nejvyšší průměrnou mírou nezaměstnanosti řadíme kraj Ústecký,
Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Pokud posuzujeme celkovou ekonomickou situaci
jednotlivých regionů v součtu obou sledovaných ukazatelů, lze dospět k závěru, že
pomineme-li Hlavní město Prahu, pak si nejlépe vedou kraj Středočeský, Plzeňský
a Jihomoravský. Naopak k regionům s nejhorší ekonomickou situací patří kraj Karlovarský,
Ústecký a Liberecký.
Vzhledem k provedené analýze ekonomické vyspělosti jednotlivých regionů NUTS III
v České republice lze konstatovat, že k regionům s největším počtem založených sociálních
podniků patří, jak regiony s relativně vysokým HDP, tak rovněž regiony, které zaostávají
ve svém vývoji za republikovým průměrem. Z toho lze usuzovat, že neexistuje jednoduchá
korelace mezi ekonomickou vyspělostí či nevyspělostí regionu a počtem založených
sociálních podniků. Významným poznatkem je skutečnost, že samotná existence sociálních
podniků, jako inovativního nástroje řešení regionálních sociálních a ekonomických problémů,
je v regionech Karlovarského a Libereckého kraje oproti jiným regionům republiky v podstatě
na počátku, což lze považovat za slabinu těchto regionů. Chápeme-li sociální podniky jako
subjekty, které vytváří dlouhodobě udržitelná pracovní místa, které zaměstnávají, které
integrují skupiny osob ohrožených sociální exkluzí do plnohodnotného a soběstačného
způsobu života a přispívají tak k ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionů, pak by
podpora jejich vzniku a rozvoje měla sílit právě v problematických regionech.
Motivy pro založení sociálních podniků jsou velmi rozmanité, stejně tak, jako jejich různé
formy. Například na území Hlavního města Prahy existuje nejvyšší počet sociálních podniků
vzhledem k prohlubujícím se sociálním problémům – nárůst počtu sociálně patologických
skupin (osoby závislé na užívání návykových látek, osoby bez přístřeší apod.). Jiné formy
sociálních podniků směřují k pracovní integraci osob postižených dlouhodobou
nezaměstnaností a to v důsledku jejich sociálního a především zdravotního handicapu. Není
proto divu, že poměrně značný počet sociálních firem vykazují regiony Ústecký
a Moravskoslezský, které vedou žebříčky v míře nezaměstnanosti.
Závěrem lze tedy uvést, že sektor sociální ekonomiky je sektor, který se zejména
v zemích Západní Evropy podařilo etablovat do stávajících hospodářských a sociálních
systémů jednotlivých zemí a že představuje jeden z nejúčinnějších nástrojů sociální inkluze.
Jak tomu bude v České republice, lze jen obtížně predikovat. Nicméně je jasné, že se Česká
republika potýká s celou řadou ekonomických a sociálních problémů, které stávající
ekonomický a sociální systém není schopen rychle a efektivně řešit. Proto, dle mého názoru,
lze přijmout nové myšlenky, nově směry a nástroje, které jsou českému prostředí historicky
i hodnotově blízké.
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The role of Real estate tax in the budgets of municipalities
Jiří Bečica

Abstract:
The aim of the paper is to evaluate the approach of city council to introduction local
coefficient of the Real estate tax, as it allowed by § 12 Act no. 338/1992 coll. This paper
evaluates revenue of Real estate tax during the years 2008-2012 in the Municipal budgets
and shows the state of introduction of local coefficient for Real estate tax by municipalities,
townships, towns and cities according to territorial jurisdiction of Czech regions.

Key words:
Real estate tax, Municipal budget, Municipality, Local coefficient

Introduction
Revenue of Real Estate Tax is municipal budget´s income in the Czech Republic
as well as in most European countries. In general, we can say that in almost every European
country, municipalities as units of local self-government may in some way influence
the structure of Real Estate tax as this usually is the income of their budget. The exceptions
are Belgium, where Real Estate tax is revenue of state budget, France, Ireland, Austria
and Great Britain where the revenue of Real Estate tax partly belongs to municipal budgets
and partly to budget of state or federation (Radvan, 2006, 26).
There was a change in the law of Real estate tax in the Czech Republic in 2008,
with effect from 2009, which caused fundamental change in the possibility of elected
municipal bodies to affect the amount of the tax through the adoption of generally binding
regulation that allows to introduce local coefficient and thus increase the revenue of this tax
for municipal budget to maximum fivefold statutory calculation. This led to strengthening
of decision-making powers of elected representatives of the lower (regional) levels
of government. In terms of theory, the fiscal federalism deals with issue of selection
and redistribution of taxes at various levels of government (in the Czech Republic; state,
regions and municipalities level).
There are a large number of authors who have studied the theory of fiscal federalism
in their works and it also corresponds to the different approaches and definitions of various
authors, particularly economists. One of the first economists dealing with this issue were
Mr. an Mrs. Musgrave who understand a fiscal federalism as a system which purpose
is to enable to different groups living in different countries to express different preferences
regarding public goods which inevitably leads to differences in the level of taxation of public
services which are provided to the people in a given area (Musgrave, Musgrave, 1994).
Some other authors, e.g. Oates, looks at fiscal federalism from an economic point of view
and claims that every public sector always has federal character (Oates, 1999) because
fiscal decisions are divided among different levels of governance. It means the right
to decide about fiscal tools belongs except to the powers of the state also to the power
of lower level of management, it means municipalities. We can state, from this point of view,
that fiscal federalism does not only pertain to federal type of states but unitary states as well.
Another foreign author dealing with this issue is Ch. Tibeout who has dealt with horizontal
and vertical structure of fiscal federalism in his work and states that vertical structure
examines, in particular, the division of responsibility for providing of public goods and division
of tax levels among levels of public government and horizontal structure focuses on types
and effects of competition among each local government of the same level of public
government (Tibeout, 1956). Out of the Czech authors, e.g. Peková states that fiscal
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federalism is among others focused on theoretical rationale of optimal allocation of public
incomes and expenditures to budgets of each governmental level, including optimization
of financial relations among them in practical fiscal policy with the aim to increase allocate
efficiency (Peková, 2008, 390).
Inasmuch as, real estate tax and its income fully belongs to municipal budget
of the municipal where is the real estate situated. The aim of this paper is to evaluate
the role of Real Estate Tax during the years 2008-2012 in the Czech municipalities
and to shows the state of introduction of local coefficient for Real Estate Tax. The partial
goal is to show the status of implementation of the local coefficient for municipalities
by regions of the Czech Republic for the year 2014.

The role of Real estate tax in the budgets of municipalities
Municipality can directly influence the level of revenue of the Real Estate Tax
by this decision and ensures the funds to municipal budget. Using this possibility, Real
Estate Tax can be permanent and sure income to municipal budget and fiscal instrument
of communal policy as well. Sedmihradská (2013) shows the impact of increased tax
autonomy on the tax revenue.
Sufficiently high income and possibility to influence the rate of municipal budget
are especially important for a reason of covering all expenses of municipality and also
for the reason of total balance of management of municipality. Economy autonomy
of municipality is already enshrined in the Constitution of the Czech Republic. It is said
there: ,,Local communities have entitled, within economy policy of country, to adequate
financial resources of their own and they may freely dispose of them within their powers."
Incomes of municipalities are defined by relevant laws (Municipalities Act, Act on budgetary
tax etc.) and they are also guaranteed by European regulations, particularly, European
Charter on local-self government.
Financial sources of municipalities ought to be so diverse and flexible to their incomes
correspond to the actual development of costs for fulfilment tasks local communities have.
According to Radvan, the variety of municipal incomes is retained but we cannot speak
about flexibility in environment of The Czech Republic because: ,,Municipalities have
not sufficient possibilities to react by their own legal regulation of local taxes in a short time
to increase needs of financial sources" (Radvan, 2012, 23) and revenue of local taxes is just
a fraction of municipal budget. The revenues from shared taxes are redistributed to municipal
budget under the act on budgetary tax, therefore any change is not flexible because
it is a subject of legislative process, and agreement among political parties is very difficult
to find, above that, there are also conflicting interests of different size categories
of municipalities that promote their own interests. Table no. 1 shows the level of incomes
and expenses according to generic budget classification from the year 2008 to 2012
and percentage of the amount of the individual categories of incomes and expenses. Table
no. 1 shows revenue (role) of Real estate tax and its percentage of the total tax revenue
in the Czech Republic from 2008 to 2012.
Tab. 1: The ratio of Real estate tax to total tax revenues in the billions of CZK
Year

Total tax revenue

Real estate tax

%

2008

606,896

5,195

0,86

2009

522,950

6,361

1,22

2010

548,432

8,747

1,59

2011

561,388

8,568

1,53

2012

583,746

9,541

1,63

Source: Own processing according from Czech Tax Administration.
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The most striking and significant incomes at the municipal level is tax revenue
(about 140 - 160 billions of CZK), in that period 2008 - 2012, they account for more than half
of total incomes of Czech municipalities (about 240 - 290 billions of CZK). Composition of tax
revenues and revenue from taxes to municipalities depend on budgetary determination
established by law. The amount of these incomes should correspond to competence of local
government. As stated Peková, ,,Decentralization of competencies affects fiscal expenditure
decentralization” (Peková, 2011, 134), what is needed is not only decentralization (move)
of competencies of state administration but also ensuring of adequate funding
to municipalities, so that, they may carry out everything they were entrusted and also their
municipal jurisdiction. Taxes revenues of municipalities form the main source of these
incomes. The possibility for municipalities to affect revenue of this income is minimal,
with minor exceptions, e.g. already mentioned Real Estate Tax and quite outdated regulation
of local charges. Income which most of the Czech municipalities are not able to influence
is particularly created by revenue of Personal Income Tax, Legal Entity Income tax,
and Value Added Tax.
If we divide taxes and charges, according to revenue of these taxes, to shared taxes,
that are redistributed on the central state level, and assigned taxes, where municipalities can
influence the amount of revenue of these taxes and charges, we find out, that revenue
of assigned taxes (e.g. real estate tax, administrative fees, local charges and fees
on the environment), do not exceed 16 % of total tax revenues. Revenues of shared taxes
Personal Income Tax, Legal Entity Income tax, and Value Added Tax), that are redistributed
under the Act describing RUD, represent, on average, 86 % of tax revenues of municipal
budgets in the reporting period. Within the established legislative amendments during
the period, the value of redistributed funds decreased. It increases revenue of assigned
taxes by 4 %. From 12 % in 2008 to 16 % in 2012.
Tab. 2: Revenue of assigned and shared taxes in municipalities´ incomes from year
2008 to 2012
Year / revenue

revenue of assigned tax

Revenue of shared tax

Total

Bn. CZK

%

Bn. CZK

%

Bn. CZK

%

2008

18,4

12

136,0

88

154,4

100

2009

18,7

14

117,8

86

136,5

100

2010

20,4

14

122,6

86

143,0

100

2011

20,5

14

121,4

86

141,9

100

84

145,6

100

2012
23,7
121,9
16
Source: Own processing according to data of Czech Statistical Office.

The values of the table no. 2 show the effort of municipalities to increase revenue
of those taxes they can influence, thus the revenue of assigned taxes, especially real estate
tax. You can look at this revenue in table no. 3.
Tab. 3: Real estate tax revenues in municipal budgets from 2008 to 2012
Tax/year
2008
2009
2010
Real estate tax in the billions of CZK
5,1
6,3
8,7
Total tax revenue of municipalities in the billions of CZK
154,4
136,6
142,9
The share of tax revenue of municipalities in %
3,3
4,6
6,1
Total incomes of municipalities in the Billions of CZK
272,9
264,9
288,1
The share of total incomes of municipalities in %
1,9
2,4
3,0
Source: Own processing according to data of Ministry of Finance of the Czech Republic.
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6,1
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145,5
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It is evident from the table no. 3 that the revenue of Real Estate Tax increased by about
4,5 Bn. CZK to 9,6 Bn. CZK in last five years. This tax was contributed by 6,6 % in tax
revenues of municipalities in 2012. In this year, it was doubled from the original 3,3 %
in the year 2008. Real Estate tax is contributes in total incomes less than 4 % in 2012.
It is obvious the doubling compared to 2008 here as well.

Applying of local coefficient of Real Estate Tax in municipalities in the regions
of the Czech Republic
Implementation of local coefficient depends on decision of elected representatives,
who are elected in Local Elections. Table no. 4 shows number of municipalities
that introduces local coefficient of Real estate tax from the year 2008.
Tab. 4: Development of the use of local coefficient of Real estate tax for municipalities
Year

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Number of municipalities with local coefficient

389

284

299

404

499

508

Percentage of municipalities with local coefficient

6%

5%

5%

6%

8%

8%

Number of municipalities without local coefficient

5 860

5 966

5 952

5 847

5 754

5 745

6 249
6 250
6 251
6 251
Total number of municipalities
Source: Own processing according to data of Ministry of Finance of the Czech Republic.

6 253

6 253

The possibility to introduce local coefficient of Real estate tax used 389 municipalities
in 2009. In 2010 there was a change in the law for all municipalities to increase the basic rate
of Real estate tax to which some of the municipalities responded by reducing or cancellation
of local coefficient. However, in the following years the number of municipalities that decided
to introduce local coefficient grows and it has already exceeded the number of 500
municipalities in the year 2014. This represents 8% of total number. It is therefore evident
that using of local coefficient becomes very attractive and easy affair how to provide
the missing funds to municipal budgets for number of municipalities. Table number five
then shows number of municipalities, townships, towns and cities in each region in the Czech
Republic in the year 2014 that have introduced local coefficient higher than one.
There are not given Military Domains in the table. There are 5 military Domains
in the Czech Republic but the local coefficient is not higher in any of them than it is provided
in the Act on Real Estate tax. The table contains all regions of the Czech Republic, except
the capital city Prague. There is given total number of municipalities in each region and they
are further divided into titles that are given to them by Act on Municipalities, municipalities,
townships, towns and cities. There are number of units in the columns that introduced higher
local coefficient than it is provided by law (i.e. coefficient 2, 3, 4, 5). And subsequently there
are calculated percentages representations of listed category for each region and also
in overall in the Czech Republic from provided data.
Tab. 5: Number of municipalities with local coefficient of Real Estate Tax in 2014

Region

South Bohemian
South Moravian
Karlovy Vary
The Vysočina
Hradec Králové
Liberec
The Pardubice
Plzeň
Central Bohemian
The Ústí

Munic.
623
373
132
704
448
215
451
501
1145
354

Total
lc
32
34
33
20
31
30
11
21
171
55

%
5,1
9,1
25,0
2,8
6,9
13,9
2,4
4,2
14,9
15,5

Municipality
no
lc
%
548
19
3,5
583
20
3,4
92
16 17,4
629
12
1,9
390
18
4,6
174
16
9,2
404
3
0,7
433
14
3,2
1012
137 13,5
285
30 10,5
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Township
no
lc
%
20
3 15
40
2
5
1
0
0
41
4 10
10
2 20
2
1 50
9
2 22
11
1
9
49
7 14
10
3 30

no
53
48
37
33
47
37
37
56
81
54

Town
lc
10
12
16
4
10
12
5
6
26
19

%
19
25
43
12
21
32
14
11
32
35

no
1
1
1
1
1
2
1
1
2
5

City
lc
0
0
1
0
1
1
1
0
1
3

%
0
0
100
0
100
50
100
0
50
60
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Zlín
307
13 4,23
271
8
2,9
6
0
0
29
5
The Olomouc
399
16
4,0
356
10
2,8
12
0
0
27
6
Moravian-Silesian
300
41 13,7
255
29 11,3
3
0
0
37
9
Total (The Czech
6252 508
8,1 5432
332
6,1
214 25 12
576 140
Republic
Source: Own processing according from Czech Statistical Office and Czech Tax Administration.

17
22
24

1
3
5

0
0
3

0
0
60

24

25

11

44

The data from table no 5 show us that 508 lower territorial administrative units (LAU)
have higher local coefficient than 1 for the year 2014. It makes 8,1 % from total number
of LAU in the Czech Republic. There are 332 municipalities, 25 townships, 140 towns and 11
cities of given number 508. It means 6,1 % of all municipalities, 12 % of all townships,
nearly quarter of all towns and less than half of all cities, specifically, 11 out of 25 cities.

Results and Discussion
In terms of approach of council of each municipality to introduction of local coefficient,
within the territorial jurisdiction of the municipality to the region of the Czech Republic,
there are considerable differences among municipalities in each region. Most municipalities
that have introduced local coefficient higher than one are situated in Karlovy Vary region,
followed by the Ústí region (15,5 % of municipalities) and Central Bohemian region (14,9 %
of total number of municipalities). There is a higher than 10% share also by the municipalities
of Liberec and Moravian-Silesian region. The fewest municipalities have introduced local
coefficient in the Pardubice region (2,4 %) and the Vysočina region (2,8 % of all
municipalities of the region).
The greatest localization of township, in terms of territorial jurisdiction to regions,
is in Liberec region. Local coefficient higher than one is introduced by 50 % of all
municipalities of this region which are using the designation township. It is followed
by the Ústí region with 30 %, the Pardubice and Hradec Králové region with about 20 %
of townships which have introduced local coefficient. To the contrary, there is not one
township in Moravian-Silesian, the Olomouc, Zlín and Karlovy Vary region which has
introduced local coefficient. It is probably caused by the low number of municipalities in these
regions which have this designation assigned.
The greatest concentration of towns which have introduced local coefficient is in Karlovy
Vary region - almost half number of all towns, followed by the Ústí, Central Bohemian
and Liberec region with about one-third of these towns. Fewer towns which have introduced
local coefficient, than the national average of the Czech Republic (24 % of total number
of cities), is located in Plzeň (11 %), the Vysočina (12 %), the Pardubice (14 %), Zlín
(17 %), South Bohemian (19 %), Hradec Králové (21 %) and the Olomouc region (22 %).
In terms of cities, their highest number is in Ústí region (3) and Moravian-Silesian region (3).
It is probably due to high concentration of municipalities with more than 40 thousand
inhabitants (cities) in these regions. In total, there are 10 out of 26 municipalities
in those regions which can use this designation in the Czech republic.
428 territory government units have introduced twice higher local coefficient.
This number consists of 269 municipalities, 126 towns and 26 townships and 10 cities,
especially Frýdek-Místek, Havířov, Opava, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Liberec, Mladá
Boleslav, Pardubice and Karlovy Vary.
26 municipalities and towns in Central Bohemian region out of 54 from the Czech
Republic have three time higher local coefficient. The largest municipality is Hradec Králové
city and then for example spa towns Jánské Lázně and Klimkovice. Then Brandýs nad Orlicí,
Aberamy, Klecany, Pyšely, Řevnice, Říčany and Úvaly around Prague.
Four times higher value of local coefficient before tax basis applie 5 municipalities
in Prague East district, especially, Čestlice, Kamenice, Kostelec u Křížů, Sulice, Světice
and Mnichovice town. And then municipality Kobylnice and town Šlapnice in Brno-venkov
district and municipality Lipno nad Vltavou in Český Krumlov district.
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15 Municipalities and 2 towns - Boží Dar in Karlovy Vary Region and Černošice - Prague
West district have local coefficient of Real Estate Tax in the value five times higher before tax
basis of the law. It is interesting that a total of 6 municipalities which have the higher local
coefficient are in Moravian-Silesian Region. These are Municipalities Stonava - Karviná
district, and then municipalities Čeladná, Palkovice, Staré Hamry, Bílá and Žabeň in FrýdekMístek district. There is the same coefficient in municipalities Temelín and Dukovany, known
for their nuclear power plants, and then Bílá Voda in Jeseník district, Hájek in Karlovy Vary
district, Hrušovany in Chomutov district, Rouchovany in Třebíč district, Tmávka in Pardubice
district, Hulice in Benešov district and Vlkančice in Prague East district.
Real Estate tax is not a significant item of incomes to municipal budgets (about 4 %).
But in comparison with total income of municipalities it is a stable item they can count
on with every year. The greatest advantage is the possibility to influence the income
of the municipality by decision of council at the local level. Particularly, if there are not many
such possibilities. We can only hope that representatives, elected by us, are well acquainted
with the pros and cons when they make decisions to introduce the local coefficient.

Conclusions
Although, Real Estate Tax was modified in few last years and these modifications should
have led to increase of tax revenues of municipal budgets, Real Estate Tax does not belong
to significant source of income. On the other hand, it provides quite stable and sure income
to municipality budgets. The portion of revenue of Real Estate Tax was in the range from
3,3 % to 6,6 % of tax revenue in 2008 - 2012. And total revenue reach 9,6 Bn. CZK in 2012
which is about the twice state of 2008. Positive news for the budgets of municipalities
in the Czech Republic is fact that the total revenue from Real Estate tax tends
to a continuous and at the same time stable growth within each analyzed years.
As mentioned above, it has been allowed, according to Act on Real Estate Tax,
to municipal councils of independent powers to approve an increase of local coefficient
up to five times of statutory calculation since 2008. Municipal councils approach this decision
only very slowly, as it is evidenced by the numbers, where for the last six years used
this possibility, in total, 694 municipalities but for the year 2014 higher coefficient than one
is only approved for 508 municipalities out of total number 6253 which is only 8,1 %.
At the same time, it must be noted that incomes of municipalities from Real Estate Tax rise
constantly, as it is documented in table no 3 in the text.
If we look at introducing of local coefficient, according to what title lower territorial units
use, given by law, we find out that municipal councils are more cautious in introduction
of local coefficient than elected representatives of the townships, towns and cities.
The percentage of municipalities that have introduced local coefficient is at 6,1% of total
number. Township councils are more courageous in this field, where the portion is 12 %.
The portion is roughly a quarter in towns and speaking about cities, this possibility is used
by 11 cities of 25, which is 44 %. It is obvious from the above list that the decision
to introduce local coefficient is much more common in townships, towns and cities rather
than in municipalities. The table no 5 states number of each municipalities, townships, towns
and cities which, within the territorial jurisdiction to regions as higher territorial administrative
units in the Czech Republic, have introduced local coefficient higher than one.
It came out the effort to increase municipal jurisdiction and to transfer power to ensure
and influence part of taxes revenues to municipalities by the appreciation of Real estate tax
to total incomes of municipalities in the Czech Republic. Based on the changes in RUD
and the change of the law of Real estate tax was the ratio of this tax to total incomes
of municipalities doubled. The ratio of this tax to total incomes of municipalities is very low
but it guarantees steady incomes to municipalities that do not depend on economic
prosperity of state. The impact of Real estate tax and local coefficient is also dependent
on the capabilities and ratio of other income components of budgets. Its main task
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is to ensure steady incomes of municipalities. The use of local coefficient is becoming more
popular and increasing the number of municipalities which applies this possibility.
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The Effect of Agglomeration on the Regional Price Levels
in the Czech Republic
Pavla Bednářová, Šárka Laboutková

Abstract
The common element of the Strategy of Regional Development is the effort to identify,
quantify and propose solutions to undesirable differences in the level of socio-economic
development of regions. The limiting factor for regional comparison is that the measurements
are performed primarily in nominal and not real variables; that does not take into account
regional differences in price levels, which can be between metropolitan areas and other
regions considerable. In terms of regional price levels can be monitored in addition to relating
to the development of local demand (net disposable income of households) and supply
(production and labor costs) as well as the consequences of agglomeration effects. One
characteristic of "core - periphery" model is that it is preferable to migrate to an area due to
the price effect. The aim of the paper is to propose a possible methodology for calculating
regional price index RPI at the NUTS3 level based on consumer price index (CPI) which
enables spatial comparison of regional price levels to detect the influence of agglomeration
(population density of the region, share of population living in a big town) on the differences
in price levels of regions at NUTS3 in the Czech Republic. The fundamental hypothesis of
the paper is that metropolitan areas are characterized by higher prices of goods and services
in comparison with peripheral areas. This hypothesis was confirmed by statistical methods.

Key words
regionalization, regional price level, regional price index, agglomeration, NUTS3

Introduction
The quantification and evaluation of regional disparities remains one of the most up-todate topics of regional politics. The restricting factor for regional comparison is the fact that
the measurements are performed mainly in nominal rather than in real quantities; it means
that the regional differences in price levels are not taken into account. The differences
between metropolitan and other regions, however, can be significant. Yet, price levels are of
key importance when making decisions about consumption and economic entities
localization, and therefore they can significantly influence regional disparities. The influence
of public and private investments on market structures function and on price formation in
economic sectors, local monopolization, demand as a factor of the private sector
development belong among basic factors which influence the real economic disparities from
the viewpoint of relative price differences. The first aim of the article is the construction of a
Regional Price Index (RPI) based on the Consumer Price Index (CPI) which will enable the
comparison of regional price levels. Regional price levels depend on the development of
local demand (Net Disposable Household Income), on supply (production and labour costs)
and also on agglomeration effect results.
The second aim of the article is, on the basis of the Regional Price Index (RPI), to detect
the influence of agglomeration (density of population in the region and the share of
population living in big towns and cities) on the differences in regional price levels at the level
of NUTS3 counts in the Czech Republic. The fundamental hypothesis of the paper is that
metropolitan areas are characterized by higher prices of goods and services in comparison
with peripheral areas. In economic theory dealing with regional and spatial aspects of an
economy a lot of literature belonging into the area of so called New Economic Geography
appeared in the 90s of the 20th century. It represents a relatively formalized approach to
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spatial economics bringing new views on international trade, into national economy
structures and regional development. New Economic Geography is based on the assumption
of imperfect competition and growing returns to scale while the key role is represented by
transaction costs. Spatial economics deals mainly with the results of economic activity
agglomeration, with inter-regional differences in economic development or the spatial
dimension of innovations. At present there is a general consent with the fact that the essence
of geographical unit differences (in the concentration and localization of production, local
economic development, wage levels or innovation quality) can be found in economic
mechanism rather than in regional factors of production.

Methodology of CPI Regionalization
The construction of the Regional Price Index (RPI) at the NUTS3 level in the Czech
Republic is based on the Consumer Price Index (CPI). The Consumer Price Index measures
in a representative way the relative changes in final consumer prices of goods and services
paid by inhabitants in individual years. Consumer price index development is analysed by
means of consumer baskets (sets of items including individual weights assigned to them).
As a part of a complex revision in the years 2010-2011, the choice of the items, the weight
system, the set of respondents, data collection methodology and the way of calculation were
revised.
December 2011 was selected as the basic period for the calculation. The
calculation of revised indexes started in January 2012 (ČSÚ, 2014). The number of items in
a consumer basket is 692 (including ten sub-indexes) segmented into 12 classes. The data
on prices of all the representatives are probed in 35 districts regularly three times a month.
The only exceptions to this rule are such commodities, prices of which are investigated
centrally from one or a few data sources. These commodities are usually formed in subindices, but most of them are not relevant for calculation of RPI anyway (see presumption
2 and 3 below). The crucial role in spatial comparison of price levels will be most probably
played by the immobile (local) services and by costs of living.
When constructing the RPI (based on the CPI) on the level of NUTS3 in the Czech
Republic, it is necessary to take into account the following simplifying presumptions
(Šimanová J., Kocourek A. a J. Kraft, 2014):
• With respect to a small area and low differentiation of the surface of the Czech
Republic, the consumer behaviour and practice will be considered homogenous
across all the regions of the Czech Republic. Thus, the weights in the consumer
basket for RPIs will be identical with the weights of the total CPI.
• Some of the items in the consumer basket have demonstrably and unequivocally null
price variation across the regions of the Czech Republic (such as stamps,
newspapers, journals, cigarettes, public administration services, train connections,
etc.) and can be with no risk disqualified from the RPI consumer basket.
• Other commodities (mostly services) prices of which are generally investigated
centrally and consumption of which usually runs across regions (such
as accommodation in hotels, recreation or leisure centres, purchase of a car,
services of travel agencies, etc.) can be also disqualified from the RPI consumer
basket.
• Prices of representative goods and services are mostly probed in regional or district
centres (in approx. 45 % of all district centres in the Czech Republic), consequently
they are incapable of regarding the sub-regional price.
Following the presumptions 2 and 3 above, the list of price representatives was reduced
by 123 items, the regional price variability of which was found negligible. These items
together create 19.2 % of the total CPI consumer basket (e.g. telephone services, cigarettes,
financial services, etc.). All other items of the consumer basket form the base set of price
representatives for calculation of RPIs. Their aggregated listing including the share of the
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weights of the classes on the total CPI basket illustrates the fig. 1. The sum of their shares
has naturally the value of 80.8 %.

Fig. 1: Structure of the Consumer Basket for RPI
Source: Šimanová J., Kocourek A. a J. Kraft, 2014

For calculation of Regional Price Index in this paper only the selection of 113 price
representatives was used. They form 47 % of the weight of the base set of CPI consumer
basket and their structure corresponds to the distribution of commodity classes in the
CPI basket. The highest share show the price representatives associated with the costs of
living (nearly 30 % – see fig. 1). Using these data, the RPIs will be calculated and the
hypothesis of the influence of agglomeration on the differences and development of regional
price levels will be tested by instruments of Multiple linear regression model.
Laspeyres modified price index will be used for calculation on RPI (Roos, 2006):
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where p i is the price and q i is the quantity of good or service i consumed in a region
r, a stands for the regional average, in this case the average price of the whole Czech
Republic used in CPI calculation. As can be seen in (1), Laspeyers index is the sum of all
relative prices between the region of interest and the national average price, weighted by the
expenditure shares w i of each individual item of the consumer basket of the Czech Republic
(see presumption 1) (Roos, 2006).
The prices of individual representatives are calculated using moving average for each
year and region in the years 2009 – 2012 (the original probe has been carried out by the
Czech Statistical Office in the framework of national price investigation for CPI). The data on
costs of living originate from the same source, specifically from the regional sample survey of
the Czech Statistical Office in 2009 – 2012. The individual weights in the consumer basket
are – following the presumption 1 – constant for all the years and originate from the revision
of consumer basket performed by the Czech Statistical Office in 2010.

Methodology of Agglomeration effects Assessment
In the recent years the attention has been focused on the investigation of regional and
spatial aspects of economies. The basis of the „New Economic Geography“ (NEG) is the
Core-Periphery Model (CP Model), which was created by Paul Krugman (1991) by means of
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extension of the former model of international trade Krugman, 1980) which was based on the
existence of growing returns to scale, imperfect competition, and transport costs by
production factors mobility. The basic CP model was elaborated and extended Fujita et al.
(1999), Fujita and Thisse (2002) and Baldwin and Forslid (2001). New Economic Geography
builds on five basic assumptions (Krugman, 1991):
• Growing returns to scale,
• imperfect competition,
• existence of trade costs,
• endogenous company location,
• endogenous demand location (this effect explains the circular cumulating process of
agglomeration).
When transport costs decrease to a certain level it becomes advantageous for
a company to centralize its production at a place where the strongest demand is located and
export to other markets. The place where there is demand attracts new companies. Each
newly coming company has to offer higher wages to get additional employees. Higher wages
subsequently stimulate immigration of additional employees who strengthen the local
demand further. In that case labour can be characterised as “agglomeration force” (Baldwin a
Wyplosz, 2004). The basic causes of agglomeration, so called “local market size effects”,
include apart from labour force migration also the influence of reverse and forward linkages
between firms, or production factor accumulation (e.g. patents from research and
development). D. Puga (1999) proved that consumer preferences of product variability and
higher share of industrial products in consumer expenditures contribute to higher degree of
agglomeration. Agglomeration causes concentration of production with growing returns to
scale and high potential of production in central regions while in periphery regions production
remains closer to perfect competition with lower potential of production (Martin, 2003). As an
effect hindering agglomeration D. Puga (1999) defined the existence of so called “crowding
effect”, when the increase in the concentration of companies and labour force leads to the
increase in prices of factors and goods which are immobile and whose supply is fixed (real
estate and land). This effect together with the increase in local competition (so called
dispersion forces) decelerates the process of agglomeration.
The theoretical foundation of the recent literature on agglomeration (approximated by
density) is provided by Ciccone & Hall (1996), who consider density as a source of aggregate
increasing returns and define it as the intensity of labour, human and physical capital relative
to physical space. The basic empirically verifiable relationship of New Economic Geography
is the strong and positive dependence of the flows of production factors and their prices on
the so-called “market-potential function” (Harris, 1954), which is usually understood as the
(distance-weighted) sum of the personal income in surrounding regions. The so-called “real
market potential of the region” depends on the level of trade openness between the place
of production and the market, on the share of consumer spending of a market in the total
income, and finally on the market price index (based on the rate of product differentiation,
and thus also on the rate of substitution).
Rice and Venables (2004) focus on regional income inequalities and their determinants.
The authors consider the NUTS 3 sub-regions of Great Britain and explore the hypothesis
that the proximity to economic mass, measured by driving time between regions, raises
earnings. They confirm their hypothesis and find that the impact on productivity is the highest
for economic centres within 40 minutes driving time. An alternative hypothesis under scrutiny
is that the spatial variation of earnings is due to exogenously determined spatial
characteristics such as the population size. In order to avoid the endogeneity bias stemming
from the size of the current population inhabiting the counties of Great Britain and their
average earnings, the authors instrument for it using the population of the NUTS 3 area in
1851. Anastassova V. (2006) examines the impact of employment density (agglomeration)
on the hourly earnings of workers across districts of Great Britain. The empirical analysis for
the two years of observation, 1998 and 2003, shows that there is a stable positive
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relationship between agglomeration as measured by employment density and the average
earnings at the regional level. Doubling the agglomeration raises wages by 4% at both
district and county level.
This article aims to find out whether and how regional price levels are related to the
agglomeration structure in the Czech Republic in NUTS3 regions. High fragmentation of the
settlement structure in the Czech Republic (6,250 municipalities, out of which about 80% has
less than 1,000 inhabitants) is the cause of very intensive linkages between each other and
between cities and rural areas, which are the natural background of regional centres. The
following indicators of independent variables of regional demographic statistics were selected
for the analysis:
• density of population,
• share of population living in district towns,
• share of population living in towns > 50000 inhabitants,
• share of population in age of 15-59 years,
• average population per town,
• population,
• population in district towns.

Results
The resultant values of RPIs for each region and year are shown in fig. 2. As expected,
the highest RPIs are recorded for Prague region, while the lowest values are reached by
region Vysočina, South Bohemian, Pardubice and Olomouc Regions.

Fig. 2: Regional price index in NUTS regions of the Czech Republic 2009 - 2012
Source: Šimanová J., Kocourek A. a J. Kraft, 2014

To capture the effect of agglomeration on regional price levels Multiple linear regression
model was applied using Statgraphics Centurion XVI with the dependent variable
RPI (Regional Price Index). The primary data source was the data from the Czech Statistical
Office processed by Regional Information Service (RIS, 2014). Significantly different values
of NUTS3 region Prague were excluded from the analysis. There are strong agglomeration
forces in this region based on the large market potential of the region, on the accumulation
of population with high education, on the concentration of scientific capacity, on transport
links with the whole Europe and other factors. Prague also attracts more than ten thousand
newcomers every year who by their purchasing power strengthen the regional economic
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force. The next three largest Czech agglomerations occur in the Central Bohemian, the
Moravian-Silesian and South Moravian Regions.
The output shows the results of fitting a multiple linear regression model to describe the
relationship between RCI and 7 independent variables. The equation of the fitted model is:
RCI = 91,835 + 0,0247079*density of population + 0,170295*share in towns > 50000
- 0,000210504*average population per town
(2)
Since the P-value in the ANOVA table is less than 0, 05, there is a statistically significant
relationship between the variables at the 95, 0% confidence levels. It has been demonstrated
that RPI significantly depends only on three out of the seven surveyed variables, namely:
density of population, share of population living in towns > 50,000 Inhabitants and average
population per town. For the other parameters statistically significant dependence was not
proved or the variables showed mutual dependence (autocorrelation). The R-Squared
statistic indicates that the model as fitted explains 55,2895 % of the variability in RCI. The
adjusted R squared statistic, which is more suitable for comparing models with different
numbers of independent variables, is 52,4951 %. The standard error of the estimate shows
the standard deviation of the residuals to be 1,78513. This value can be used to construct
prediction limits for new observations. The mean absolute error (MAE) of 1,39503 is the
average value of the residuals. The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to
determine if there is any significant correlation based on the order in which they occur in your
data file. Since the P-value is greater than 0,05, there is no indication of serial autocorrelation
in the residuals at the 95,0% confidence level.

Conclusion
The aim of this paper was to evaluate, on the basis of statistical analysis, the influence of
demand location, which is related to agglomeration effects on the regional price levels in
NUTS3 regions in the Czech Republic in the years 2009 – 2012. The fundamental
hypothesis that metropolitan areas are characterized by higher prices of goods and services
in comparison with peripheral areas was confirmed by statistical methods. From the results
of statistical analysis the following conclusions can be drawn:
• For the four independent variables (share of population living in district towns, share
of population 15-59 years, population and population living in district towns)
statistically significant impact on the regional price levels was not demonstrated.
• Regional density of population has a positive impact on the regional price levels,
which means that growing population in regions with an unchanging area generates
pressure to increase regional price levels. The regions with the highest density of
population in the Czech Republic are the Moravian-Silesian, Usti nad Labem,
Liberec, South Moravian and Zlin Regions.
• The share of the population living in cities with over 50,000 inhabitants has
a significantly positive impact on regional price levels. Here, the analysis supports
the theoretical conclusions, when growing demand in large regional agglomeration
centres increases regional price levels due to the existence of so-called “crowding
effect”.
• For one independent variable (average number of people in cities) a negative impact
on regional price levels was demonstrated. The results show that growing cities
enable not only increase in demand, but also increase in competition on the side of
supply and reduction of transaction costs and thus create pressure on reduction of
regional price levels. This conclusion again fully corresponds with the theoretical
definition of the “local market size effects”.
With the results acquired further possibilities of investigation of influences on regional
price levels arise. These mainly include supply factors such as concentration of big/small
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companies in a region, concentration of industrial activities in a region, the share of the
number of employed persons in the number of inhabitants in a region, etc.
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Evropská témata v souvislosti s regionálním
zpravodajstvím
European topics in regionally-related TV news reporting
Tereza Beníšková

Abstrakt:
Vliv televizního zpravodajství byl v prostorově orientovaných analýzách tradičně
podceňován. Hlavním cílem tohoto článku je analyzovat a zhodnotit výskyt evropských témat
vztažených k jednotlivým regionům NUTS III, jak se objevují v televizním zpravodajství
v České republice. Analýza bude provedena z kvantitativní a kvalitativní perspektivy.
Následně získáme informace o podílu evropských témat v mediálních profilech jednotlivých
regionů NUTS III v České republice.

Klíčová slova:
evropská témata, televizní zpravodajství, NUTS III regiony

Abstract:
Influence of TV coverage on regions has been traditionally underestimated in spatiallyorientated analyses. The main objective of this article is to analyse and evaluate the
appearance of European themes within national TV news reporting in the Czech Republic
related to individual NUTS III regions. Our analysis will be accomplished from both
quantitative and qualitative perspectives. Subsequently, we get the information on the share
of European themes in media profiles of individual NUTS III regions in the Czech Republic.

Key words:
european topics, TV news reporting, NUTS III regions

Úvod
Současná image NUTS III regionů České republiky je utvářena nejen jejich hmotnými
charakteristikami, jež jsou vytvářeny lidskými aktivitami, ale také nehmotnými
charakteristikami, které z velké části dokreslují obraz a povědomí obyvatel o regionu jako
celku. V souvislosti s nehmotnými, také nemateriálními strukturami, hovoříme o utváření
pověsti regionu, jeho vnímání okolním obyvatelstvem a postavení na mentální mapě.
(Sucháček 2013, Sucháček 2014, Sucháček, Seďa, Friedrich, 2013).
Mentálním mapám je přikládána stále větší váha a význam. Tyto mapy mají vypovídající
schopnost z hlediska celkové image v regionu a schopnosti utváření názoru a vnímání
obyvatel. Nárůst důležitosti mentálních map je v souladu se zvyšujícím se významem
tzv. měkkých lokalizačních faktorů. (Sucháček, 2008, Gould, White 1974, Johnston, Gregory,
Smith 1994).
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Jedním z hlavních tvůrců utváření povědomí jednotlivců o regionech jako celku, jsou
sdělovací prostředky. Současná média jsou zprostředkovatelem aktuálních dění v dílčích
územích České republiky, ale i okolního světa. Přestože by média měla být vnímána jako
nestranná a pouze informativní složka, je běžnou praxí selekce a napomáhání utváření
celkové image regionů. Tyto praktiky jim umožňuje dominantní postavení a oblíbenost
jednotlivců, kteří si neuvědoměle, ale i uvědoměle nechávají vnucovat názory a často také
nekomplexní a zkreslující informace a charakteristiky.
Obyvatelstvo je nejen informováno, ale zároveň je usměrňováno jeho chování a vnímání
reality, a to prostřednictvím akcentace (agenda setting) anebo ignorace (agenda cutting)
určitých témat způsobem interpretace jevů a událostí a také jejich explanací a hodnocením,
což má kromě jiného fatální vliv také na výše zmíněnou otázku teritoriální image a potažmo
tvorbu mentálních map. Z časového hlediska přiřazujeme médiím spíše krátkodobý význam.
Je však důležité si uvědomit, že opakující se informace nabývají dlouhodobého charakteru
a mohou výrazně ovlivnit celkovou image regionu a postoj jednotlivců k danému území.
(McCombs, Shaw 1972, Karlsson, Picard 2011, Sucháček, Seďa 2011)
Hlavním cílem tohoto článku je analyzovat a zhodnotit výskyt evropských témat
objevujících se v televizním zpravodajství v České republice. Tato analýza je zaměřena na
oblast NUTS III regionů České republiky, a to jak z kvantitativního, tak kvalitativního hlediska,
které nám blíže charakterizuje obsahovou náplň evropských témat ve vztahu České
republiky a Evropské unie.

Metodické souvislosti
Článek analyzuje výskyt evropských témat vztažených k jednotlivým regionům NUTS III,
a to jak se objevují v televizním zpravodajství v České republice.
Tento příspěvek je vypracován za pomoci současných omezených údajů týkajících se
mediálního obsahu, které napomáhají utváření mediálního obrazu NUTS III regionů České
republiky. Potřebné údaje jsou poskytnuty Media Tenor institutem, který se specializuje na
analýzy obsahové náplně zpravodajství.
Evropská témata byla sledována za vybraná období let 2004-2010. Agendě televizního
zpravodajství je přisuzován ze všech v současnosti dostupných médií nejvyšší stupeň
dopadu na publikum, pro samotnou analýzu byly tedy vybrány hlavní večerní zprávy českých
televizních stanic. Jednalo se o hlavní zprávy veřejné televizní stanice Česká televize,
konkrétně Události a Události, komentáře a o hlavní zprávy soukromých televizních stanic,
a to Televizní noviny televize Nova a Zprávy FTV Prima televize Prima.
Mediální obraz má jeden z největších dopadů na veřejnost a utváří nehmotnou složku
území. Při této souvislosti je v příspěvku provedena jak kvantitativní tak kvalitativní analýza
a následné hodnocení evropských témat v souvislosti s regionálně zaměřeným
zpravodajstvím. U kvantitativní analýzy byly zachyceny jednotlivé počty evropských témat
ve výše uvedených televizních relacích. Tyto získané informace jsou vyhodnoceny jako
procentuální podíl evropských témat v mediálních profilech jednotlivých regionů NUTS III
v České republice. Z kvalitativního hlediska je příspěvek zaměřen na obsahové náplně
jednotlivých příspěvků s evropským podtextem vztažené k územím.

Výsledky analýzy evropských témat v souvislosti s regionálním zpravodajstvím
Analýza evropských témat vztažených k jednotlivým NUTS III regionům České republiky
je hodnocena za roky 2004-2010 a rozdělena na část kvantitativních dat, která mají jasnou
vypovídací schopnost o intenzitě evropských témat zahrnutých mezi všechna ostatní témata
zprostředkována médii a kvalitativních charakteristik, které tato data blíže rozšíří
o obsahovou náplň.
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Kvantitativní analýza evropských témat v souvislosti s regionálním zpravodajstvím
Následující podkapitola analyzuje evropská témata jednotlivých NUTS III regionů České
republiky z kvantitativního hlediska. V Tab. 1: Evropská témata vztažená k jednotlivým NUTS
III regionům ČR, v letech 2004-2010 jsou k dispozici kvantitativní data pro jednotlivé roky.
Tab.1: Evropská témata vztažená k jednotlivým NUTS III regionům ČR, v letech
2004 - 2010
Celkový
Počet evropských témat v jednotlivých letech
počet
evropských
Kraj
témat v
2004
2005
2006
2007
2008
2009 2010
období
Praha
14
39
23
18
15
104
55
268
Středočeský
4
7
3
9
23
Jihočeský
1
3
3
3
7
21
0
38
Plzeňský
2
0
5
1
3
4
11
26
Karlovarský
2
3
3
3
6
6
0
23
Ústecký
0
2
0
0
3
3
1
9
Liberecký
0
5
5
0
3
1
2
16
Královehradecký
1
2
6
2
1
4
1
17
Pardubický
2
5
0
5
2
4
2
20
Vysočina
0
0
3
0
1
1
0
5
Jihomoravský
2
1
7
35
8
7
4
64
Olomoucký
0
0
2
0
1
2
1
6
Zlínský
1
5
1
0
6
7
1
21
Moravskoslezský
1
5
3
4
6
5
8
32
Zdroj: vlastní zpracování, dle Media Tenor

Z výše uvedené tabulky jasně vyplývá, že největší množství publikovaných příspěvků
s evropskou tématikou je prezentováno v regionu NUTS III Praha, který je zároveň
i samotným hlavním městem. Region Praha se svým charakterem liší od ostatních regionů
především administrativními charakteristikami, ale i počtem obyvatel. Praha je nejlidnatějším
krajem České republiky, žije zde 1 246 176 1. V tomto případě můžeme dát do souvislosti
dominantní postavení hlavního města Prahy s nadprůměrným výskytem evropských zpráv,
celkem 268 za sledované období let 2004-2010.
Obdobný trend související s významem lokality vzhledem k České republice je
pozorován v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Zde však pozorujeme razantní
množstevní pokles “eurozpráv”, celkem 64 (Jihomoravský kraj) a 32 (Moravskoslezský kraj),
vzhledem k počtu obyvatel těchto krajů, které jsou srovnatelné s počtem obyvatel kraje
Praha. Nepozorujeme tedy pravidelnosti mezi prostorovým rozmístěním obyvatel v území
a četností výskytu evropských témat ve zpravodajství.
Přestože je Česká republika členem Evropské unie od roku 2004, tvoří evropská témata
velmi malý celkový podíl na hlavním českém zpravodajství. Větší informovanost této
problematiky je přiřazována pouze nárazovým, řekněme dočasným událostem, jakými jsou
samotný vstup České republiky do Unie, volby do evropského parlamentu a České
předsednictví. Přičemž nejčastější evropská zpravodajství jsou spojována s volbami do

1

SLDB 2011

50

Obsah / Contents

evropského parlamentu v roce 2009, neméně publikované a v zahraničí velmi kritizované
bylo české předsednictví téhož roku.
V Grafu 1: Procentuální podíl evropských témat na celkovém počtu zpráv za sledované
období 2004-2010 můžeme vidět relativní počet evropských témat za celé sledované období.

Graf 1: Procentuální podíl evropských témat na celkovém počtu zpráv za
sledované období 2004-2010
Zdroj: vlastní zpracování, dle Media Tenor

Celkový procentuální podíl zpráv s evropskou tématikou na celkovém počtu všech zpráv
uveřejněných médii v žádném z NUTS III regionů ve sledovaném období let 2004-2010,
nepřekročil 2 %. Přestože je Česká republika plnohodnotným členem Unie již od roku 2004,
je informovanost o aktuálním dění velmi nízká. Vzhledem k celkovým počtům zpráv je
největší podíl evropských témat v kraji Praha, tedy 1,95 %. Více než jednoprocentní podíl
tvoří evropská zpravodajství v krajích Jihočeském, Karlovarském, Jihomoravském
a Zlínském. Přestože je v absolutním počtu zpráv v těchto oblastech publikováno,
v porovnání s ostatními, málo zpráv s evropskou tématikou, můžeme konstatovat, že
evropské zpravodajství zde tvoří větší část, než u jiných krajů.
Z absolutního i relativního hlediska můžeme hovořit o dominantnosti regionu Praha
v publikování evropského zpravodajství Českých televizních stanic.

Kvalitativní analýza evropských témat v souvislosti s regionálním zpravodajstvím
Přestože předchozí kvantitativní analýza nám poskytla informace o četností
odvysílaných zpráv s evropskou tématikou, je potřeba tyto číselné hodnoty doplnit o jejich
obsahovou náplň, která nám dotvoří ucelenou představu o dané problematice.
Česká republika je součástí Evropské unie již od roku 2004. Samotný vstup České
republiky do Unie neproběhl s výrazným mediálním doprovodem v hlavních zprávách, přesto
tento rok můžeme označit za rok s větší evropskou informovaností českých obyvatel. Zprávy
poskytovaly i informace o rozšíření Evropské unie obecně. Další léta nepřinesla výraznou
mediální prezentaci Evropské unie, byly publikovány běžné zprávy o všeobecném posílení
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evropské integrace, zprávy o vztazích zemí V4, zprávy o návštěvách zahraničních politiků,
zprávy o bezpečnosti, svobodě, justici, spravedlnosti a jiné. Tyto informace však byly
zprostředkovávány ve velmi omezeném počtu.
Jak již bylo uváděno v předchozí podkapitole, nejčetnější nárůst informovanosti
o evropských záležitostech médii nastal v roce 2009. S tímto rokem spojujeme především
problematiku voleb do Evropského parlamentu a také v zahraničí často kritizované české
předsednictví v Radě Evropské unie v první polovině tohoto roku. I v tomto případě bylo
nejvíce zpráv evropského charakteru směřováno do regionu hlavního města Prahy, ale
i jiných území, především ve spojitosti se zahraničními návštěvami politiků a prezentace
české kultury v Bruselu.
Přestože v roce 2010 bylo stále nejvíce evropských zpráv orientováno na Prahu,
zaznamenali jsme nárůst informovanosti v Plzeňském a Moravskoslezském kraji, jejichž
krajská města Plzeň a Ostrava se v tomto roce ucházela o post “Evropské město kultury
2015”. Byly tedy prezentovány hlavně evropské zprávy z oblasti umění a kultury.
Obsahová stránka evropských zpráv ostatních krajů měla pouze základní informativní
charakter, dle mého názoru, nijak významně ovlivňující celkovou image regionu. Jednalo se
o zprávy typu hospodářské, finanční, rozpočtové a dotační politiky, návštěvy zahraničních
politiků, vnitřní bezpečnosti, justice a jiná témata České republiky a Evropské unie.

Závěr
Nehmotná složka území je v současné době považována za důležitou při vytváření
celkové image regionů. Významnou roli při utváření a zprostředkovávání informací
obyvatelstvu zde hrají média. V příspěvku byla využita data hlavních večerních zpráv
českých televizních stanic se zaměřením na evropská témata.
Přestože Česká republika je plnohodnotným členem Evropské unie, informovanost ze
strany sdělovacích prostředků o aktuálním dění je velmi malá. Evropská témata jsou
v hlavních zprávách vytlačována zprávami bulvárními a především lokálními a problematice
Evropské unie je přidělován velmi malý význam. Roky s největší četností výskytu evropských
témat ve zpravodajství byly 2004, 2009 a 2010.
Zprávy s evropskou tématikou jsou směřovány především na Prahu, která je zároveň
regionem NUTS III a hlavním městem České republiky. Ve vybraných letech zde bylo
zaznamenáno celkem 268 zpráv tohoto typu a z absolutního i relativního hlediska můžeme
hovořit o dominantnosti tohoto regionu. Dalšími kraji s větším množstvím „eurozpráv“ jsou
kraj Jihomoravský a Moravskoslezský. Systém, jakým jsou tyto zprávy zprostředkovávány
publiku, v zásadě koresponduje se systémem osídlení České republiky. Zprávy evropského
charakteru jsou směřovány do regionů, které mají největší počet obyvatel. Celkový
procentuální podíl zpráv s evropskou tématikou na celkovém počtu všech zpráv
uveřejněných médii v žádném z NUTS III regionů ve sledovaném období let 2004-2010
nepřekročil 2 %.
Kvalitativně byla preferována zpravodajství významných evropských dění v regionech.
Rok 2004 byl rokem samotného vstupu České republiky do Evropské unie. Významný
mediální nárůst byl v roce 2009 spojován především s volbami do evropského parlamentu
a také českým předsednictvím v druhé polovině tohoto roku. V roce 2009 bylo evropské dění
prezentováno hlavně v regionu Praha. Rok 2010 byl významný pro Plzeňský
a Moravskoslezský kraj, jejichž krajská města Plzeň a Ostrava kandidovaly na „Evropské
hlavní město kultury 2015“. Obsahová stránka evropských zpráv ostatních krajů měla pouze
základní informativní charakter, byla zprostředkována zpravodajství témat justice,
hospodářství, spravedlnosti, bezpečnosti a jiné, a to v omezeném množství. Můžeme říci, že
evropské problematice není v českém zpravodajství přikládán výrazný význam a je
zprostředkovávána pouze okrajově.
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Regionální rozdíly vybraných demografických
a socioekonomických ukazatelů na příkladu SO POÚ
Jihomoravského kraje
Regional differences of selected demographic and socioeconomic indicators of the South Moravian Region
Ivana Blahová, Dana Hübelová

Abstrakt:
Příspěvek se snaží identifikovat a analyzovat regionální rozdíly v rámci Jihomoravského
kraje na úrovni územních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Vybrané ukazatele
vychází z metodiky hodnocení použité v Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období
2010-2013. Jedná se o data vývoje počtu obyvatelstva, indexu stáří, podnikatelské aktivity
a registrované míry nezaměstnanosti. Pro optimální zachycení jejich vývoje byla zvolena
časová řada v rozmezí let 2001-2011. Analýzy ukázaly, že existují významné územní
regionální rozdíly, které úzce souvisí zejména s geografickou polohou (mikro)regionů, jejich
dopravní dostupností, infrastrukturou a ekonomickým postavením regionů.

Klíčová slova:
Jihomoravský kraj, index stáří, podnikatelské aktivity, míra nezaměstnanosti

Abstract:
The following bachelor thesis article on analysis of the selected demographic and economic
indicators of the South Moravian Region in the years 2001-2011. In this timeframe the
indicators of population trends, age index, level of entrepreneurial activity, unemployment
rate are being analyzed and compared to those in the South Moravian Region. Their socioeconomic situation is evaluated on the basis of the obtained data.

Key words:
South Moravian Region, age index, level of entrepreneurial activity, unemployment rate

Úvod
Základem pro koncipování regionální politiky i pro přípravu lokálních i regionálních
strategií je znalost současných teorií regionálního rozvoje. Jak uvádí Blažek, Uhlíř (2002)
tyto teorie reprezentují více či méně ucelený systém hodnocení základních faktorů, subjektů,
příčin a souvislostí a mechanizmů regionálního rozvoje.
Regionální rozvoj a regionální politika představuje konkrétní úsilí společnosti o snížení
(změnu) velikosti regionálních rozdílů na takovou úroveň, která nebude bránit (bude naopak
stimulovat) rozvoj a nebude příčinou sociálních problémů (Blažek, Uhlíř, 2002). Rozdělení
činností regionální politiky (a tím i institucionální soustava regionální politiky) prošla
a prochází od vzniku krajů a v souvislosti s integrací České republiky do Evropské unie celou
řadou změn. Před vznikem krajů byly pro centrální úroveň velmi důležité činnosti související
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s dotační politikou a bylo důležité řešení regionální problémů až na úroveň mikroregionů
a obcí. Po vzniku krajů zůstal význam koordinační úlohy centra, ale řešení části problémů
mikroregionální úrovně a úrovně obcí bylo předáno do kompetence krajů.

Teoreticko-metodologická východiska, cíl výzkumu
Teoretická východiska
V dokumentu Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2007-2013 byly vyzdvihnuty
problémové okruhy, které zaznamenaly oproti předchozímu plánovacímu období rozšíření a
rozpracování do dílčích okruhů. Podrobněji byly kruhy rozpracovány přesně definovanými
indikátory, na jejichž základě měla být strategie hodnocena:
• lidé,
• osídlení,
• ekonomika regionů,
• technická a dopravní vybavenost,
• krajinný potenciál a ochrana životního prostředí,
• využití kulturního potenciálu,
• cestovní ruch,
• veřejná správa.
Jak je patrné z výše uvedeného, datová základna pro hodnocení a porovnávání
regionálního rozvoje je velice rozsáhlá. Proto je nutné stanovit takové indikátory, které by
vycházely z kvalifikovaných statistických analýz ukazatelů, jež disponují dostatečnou
vypovídající hodnotou a jimiž by bylo možné jednotlivé složky regionálního rozvoje
charakterizovat (srov. Svatošová, Boháčková, Hrabánková, 2005). Na Strategii regionálního
rozvoje 2007-2013 staví současná Strategie regionální rozvoje 2014-2020. V nové strategii
je kladen důraz na koordinační roli regionální politiky, zohlednění nových faktorů působících
na regionální rozvoj (demografické změny, územní soudržnost, energetika, integrované
přístupy, dostupnost služeb apod.), využití širšího spektra rozvojových nástrojů a zapojení
všech relevantních aktérů regionálního rozvoje (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2013).
Podmínkou a předpokladem k naplnění záměrů vládních dokumentů a efektivního využití
evropských peněz v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti je, kromě odpovědné
regionální politiky, nutný rozvoj lidského potenciálu. Kvalita lidských zdrojů poskytuje zisky
(nejen finanční) na všech úrovních stratifikace společnosti, a to od jednotlivce přes firmy,
instituce, obce, regiony a kraje až po stát a nadnárodní seskupení (Hübelová, 2014).
Cíle výzkumu
Hlavním cílem prezentovaného příspěvku je identifikovat a analyzovat regionální rozdíly
v rámci Jihomoravského kraje na úrovni územních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem. Naplnění hlavního cíle sestává ze dvou navzájem se doplňujících okruhů:
• analyzovat vybrané demografické a ekonomické ukazatele v Jihomoravském kraji,
• identifikovat socioekonomicky slabší mikroregiony v letech 2001–2011 v JMK.
Dílčím cílem je na základě zjištěných výsledků analýz identifikovat míry problémovosti
postižených mikroregionů.
Metodologická východiska
Pro hodnocení krajských disparit byly využity zásadní indikátory uváděné v Programu
rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013 (Program rozvoje JMK, 2010). Dané indikátory
posuzují a srovnávají jednotlivé správní obvody pověřených obecních úřadů (dále SO POÚ)
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a poskytují jasnou a jednoduchou interpretaci výsledků a představu o demografické
a socioekonomické situaci hodnocených (mikro)regionů.
Klíčovými indikátory jsou:
• vývoj počtu obyvatel,
• index stáří (v %),
• počet ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel (v ‰),
• registrovaná míra nezaměstnanosti (v %).
Počet obyvatel neboli velikost populace je nezbytnou hodnotou pro základní vyjádření
ukazatele kvality lidských zdrojů a pro vzájemné porovnání regionů. Početní stav
obyvatelstva je totiž přímo ovlivněn např. hodnotami porodnosti, úmrtnosti a prostorovou
mobilitou (migracemi). Termín index stáří není ustálený a může být použit v tomto případě
jako charakteristika ekonomická 1. Podíl počtu seniorů ukazuje na míru zátěže na
ekonomicky aktivní obyvatele a tlak na sociální infrastrukturu (sociální služby, zdravotnictví,
sociální bydlení, domovy důchodců apod.). Počet ekonomických subjektů a registrovaná
míra nezaměstnanosti detailněji naznačují ekonomickou úroveň daného regionu, která úzce
souvisí a navazuje na další charakteristiky sociálního a kulturního stavu populace.
Zpracování uvedených indikátorů se řídilo dle metodiky RoIA – Přístupy k vymezování
regionů vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni (GaREP, 2012) a odehrávalo se
v následujících krocích.
1. Normování indikátorů a přepočtení jednotlivých hodnot indikátorů bylo provedeno na
škále 0 až 100, kde 0 je přiřazena minimální hodnotě indikátoru a 100 hodnotě
maximální. Přepočet se provádí pomocí vzorce:

kde x je normovaná hodnota indikátoru; x i je hodnota indikátoru za daný SO POÚ;
x max je maximální hodnota indikátoru ze všech SO POÚ; x min je minimální hodnota
indikátorů ze všech SO POÚ.
V případě, že jde o „negativní“ indikátor, tj. u kterého vyšší hodnoty znamenají
nepříznivou situaci, tak se přiřazení hodnot 0 až 100 otáčí a tvar vzorce je:

kde x je normovaná hodnota indikátoru; x i je hodnota indikátoru za daný SO POÚ;
x max je maximální hodnota indikátoru ze všech SO POÚ; x min je minimální hodnota
indikátorů ze všech SO POÚ.
2. Vytvoření tzv. souhrnného disparitního indexu, který je formulován jako průměr
normovaných hodnot za každé z dílčích území.
3. Rozdělení dílčích území do pěti kategorií (slabá, ohrožená, neutrální, rozvojová
a silná).

Výsledky analýz
Vzhledem ke skutečnosti, že hlubším zájmem analýz bylo zachycení vývoje indikátorů,
byla zvolena časová řada v rozmezí let 2001–2011. U ukazatelů indexu stáří, podnikatelské
aktivity a registrované míry nezaměstnanosti jsou údaje záměrně použity pouze pro rok
2011, a to z důvodu velkého objemu dat (podrobněji Blahová, 2013).
Obvykle se index stáří určuje jako relace III. a I. biologické generace. V takovém
případě je pak vhodnější použít pro jeho rozlišení od charakteristiky ekonomické označení
Sauvyho index (podle francouzského demografa A. Sauvyho).
1
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Vývoj počtu obyvatel
Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 závisí mimo jiné zejména na geografické
poloze jednotlivých SO POÚ v rámci Jihomoravského kraje, jak je patrné z obr. 1. S rostoucí
vzdáleností od spádových oblastí se projevil pokles hodnoty počtu obyvatel. Nepříznivý vývoj
počtu obyvatel tak vykazují SO POÚ, které se nacházejí v periferních oblastech
Jihomoravského kraje. Výjimku tvoří pouze SO POÚ sousedící přímo s krajským městem
Brnem, kde se projevil nárůst počtu obyvatel, a to zejména vlivem dobré dopravní
obslužnosti a infrastruktury služeb, nižší ceny za nemovitosti vůči Brnu či čistoty životního
prostředí.

Obr. 1: Vývoj počtu obyvatel ve SO POÚ Jihomoravského kraje mezi lety 2001 a
2011 (v %) a počet obyvatel ke konci roku 2011
Zdroj: RRAJM; ArcČR 500, Arcdata Praha; zpracování vlastní

Index stáří
Index stáří se v jednotlivých SO POÚ Jihomoravského kraje v roce 2011 pohyboval
v rozpětí 81,04 až 134,88 %. Patrné je stárnutí populace u více jak dvou třetin správních
obvodů. Pouze u šesti SO POÚ připadlo na 100 dětí méně jak 100 obyvatel ve věku 65 a
více let. Současně se více jak polovina správních obvodů nacházela pod úrovní indexu stáří
za celý Jihomoravský kraj (116,12 %).
Hodnoty indexu stáří nepřímo úměrně souvisejí s prostorovým vývojem počtu obyvatel
a geografickou polohou správních obvodů, kdy s přibývajícím počtem obyvatel je hodnota
indexu stáří nižší a naopak. Zcela nejnižší hodnota sledovaného indexu v roce 2011 byla
zaznamenána ve SO POÚ Hrušovany nad Jevišovkou (81,04 %), kde se projevuje důsledek
stěhování se mladších rodin nynější generace, ale zejména generace ročníků předešlých.
Na přelomu 70. let minulého století byla zahájena výroba nového místního cukrovaru, která
nabídla řadu pracovních míst. V pořadí další nízké hodnoty indexu stáří se vyskytovaly ve
správních obvodech Kuřim (90,18 %) a Židlochovice (92,05 %), nacházejících se
v suburbánním zázemí města Brna, pro které je typická rezidenční suburbanizace. Naopak
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správní obvody, které vykazovaly nepříznivý vývoj počtu obyvatel, disponovaly vysokou
hodnotou indexu stáří. Vůbec nejhorší situace z hlediska věkového složení se ukázala
v Brně, kde na 100 dětí ve věku 0 až 14 let připadalo 134,88 obyvatel ve věku 65 a více let,
což je výsledek výše zmíněného přelivu mladších generací do suburbánního zázemí Brna
(srov. obr. 2).

Obr. 2: Index stáří (v %) ve SO POÚ Jihomoravského kraje v roce 2011
Zdroj: RRAJM; ArcČR 500, Arcdata Praha; zpracování vlastní

Mimo úrovně stáří populace lze posuzovat i rychlost stárnutí populace, a to na základě
koeficientů růstu, respektive koeficientů přírůstku. U všech SO POÚ byl zaznamenán v roce
2011 nárůst indexu stáří oproti roku 2001, kde velikost relativní změny určuje rychlost
stárnutí populace.
Nejpříznivější hodnocení lze zaznamenat v SO POÚ Kuřim, Židlochovice a Šlapanice,
které mají při nízké úrovni indexu stáří zároveň nízkou úroveň rychlosti stárnutí populace.
Zvláštní postavení má SO POÚ Hrušovany nad Jevišovkou, kde při zcela nejnižší úrovni
indexu stáří stárne populace nadprůměrnou rychlostí. Tuto skutečnost lze přičíst právě výše
zmíněnému migračnímu procesu v období začátku 70. let minulého století a následnému
postupnému stárnutí této generace ve sledovaném období 2001–2011. K nastartování
výrazné dynamiky stárnutí dochází také v periferních správních obvodech (obr. 3).
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Obr. 3: Úroveň stáří a rychlost stárnutí ve SO POÚ Jihomoravského kraje
Zdroj: RRAJM; zpracování vlastní

Podnikatelské aktivity
Vysoký počet ekonomických subjektů (přepočtený na 1 000 obyvatel) se v roce 2011
nacházel ve SO POÚ Vranov nad Dyjí (239,44 ‰), kde převážnou část tvoří podnikatelé
fyzické osoby či drobné podniky působící v oblasti cestovního ruchu a služeb. Přesto patří
SO POÚ Vranov nad Dyjí paradoxně k regionům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, neboť
aktivita značné části ekonomických subjektů je úzce spojena se sezónním cestovním ruchem
úzce vázaným pouze na letní období. Zcela nejvyšší počet ekonomických subjektů připadal
na Šlapanice (251,13 ‰) a krajské město Brno (327,31 ‰), přičemž Brno má specifické
postavení v tom, že na jeho území mají subjekty nahlášeny sídlo firmy, ale fyzicky zde
činnost nevykonávají.
Nejnižší počet ekonomických subjektů se vyskytoval ve SO POÚ Velké Opatovice
(150,91 ‰), což zapříčiňuje periferní poloha, která se projevuje nevýhodnou dopravní
dostupností nejen do krajského centra Brna, ale i do centra okresního (Blansko). Nízký počet
ekonomických subjektů vykazuje také venkovská sídelní struktura tvořená v převážné
většině obcemi a přidruženými osadami, a to zejména v sousedství s Pardubickým krajem,
které leží v tzv. vnitřní periferii (obr. 4). Konkrétně se jedná o SO POÚ Boskovice, Letovice
a Velké Opatovice.
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Obr. 4: Počet ekonomických subjektů na 1 000 obyvatel ve SO POÚ
Jihomoravského kraje v roce 2011
Zdroj: RRAJM; ArcČR 500, Arcdata Praha; zpracování vlastní

Registrovaná míra nezaměstnanosti
Registrovaná míra nezaměstnanosti v jednotlivých SO POÚ vykazovala v roce 2011
značné odlišnosti a vytvářela tak regionální disparity. Tyto disparity jsou způsobeny v zásadě
důsledkem vzdálenosti jednotlivých území od města Brna a odvětvovým zaměřením regionů.
Správní obvody, které se nacházejí v těsné blízkosti města Brna, a které disponují kvalitní
dopravní dostupností do Brna, vykazovaly nižší míru nezaměstnanosti. Správní obvody se
špatnou dopravní dostupností do krajského města, a také regiony s větší geografickou
vzdáleností do jádra kraje a jeho zázemí, se vyznačovaly vysokou mírou nezaměstnanosti.
Dopravní dostupnost do Brna lze vyjádřit pomocí vyjížďky do zaměstnání. Nejvyšší
vyjížďka za prací do Brna byla v roce 2011 ze SO POÚ přilehlých k Brnu, tj. okresu Brnovenkov (26 044 vyjíždějících osob) a nejnižší z okrajových částí Jihomoravského kraje,
přičemž vůbec nejnižší vyjížďka za prací do Brna byla zaznamenána ve SO POÚ ležících
v jihovýchodní části Jihomoravského kraje, tj. v okrese Znojmo (2 053 vyjíždějících osob).
Z odvětvového zaměření regionů vyplývá, že regiony s příznivými přírodními
podmínkami působící v primárním sektoru národního hospodářství (především
v zemědělství) disponovaly vyšší mírou nezaměstnanosti. Na vině je propad zemědělské
výroby doprovázený dramatickým úbytkem počtu pracovníků zaměstnaných v zemědělství
a dalších navazujících oborech, kteří obtížně hledají uplatnění v jiném oboru nebo profesi.
Propad zemědělské výroby také úzce souvisí s růstem počtu nezaměstnaných
v sekundárním sektoru, zejména v potravinářském průmyslu (například zpracování zeleniny,
cukrovary), příkladem je Znojmo (14,58 %).
Hodnoty registrované míry nezaměstnanosti se v roce 2011 pohybovaly v rozpětí 6,80–
19,59 %. Velmi vysoká nezaměstnanost se vyskytovala ve SO POÚ Vranov nad Dyjí
(19,59 %). Jedná se o pohraniční oblast, která je charakteristická především zemědělstvím
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a sezónním cestovním ruchem. Naopak nízká míra nezaměstnanosti se vyskytovala
v oblastech, které se nacházejí v těsné blízkosti krajského města Brna (Židlochovice 6,80 %,
Šlapanice 7,71 %), což lze přičíst k výše zmíněné dopravní dostupnosti a relativně široké
paletě nabídky pracovních míst v krajském městě (obr. 5).

Obr. 5: Míra registrované nezaměstnanosti (v %) ve SO POÚ Jihomoravského
kraje v prosinci 2011
Zdroj: RRAJM; ArcČR 500, Arcdata Praha; zpracování vlastní

Souhrnný disparitní index
Souhrnný disparitní index 2 tvoří průměr normovaných hodnot za jednotlivá dílčí území,
která byla rozdělena do pěti kategorií dle percentilů hodnot v roce 2011. Metodika umožnila
stanovit rozdíly mezi SO POÚ Jihomoravského kraje (tab. 1). Hodnoty souhrnného
disparitního indexu byly rozděleny do pěti kategorií:
• slabá,
• ohrožená,
• neutrální,
• rozvojová,
• silná.

Pro daný ukazatel využita metodika GAREP, Metodika „RoIA – Přístupy k vymezování regionů
vyžadujících specifickou podporu na krajské úrovni“, 2012).
2
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Tab. 1: Identifikace vnitrokrajských rozdílů mezi SO POÚ Jihomoravského kraje v
roce 2011 na základě souhrnného disparitního indexu3

Zdroj: ČSÚ; RRAJM; zpracování vlastní

Pomocí uvedených kategorií bylo možné identifikovat regiony s největšími problémy
(obr. 6). Jedná se o periferní správní obvody POÚ Vranov nad Dyjí a Velká nad Veličkou,
jejichž socioekonomická situace spadala do kategorie s označením jako „slabá“. Do
Normované hodnoty indikátorů – přepočtené hodnoty indikátorů na škále 0–100, kde 0 je
přiřazena minimální hodnotě indikátoru a 100 hodnotě maximální.
3
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kategorie „ohrožených“ náleželo osm SO POÚ. Zvláštní postavení měl správní obvod Velké
Opatovice (25,95), který patřil do kategorie „ohrožených“, ale jeho hodnota souhrnného
disparitního indexu se pohybovala na spodní hranici intervalu, tj. rozdíl mezi kategorií „silná“
a „ohrožená“ činil necelý jeden procentní bod. SO POÚ s označením jako „silné“ se
soustředily do širšího zázemí města Brna (Kuřim 76,08; Šlapanice 80,82; Židlochovice 70,28;
Slavkov u Brna 61,87 a Rousínov 61,00).
Kartogram znázorňující socioekonomickou situaci pomocí souhrnného disparitního
indexu jednotlivých SO POÚ Jihomoravského kraje pro rok 2011 opět potvrdil výše zmíněné
teze, a to sice závislost daného území na jeho geografické poloze v rámci Jihomoravského
kraje, tzn., že celkově z analyzovaných ukazatelů na tom byly nejlépe správní obvody širšího
zázemí města Brna, a naopak nejhůře periferní oblasti Jihomoravského kraje.

Obr. 6: Socioekonomická situace ve SO POÚ Jihomoravského kraje v roce 2011
Zdroj: RRAJM; ArcČR 500, Arcdata Praha; zpracování vlastní

Shrnutí:
Pomocí syntetického ukazatele byla identifikována nejslabší socioekonomická situace
z celého Jihomoravského kraje ve správním obvodu POÚ Velká nad Veličkou (20,42),
následoval SO POÚ Vranov nad Dyjí (21,00). SO POÚ Velké Opatovice, jehož
socioekonomická situace (25,95) je sice značně podprůměrná, ale dopadl nejlépe
z hodnocených území. Tato tři území mají společný znak, kterým je jejich periferní
geografická poloha v Jihomoravském kraji a právě ta hraje klíčovou roli ve vývoji
analyzovaných ukazatelů.
Socioekonomicky slabší mikroregiony se potýkají s depopulačními procesy. Mezi lety
2001–2011 zaznamenaly permanentně klesající počet obyvatel, na Vranovsku se snížil
střední stav obyvatel o 5,4 %, na Malé Hané o 3,4 % a nejvíce pak na Horňácku (pokles
o 7,1 %). Až na pár výjimek je možné u uvedených mikroregionů zaznamenat nepříznivé
vývojové trendy také v dílčích demografických procesech, tedy např. v úrovni porodnosti,
úmrtnosti (respektive přirozeného přírůstku), migračního salda a celkového přírůstku.
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Analýza ukázala, že existují poměrně výrazné regionální odlišnosti. Tyto disparity se
odvíjí především od rozdílného vývoje ekonomické základny, geografické polohy
a předchozího demografického vývoje, jehož vliv v současné době doznívá. Regiony s nižší
úrovní souhrnného disparitního indexu představují zejména SO POÚ v periferii
Jihomoravského kraje. Útlum tradičních zemědělských či průmyslových aktivit zde vedl
k nadprůměrné míře emigrace a nezaměstnanosti. Je zřejmé, že v určitých regionech České
republiky (resp. Jihomoravského kraje) se již v současné době poměrně výrazně projevují
disparity regionálního rozvoje. Umocněno zde může být riziko vzniku sociálně patologických
problémů (např. kriminalita, rodinné a sociální konflikty). Řešením stávající situace by měla
být včasná realizace komplexně působících opatření v oblasti ekonomické i sociální.
Poděkování:
Příspěvek vznikl v rámci vnitřního výzkumu agentury Fakulty regionálního rozvoje
a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Interní grantový projekt: Prostorově
diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu. Registrační číslo
projektu 8/2014.
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Podpora regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti
prostřednictvím inovací a výzkumu v MSP
Support of regional development and competitiveness
through the innovations and research in SMEs
Ivana Blažková, Hana Magdaléna Maršálková

Abstrakt:
Cílem příspěvku je posoudit postoj malých a středních podniků ve vybraném regionu
k inovativnímu výzkumu a zjistit jejich názor na projektové výzvy a podpory. Byla použita
metoda dotazování a diskuze ve vybraných malých a středních podnicích, které působí
v regionu města Brna a zabývají se inovativním výzkumem. Ukázalo se, že podniky v Brně
jsou o projektech informovány, nicméně velké procento podniků tyto projekty z různých
důvodů nevyužívá. Jako hlavní důvod je uváděna byrokracie a administrativa související
s aplikací podpory.

Klíčová slova:
Inovace, malé a střední podniky, výzkum

Abstract:
The objective of the paper is to evaluate the attitude of small and medium-sized enterprises
in a selected region to the innovative research and to get their statement to the project calls
and subsidies. The method of opinion poll within chosen SMEs working in the Brno city in the
field of applied research and innovation was realised. It was proved that companies in Brno
city are informed about supportive projects. However, a high percentage of companiesdon´t
use these projects for various reasons, as the main reasons bureaucracy and time needed
for paper work connected with the application of support can be mentioned.

Key words:
innovations, small and medium-sized enterprises, research

Introduction
It is undisputable that innovation and innovative way of thinking play the key role in
ensuring sustainable economic growth at the present stage of development, which implies
also their importance for the development of individual regions. There is a wide range of
opportunities to promote stability and development of regions, of which as crucial there can
be considered support of scientific and technological research, support of innovative
technologies and technology transfer from the research phase to the implementation of
innovative solutions in production.
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From the perspective of the development and promotion of regions it is important
primarily the support for the innovative companies in the area of small and medium-sized
enterprises. In today's competitive environment, the speed and frequency of changes, which
must be implemented by small businesses, are becoming an essential prerequisite for their
survival and success. This can be confirmed by a survey of the Association of Small and
Medium-Sized Enterprises and Crafts of the Czech Republic, which states that 58% of small
and medium-sized enterprises engage to innovations. However, SMEs don´t plan innovation
in the long-term and they spend on innovation process approximately 1-10% of its total
annual turnover.[11]

Objectives and Methodology
The objective of the paper is to evaluate the attitude of small and medium-sized
enterprises in a selected region to the innovative research and to get their statement to the
project calls and subsidies. The method of opinion poll within 16 SMEs working in the Brno
city in the field of applied research and innovation was realised. The research provides
opinions of the leaders of private companies whether they are informed about supportive
projects and whether those companies, which want to use them, use these projects.
There is a broad spectrum of supportive actions, cooperative projects calls and subsidies
[7]. The support of scientific cooperation and innovative research is possible to realize not
only on the EU level but also on the national or regional level.
In pursuance of this research the questions stated below were discussed with the
leaders of private companies working in Brno city:
1. Do you know the project calls that can be used for supporting of your company?
2. Does your company use these projects?
3. If you don´t use this support, what is the main reason?
• Bureaucracy and the time dedicated to paper work.
• Own projects are quicker and there is a better system for the IP protection in own
projects than in the collaborative grants, where the IP protection is dominant
source of problems.
• These projects are used mostly by universities, as they need partners for cofinancing, or the competitor who would like to see our procedures.
• Worry about the long-term controls and expected corruption, which is announced
frequently in media.
• Subsidies are considered by SMEs as the cancer of fair business and such
projects create no equal conditions for the commercial competition.

Results and Discussion
Competitiveness, as a concept, can be understood in different optics. From the
microeconomic point of view the competitiveness is avigour of companies to compete and
their ability to succeed in the market. From the macroeconomic point of view the
competitiveness can be understood as the sum of microeconomic outputs in conjunction with
the effective operation of institutions and organizations in the given territory.
It can be said that successful regions contribute significantly to more competitive states
as a whole. Czech Republic and the EU put a long-term competitiveness of the regions as
one of their main priorities. The Lisabon Strategy in 2000 had set the aim to make the EU
"the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of
sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion", by
2010 [5]. Its goals were not achieved, however this strategy was replaced with the new
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strategy Europe 2020 where innovations and knowledge are again considered as priorities
and important sources of economic development [4]. The emphasis on innovations is placed
also within the regional policy which confirms the importance of regions in economic
development based on research and innovations. The support of innovations in the regions is
also highlighted by the representatives of institutional theories of regional development. [3],
[8]
Innovation is defined by the European Commission (see COM (2003) 112) as “the
renewal and enlargement of the range of products and services and the associated markets,
the establishment of new methods of production, supply and distribution, the introduction of
changes in management, work organization, and the working conditions and skills of the
workforce”. Innovations are unevenly distributed across nations and regions as well as
across localities in the regions. Spatial differences result from the disparate attributes of each
emplacement. [6]
The origins of innovations and their spreading are considered as the causes of uneven
regional development by most authors of theories of regional development. The regions
should increase the awareness of national research and innovation policy that are concerned
on solution of social economic requirements of regions.This policy should lead to building of
research and innovative capacity in regions to increase the potential of regions. [9]
In connection with regional development the importance of small and medium
enterprises (SMEs) should be mentioned due to their ability to create new working places,
create and change enterprise climate within the region for future generations and maintain a
competitive environment due to innovations. „The category of micro, small and medium-sized
enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons and
which have an annual turnover not exceeding 50 million euro, and/or an annual balance
sheet total not exceeding 43 million euro” (Extract of Article 2 of the Annex of
Recommendation 2003/361/EC)[1], [10]. SMEs are socially and commercially constitutional,
since they constitute 99% of all enterprises in the EU, they convey approximately 90 million
of job opportunities and conduce to entrepreneurship and innovation.In the Czech Republic
the share of the total number of active enterprises taken by SMEs in 2012 was 99.86%. The
share of value added from SMEs in 2012 amounted to 53.81%.[12]
According to Commission Regulation (EC) No 364/2004 [2] any help for basic and
applied research can contribute to economic growth and strengthening competitiveness. The
help for research and development in SMEs is of high importance, because a structural
disadvantage of SMEs is the difficulty to have an access to new technological developments
and new research results. [7]
The question was raised in this paper, whether the project calls, which are accessible for
applied research in SMEs, are used practically by private research and innovative
companies. The research was made in the South Moravian Region in the Brno city, which
can be regarded as the centre for high top sciences and technological research. Moreover,
the concentration of 10 universities, 14 institutes and branches of Academy of Sciences, 5
resort research institutes like Water research, Veterinary research, Transport research etc.
represents a critical mass high enough for conducting supportive environment for realistic
cooperation with industry and small innovative companies as indicated in Maršálková [7].
During the discussions with SMEs located in Brno it was proved that companies in South
Moravian Region are informed about supportive projects and those firms, which want to use
them, use these projects (94% of companies included in the survey stated that they know
about project calls and possibilities which can use for supporting of their company). However,
even if most companies know the projects, only less than 40% uses them. The six
companies who answered that they use the support from these project calls are located in an
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incubator 1. Therefore they use these projects daily and it is usual that they have
a specialized referent for this.
The discussion included also the questions what SMEs would like to improve in the area
of support of private research or what they evaluate as positive or negative. 75% (12 of 16)
from above mentioned companies considered as the best service in this field the
organization named the JIC (South Moravian Innovative Centre). There are also other
organizations in Brno city, which can offer services concerning projects consultancy, projects
calls selection, proposal preparation, project management and reporting etc. Maršálková [7]
states that in Brno city there are located Centre for Technology Transfer (under Masaryk
University), Regional Development Agency, Department of regional Development at the
South Moravian Council, and RCO-ERA Regional Contact Organisation for European
Research Area.
When we focus on the reasons why companies don´t use the support, the survey has
shown that the dominant reasons are bureaucracy and the time dedicated to paper work,
which was answered by all companies that don´t use the project calls and support. Most of
respondents believe own projects to be quicker than collaborative grants and moreover the
IP protection is considered as the source of problems in the case of collaborative grants,
because there is a better system for the IP protection in own projects. About 25% of
respondents stated as the reasons the need of partners for co-financing, the long-term
controls and expected corruption and not equal conditions for the commercial competition
that are created due to such projects.

Conclusions
The discussion with the leaders of private companies has proved that companies in Brno
city are informed about supportive projects and those companies that want to use them, use
these projects. There is, however, a high percentage of companies, that don´t use these
projects for various reasons. The main reasons why the support is not used by some
companies are especially bureaucracy and time needed for paper work connected with the
application of support. Other dominant reasons that have emerged were better IP protection
in the case of own projects then in the case of collaborative projects and quicker realization
of own projects.
It can be said that these project calls and support of innovative activity of companies are
important for individual companies. They enable enterprises to succeed in the market and to
be competitive.
On the other hand, there are also positive impacts of these activities on the EU countries
or regions –the increase of exports, improvement of human resources, creation of work
places or increasing of competitiveness in the regional, national, EU, or international market.
Althoughthe measuring of innovationand quantifying the profits gained by innovative products
or services are not a simple matter, because of the fact, that it is rather complicated and
multi-criteria task, their importance is indisputable. The expectations arising from the project
calls for the research support are clear – the research should be driven by the innovative
product needs and should be time and cost effective.
The paper has arisen within the internal grant project FRDIS MENDELU No. 01/2014
„The impact of the company research on cash flow, stability and innovative potential of an
enterprise”, which is joined to the project of MENDELU Brno, MSM 6215648904, the
Businessincubator
is
environment(buildingorsmall
industrialzone)for
start-ups,
which
canunder
predeterminedconditions usepreferential rentandservices provided bythe incubator operator. Incubatorhelpsto
create a basefor companieswhose principalbusinessis the developmentof newproducts, technologiesand
servicesandtheir marketing. Above all,it isabouthaving agoodidea,butlack of fundsand expertisefor its
implementation.Incubatorhelpscreate conditionsforyounginnovative companiesto implement theirideas.
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thematic direction 04 “The trends of agro-business, formation of the segmented markets
within the commodities’ chains and the food nets in the process of integration and
globalisation and the changes of the agrarian policy”.
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Research and Development intensive agriculture:
A case from Australia and a case from the European
Union
Petr Blížkovský and Lisbeth Moeller

Abstract:

The paper looks at the role of Research and Development (R&D) in food security. It starts
with evaluating the key challenges before the global agriculture sector. The paper then
analyses the institutional models for providing Research and Development towards the
agriculture sector. It looks specifically at two examples: one in Australia and one in the
European Union.
The Australian model is using public-private initiatives for promoting R&D in the farming
sector. The EU has focused, for the period 2014-2020, on the partnership model in which
actors from R&D suppliers and consumers get together to come up with innovative solutions.
The innovative solution of the institutional set-up in the EU is characterized by both: the uses
driven approach and by combining budgetary resources from agriculture and research
policies.

Key words:

food security, research & development, agriculture policy, institutional set-up, Australia,
European Union

Introduction

Agriculture has achieved a lot in the past half century. Over the period since about 1960,
world cereal production has grown faster than world population, hence avoiding the dire
predictions set forth by Malthus in the late 18th century (Pardey, P.G. and Pingali, P.L.,
2010). These advances are mostly attributable to the continuous enhancement of agricultural
productivity, achieved through improvements in technology brought forth by intensive
investment in agricultural R&D. Yet, this crucial lever to ensuring sustained increases in
yields is being increasingly neglected particularly, by developed countries who have hitherto
taken then lead and been responsible for important technological spill-overs to developing
countries (Pardey, P.G., 2009). The observed slowdown in the pace of growth of agricultural
R&D spending aimed at productivity improvements, moreover, comes at a time when world
population and average incomes are set to push ever higher, while climate change and
resource scarcity present environmental obstacles to future food supply. With food demand
and input constraints increasing, it is of vital importance that supply side productivity
improvements keep pace, and to this end, agricultural R&D spending needs to keep growing.
This paper aims to contextualize the challenge of modern agriculture, and it further argues
that sustained growth in agricultural R&D spending directed towards raising productivity is of
vital importance to overcoming this challenge.

The challenge of modern agriculture

While arable agricultural land masses are diminishing, they must support and feed a
rapidly growing world population, estimated to reach 9.1 billion by 2050 (FAO, 2009a).
Urbanization rates too will increase, with 70 per cent of the world's population projected to

1
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live in cities in 2050 compared to 49 per cent today. Add to that the projected rise in average
income levels, driven by large emerging middle classes, particularly in Asia.
To meet this growing demand for food, production (net of food stocks used for biofuels)
has to be stepped up by around 70 per cent compared to current levels according to
estimates by the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO, 2009a). Moreover,
as average incomes rise, and more people move into cities, diets change as well. And the
first thing on the menu is literally meat. Income growth and rapid urbanization worldwide
increases the demand for meat, which puts additional pressure on the food chain.
Meat is a resource-intensive food item, meaning that larger resources, principally land,
water and feed, are needed for the production of meat than for other foods. An illustrative
example by a Dutch researcher showed that whilst it takes less than 1,600 liters of water to
produce 1 kg of wheat, you need approximately 16,000 liters of water to obtain 1 kg of beef
(Parker, J. 2011). Moreover, global meat demand will continue to grow, primarily driven by
developing countries, which have already seen a sustained increase in meat consumption
during the past 30 years (FAO, 2009b). For example, statistics from the Food and Agriculture
Organization of the United Nations show that the per capita consumption of meat in China
has quadrupled since 1980 (FAO, 2009b). And predictions indicate that developing countries
will account for 85 % of meat-demand growth up to the year 2050 (Rosegrant, M.W. and
Cline, S.A., 2003).
Finally, the increasing world food demand must be met under increasingly tight
constraints on resources and environmental conditions. Climate change is predicted to hurt
the Southern hemisphere countries more severely, with an estimated negative impact on for
example African agricultural output until 2080-2100 of 15-30 per cent (FAO, 2009a).
Moreover, climate induced droughts and growing urbanization worldwide causes decreased
availability of water and resource constraints on agriculture are further compounded by
increased biofuel production. In 2007-08, for example, 10 per cent of the world's coarse grain
(excluding wheat and rice) was diverted into ethanol production (FAO, 2009a). In the face of
these challenges and of resource scarcity in particular, agricultural productivity improvements
should remain the primary driver of increased yet sustainably managed food production.
Recent research by Stevenson J.R., Villoria, N., Byerlee, D., Kelley, T. and Maredia, M.
(2013) shows the potent resource saving potential of raising productivity, using data from the
Green Revolution in developing Asia from the late 1960s onwards. If the world had not
benefitted from genetically modified seeds introduced since 1965, their estimates show that
the total crop area in 2004 would have been between 17.9 and 26.7 million hectares larger
than was in fact the case (Stevenson J.R., Villoria, N., Byerlee, D., Kelley, T. and Maredia,
M., 2013). This clearly shows the potency of productivity improvements on saving ever
scarcer natural resources.
The challenge faced by modern agriculture today can be summed up as follows:
Agriculture has to feed more and richer people, who demand additional calories and meat,
with scarcer resources, less productive land and fewer emissions. Solving this equation, this
paper argues, hinges crucially on continued enhancement of agricultural productivity increasing yields, and this further necessitates sustaining a high pace of growth in
agricultural R&D spending towards this specific purpose.

The agricultural R&D imperative

The productivity achievements of modern agriculture have slowed down in recent
decades. The yields for rice, wheat, maize and soybeans, for instance, grew more slowly
during the 1990-2007 than during 1961-1990 in more than half of the countries growing each
of these crops (Pardey, 2009). And crucially, this slowdown was more pronounced among
the most important (developed country) producers. Moreover, recent studies have shown
that the decline in the rate of agricultural productivity growth among developed countries is
largely explained by underinvestment in research focusing specifically on increasing farm
level productivity (Beintema N. and Elliott H., 2009). While developed country annual
investments in public agricultural R&D grew by around 2 per cent during the late 1970s and
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1980s, this rate slowed to less than 0.5 per cent per year in the 1990s (see Figure 1), and
this slowdown has persisted (Pardey P.G., 2009).

Alston J.M., Pardey P.G. and James J.S. (2009) further note that; "Public sector
research has drifted away from on-farm productivity enhancements towards investments
emphasizing food safety and quality, human health and nutrition, and natural resources and
the environment." This lower prioritization of R&D investment focusing purely on enhancing
farm level productivity will in addition have global repercussions, as spill-over benefits are
large, particularly towards developing countries. And the sustained tight link between
investment in agricultural R&D focused on enhancing farm-level productivity and actual
productivity growth is clearly shown by those middle income countries, whose growth in
spending is increasing rather than declining. Figure 2 below shows the leaps in agricultural
productivity growth achieved primarily by Brazil and China in recent years, and these are
incidentally also the states, where growth in agricultural R&D spending has increased the
fastest over the last few decades.
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Public-private R&D partnerships: a case from Australia

Public sector agricultural R&D spending currently accounts for around 80 per cent of
total spending (Fuglie K.O., Heisey, P.W., King, J.L., Pray, C.E., Day-Rubenstein, K. D.,
Schimmelpfennig, D., Wang S.L. and Karmarkar-Deshmukh, R., 2011), and the relatively
small role of the private sector in this field is due to a lower return on private agricultural R&D
investment compared to public. Much of the knowledge produced by research, that is, is of a
partial public-good nature, which means that private companies are not able to fully
appropriate the research benefits due to the non-excludability public-good feature of such
information (Pardey, P.G., 2009). This is indeed why sustained government support is
needed in agricultural research; it will be undersupplied by the private sector.
Given current crisis-related budget constraints in many developed countries, it is worth
looking at ramping up private initiatives to complement those taken at the state level. P.G.
Pardey (2009) cites recent rich-country institutional innovations as a means towards
increasing profitability of private investment, and one such initiative has proved very
successful and effective in Australia. There, so-called Rural Research and Development
Corporations (RDCs) serve as primary funding bodies for agricultural R&D and constitute a
public-private partnership between government and industry. There are currently 15 RDCs in
operation, covering all agricultural industries (Australian Government, 2011). Based on
identified needs, the RDCs commission agricultural research on a competitive basis among
public and private R&D providers, and the funding scheme makes this model attractive for
the private sector by improving the aforementioned non-excludability characteristic of newly
generated research. That is, while the Australian government collects industry levies for R&D
and/or marketing purposes, it also matches industry expenditure on R&D of up 0.5% of
industry gross value of production (Mullen, J. and Orr, L., 2007). At the same time, the nonrival nature of the information is maintained, as the R&D performed is brought under the
auspices of a semi-public entity. The competitive advantage of this system is thus that it is a
distinctly demand-led approach, which gives Australian rural industries greater influence on
public R&D spending.

Knowledge transfer: a case from the European Union

The European Union has traditionally devoted important budgetary resources to its
agriculture sector. The Common Agriculture Policy (CAP) was amongst the first common
policies shared among the Member States dating back to the 1960's. The traditional way of
supporting the agriculture sector under the CAP was market measures followed by direct
payment and rural development funds.
A novelty occurred during the programming period 2014-2020 with the establishment of
European Innovation Partnerships (EIPs). These are policy instruments which link the CAP
(and several other EU policies) with the overall Europe 2020 Strategy. This strategy aims at
stimulating innovative sustainable and inclusive growth (European Commission, 2010).
EIPs aim at reaching an interactive innovation model where the working method is a
partnership between R&D users and R&D providers. In case of agriculture, the process is
organized under the EIP on Agriculture Sustainability and Productivity (EIP-AGRI). Apart
from this EIP, there are a further four others focusing on other sectors. The EIP-AGRI is
organized via operational groups. These are constructed from a bottom up pattern and
include farmers, scientists, advisors, business communities and civil society (European
Commission, 2012). With this model, the EU-wide budget supports local R&D oriented
activities such as developing new scientific solutions, diversification of agriculture activities,
dissemination of best practices and sustainable oriented solutions.
Concerning the budgetary sources, EIPs-AGRI can be financed through two budgetary
instruments. The first is originating from the Agriculture chapter under the rural development
policy (European Union, 2013a). The second source of financing comes from the EU
framework for supporting research and innovation called Horizon 2020. Under this chapter
the budget available for EIP-AGRI is 3,851 billion euros (European Union 2013b).
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The example of the European Union shows that there is a shift in the CAP and that the
role of the R&D towards agriculture is acknowledged and supported through EU-wide
incentives.

Conclusions

The central challenge of modern agriculture dictates that it has to feed more and richer
people, who demand additional calories and meat, with scarcer resources, less productive
land and fewer emissions. Solving this equation, this paper argues, hinges crucially on
continued enhancement of agricultural productivity, that is to say on increasing yields, and
this further necessitates sustaining a high pace of growth in agricultural R&D spending
directed towards this specific purpose. Yet in recent years, productivity improvements have
slowed along with the growth in agricultural R&D investment, and this is most evident in
developed countries, who have hitherto taken the lead in this regard. If, however, rich
countries are to maintain a future-oriented sustainable agricultural sector, it is of vital
importance that growth in spending on research aiming to enhance farm level productivity is
once again picked up.
The Australian example demonstrates how to take into consideration budget
constraints. Such a challenge could be undertaken under the auspices of public-private
initiatives, which have hitherto been rare. Australia has developed an institutional innovation
of Rural Development & Research Corporations operated as public-private partnerships. This
model improves the non-excludability issue of information generated by research, thus
raising private R&D investment returns and consequently holding promise for delivering more
private agricultural R&D involvement in other parts of the world, were it to be adopted there.
The European Union has come up with another institutional solution. For the period
2014-2020, it decided to combine the available EU resources for promoting innovative,
sustainable and inclusive growth in Agriculture. For doing this, it has established the
European Innovative Partnerships in the area of agriculture. The local groups of actors from
the farming community, industry, research, institutions and civil society are encouraged to
get together and to develop innovative solutions. This would be financed from two distinct EU
budget sources of the Common Agriculture Policy and the EU Research policy respectively.
The article demonstrated how R&D is crucial for ensuring food security and food
sustainability. The government support for agricultural research towards raising farm-level
productivity should continue to play a prominent role, and that future funding should be
allocated accordingly. Institutional models on organising R&D incentives towards the
agriculture sector play important roles.
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CLLD ve vybraných státech EU po roce 2014 pod
mikroskopem
CLLD in selected EU member states after 2014 under the
microscope
Kateřina Boukalová, Alena Kolářová

Abstrakt:
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je v současné době velmi diskutovaným tématem
nejen pro aktéry, kteří působí ve venkovských oblastech po celé Evropské Unii. CLLD lze
označit za následníka přístupu LEADER, který se ukázal být efektivním nástrojem rozvoje
venkovských lokalit prostřednictvím místních akčních skupin. V současné době probíhají na
úrovni jednotlivých zemí EU diskuse o možnostech financování CLLD a konkrétních
podmínkách implementace tohoto nového multidimenzionálního přístupu k rozvoji venkova.
Z tohoto důvodu si článek klade za cíl nastínit stav vyjednávání podmínek zavádění CLLD na
začátku nového programového období 2014 – 2020 ve vybraných členských státech EU,
jejich vzájemnou komparaci a následné porovnání se situací v České republice. Výzkum je
založen na dotazníkovém šetření a materiálech poskytnutých prostřednictvím Evropské
asociace LEADER pro rozvoj venkova.

Klíčová slova:
programové období 2014-2020, LEADER, komunitně vedený místní rozvoj, místní akční
skupiny

Abstract:
Community-led local development (CLLD) is currently a very hot topic not only for actors
operating in the field of rural areas across the European Union. CLLD can be described as
the successor to the LEADER approach, which has proven to be an effective instrument of
development policies for rural areas through local action groups. Currently, the debate on EU
funding opportunities for CLLD and the specific conditions of implementation of this new
multidimensional approach to rural development underway at the country level. For this
reason, the article aims to outline the state of negotiations on the conditions for the CLLD
approach in the new programming period 2014 - 2020 in selected EU Member States. It is
particularly focusing on comparison with the situation in the Czech Republic. The research is
primarily based on a survey and materials provided through the European LEADER
Association for Rural Development.

Key words:
programming period 2014-2020, LEADER, community-led local development, local action
groups
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Úvod
Komunitně vedený místní rozvoj (v originále Community-led Local Development - CLLD)
je v současné době na poli Evropské unie i jednotlivých členských států diskutovaným
tématem. Členské státy si mohou vyjednat pro nové programové období 2014-2020
financování rozvoje venkova prostřednictvím kombinace zdrojů z několika fondů EU. Jedná
se o nový přístup k politice rozvoje venkova, jehož snahou je harmonizovat pravidla pěti
Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj - EFRR,
Evropský sociální fond - ESF, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Fond
soudržnosti - FS a Evropský námořní a rybářský fond - ENRF) tak, aby byla srozumitelná
a jasně aplikovatelná při rozvoji venkova. Evropská komise také klade důraz na budování
lokálních kapacit a animaci. Nástrojem, který umožňuje implementaci tohoto nového přístupu
a je založen na animaci (oživování) území, je právě integrovaný nástroj CLLD.
Principy CLLD však nejsou zcela nové. Komunitně vedený místní rozvoj je postaven na
získaných zkušenostech z implementace přístupu LEADER. LEADER je iniciativou Evropské
komise, která se projevila v posledních dvaceti letech jako udržitelné a životaschopné řešení
rozvoje venkovských oblastí. Je založena na spolupráci, síťování aktérů v regionu
a vytváření místních partnerství (tzv. místních akčních skupin), tvorbě místních rozvojových
strategií prostřednictvím zapojování místních obyvatel (tzv. bottum-up přístup) a inovativních
nápadech pro řešení problémů na venkově. CLLD přebírá tyto principy a zároveň rozšiřuje
myšlenky LEADERu i do dalších fondů EU (nad rámec Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova – EZFRV) a klade důraz na integraci a kooperaci různých typů území
(rybářské a pobřežní oblasti, venkovské a městské oblasti) a různých tematických potřeb.
Místní partnerství tak mohou v novém programovém období 2014-2020 realizovat místní
rozvojové strategie s podporou ne jen z EZFRV, ale také z ostatních fond – EFRR, ESF
a ENRF (ENRD 2014).
CLLD je pro členské státy příležitostí, jak rozšířit principy přístupu LEADER v novém
programovém období 2014-2020. Z tohoto důvodu je cílem článku analyzovat vyjednávání
podmínek implementace CLLD ve vybraných členských státech EU a výsledky porovnat se
situací v České republice.

Vývoj přístupu LEADER
Přístup LEADER byl vyhlášen Evropskou komisí v roce 1991 jako jedna z iniciativ
Společenství. Jednalo se o speciální programy, jejichž úkolem bylo řešit problémy regionů
s určitými společnými charakteristikami. Kromě iniciativ zabývajících se např. zemědělstvím,
příhraničními regiony, zde byl i LEADER, který řešil problémy venkovských oblastí (Tomšík
2009). Jednalo se o zcela nový přístup k rozvoji venkova, který kladl důraz na integrovaný
endogenní rozvoj prostřednictvím malých akcí (projektů). Integrovaný v tom smyslu, že
kromě území a ekonomiky se zaměřoval také na specifické „historické, kulturní a
institucionální charakteristiky regionu“ (Jehle 1998: 12). Endogenní rozvoj venkova pak
znamená model, který využívá místní potenciál a je iniciován a kontrolován místními aktéry
(Stimson et al 2011).
V průběhu času se tento, nejdříve experimentální přístup, rozvinul do řady různých fází.
(LEADER I, LEADER II, LEADER+, LEADER/osa 4) a začal být široce uplatňován
a prosazován jako nástroj podporující zapojování a aktivizaci obyvatel venkova
a víceúrovňové rozhodování (governance) jak na úrovni evropských politik, tak v praxi na
lokální úrovni (High and Nemes, 2007). Rozvoj lokalit spadajících pod LEADER je založen
na místních integrovaných strategiích, které vytvářejí tzv. místní akční skupiny (MAS). MAS
jsou složené ze zástupců místní správy, podnikatelů, neziskových organizací a aktivních
obyvatel a lze je označit za subjekty, které aktivizují a mobilizují venkovské oblasti. Tyto
skupiny tak používají principy přístupu LEADER v každodenních venkovských aktivitách.
LEADER byl popsán jako efektivní nástroj sloužící primárně pro rozvoj venkovských
lokalit ve všech jeho fázích (EK, 2014), protože povzbuzoval zapojení místních lidí do
rozvoje místa, kde žijí, posiloval pocit náležitosti ke komunitě a budování kapacit (zlepšoval
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komunikaci mezi místními aktéry, přenos zkušeností a vazby mezi lidmi). LEADER tak
posiloval na úrovni komunity tvorbu sociálního kapitálu, jehož přítomnost je podmínkou
životaschopné komunity (Putnam 1993). Sociální kapitál totiž vytváří a formuje interakce
mezi individui i skupinami. Sociální sítě a rozvoj venkova v kontextu tvorby sociálního
kapitálu zdůrazňuje také Marquardt a kol. (2012). Koncept sociálního kapitálu je pak úzce
spojen s politickou úrovní, která se zaměřuje na přilákání vzdělaných lidí, kteří se budou
zabývat rozvojem lokality a napomohou ekonomickému rozvoji místa (Lee et al 2005). Toto
je v souladu s filozofií přístupu LEADER.
Během posledních dvaceti let pomohl LEADER vytvořit jedinečnou síť venkovských
aktérů ve všech 29 členských státech EU. Graf 1 zobrazuje vývoj počtu MAS v Evropské
unii. „Experimentální“ fáze LEADER I (1991-1993) zahrnovala 217 MAS, na jejichž území
žilo 11,3 mil. obyvatel (Tomšík 2009). LEADER II (1994-1999) byl primárně zaměřen na
znevýhodněné venkovské oblasti a počet MAS byl značně rozšířen (906). Také došlo ke
stanovení horního limitu v počtu obyvatel pro jednu MAS na 100 000. Celkově žilo v MAS
přibližně 50 mil. obyvatel. LEADER+ byl třetí fází implementace (2000-2006). Největší rozdíl
od předchozích dvou fází byl v tom, že aplikace LEADERu již mohla být uplatňována ve
všech typech venkovských oblastí. Ve třetí fázi působilo 1 153 MAS a žilo v nich 52,7 mil.
obyvatel (Tomšík 2009). LEADER 2007-2013 se již stal nedílnou součástí jako čtvrtá
horizontální osa v Programech rozvoje venkova členských států EU. Celkový počet MAS se
zvýšil na 2 402 (ERND 2014).

Graf 1: Vývoj počtu MAS v jednotlivých fázích LEADERU (za EU)
Zdroj: Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova 2014

LEADER I měl sice svůj původ v rozhodnutí, které bylo vedeno shora-dolů (z Evropské
komise), ale protože umožňovalo relativně vysokou míru svobody v aktivitách místních
aktérů (zdola-nahoru), usadil se velmi rychle v iniciativně zdola (v místních akčních
skupinách). LEADER II byl dle všeobecně rozšířeného názoru méně pružný než jeho
předchůdce. LEADER+ pak považovaly MAS opět o „něco více byrokratičtější“ než
LEADER II (kontrola ministerstvy při komunikaci s místními aktéry) (Bryden, 2006).
LEADER+ byl „charakterizován jako upevňující mechanismus shora-dolů a omezující
autonomii místních akčních skupin“ (Dargan a Shucksmith 2008: 286). Přesto za tuto dobu
(1991 – 2013) a se zvyšujícím se počtem členů Evropské unie začalo v EU fungovat více
než 2 400 místních akčních skupin. Svým územím pokrývají místní akční skupiny 77 %
rozlohy EU a MAS tak mají nezanedbatelný vliv na rozvoj venkova. Z původních 217
pilotních skupin se LEADER rozšířil do téměř všech koutů venkovské Evropy (EK, 2014b).
Přes výše zmíněné problémy, má přístup LEADER potenciál zajistit udržitelný rozvoj nejen
venkovských oblastí, ale mohl by být rozšířen i do oblastí městských. Toto by umožnilo také
lepší navázání vztahů město - venkov (ENRD, 2012) s důrazem na komunikaci a spolupráci
aktérů v těchto oblastech (EK, 2014). Není proto náhodou, že myšlenka přístupu LEADER se
rozšířila i do dalších fondů EU a v současné době přesahuje v podobě CLLD i do
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nevenkovských oblastí. Podobně jako LEADER bude i CLLD prováděn ve venkovských
oblastech v programovém období 2014-2020 prostřednictvím místních akčních skupin.
Od přístupu LEADER ke Komunitně vedenému místnímu rozvoji
Atraktivní pracovní příležitosti jsou ve znevýhodněných (venkovských) oblastech malé,
obyvatelé často dojíždějí mimo místo svého bydliště a ztrácí tak pocit soudržnosti či spojení
se svou komunitou. Jejich ochota investovat čas i (hmotný a nehmotný) kapitál, aby
napomohli zlepšit kvalitu života na vesnici, se pak velmi snižuje (Schnaut, G. et al 2012),
a proto v zájmu posílení venkovské ekonomiky, producenti i konzumenti potřebují být spojeni
s regionem, produkty je potřeba v regionu zpracovávat, je nutné diverzifikovat ekonomické
aktivity a proplést ekonomické a neekonomické aktivity na venkově (Wellbrock et al 2012)
tak, aby zde mohli obyvatelé pracovat i trávit volný čas. Dochází tak k dalšímu posílení
integrovaného i endogenního přístupu k rozvoji venkova pod novým nástrojem – Komunitně
vedený místní rozvoj.
Pro posílení všech výše zmíněných faktorů ovlivňujících rozvoj venkovských oblastí bylo
nutné v programovém období 2014-2020 harmonizovat pravidla pěti evropských
strukturálních a investičních fondů, ESIF, (EFRR, ESF, EZFRV, ENRF a FS) tak, aby byla
srozumitelná a lehce proveditelná. Cílem je snaha o snížení administrativní zátěže
a náročnosti. Toto má zajistit jednotná metodologie provádění CLLD, která bude
aplikovatelná skrz všechny fondy. Místní strategie tak budou podpořeny z různých programů
s cílem zajistit rozvoj venkova i posílit sociální začleňování (Council EU, 2013). Členské státy
se mohly samy rozhodnout, zda budou CLLD na svém území aplikovat. Toto rozhodnutí je
pak zaneseno v dokumentu s názvem Dohoda o partnerství, kde každý stát stanovuje, jak
bude integrovat fondy ESI a zda bude aplikovat multi-fondové financování v rámci CLLD.

Metodika
V současné době probíhají na úrovni států EU diskuse o budoucnosti LEADERu/ CLLD.
CLLD a využití multi-fondového financování představuje významnou příležitost pro
implementaci integrovaných místních rozvojových strategií. Státy jsou povinné financovat
CLLD prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (minimálně 5 %
alokace fondu). CLLD však může být využito i v dalších ESI fondech – Evropském fondu pro
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Evropském námořním a rybářském fondu.
Cílem tohoto článku je poskytnout vhled do utváření politik rozvoje venkova ve vybraných
členských státech a uplatňování CLLD v novém programovém období. Primární data byla
získána pomocí dvou dotazníkových šetření mezi členskými státy Evropské asociace
LEADER pro rozvoj venkova. Dotazníková šetření byla realizována v průběhu dubna
a května 2014. Dotazník byl rozeslán všem členům EU28 (vyjma Rakouska, Německa).
Vzhledem k v té době stále probíhajícím vyjednáváním o nové podobě programovacího
období, byla návratnost dotazníků 50%, tj. 12 zemí bylo v té době schopno alespoň částečně
specifikovat situaci. Šetření dokreslují sekundární data získaná z Evropské sítě pro rozvoj
venkova. Zjištění jsou dále komparována se situací v České republice jako v jednom
z několika států EU, který bude implementovat multi-fondové financování (MMR 2014).

Výsledky a diskuse
Rozvoj se zapojením místních lidí je největší síla venkovských regionů. Přidanou
hodnotou CLLD je fakt, že zdůrazňuje angažovanost místních lidí a vytváření vazeb mezi
nimi (EHSV 2011). Bohužel je v praxi stále patrný nedostatek koordinace mezi různými
klíčovými aktéry. Některé řídící orgány (např. ministerstva) nejsou CLLD naklonění, což
představuje silné překážky v jednotlivých členských státech v implementaci tohoto přístupu.
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Jedná se především o 10 členských států (regionů) 1, které budou CLLD financovat pouze
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Tab. 1: Členské státy a regiony implementující CLLD pouze v EZFRV
Maďarsko
Rumunsko
Flandry (Belgie)
Walonsko (Belgie)
Wales (Spojené
království)

Bulharsko
Chorvatsko
Lucembursko
Nizozemsko
Malta

Zdroj: Evropská síť pro rozvoj venkova (2013) a vlastní výsledky

Autorky článku se však zaměřily především na státy, které si v rámci příprav na nové
programové období vyjednaly implementaci CLLD prostřednictvím multi-fondového
financování jako nového nástroje rozvoje venkovských oblastí. Jedná se o 21 členských
států a regionů.
Tab. 2: CLLD a multi-fondové financování v jednotlivých členských státech
Členský stát
EZFRV EFRR
ESF
ENRF
Česká republika
x
x
x
Dánsko
x
x
Estonsko
x
x
Finsko
x
x
Kypr
x
x
Litva
x
x
Lotyšsko
x
x
Polsko
x
x
x
x
Portugalsko
x
x
x
x
Rakousko
x
x
Řecko
x
x
x
x
Slovensko
x
x
Slovinsko
x
x
Švédsko
x
x
x
x
Itálie
soubor regionálních programů
Francie
soubor regionálních programů
Německo
soubor regionálních programů
Španělsko
soubor regionálních programů
Anglie
data nebyla získána
Skotsko
data nebyla získána
Zdroj: Evropská síť pro rozvoj venkova (2013) a vlastní výsledky

Především z důvodu dlouhých vyjednávání podmínek implementace CLLD v jednotlivých
členských státech nejsou data kompletní. Navíc Dohody o partnerství většiny členských států
jsou v procesu schvalování, a proto nejsou dostupné v anglické verzi. Dále se objevily
problémy v rozdílných administrativních strukturách států. Státy totiž mohly předložit jeden
program nebo soubor regionálních programů (např. Itálie, Francie, Německo či Španělsko).
V případě, že země přistoupila na schválení regionálních programů, byla ponechána
regionům jistá míra autonomie při nastavování pravidel dotační politiky a tím potažmo
i celého multi-fondového financování. Situace se tak může významně lišit i uvnitř jednotlivých
1

3 jsou uvažovány pod Spojeným královstvím -– Wales, Skotsko a Anglie. Dále se jedná o Flandry a
Walonsko jako součást Belgie.
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států. Čtyři země využily možnosti uplatňovat CLLD ve všech nabízených fondech (Polsko,
Portugalsko, Řecko, Švédsko). S ohledem na vnitrozemskou polohu České republiky zde
nebude implementován Evropský rybářský a námořní fond, ale jinak budou využity všechny
zbývající fondy. Sedm států kombinuje financování CLLD prostřednictvím Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Tyto
země nevyužívají integrovaného přístupu, ale spíše se zaměřují na podporu různých typů
oblastí (venkov – místní akční skupiny a přímořské oblasti – rybářské místní akční skupiny).
V Rakousku a Slovensku bude CLLD financováno pouze z EZFRV a ERFF. Z výše
uvedeného lze usuzovat, že státy, které implementují CLLD prostřednictvím EZRFV, ERFF
a ESF aplikují v praxi integrovaný přístup. Státy, které kombinují financování CLLD
prostřednictvím EZFRV a ENRF kladou větší důraz na podporu určitého území vybraným
fondem. To znamená, že není možný překryv území, ale je žádoucí spolupráce mezi aktéry
z různých území (např. EZRFV podporuje pouze venkovské oblasti, ENRF podporu
přímořské oblasti). Zmíněné dva přístupy jsou graficky zobrazeny na obrázku 1 a 2.

Obr. 1: CLLD aplikováno jako
podpora zaměřená na určitý typ
území

Obr. 2: CLLD je financovány vícero
fondy ve více územích
Zdroj: Evropská sít pro rozvoj venkova (2013)
a vlastní zpracování

Zdroj: Evropská sít pro rozvoj venkova (2013)
a vlastní zpracování

V Dánsku nebude CLLD použito v EFRR a ESF. 5 % je vyčleněno z EZFRV. Bohužel
bylo zaznamenáno nepochopení v průběhu vyjednávání mezi dánskými řídícími orgány
v implementaci CLLD. Někteří odmítli CLLD z obavy, že by lokální orgány (MAS) převzaly
přílišné kompetence nad rozhodováním o rozvoji venkova. ENRF byl zahrnut především
z toho důvodu, že zde existuje velmi dobrá zkušenost s fungování rybářských místních
akčních skupin (FLAGs), které mají nyní možnost úzce spolupracovat s ostatními místními
akčními skupinami. V Estonsku bude CLLD financováno z EZFRV v kombinaci s ENRF. Dva
roky zde sice trvala vyjednávání s ministerstvy (hospodářství, životního prostředí
a vzdělávání), ale nakonec neúspěšně a CLLD nebude zahrnuto v programech
financovaných prostřednictvím EFRR a ESF. Přes výhody, které lze získat využitím CLLD ve
vícero fondech, zde stále panuje obava z decentralizace kompetencí na regionální úřady,
a tak hlavní rozhodování stále zůstává na národní úrovni. Ve Slovinsku byli místní aktéři
velmi aktivní při vyjednávání dohody o partnerství. Bylo slíbeno poskytnutí 5 % z alokace
EFRR i ESF pro CLLD, ale nakonec se předběžná dohoda nenaplnila a ministerstva
spravující EFRR a ESF začala CLLD dokonce ignorovat. Přesto zůstává ve Slovinsku
nadšení pro implementaci přístupu zdola-nahoru místními aktéry, kteří CLLD dále propagují.
Ve Španělsku bylo rozhodnutí o zavedení CLLD ponecháno na úrovni regionů a ne celého
státu. Pouze 2 ze 17 regionů se rozhodly CLLD uplatnit, bohužel se ale na vyjednávání
nepodíleli žádní zástupci z místních akčních skupin, které by především měly CLLD
v programovém období 2014-2020 v praxi provádět. Ve Švédsku dokázali vyjednat to, že pro
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CLLD bude jeden řídící orgán, který bude spravovat všechny programy, přes které bude
financován CLLD. Podobně je tomu i v Litvě.
V 5 členských státech (Dánsko, Maďarsko, Kypr, Litva a Slovensko) pak mohou MAS
žádat o finanční prostředky prostřednictvím multi-fondového financování jen za předpokladu
splnění určitých podmínek. Hodnocení organizační činnosti MAS, tzv. standardizace, před
podáním žádosti o financování prostřednictvím CLLD bude prováděno v České republice,
Finsku a Estonsku. Ve Finsku budou hodnoceny místní akční skupiny (jejich území, správní
orgány, zastoupení členů apod.) i integrované strategie (zapojení místních aktérů do přípravy
strategie, jasná a logická struktura dokumentu, nastavení indikátorů strategie apod.)
Podobně v ČR bude proces standardizace MAS (založen na sledování podobných znaků
jako ve Finsku) provádět Ministerstvo zemědělství. Po splnění požadovaných kritérií budou
moci MAS žádat o podporu svých integrovaných strategií spadajících pod CLLD Ministerstvo
pro místní rozvoj.
V některých státech je patrná snaha centra omezit decentralizaci i přes evropsky
uznávaný princip subsidiarity. Spolupráce a budování místních partnerství „zdola“ nenachází
podporu ani v Maďarsku. Vláda v budoucím programovacím období nehodlá podporovat jak
multi-fondové financování, tak přeshraniční spolupráci (a to jak na národní tak i regionální
úrovni). Navíc vydala opatření, které striktně zasahuje do dosavadního územního uspořádání
MAS, jejichž hranice nově nebudou moci křížit hranice administrativně stanovených okresů.
Nejvyhrocenější situace je v Irsku, kde byla metoda LEADER posledních 22 let důležitým
motorem pro rozvoj venkovských regionů a současný „leaderovský“ model byl uplatňován po
celé Evropě. Tamní vláda odmítla podporovat metodu LEADER v takovém rozsahu, že
zvedla vlnu odporu místních aktérů vedoucích k mohutným demonstracím. Kromě snížení
rozpočtu pro venkov na 250 mil EUR (ze 423 mil EUR v předchozím období) byly irským
MAS odebrány kompetence spravovat prostředky evropských fondů s cílem centralizovat
moc a oslabit tak celý „bottom-up“ přístup prostřednictvím nově zřízených kontrolních výborů
spadajících výhradně do pravomoci místních úřadů. I tady jsou tendence unifikovat území
MAS s administrativními regiony.
Situace v České republice
Česká republika využila možnosti multi-fondového financování CLLD. Prostřednictvím
EZFRV (Společná zemědělská politika) je ale na CLLD vyčleněna minimální povinná alokace
ve výši 5 % z prostředků celého fondu. Bohužel se český Program rozvoje venkova zaměřuje
výhradně na oblast zemědělství a lesnictví a nezemědělské aktivity, občanská vybavenost
a památky z něho byly zcela vyjmuty (NS MAS 2014). V jiných zemích EU je nezemědělské
podnikání stále podporováno z EZFRV (nezemědělští podnikatelé zůstali v tomto programu)
a s vyčleněním nezemědělských aktivit z Programu rozvoje venkova ČR nesouhlasí ani
Evropská komise a tento postup bude z její strany ještě připomínkován.
Z EFRR bude využito pro CLLD 4,95 % (prostřednictvím Integrovaného operačního
programu a Operačního programu Životní prostředí) a 2,17 % z ESF (prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a prostředky na animaci území z Operačního programu
Věda, výzkum, vzdělávání). Integrovaný operační program převezme roli hlavního fondu,
který bude financovat CLLD (je zde vyčleněna horizontální osa nazvaná Komunitně vedený
místní rozvoj). Pro vyjednání podmínek implementace CLLD probíhala intenzivní
vyjednávání s řídícími orgány, která často vycházela z požadavků místních aktérů. Tento
postup vedl k upevnění pozice CLLD a překlenutí počáteční nedůvěry v jeho implementaci.
Za místní akční skupiny vyjednával koordinátor zastupující skupiny v Národní síti místních
akčních skupin. Například ve Finsku nebo Dánsku tomu tak nejprve nebylo a každá MAS
měla vlastní názor, což snižovalo výsledky vyjednávání, proto i tyto země volaly po
koordinátorovi, který by prezentoval jednotné stanovisko za všechny členské MAS.
Kromě toho připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj jednotnou metodiku pro
předkládání projektů v rámci výzev z jednotlivých operačních programů spadajících pod
CLLD. CLLD se nepovedl vyjednat především v Operačním programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost. Zde se nepodařilo prolomit bariéru nedůvěry a obavy z předání

82

Obsah / Contents

části kompetencí na regionální aktéry v podobě místních akčních skupin. V tomto operačním
programu tak nebude CLLD implementováno.
Tab. 3: Uplatňování CLLD v operačních programech ČR
CLLD v programovém období 2014-2020
Program rozvoje venkova
Integrovaný Regionální OP

5 % (108,52 mil. €)
8 % (389,72 mil. €) + animace a režie 81,69 mil. €

OP Zaměstnanost
OP Životní prostředí
OP Výzkum, vývoj, vzdělávání

3 % (64,07 mil. €)
2,45 % (62,85 mil. €)
0,38 % (10,28 mil. € na animaci aktivit především
v mateřském a základním školství)

Zdroj: Národní síť místních akčních skupin (2014) a vlastní úprava

Alokace přes CLLD je v České republice v novém programovém období přesto 4krát
vyšší než bylo množství finančních prostředků určených místním akčním skupinám
v programovém období 2007-2013.

Shrnutí:
Program LEADER má význam nejen pro venkovské ekonomiky, ale také pro budování
kapacit a oživování venkova a za posledních více než 20 let své existence umožnil
směřování investic do tisíců malých projektů v rurálních oblastech. Praxe přístupů jako je
LEADER umožňuje vyzkoušet si fungování a kvalitu místní demokracie. Současný model
přístupu LEADER se ukázal být vhodným nástrojem pro rozvoj především venkovských
oblastí a z tohoto důvodu jeho principy přebírá a dále rozšiřuje Komunitně vedený místní
rozvoj (CLLD). CLLD je založen na budování kapacit a animaci s podporou aktivit na
venkově s kombinací prostředků z více fondů EU. Možnost aplikovat CLLD a tedy tzv. multifondové financování však nevyužily všechny členské státy (regiony). Řecko, Švédsko,
Polsko a Portugalsko zařadilo v rámci multi-fondového financování všechny čtyři fondy
(EFRR, ESF, EZFRV a ENRF) za účelem plně využít výhod integrovaného nástroje CLLD.
S ohledem na vnitrozemskou polohu České republiky zde není aplikován ENRF, ale ostatní
fondy jsou pro financování CLLD jsou zde využity.
Přes výhody, které lze získat implementací integrovaného přístupu k rozvoji venkova,
byla ve všech hodnocených státech opakovaně zmiňována složitost dosažení koncensu
a vyjednávání mezi řídícími orgány a požadavky regionálních aktérů. Při vyjednávání
podmínek CLLD v členských státech (např. Slovinsko, Dánsko, Estonsko, Česká republika)
tak bylo možné pozorovat nedůvěru ze strany řídících orgánů (ministerstva) v nový přístup
k rozvoji venkova, který dává více pravomocí regionálním orgánům, a obava z toho, že by
mohlo dojít k oslabení jejich rozhodovací úlohy. Při shrnutí těchto zjištění je možné odkázat
na Dwyer (2007), která definuje koncept institucionálního konzervatismu. Ten se projevuje
setrvačností ve způsobu rozhodování úředníků na národní úrovni. Tito úředníci nejsou zvyklí
rozhodovat v prostředí s výrazně vyšší diskreční pravomocí s cílem podporovat inovace ve
formě dané politiky prostřednictvím uplatnění „bottom-up“ přístupu a přizpůsobit tím
podmínky evropské hospodářské politiky místním potřebám. Tento aspekt je ovšem obecně
považován jako zásadní pro další úspěšnou implementaci evropských politik. Ověřování
platnosti tohoto konceptu ve vyjednávání podmínek nového programového období 20142020 bude předmětem navazujícího výzkumu.
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Komparace vybraných ukazatelů trhu práce České
republiky, Rakouska a Slovenska
Comparison of selected labor market indicators in the
Czech Republic, Austria and the Slovak Republic
Dagmar Brožová

Abstrakt:
Cílem tohoto ryze empirického příspěvku je osvětlit dopady ekonomického poklesu, který
postihl evropské země v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí roce 2008, na trhy práce
a odpovědět na otázku, který trh práce ze tří zkoumaných zemí obstál nejlépe. Provádí
komparaci vybraných ukazatelů trhů práce v České republice, Rakousku a na Slovensku.
Dochází k závěru, že s nejnižšími dopady do trhu práce se s krizí vypořádalo Rakousko,
které patří dlouhodobě k zemím s nejvyšší mírou zaměstnanosti a s nejnižší mírou
nezaměstnanosti.
Český trh práce potěšil úrovní zaměstnanosti mužů, nízkou nezaměstnaností pracovníků
s nejvyšší úrovní vzdělání a nezvyšující se mírou dlouhodobé nezaměstnanosti.
Beveridgeovy křivky prokázaly shodně ve všech třech zemích nejprve do roku 2008 pokles
cyklické nezaměstnanosti, v ČR a Rakousku následně pokles strukturální nezaměstnanosti
a po roce 2008 velký nárůst cyklické nezaměstnanosti. Krátké zlepšení trhu práce v letech
2010 – 2011 bylo nejmarkantnější v Rakousku, nejslabší na Slovensku Do roku 2013 pak
rostla cyklická i strukturální nezaměstnanost.

Klíčová slova:

míra nezaměstnanosti, volná pracovní místa, Beveridgeova křivka

Abstract:

The aim of this purely empirical article is to clarify the consequences of the economic
decline, affecting European countries in connection with the financial and economic crisis in
2008, for the labour markets, and to answer the question, in which of the three examined
countries the labour market performed the best results. The article presents a comparison of
selected labour market indicators in the Czech Republic, Austria and Slovakia. It concluded
that Austria overcame the crisis with smallest impacts on the labour market, being constantly
a country with high level of employment and low level of unemployment. The Czech Republic
succeeded in the employment rate of men, in low unemployment of workers with highest
education and in not rising long term unemployment rate. The Beveridge curves proved
unanimously in all the three countries firstly the decline of cyclical unemployment up to 2008,
then the decline of structural unemployment in the Czech Republic and Austria, and after
2008 considerable rise of cyclical unemployment. A short improvement on the labour market
in the years 2010-2011 was the most significant in Austria and the weakest in Slovakia. The
cyclical and structural unemployment then rose up to 2013.

Key words:

unemployment rate, job vacancies, Beveridge curve
JEL classification: J64
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Úvod
Cílem tohoto ryze empirického příspěvku je analyzovat, jak se trhy práce tří zkoumaných
ekonomik vypořádaly s důsledky ekonomického poklesu, který postihl evropské země
v důsledku finanční a hospodářské krize v roce 2008 a odpovědět na otázku, trh práce které
země obstál nejlépe. Zaměřuje proto svoji pozornost na vývoj na trzích práce v České
republice, Rakousku a na Slovensku v období let 2008 – 2013 a provádí komparaci
vybraných ukazatelů. Porovnává počet nezaměstnaných a počet volných pracovních míst a
konstruuje pro jednotlivé země Beveridgeovu křivku, kterou zároveň využívá jako grafický
nástroj k odlišení strukturální a cyklické složky nezaměstnanosti.

Charakteristiky trhu práce České republiky, Rakouska a Slovenska
Vývoj HDP (Graf 1) zaznamenal zásadní pokles ve všech třech sledovaných zemích
v roce 2008 a největší propad pak v následujícím roce 2009. Relativně největší byl pokles na
Slovensku, relativně nejnižší v Rakousku. Následoval pak ještě jeden, mírnější pokles
v letech 2011- 2012 a ten byl relativně největší v ČR, ze kterého se také nejobtížněji
dostávala právě ČR.
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Graf 1: Vývoj reálného HDP v ČR, Rakousku a na Slovensku
Zdroj: Databáze Eurostat, www.czso.cz, zpracování vlastní

Nahlédneme-li na základní charakteristiky trhu práce tří námi zkoumaných zemí, je
zřejmé, že nejlepší čísla má Rakousko. Trh práce v Rakousku patří dlouhodobě k těm
s nejvyšší mírou zaměstnanosti a nejnižší mírou nezaměstnanosti. Specifikem rakouského
trhu práce je vysoký podíl zaměstnanosti v malých a středních podnicích s velkým podílem
cestovního ruchu. Více než 75 % všech průmyslových podniků zaměstnává méně než
10 zaměstnanců a pouze 1 % průmyslových podniků má více než 250 zaměstnanců.
Rakousko má i nízkou nerovnost příjmů obyvatelstva po zdanění a transferech (Gini
koeficient = 0,261). 1
1

Rakousko: Ekonomická charakteristika země. Businessinfo 1.5.2014

87

Obsah / Contents

Ani ČR si nevede v porovnání s ostatními zeměmi EU nijak špatně. Míra zaměstnanosti
mužů je na relativně vysoké úrovni, zatímco míra zaměstnanosti žen u nás patří dlouhodobě
k těm relativně nižším. Pokud jde o míru nezaměstnanosti, patříme mezi země
s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti 2. Slovensko je na tom hůře, patří naopak k zemím
s relativně nízkou mírou zaměstnanosti a s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti.

Tabulka 1: Míra zaměstnanosti v ČR, Rakousku a na Slovensku
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ČR

72,4

70,9

70,4

70,9

71,5

72,5

muži

82,0

80,2

79,6

79,9

80,2

81,0

ženy

62,5

61,4

60,9

61,7

62,5

63,8

Rakousko

75,1

74,7

74,9

75,2

75,6

75,5

muži

81,7

80,1

80,2

80,8

80,9

80,3

ženy

68,6

69,4

69,6

69,6

70,3

70,8

Slovensko

68,8

66,4

64,6

65,0

65,1

65,0

muži

77,4

74,6

71,5

72,5

72,8

72,2

ženy

60,3

58,2

57,4

57,4

57,3

57,8

Zdroj: Databáze Eurostat, www.czso.cz

Míra zaměstnanosti (viz Tabulka 1) je nejvyšší v Rakousku a nejnižší na Slovensku,
rozdíl činí celých 10 p. b. V roce 2010 došlo k poklesu zaměstnanosti v ČR o 2 p. b. oproti
roku 2008, přičemž u mužů byl pokles vyšší než u žen (o 2,4 p. b. u mužů a o 1,6 p. b.
u žen). Na Slovensku byl pokles zaměstnanosti citelnější (o 4,2 p. b., resp. o 5,9 p. b.
u mužů a o 3,3 p. b. u žen ), zatímco v Rakousku byl pokles nepatrný ( o 0,2 p. b.), přičemž
u mužů to bylo o 0,9 p. b., u žen se zaměstnanost dokonce o celý 1 p. b. zvýšila. V roce
2013 se zaměstnanost v ČR a Rakousku postupně vrátila na hodnoty roku 2008, pouze na
Slovensku zůstala o téměř 4 p. b. nižší. Ve všech třech zemích byla shodně ekonomickým
poklesem více dotčena zaměstnanost mužů než žen, a to nejvíce na Slovensku, nejméně
v Rakousku.
Míra nezaměstnanosti (Tabulka 2a) je na Slovensku asi 3x vyšší a v ČR 1,5x vyšší než
v Rakousku. Mezi lety 2008 – 2010 se v ČR (Tabulka 2b) zvýšila o 2,9 p. b., a to u mužů
i u žen ve stejné míře. V Rakousku to bylo jen o 0,6 p. b., a na Slovensku o 4,9 p. b., přičemž
v obou zemích vzrostla více nezaměstnanost mužů (o 1 p. b., resp. 5,9 p. b.) než žen;
v Rakousku se nezaměstnanost žen prakticky nezměnila (vzrostla pouze o 0,1 p. b.), na
Slovensku vzrostla o 3,7 p. b. Míra nezaměstnanosti vzrostla nejvíce na Slovensku, nejméně
v Rakousku.

2

Přes prudký nárůst nezaměstnanosti ČR zůstává na evropské poměry zemí s podprůměrnou mírou
nezaměstnanosti, nižší, než vykazují země, které byly krizí zasaženy více nebo mají tradičně vyšší
nezaměstnanost.“ Švejnar,J., Semerák,V., 2010, Finanční krize a český trh práce. Čekání na obrat, s. 3-4.
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Tabulka 2a: Míra nezaměstnanosti v ČR, Rakousku a na Slovensku
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ČR

4,4

6,7

7,3

6,7

7,0

7,0

muži

3,5

5,9

6,4

5,8

6,0

5,9

ženy

5,6

7,7

8,5

7,9

8,2

8,3

Rakousko

3,8

4,8

4,4

4,2

4,3

4,9

muži

3,6

5,0

4,6

4,0

4,4

4,9

ženy

4,1

4,6

4,2

4,3

4,3

4,9

Slovensko

9,6

12,1

14,5

13,7

14,0

14,2

muži

8,4

11,5

14,3

13,7

13,5

14,0

ženy

11,0

12,9

14,7

13,7

14,5

14,3

Zdroj: Databáze Eurostat, www.czso.cz , vlastní zpracování

Tabulka 2b: Změny míry nezaměstnanosti v ČR, Rakousku a na Slovensku
Rok

2008-10

2010-13

2008-13

ČR

+2,9

-0,3

+2,6

muži

+2,9

-0,5

+2,4

ženy

+2,9

-0,2

+2,7

Rakousko

+0,6

+0,5

+1,1

muži

+1,0

+0,9

+1,3

ženy

+0,1

+0,7

+0,8

Slovensko

+4,9

-0,3

+4,6

muži

+4,9

-0,3

+5,6

ženy

+3,7

-0,4

+3,3

Zdroj: Databáze Eurostat, www.czso.cz , vlastní zpracování
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Z hlediska genderového došlo na Slovensku a v Rakousku (mezi lety 2008 a 2013)
k vyššímu růstu míry nezaměstnanosti mužů než žen. V ČR naopak se zvýšila míra
nezaměstnanosti žen více než mužů (o 2,7 p. b. u žen, u mužů jen o 2,4 p. b.). V ČR
dlouhodobě přetrvává vyšší nezaměstnanost žen než mužů, a to o více než 2 p. b., zatímco
v Rakousku a na Slovensku se míry nezaměstnanosti mužů a žen nijak významně neodlišují.
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Graf 3: Vývoj míry nezaměstnanosti ve věkové kategorii do 25 let
Zdroj: Databáze Eurostat, www.czso.cz , vlastní zpracování

Pokud sledujeme míry nezaměstnanosti ve věkové skupině do 25 let (Graf 3), zjistíme,
že tato skupina byla krizí postižena velmi významně, v Rakousku je míra nezaměstnanosti
v této věkové skupině asi 2x vyšší, u nás asi 3x vyšší, na Slovensku méně než 3x vyšší, než
jsou dosažené hodnoty nezaměstnanosti bez odlišení věku. Zde se ve všech třech
zkoumaných zemích jasně potvrdila obecná tendence vyšší nezaměstnanosti mladých lidí.
Nejvyšší nezaměstnanost mladých je na Slovensku (nad průměrem EU-28), nejnižší
v Rakousku (pod průměrem EU-28). Česká republika v posledních čtyřech letech s více jak
dvojnásobně vyššími hodnotami než Rakousko se pohodlně vejde pod průměr EU-28.
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Tabulka 3: Vývoj míry nezaměstnanosti u vybraných kategorií vzdělání
A. Míra nezaměstnanosti v populaci 25-64 let
Preprimární vzdělání, primární a nižší sekundární vzdělání
B. Terciální vzdělání a vyšší
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

EU-28

9,8

12,8

14,2

14,7

16,8

17,9

ČR

17,3

21,8

22,7

21,5

25,5

23,4

Rakousko

6,3

8,4

7,3

7,1

7,7

8,7

Slovensko

35,0

38,3

40,8

39,4

41,5

40,0

EU-28

3,5

4,5

4,9

5,1

5,6

5,9

ČR

1,5

2,2

2,5

2,6

2,4

2,4

Rakousko

1,7

2,2

2,3

2,3

2,1

3,1

Slovensko

3,0

3,4

4,9

5,3

6,0

6,5

A

B

Zdroj: Databáze Eurostat, www.czso.cz , vlastní zpracování

Porovnáme-li míry nezaměstnanosti v nejnižší a nejvyšší kategorii vzdělání (Tabulka 3),
je jasné, že lidský kapitál je účinnou obranou proti nezaměstnanosti, a to zejména v ČR:
u nás je u vysokoškolského a vyššího vzdělání míra nezaměstnanosti 10x nižší než u té
nejnižší kategorie, na Slovensku 6x nižší a v Rakousku „jen“ 3x nižší. Zajímavým zjištěním
může být, že míra nezaměstnanosti na nejnižší úrovni vzdělání je v ČR dokonce vyšší než je
průměr v EU-28, a 3x vyšší než v Rakousku. Nejvyšší nezaměstnanost má v této kategorii
Slovensko (40,0%). U terciálního a vyššího vzdělání se ČR drží na úrovni Rakouska a v roce
2013 dosahuje nezaměstnanosti dokonce nižší než Rakousko (2,4% oproti 3,1%). Nejvyšší
nezaměstnanost je i v této kategorii nejvýše vzdělaných na Slovensku - 6,5%, a to je
hodnota vyšší než průměr za EU-28.
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Graf 4: Vývoj celkové míry dlouhodobé nezaměstnanosti (12 měsíců a déle, v %) v ČR,
Rakousku a na Slovensku
Zdroj: Databáze Eurostat, www.czso.cz , vlastní zpracování

Ačkoliv míra dlouhodobé nezaměstnanosti (Graf 4) v EU-28 od roku 2008 stále roste,
u nás se zvýšila v roce 2010 na 3% a v letech 2012 a 2013 se stále drží na této hodnotě,
v Rakousku se dlouhodobá nezaměstnanost od roku 2008 mírně zvýšila, a to o 0,3 p. b.; na
Slovensku vzrostla mezi lety 2008 – 2013 o 3,3 p. b. a pohybuje s 10 % nad průměrem zemí
EU-28, zatímco ČR a Rakousko se nacházejí s hodnotami kolem 3, resp. 1 % pod průměrem
EU-28 (5,1%). Pokud jde o dlouhodobou nezaměstnanost, nejméně vzrostla v Rakousku,
nejvíce na Slovensku; přičemž v těchto dvou zemích jsou dosahované hodnoty i mezi lety
2012-2013 mírně rostoucí, v ČR setrvává dlouhodobá nezaměstnanost na stejné hodnotě
3 %.
Z naší analýzy můžeme učinit závěr, že nejlépe se s hospodářským poklesem vyrovnal
trh práce v Rakousku, nejhůře na Slovensku. Česká republika potěšila úrovní zaměstnanosti
mužů, nízkou nezaměstnaností pracovníků s nejvyšší úrovní vzdělání a nezvyšující se mírou
dlouhodobé nezaměstnanosti.

Vývoj počtu nezaměstnaných a počtu volných pracovních míst: Beveridgeova křivka
Je třeba říct, že český trh práce nebyl v nijak skvělé kondici ani před rokem 2008, kdy
tempa růstu HDP dávala příležitost k lepším výsledkům. Nicméně v letech 2005 - 2007
docházelo k poklesu nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst rostl. V roce 2008 se
počet nezaměstnaných a počet volných pracovních míst znatelně přiblížil. Pokles HDP
v roce 2008 a následný propad v roce 2009 však situaci na trhu práce radikálně zhoršil.
Zatímco počet nezaměstnaných se dostával na rekordní hodnoty, počet volných míst se
nejprve radikálně snížil (2008 – 2009) a následně volná pracovní místa fakticky nevznikala
a jejich počet se nijak zásadně neměnil. V roce 2010 se situace poměrně stabilizovala, růst
HDP však nebyl dostatečně silný, aby vytvořil dostatek nových pracovních míst. Když
v letech 2011 - 2012 přišel opětovný pokles ekonomiky, i když už nebyl tak výrazný jako
v roce 2009, přinesl další zvýšení nezaměstnanosti. Obdobný vývoj počtu nezaměstnaných
a počtu volných pracovních míst vykazují i Rakousko a Slovensko, i když růst
nezaměstnaných a pokles počtu volných pracovních míst není v Rakousku tak razantní.
Na Slovensku byl růst nezaměstnaných největší a počet volných pracovních míst nejnižší.
Trhy práce na své lepší časy zatím čekají, přičemž čísla z 1Q 2014 jsou v ČR ze všech
tří námi zkoumaných zemí nejoptimističtější: tempo růstu HDP 2,9 % a pokles míry
nezaměstnanosti na 6,6 % (tj. o 0,4 p. b.). Rovněž vývoj v Rakousku a Slovensku ukazuje na
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postupné mírné zlepšování: Rakousko dosáhlo v 1Q 2014 tempa růstu HDP 0,4 % a míry
nezaměstnanosti 4,8 % (tj. pokles o 0,1p.b.), na Slovensku byla míra růstu HDP 1,9 %
a míra nezaměstnanosti 14,1 % (pokles o 0,1p.b.).
K podrobnějšímu odlišení strukturální a cyklické složky nezaměstnanosti použijeme
Beveridgeovu křivku (tzv. u-v křivku) 3. Je o grafický nástroj poměřující počet
nezaměstnaných s počtem volných pracovních míst. Pokud se ekonomika nachází
v expanzi, dochází ke snižování počtu nezaměstnaných při současném růstu počtu volných
pracovních míst, což v grafu znamená pohyb po křivce doleva nahoru. V recesi dochází
k opačnému posunu, tedy doprava dolů, který charakterizuje růst počtu nezaměstnaných
a pokles počtu volných pracovních míst. Pokud jde o strukturální nesoulady, ty posouvají
samotnou křivku doprava při zvyšování a doleva při snižování strukturální nezaměstnanosti.
Již první pohled na zobrazené Beveridgeovy křivky všech tří zemí naznačuje posun celé
křivky vlevo, což značí pokles strukturální nezaměstnanosti, který byl na Slovensku nejnižší.
Tento pokles však v ČR a Rakousku následný vývoj mezi lety 2012 – 2013 zase eliminoval.

Beveridgeova křivka
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Graf 5a: Beveridgeova křivka pro ČR (2005 – 2013)
Zdroj: Data databáze Eurostat, www.czso.cz , vlastní zpracování

Z grafu Beveridgeovy křivky pro ČR (Graf 5a) je vidět pozitivní trend vývoje trhu práce
v letech 2005 – 2007, kdy se snižovala cyklická nezaměstnanost, došlo k poklesu
i strukturální nezaměstnanosti. Pak nastal zlom. Rostla cyklická nezaměstnanost, a to až do
roku 2010. Mezi lety 2009 – 2010 lze zaznamenat i zvýšení strukturální nezaměstnanosti.
V roce 2010 po mírném zlepšení – poklesu cyklické nezaměstnanosti, v následujících letech
2012 - 2013 opět cyklická nezaměstnanost vzrostla. Mezi lety 2010 a 2013 při zhruba
stejném počtu volných pracovních míst vzrostl počet nezaměstnaných, což poukazuje na
přítomnost strukturální nezaměstnanosti. V roce 2013 byla míra nezaměstnanosti vyšší
a počet volných míst nižší než v roce 2005. Mezi lety 2005 – 2013 došlo k růstu cyklické
i strukturální nezaměstnanosti. Přesto evidovala ČR v roce 2013 čtvrtou nejnižší míru
nezaměstnanosti mezi zeměmi EU-28 s perspektivou poklesu v roce 2014.

3

Viz např. Blanchard, O., Diamond, P. , 1989, nebo Filer, R.K., Hamermesh, D. S., Rees, A.E., 1996.
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Graf 5b: Beveridgeova křivka pro Rakousko (2005 – 2013)
Zdroj: Data databáze Statistic Austria, vlastní zpracování

Na rakouském trhu práce (Graf 5b) se do roku 2007 snižovala cyklická nezaměstnanost,
mezi lety 2007 - 2008 došlo k významnému poklesu strukturální nezaměstnanosti. Teprve
v letech 2008 - 2009 rostla cyklická nezaměstnanost. V následujícím období 2009 - 2010 se
situace na rakouském trhu práce zlepšila: klesla cyklická a pak 2010 – 2011 i strukturální
nezaměstnanost. A pak se situace opět zhoršila, až do roku 2013 rostla cyklická
i strukturální nezaměstnanost tak, že míra nezaměstnanosti v roce 2013 překonala hodnoty
z let 2005 i 2009. Celkově došlo mezi lety 2005 – 2013 v Rakousku k nárůstu strukturální
nezaměstnanosti.
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Graf 5c: Beveridgeova křivka pro Slovensko (2005 – 2013)

Zdroj: Data ŠÚSR Databáza časových radov SLOVSTAT, vlastní zpracování

Na Slovensku (Graf 5c) zaznamenala situace na trhu práce zlom v roce 2008, do té
doby se snižovala cyklická nezaměstnanost. V následujících letech se trh práce dostal na
trajektorii růstu cyklické složky nezaměstnanosti. Mezi lety 2010 – 2013 při zhruba stejném
počtu volných pracovních míst vzrostl počet nezaměstnaných, tedy i strukturální
nezaměstnanost. Celkově byla nezaměstnanost v roce 2013 na Slovensku nižší než v roce
2005.
Je zřejmé, že u-v křivka sleduje v ČR i Rakousku v zásadě obdobné tendence, ovšem
krátké zlepšení trhu práce (2010-2011), před příchodem druhé, mnohem slabší krizové vlny,
znamenal v Rakousku větší snížení cyklické nezaměstnanosti než v ČR; u nás cyklická
nezaměstnanost poklesla také, ale méně. Následoval růst cyklické nezaměstnanosti do roku
2013. V Rakousku je zřejmý mezi lety 2005 – 2013 nárůst strukturální nezaměstnanosti. Na
Slovensku se situace v letech 2010 - 2011 zlepšila jen nepatrně, nakonec vzrostla cyklická
i strukturální nezaměstnanost (viz zacyklení Beveridgeovy křivky na obrázku 6c). Na
Slovensku se nezaměstnanost v roce 2013 oproti roku 2005 celkově snížila, poklesl i počet
volných míst, tedy klesla strukturální nezaměstnanost.

Závěr
Naše analýza ukázala, že pokud jde o velikost míry nezaměstnanosti, český trh práce je
na tom lépe než slovenský a hůře než rakouský. I když ve všech třech zemích byla
ekonomickým poklesem více dotčena zaměstnanost mužů než žen, nezaměstnanost mužů
vzrostla více jen v Rakousku a na Slovensku, u nás vzrostla více nezaměstnanost žen.
ČR se totiž odlišuje od ostatních dvou zemí tím, že je u nás dlouhodobě nezaměstnanost
žen vyšší než mužů, a to o více než 2 p. b., zatímco v ostatních dvou zemích se tyto míry
nezaměstnanosti nijak významně neodlišují. Lidský kapitál jakožto obrana proti
nezaměstnanosti se nejlépe osvědčil právě u nás, neboť míra nezaměstnanosti lidí
s terciálním a vyšším vzděláním je u nás 10x nižší než těch se základním a nižším
sekundárním vzděláním. U terciálního vzdělání byla dokonce míra nezaměstnanosti v roce
2013 v ČR nižší než v Rakousku. Pokud jde o velikost míry dlouhodobé nezaměstnanosti,
jsme na tom lépe než Slovensko a hůře než Rakousko. Pokud však srovnáme vývoj míry
dlouhodobé nezaměstnanosti, pak tato vykazuje na Slovensku rostoucí tendenci,
i v Rakousku se zvyšuje, ale jen velmi mírně, ovšem v ČR, i když je u nás u nás míra
dlouhodobé nezaměstnanosti téměř třikrát vyšší než v Rakousku, neroste; drží se na úrovni
3 %.
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Beveridgeovy křivky prokázaly shodně ve všech třech zemích nejprve (od roku 2005)
pokles cyklické nezaměstnanosti, v ČR a Rakousku pak pokles strukturální nezaměstnanosti
a po roce 2008 velký nárůst cyklické nezaměstnanosti. Krátké zlepšení trhu práce v letech
2010 – 2011 bylo nejmarkantnější v Rakousku, nejslabší na Slovensku. Do roku 2013 pak
rostla cyklická i strukturální nezaměstnanost.
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Systém (neudržitelného) udržitelného rozvoje nejen v
regionu
The system of (unmaintainable) sustainable development
not only in region
Šárka Brychtová

Abstrakt:
Cílem strategií udržitelného rozvoje je obvykle určení možných hrozeb (sociálních,
ekonomických a environmentálních) pro další vývoj společnosti ať už na regionální či
globální úrovni a zároveň i nalezení cesty a nástrojů, jak se potenciálním hrozbám vyhnout s
maximálním možným využitím synergického efektu mezi sociální, environmentální a
ekonomickou oblastí. Reálně se však ozývají hlasy mnoha expertů o celé řadě rizik, které
vize udržitelného rozvoje zpochybňují - často se hovoří o blízké budoucnosti cca 20-30 let,
kterou mnozí označují za časový horizont tzv. Dokonalé bouře a předpovídají souběh
potravinové krize a nedostatku energie a vody, sociální katarzi či ekonomické "zemětřesení".
Dokonalá bouře má vznítit rozsáhlé migrace, sociální nepokoje regionálních až globálních
rozměrů, všeobecnou destabilizaci. Článek se zamýšlí nad vybranými aspekty rizik v sociální
i environmentální rovině.

Klíčová slova:
udržitelný rozvoj, globalizace, rovnováha, ekonomický, environmentální, sociální pilíř,
regionální a globální úroveň

Abstract:
The aim of strategy of the sustainable development is usually the determination of possible
threats (social, economic and environmental) for next development of the society whether on
regional or global level and at the same time also finding of the way and implements how to
avoid potential threats with maximum possible utilize of synergy effect among social,
environmental and economic sphere. In reality however resound with voices of many experts
about number of diversifications, that infirm of visions of sustainable development - very
often they discuss about near future c. 20-30 years and indicate it on time horizon so-called
The perfect storm and predict contact follow food crisis and want of energy and water,
environmental crisis, social catharsis and economic "shake". The perfect storm could ignite
of wide migrations, social disturbance regional and global dimension, and general
destabilization. The article thinks of choice aspects of risks in social and environmental
plateau.

Key words:
sustainable development, globalization, balance, economic, environmental, social block,
regional and global level

Úvod
Prof. John Beddington (hlavní poradce britské vlády) na konferenci o udržitelném rozvoji
(2012) označil rok 2030 za možný časový horizont tzv. Dokonalé bouře. Předpovídá souběh
potravinové krize a nedostatku energie a vody (žíznit má polovina lidstva). Dokonalá bouře
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má vznítit rozsáhlé migrace, sociální nepokoje globálních rozměrů, všeobecnou destabilizaci.
Pokud bude planetu obývat v roce 2030 devítimiliardová populace, bude potřebovat o
polovinu více potravin, o polovinu více energie a o 30% více pitné vody než nyní. [4]
Nezměníme-li způsob, jakým žijeme, jakým se sytíme, jakým pracujeme, narazíme na
zeď a cesta dále bude zřejmě trnitá. Že se to nebude týkat nás, občanů České republiky? Že
je to přehnaný skepticismus? Že vyspělý svět má jiné problémy? Obavy, však panují na
všech úrovních, OSN počínaje. A možná, že potíže vyspělého světa má jiného čitatele, ale
jmenovatel bude zřejmě po celé planetě stejný – nemáme ambice ho najít, ale pokusme se
jej aspoň nastínit…na příkladu naší země.
V České republice byla usnesením vlády č. 1242 ze dne 8. prosince 2004 schválena
Strategie udržitelného rozvoje České republiky. Její základní úlohou bylo upozornit na
existující a potenciální problémy, jež by mohly ohrozit přechod České republiky
k udržitelnému rozvoji, a iniciovat opatření, jak těmto hrozbám předejít nebo je alespoň
zmírnit. [7]

Strategie udržitelného rozvoje
Strategie udržitelného rozvoje se navzájem doplňuje s obnovenou Lisabonskou strategií,
která zásadním způsobem přispívá k zastřešujícímu cíli udržitelného rozvoje tím, že se
soustředí především na činnosti a opatření zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti
a hospodářského růstu a podporu vytváření pracovních míst. [7]
Cílem výše zmíněných strategií je určení možných hrozeb (sociálních, ekonomických
a environmentálních) pro další vývoj České republiky (i Evropy jako celku) a zároveň
i nalezení cesty a nástrojů, jak se těmto hrozbám vyhnout s maximálním možným využitím
synergického efektu mezi sociální, environmentální a ekonomickou oblastí. Dle definice
Světové komise pro životní prostředí a rozvoj lze považovat rozvoj za udržitelný tehdy,
naplní-li se potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací
příštích.
Základní dokumenty světových organizací jako je OSN nebo Evropská rada přijímají od
90. let 20. století řady strategií, které reagují na měnící se svět, varování vědeckých týmů
a celou řadu eskalujících problémů. Obnovené strategie udržitelného rozvoje Evropské unie
identifikují především přetrvávající neudržitelné trendy ve vztahu ke změně klimatu, užití
energie, veřejnému zdraví, chudobě a sociálnímu vyloučení, demografickým tlakům
a stárnutí společnosti, nakládání s přírodními zdroji, ztrátě biodiverzity, dopravě a využívání
krajiny a území. Tyto trendy musejí být změněny, aby byl udržitelný rozvoj vůbec možný.
Globálním cílem se zdá být zlepšení života současné generace i generací budoucích cestou
vytvoření udržitelných komunit schopných efektivně užívat zdroje a odblokovat ekologický
a sociální inovační potenciál nutný k zajištění ekonomické prosperity, ochrany životního
prostředí a sociální soudržnosti.
Strategické vize obsahují v podstatě tyto základní prvky:
a) Ochrana životního prostředí (ekosystémy, biodiverzita, zdroje, udržitelná výroba
a spotřeba),
b) Sociální soudržnost (sociální soudržnost, zdraví, bezpečnost, práva, rovné příležitosti,
kulturní diverzita),
c) Ekonomická prosperita (prosperita, inovace, znalosti, eko-efektivita, životní standard,
zaměstnanost),
d) Mezinárodní odpovědnost (stabilní demokratické instituce, mír, bezpečnost, svoboda,
globální udržitelnost, mezinárodní závazky). [7]
Strategická vize udržitelného rozvoje České republiky, jak ji uvádí dokument Strategický
rámec udržitelného rozvoje ČR je rozpracována do následných prioritních os (viz Tab. 1):
V následující části se potom pokusme zpochybnit každou z těchto prioritních os; nikoli
proto, že by jejich myšlenky byly nepřesné nebo snad chybné, ale právě pro nastínění určité
tíhy, kterou nastávající a další generace čekají při jejich úspěšném naplňování. Pro alespoň
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udržení stávající cesty a nikoli sestup do sociálního a kulturního regresu, to však bude
nepochybně nezbytné.
Tab. 1 Strategická vize udržitelného rozvoje České republiky (upraveno dle [7])
Prioritní osa 1:

Prioritní osa 2:

Prioritní osa 3:

Prioritní osa 4:

Prioritní osa 5:

Společnost,
člověk a zdraví
Priorita 1.1
Zlepšování
podmínek pro
zdraví život

Ekonomika a
inovace
Priorita 2.1
Podpora
dynamiky
národní
ekonomiky a
posilování
konkurencesch.
(průmyslu a
podnik., zeměd.
a služeb)
Priorita 2.2
Zajištění
energet.
bezpečnosti
státu a
zvyšování
energet. a
surov. efektivity
hospodářství
Priorita 2.3
Rozvoj lidských
zdrojů, podpora
vzdělávání,
výzkumu a
vývoje

Rozvoj území

Krajina,ekosys.
a biodiverzita
Priorita 4.1
Ochrana krajiny
jako předpoklad
pro ochranu
druhové
diverzity

Stabilní a bezpečná
společnost
Priorita 5.1
Posilování sociální
stability a soudržnosti

Priorita 3.2
Zvyšování
kvality života
obyvatel území

Priorita 4.2
Odpovědné
hospodaření
v zemědělství a
lesnictví

Priorita 5.2
Efektivní stát, kvalitní
veřejná správa a
rozvoj občanského
sektoru

Priorita 3.3
Účinněji
prosazovat
strategické a
územní
plánování

Priorita 4.3
Adaptace na
změny klimatu

Priorita 5.3
Zvyšování
připravenosti ke
zvládání dopadů
globálních a jiných
bezpečnost. hrozeb a
rizik a posilování
mezinárodních vazeb

Priorita 1.2
Zlepšování
životního stylu a
zdravotního stavu
populace

Priorita 1.3
Přizpůsobit
politiky a služby
demografickému
vývoji a podpořit
mezigenerační a
rodinnou
soudržnost

Priorita 3.1
Upevňování
územní
soudržnosti

Zdroj: Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. Rada vlády pro udržitelný rozvoj Ministerstva
životního prostředí. 2010.

Dominantní cíle prioritních os
Priorita 1.
• Prostřednictvím etické a prorodinné výchovy podporovat stabilitu společnosti
• Rozvíjet sociální služby a jejich dosažitelnost v rámci sociální infrastruktury
• Podporovat sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatel a snižování
výskytu chudoby
• Snižovat zdravotní rizika související s negativními faktory životního prostředí
a bezpečnost potravin
• Zlepšit životní styl a zdravotní stav populace
• Podporovat rodiny a usnadnit realizaci rodičovství
Priorita 2.
• Vytvořit příznivější podnikatelské prostředí a podpořit soukromou iniciativu
• Podpořit podnikání a konkurenceschopnost
• Zefektivnit podporu malých a středních podniků
• Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost
• Dosáhnout maximální energetické nezávislosti
• Dosáhnout maximální bezpečnosti
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•
•
•
•

Podporovat udržitelnou energetiku
Podporovat udržitelné materiálové hospodářství
Podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
Podpořit výzkum vývoj a inovace

Priorita 3.
• Zvýšit ekonomický a environmentální potenciál, konkurenceschopnost a sociální
úroveň regionů ČR na srovnatelnou úroveň s vyspělými regiony Evropy, stabilizovat
kulturně-historický potenciál a postupně snižovat nepřiměřené regionální disparity
• Posílit roli měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů
• Zabezpečit udržitelný rozvoj venkova a posílit harmonizaci vztahů mezi městem
a venkovem
• Zabezpečit zvyšování kvality života v území prostřednictvím systému vícezdrojového
financování obcí a krajů
• Vytvořit předpoklady pro udržitelné využívání území
• Hospodárně využívat zastavěné území a chránit nezastavěné a nezastavitelné
pozemky
Priorita 4.
• Udržet a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a podporovat její funkce, zejména
udržitelným hospodařením v krajině
• Chránit volnou krajinu
• Zastavit pokles biologické rozmanitosti
• Podporovat šetrné a přírodě blízké způsoby zemědělského hospodaření a rozvíjet
mimoprodukční práce
• Zachovat a zlepšit biologickou rozmanitost v lesích podporou šetrných, přírodě
blízkých způsobů hospodaření v lesích a posílením mimoprodukčních funkcí lesních
ekosystémů
• Zajistit připravenost ke zvládnutí mimořádných událostí spojených se změnami
klimatu
Priorita 5.
• Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí
• Rozvíjet lidské zdroje ve veřejné správě. EGovernmentem a cíleným vzděláváním
přispět k efektivitě a kvalitě veřejné správy a rozvoji forem její práce v souladu
s požadavky udržitelného rozvoje
• Docílit institucionálního uspořádání neziskového sektoru s vlastní organizační
strukturou vedoucí k efektivnější spolupráci s veřejnou správou a větší formalizované
spolupráci veřejného a neziskového sektoru
• Posílit osvětové a vzdělávací aktivity související s rozvojem spolupráce veřejné
správy a neziskového sektoru
• Prohlubování mezinárodní spolupráce zvýšit připravenost na teroristické hrozby,
včetně nových forem těchto hrozeb, a přijmout nástroje k potlačení organizovaného
zločinu
• Zvýšit připravenost obyvatel, veřejné správy a složek Integrovaného záchranného
systémů k řešení dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik
• Rozvíjet spolupráci v rámci regionů a EU, posílit aktivní účast v mezinárodních
organizacích a prosazovat principy udržitelného rozvoje na všech úrovních
mnohostranných a bilaterálních vztahů a v souladu s nimi posilovat mezinárodní
spolupráci v politické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní oblasti
a usilovat o zvýšení objemu a zefektivnění oficiální rozvojové pomoci v uvedených
oblastech
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•

Podílet se na plnění závazků v oblasti snižování emisí skleníkových plynů

Pochyby a polemika
V úvodní části si dovolím zpochybnit realitu uvedené strategie; nebo lépe řečeno jistý
rozkol mezi slovy a činy. Nastíněné vize jsou jistě v pořádku a je zřejmé, že společnost
takovou obrodu potřebuje, avšak činy, které by k ní měly vést, jdou často diametrálně
odlišným směrem.
Podívejme se, na určité pochybnosti, které lze v naplňování každé z prioritních os spatřit:
Prioritní osa 1: Společnost, člověk a zdraví
Vědci britské Královské společnosti ve své zprávě o stavu naší planety (People and the
Planet) v roce 2012, se kromě jiného zmiňují i o zdravotním stavu obyvatelstva (zpráva byla
připravována téměř dva roky). Vedoucí výzkumu a držitel Nobelovy ceny za lékařství John
Sulston označuje první třetinu 21. století za absolutně kritické období pro lidi a planetu.
Poukázal na hluboké změny v přírodě i v oblasti lidského zdraví. [6]
Podle Sulstona má sice lidstvo budoucnost ve svých rukou, ale nemůže dál pokračovat
stejným směrem a stejnými trendy. V civilizovaných zemích se neustále zvyšuje počet
civilizačních chorob, nervových onemocnění (podle odhadů Světové zdravotnické organizace
má s duševním zdravím problémy 15-20% evropské populace); spotřeba léku se zvyšuje
mílovými kroky. Argument, že populace stárne, je sice jistě na místě, ale dalšími
významnými varovnými signály je posun těchto nemocí do stále nižších věkových kategorií.
Zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace je pouhou frází, pokud nedojde
k dalším celospolečenským změnám. Na zdravotním stavu obyvatelstva se účastní celá řada
vlivů individuálních, ale i společenských, které nelze dost dobře verifikovat, ale je zřejmé, že
společenské klima a sociální jistota se určitou měrou budou jistě na celkovém stavu
obyvatelstva výrazně podílet. A je veřejným tajemstvím, že míra spokojenosti s těmito
fenomény není mezi populací uspokojivá.
Podle jednoho z nejnovějších průzkumů Střediska empirických výzkumů STEM je
s fungováním demokracie u nás spokojena jen čtvrtina lidí a současné politické strany
považuje za záruku demokracie necelá třetina obyvatelstva. Tato dramatická čísla mohou být
velmi nebezpečným signálem – to už nemusí být pouze nespokojenost s momentální situací,
ale nespokojenost se systémem – a to už je vážné. Na otevřenou propojenost politické moci
a ekonomické loby poukazuje stále více občanů. Hovoří se už nejen o krizi, ale i o vyčerpání
demokracie. Přitom klíčem k demokracii je právě důvěra v systém, důvěra v instituce…Ve
veřejnosti se však důvěra postupně proměnila spíše v apatii, cynismus či hněv. Může se tak
otevírat cesta k demagogii a populismu.
Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace
Podle prof. Zeleného je postavení ekonomiky České republiky značně bizarní. Vzniklo již
v původním nastavení v 90. letech 20. století – jsme malá ekonomika a v podstatě přitom
uzavřená místnímu podnikání (národním malým a středním podnikům). Dále naší ekonomiku
označuje za neautonomní, závislou a odvozenou (outsourcing), zvláště od ekonomiky
německé. Jsme na ní zcela závislí – píše doslova: Když Německo kýchne, ČR dostane zápal
plic. Navíc jsme ekonomika neexportní, tj. vyvážíme převážně kontrahované služby (jako
montáže a skladování) a součástky, ne konečné výrobky. Většina ekonomiky nám nepatří.
Prof. Zelený dále ve svém článku (Život ve tvaru „L“, 2012) poukazuje dále na to, že
ustálený pohled „exportní“ ekonomiky naší země je pouhý mýtus, který je dán vysokou
hodnotou vývozu (která však, jak již bylo řečeno, nepatří nám) a nízkým procentem tržeb,
které za nízkou přidanou hodnotu svých služeb realizujeme. A to je výrazný kontrast mezi
tím, co se všeobecně proklamuje a jaká je skutečná realita. Růstový trend je, dle něj,
odsunut do nedohledna a prorůstová opatření se stávají pouhým zaklínadlem, které však
nikdo v jeho skutečné podobě nezná.
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Zemi dále výrazně poklesla potravinová soběstačnost. Podle Švihlíkové stoupá dovoz
potravin, ceny potravin, navíc máme zápornou potravinou bilanci, což je velmi špatná vizitka
pro zemi, která má všechny podmínky a předpoklady k potravinové soběstačnosti.
Navíc všichni vědí, že peníze, které chybějí, se rozkrádají, že je v naší zemi vysoká míra
korupce, že se rozlézá do celé společnosti, proniká systémem a ničí ho. Navíc je těžké určit
viníka, příčiny a ještě těžší je s tímto jevem něco smysluplně udělat – zdá se, že je to totiž
způsob chování, jakým mezi sebou naše společnost komunikuje.
Prioritní osa 3: Rozvoj území;
Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita
Nerovnoměrnost na globální úrovni již dávno dosáhla stupně, který ohrožuje vývoj
celého systému světového hospodářství (a podle některých i samotnou jeho existenci); a to
přinejmenším v oblasti morální a environmentální.
21 spoluautorů (většinou přírodovědců z celého světa) studie (2012): Nadcházející
proměna pozemské biosféry (nová studie o vlivu civilizace na prostředí) je přesvědčeno, že
lidstvo tlačí pozemský ekosystém k bodu zlomu.
Tento bod přirovnávají k okamžiku, kdy skončila doba ledová (konec doby ledové však
stimuloval rozvoj fauny a flory, nyní naopak hrozí rozsáhlé vymírání druhů a zničení
prostředí). [6]
Autorům studie je sice mnohdy vytýkán určitý skepticismus a přeceňování některých dat,
avšak oni sami uvádějí, že jim nejde o apokalyptickou spekulaci, ale o hledání odpovědí na
otázky, které vyvstávají. Dokládají na mnoha příkladech, že směřování k bodu zlomu
pozorují vědci v různých prostředích od malých jezírek po rozsáhlé korálové útesy
v oceánech.
Varují, že lidská civilizace ovlivňuje negativně již většinu naší planety – lidé radikálně
mění životní prostředí, ale i regionální klima (žijeme de facto v antropocénu, který je však pro
přirozený vývoj přírody jakýmsi parazitem a jejím destruktivním narušitelem). Typickým
příkladem je odlesňování krajiny - školsky známý příklad deštného pralesa v povodí
Amazonky, který se pozvolna proměňuje na savanu. Ekosystémy nejsou nikdy zcela
statické, ale evoluce bývá obvykle postupná. Příroda se neustále mění, je pro ni typická
dynamika, ale dynamika při zachování rovnováhy (tzv. dynamická rovnováha) i Sahara
prošla takovým vývojem, ale ta proměna trvala cca 5500 let.
A současné časté a výrazné ovlivňování některých parametrů: narušení potravního
řetězce, vymírání druhů, ztráta biodiverzity, zvyšování průměrných teplot atd. může, dle
názorů mnoha vědců, vést k náhlému zvratu.
V dávné minulosti tyto zlomy vyvolaly změny ve sluneční intenzitě, srážka s asteroidem
či supervulkanická aktivita; v současné době je tu přítomnost sedmi miliard lidí, globalizace,
nebývalá technika (lidská aktivita dominuje 43% zemského povrchu a její vliv se projevuje na
cca 90% planety (1/3 sladkovodních zdrojů využívají lidé; 20% všeho, co se narodí nebo
vyroste, spotřebovávají lidé).
Na mnoha místech světa již jsou regionální body zlomy v podstatě pozorovatelné
(změny regionálních monzunových systémů, klimatické změny…) a jen několik příkladů ze
střední Evropy (tedy i České republiky) - 10% hmyzu zcela vyhynulo jen za posledních 50 let;
50% hmyzu je ohroženo (např. čmeláci, kteří mají zásadní funkci v krajině (opylování) –
vymírají; mizí mokřady, remízky a většina druhů závislá na jejich ekosystémech; téměř
vyhynuly velké šelmy (medvěd, rys, vlk), i malá zvířata (sysel obecný)… Typickým znakem
přírody je však různorodost. Je to její podstatný znak. Jak se příroda bude chovat dál, pokud
člověk bude neustále narušovat její přirozeně fungující život?
V globálním měřítku - je ovšem už těžké seriózně určit, kde bod zlomu leží. I sami
přírodovědci mají mezi sebou značné rozpory. Trajektorie vývoje je však v podstatě zřejmá a
paradoxní. Podívejme se např. jen letmo na Českou republiku - denně ubývá na našem
území 10 ha půdy, která se mění v podstatě na beton. I laická veřejnost vidí změny, ke
kterým v naší krajině dochází - zvláště ta, která byla v průběhu 10 let sedmkrát vytopena
dvacetiletou či stoletou vodou. Přes všechny proklamace – měníme fungování krajiny,
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tradiční zemědělské postupy; ukrajujeme z přírody kousek po kousku a to vše ve jménu
technologického a ekonomického rozvoje. Ten se však také zadrhává přirozeně.
Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost
Se všemi přívlastky, se kterými se setkáváme v souvislosti s finanční a ekonomickou
krizí, nelze opomenout i obávanou krizi středních vrstev a v souvislosti s tím i krizi sociálního
státu. Žijeme v době, kdy přitom poptávka po zajištění roste a obyvatelstvo jeho určitý
standard považuje za zcela samozřejmý a současně naproti tomu paradoxně výrazně klesá
právě možnost jej plně uspokojovat. Populace se stává stále více sociálně zranitelná a
možnosti státu jsou přitom stále více omezované.
Např. prof. Keller predikuje významnou a víceméně negativní proměnu středních vrstev.
Možná očekávání se dají shrnout do několika bodů:
•
•
•
•

střední vrstvy další vývoj společnosti v podstatě nepřežijí,
budou postupně zbavovány všech významných funkcí (především know-how),
vzniknou vysokoškoláci typu A a B (větší množství vysokoškolsky vzdělané populace
typu B bude žen),
místo dělnictva zaujme tzv. proletariát služeb.

Tento vývoj v sobě tedy skrývá mnohá nebezpečí a speciálně nebezpečí spojená
s dalším vývojem právě středních vrstev. Jejich hlavním úkolem v době prosperující
společnosti byla tradičně stabilizace demokracie; na jejich vzestupu byl založen tzv.
americký sen či chceme-li i český sen. Ony jsou, zjednodušeně řečeno, tím hlavním
sociálním pilířem, o který se společnost opírá (ne-li na něm přímo stojí).
Vyvstává tedy otázka dalšího vývoje. Daný politický systém, stabilní a bezpečná
společnost je kromě jiného, přece založen a postavena i na rovnováze mezi sektorem
ekonomiky a sektorem sociálna. Co se stane, pokud je tato rovnováha výrazně narušena?
Netroufám si předikovat.
Podle výzkumu agentury Penn Schoen Berland jsou obyvatelé České republiky ve věku
18 až 30 let ke své budoucnosti podstatně skeptičtější než mladí lidé ve většině jiných zemí.
Plných 51 % mladých Čechů si totiž myslí, že stát, v němž žijí, má už své lepší dny za
sebou.
Do zahraničí by jich za prací vyjelo 65 %. Stejný názor přitom ve světě zastává pouze
třetina mladé populace. Mladí Češi jsou ve srovnání se svými cizími vrstevníky méně
optimističtí a mají více obav z budoucnosti. Za největší problémy své země považují
ekonomiku, sociální nerovnost, politickou nestabilitu a za svůj osobní problém přechod ze
školy do profesního života. Více než polovina se jich obává, že nebudou mít dost peněz na
důchod a budou proto muset pracovat až do smrti. [9]
Existuje cesta za lepšími zítřky? Ano – my cestu jistě teoreticky známe. Je velmi
podrobně a i smysluplně a jasně naznačena ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR.
Avšak její uskutečnění se zdá v intencích celospolečenských trendů velmi složité. Vývoj,
směr, tlaky na výkonnost, opomíjení neekonomických složek rozvoje (sociálních
a environmentálních) představuje vážná rizika pro budoucí stabilitu. Směr vývoje, však
nezměníme frázemi o tom, co by se mělo. Změnit se zřejmě musíme my.

Udržitelný rozvoj trochu jinak

Skutečné příčiny současných problémů nejen našich českých, ale i celosvětových, jsou
hluboké a jsou vyvolány prakticky stejnými důvody, které vedly k zániku většiny předchozích
relativně vyspělých civilizací. Detailně je možné nalézt mnoho jednotlivých důvodů, obvykle
však mají jednoho společného jmenovatele a tím je zaklínadlo trvalého hospodářského růstu.
Růstu ekonomiky je dosahováno požadavkem kladného přírůstku HDP (to je kladné
zpětné vazby), bez ohledu na dosaženou morální či kulturní úrovně dané společnosti.
A snem všech ekonomů je co největší přírůstek HDP. A to i přesto, že z teorie řízení víme,
že kladná zpětná vazby z principu vyvolává nestabilitu. [1]
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Z přírody víme, že žádné stromy nerostou do nebe, že každý organismus má svoji
optimální velikost, že se v přírodě střídají období rychlého vývoje s obdobími odpočinku.
V našem pojetí vývoje společnosti se rozvoj stal synonymem snahy o maximalizaci lidské
hrabivosti.
Chceme, aby fungovala sociální soudržnost, péče o přírodu, o děti, o seniory,
o demokracii. Jak toho chceme dosáhnout, když se tyto hodnoty ekonomicky nevyplácejí?
Chceme slušnost, poctivost, klid, jistotu, částečné pracovní úvazky, úctu. Jak toho chceme
dosáhnout, když se ve všech dimenzích života hodnotí, oceňuje a vítězí pouze výkon, síla
a schopnost prosadit sebe sama. Chceme zdraví? Ve všudypřítomném stresu, uspěchaném
světě, povrchnosti, citovém otupení společnosti, závislosti na počítačích a jiné technice,
kterou dokážeme natolik zneužít, že nám začala život v podstatě už i stěžovat a my jsme si
ho začali stěžovat tím, že nevíme, kdy je pro nás technika ještě užitečná a kdy nikoli.
Současná krize je převážně krizí hodnot a měla by nám ukázat jinou cestu udržitelného
rozvoje. Obávám se však, že ji nevidíme. Víme, co je naším cílem – humánní prosperující
spravedlivá společnost, ale nevíme, jak se k ní dostat. Myslíme si, že další hrabivostí,
dalšími investicemi, dalším zabetonováváním krajiny, dalšími zákony, dalšími volbami,
dalšími atomovými elektrárnami, dalšími supervýkonnými počítači, dalším ekonomickým
rozvojem se k ní přiblížíme. Co když, ale nejdeme správným směrem?
Potenciální (ne)možná cesta?
Připusťme, že problémy, které se kupí, jak v environmentální tak sociální i ryze osobní
rovině mohou mít hlubší příčiny a jejich řešení tudíž bude vyžadovat i sofistikovanější řešení
než se zdá. Postavme problém do jiného světla a zamysleme se nad tím, proč se společnost
ocitá v krizi a možná i v hlubší než si sama uvědomuje (pod tíhou problémů si to však již
zřejmě i začíná uvědomovat).
Připusťme, že člověk jako bio-sociální bytost obsahuje 4 dominantní dimenze, v kterých
se odehrává jeho osobní i pracovní život:
•
•
•
•

Biologickou
Racionální
Emocionální
Duchovní

Již ve starém Řecku existovala tzv. kalokagathia – harmonie těla a ducha. Moderní
způsob života tyto principy rovnováhy do značné míry deformoval. Do popředí se dostala
výrazně racionální složka člověka. Již od útlého věku je celý školský systém a posléze i celé
společenské klima zaměřeno na rozvoj především této složky. V teoretické rovině se sice
propaguje tělesné cvičení, pobyt v přírodě, ale ve skutečnosti jej má člověk žalostně málo
oproti času, který stráví v autě, u počítače, u televize atd. Přitom se jistě nejedná pouze
o zanedbání prevence, ale o celý systém, který je takto nastaven.
Emocionální a duchovní rovina je zanedbávána zcela, školský systém se k nim chová
jako, kdyby v podstatě neexistovaly. Společnost začíná reagovat, až v době ohrožení – po
nezvládnutých emocích; duchovní rovina je svázána náboženskými a obvykle velmi
zastaralými dogmaty, ale tyto stránky lidské osobnosti tu jsou a žádají si své místo. Člověk
v první pětině 20. století využívá asi pouze 10%-ní kapacitu svého mozku. Není právě nyní
čas na obrat v naší cestě. Rozvíjet i jiné složky v člověku? Není čas zastavit hektický
technologický a ekonomický rozvoj, který možná právě naráží na své hranice – právě proto,
abychom se probudili?
Možná bychom si měli uvědomit, co vytváří skutečné příčiny celosvětových katastrof,
globálních problémů, recesí a krizí. Možná, že už nepotřebujeme tolik nové technologie,
nová auta, nové banky, nový kapitál, nové manažerské metody, nové metody, jak udržet
trvale udržitelný neudržitelný rozvoj, možná, že potřebujeme něco zcela jiného. Je zřejmé, že
návrat do lůna přírody již není zcela možný, nemůžeme se přece vracet zpět – naše cesta
musí být cestou vpřed, ale cestou, která vede ke skutečnému respektu vůči přírodním
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zákonitostem a pochopení naší vlastní role v jejím rozsáhlém díle a zároveň se skutečně
snažit o rozvoj ducha.
Tou základní otázkou je, zda jsme opravdu vědomými lidmi, či jen tupými spotřebiteli, zda
stojíme na straně mocných, v jejich područí bezbranní vůči tlakům, či zda jsme na straně
utlačovaných, na straně boha peněz a moci, či na straně Země a skutečného Boha. Vývoj
k vyššímu stupni lidskosti, však bývá ve všech oblastech jen velmi pomalý – na neštěstí pro
nás. To je, podle mého názoru, skutečná a pravá podstata udržitelného rozvoje. Když se
nezměníme zevnitř, zahyneme a zahubíme i celou planetu. Kumulace kapitálu a moci by
neměl být smysl života, ale touha pozvednout sebe a celé lidstvo.

Shrnutí a predikce
Udržitelný rozvoj má tedy tři základní pilíře (někdy označované jako dimenze):
• Ekonomický
• Environmentální
• Sociální
Předmětem ekonomického pilíře je především:
• Udržitelný hospodářský rozvoj spojený s ekonomickou silou obyvatelstva.
Environmentální pilíř obsahuje v první řadě:
• Zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti, dále přírodních statků,
energie, surovin, prostoru a vůbec zdravého životního prostředí a zdravých přírodních
podmínek.
Sociální pilíř je nositelem aspektů:
• Kvalitního a důstojného života, zabezpečení lidských potřeb (fyziologických a dále
bezpečí, sociálních jistot, zdraví, lásky, uznání, sounáležitosti, úcty, seberealizace,
podpora rodinných hodnot. Je přirozeně spojován s fungováním politiky, veřejné
správy, právního státu, sociální sítě a občanské společnosti.
Idea udržitelného rozvoje je založena na harmonickém a vyváženém rozvoji všech tří pilířů.
Principy udržitelného rozvoje a to ve všech dimenzích (ekonomické, environmentální
a sociální) jsou nejen žádoucí, ale i nutné pro zachování Země i země následujícím
generacím alespoň v takovém stavu, v jakém ji máme my. Jejich implementace do reálného
života je často složitá a bude zřejmě permanentně narážet na explorativní charakter
ekonomiky i partikulárních zájmů. Bez jejich aplikace, nás však zřejmě čekají závažné
ekologické problémy, hluboká polarizace společnosti a zřejmě i sociální a kulturní regres.
Na závěr se nám tedy nabízí základní otázka.
Je možná:
• Udržitelná ekonomika,
• zachování přírodních hodnot,
• udržení sociálního smíru a kvality života
bez
• změny životního stylu,
• změny myšlení,
• změny hodnot?
Udržitelný rozvoj tedy v podstatě představuje harmonický vývoj a rovnováhu mezi třemi
základními oblastmi našeho života (ekonomickou, environmentální a sociální), což obsahuje
i celou řadu dalších a z toho vyplývajících aspektů vyváženého rozvoje – rovnováhu mezi
jednotlivými zeměmi, makroregiony, regiony; rovnováhu mezi společenskými skupinami,
rovnováhu mezi současným a budoucím vývoje. Příroda bez lidských zásahů obvykle
rovnováhu zachovat dokáže. Dokáže to i lidská komunita a její spolužití s ostatními
spoluobyvateli naší planety? Zdá se, že na tom bude záležet naše schopnost důstojného
života pro všechny a zřejmě i schopnost samotného přežití.
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There is no alternative. Slýchávají často demonstrující lidé na náměstích, ať je to ve
Španělsku, Řecku, Spojených státech amerických, České republice nebo jinde. Slovy
Slavoje Žižeka – socialismus selhal, kapitalismus krachuje. Možná, jde o příliš silné
zjednodušení, avšak s jistou dávkou pravdivosti této diagnózy jsme v podstatě denně
konfrontováni. Ve společnosti současné doby existuje výrazné sociální pnutí a frustrace. Lidé
ztrácejí jistoty, mají obavu o budoucnost, nevidí vývoj v naší zemi dobře. V globální
ekonomice, jak se zdá, mají výraznou šanci velcí hráči, ať už jsou to ekonomicky silné státy
či velké finanční skupiny. Slovy Václava Bělohradského: Konec studené války byla obrovská
příležitost k předefinování našich priorit. A co zbylo – strašidelné krvavé smetiště, které se
jmenuje třetí svět.
Známá česká ekonomka Ilona Švihlíková predikuje budoucnost např. v následujících
možných scénářích [8] :
o tragický scénář – cesta k fašizaci společnosti
o záchrana v podobě OSN - reforma shora
o radikální scénář – změna zdola (budováním skutečné občanské společnosti,
smysluplné demokracie a humánního přístupu k člověku)
Podobně vidí budoucí vývoj i významný český filozof a přírodovědec Václav Cílek [2]. On
popisuje svoji vizi budoucího možného vývoje následujícím způsobem:
o svět klopýtá, ale nějak se sám spraví
o stagnační scénář – pomalé nasouvání bídy
o katastrofický scénář – vysunutí z pole sociální i přírodní stability s následnými
otřesy
o smíšený scénář – dlouhodobé zhoršování problémů a náhlé skoky.
Významný český sociolog Jan Keller zase píše, o již zmiňované obavě, z re-feudalizace
společenských poměrů a naprosto netransparentní ekonomice i politickém rozhodování.
Vize budoucnosti jsou tedy plné obav; pochopitelně. Avšak podle většiny renomovaných
autorů jak ekonomického tak sociálního či environmentální zaměření není předem ještě nic
ztraceno, záleží pouze na nás, kam půjdeme. Predikce budoucnosti má vždy alternativní
řešení. Kauzalita dějů je však obvykle neúprosná. Dnešek je výsledkem včerejška a zítřek
bude takový, jaký ho dnes připravíme.
Cesta je ještě otevřená. Bez upřímné diskuse, humanizace společnosti, změny hodnot,
myšlení a cesty rozvoje každého jednotlivce, je však nebezpečí kulturního a sociálního
regresu jistě velmi vážné. Záleží tedy opravdu pouze na nás, zda lidstvo potřebný evoluční
krok dopředu udělá či nikoli.
Vydání tohoto článku bylo podpořeno z projektu Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů
realizovaných na Univerzitě Pardubice (IN2), registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0272.
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Význam komunitního výzkumu pro projektování sociálních
služeb
The importance of communit research for designing social
services
Ivona Buryová

Abstrakt:
Význam komunitního výzkumu při projektování sociálních služeb v rámci komunitního
plánování. Výsledky výzkumu ukazují velmi sporné využívání sociálních služeb občany
města z důvodu nedostatečné informovanosti a poukazují na problém statické klientely, která
sice kvantitativně splňuje požadavky organizací, poskytující sociální služby ale současně
brání ve využívání služby ostatním občanům, kteří ji potřebují. Prezentace výsledků
realizovaného výzkumu v roce 2014 ukazuje na nedostatky v komunitním plánování města v
předchozích letech a současně ukazuje možnosti řešení, které přispějí k efektivnějšímu
využívání sociálních služeb.

Klíčová slova:
komunita, sociální výzkum, kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, metodika výzkumu,
veřejnost, komunitní plánování, sociální služby, potřeby uživatelů sociálních služeb, klient,
informovanost.

Abstract:
The importance of the community research in designing of social services in community
planning. The research results show a very questionable use of social services by citizens of
the city due to lack of awareness and highlight the problem of static clientele that although
quantitatively meets the requirements of the organizations providing social services but also
prevents the use of the service to other citizens who need it. Presentation of results of the
research in 2014 shows shortcomings in community planning cities in previous years, and
at the same time shows the possible solutions that will contribute to a more effective use
of social services.

Key words:
community, social research, qualitative research, quantitative research, research
methodology, public, community planning, social services, the needs of users of social
services, client information.

Úvod
Prostředí sociálních služeb je charakterizováno množstvím vztahů mezi lidmi
a institucemi, které mají významný vliv na kvalitu života. Systém sociálních služeb doznal od
roku 2007 přijetím zákona o sociálních službách řadu významných změn. Zákon č. 208
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/2006, především upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám
v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a státem poskytovaného
příspěvku na péči. Přijetím této právní normy jsou dále stanoveny podmínky pro výkon
veřejné správy v oblasti sociálních služeb. Obcím se ukládá povinnost zjišťování potřeb
obyvatelstva, poskytování sociálních služeb osobám na svém území, zajišťovat dostupnost
informací a ukládá, zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.
Výsledkem procesu komunitního plánování sociálních služeb má být zejména systém
sociálních služeb na místní úrovni, odpovídající zjištěným potřebám a garantující efektivní
využívání finančních prostředků státu.
Před samotným procesem komunitního plánování by měl být naplánován a realizován
komunitní výzkum, který by definoval potřeby občanů, potřeby uživatelů sociálních služeb.
Všude se tak tomu neděje. Stále jsou ještě města a obce, kde se plánují sociální služby tzv.
„od zeleného stolu.“ Cílem takového plánování je průzkum kvality současných sociálních
služeb, který je realizován u uživatelů, kteří dlouhodobě službu využívají. Výsledek je vždy
skoro pozitivní a to stačí k tomu, že služba pro další období zůstává aktivní a čerpá potřebné
finanční prostředky.
V roce 2013 se Magistrát města Karviné domluvil s Obchodně podnikatelskou fakultou
v Karviné na přípravě a realizaci komunitního výzkumu, který by měl být podkladem pro
komunitní plánování pro následující čtyřleté období. Jedním z cílů komunitního výzkumu
mělo být povědomí občanů města o sociálních službách v Karviné.
Občané byli technikou dotazníků oslovováni způsobem: „jak by reagovali, pokud by
nastal problém, na koho by se obrátili, zdali znají název organizace, která poskytuje
potřebnou sociální službu.
Město Karviná každoročně pořádá „Veletrh sociálních služeb v Karviné“, kde jsou
prezentovány všechny sociální služby. Prostřednictvím různých stánků a informačních
materiálů, doprovodných akcí se snaží občany Karviné upoutat a informovat je. Dále vydává
i „Katalog sociálních služeb" v tištěné podobě i v podobě, dostupné na www stránkách
Sociální služby Karviná. Z těchto důvodů se předpokládalo, že informace občané města
Karviné mají a služby umí v případě potřeby využívat.
Je třeba podotknout, že takový typ komunitního výzkumu, který se uskutečnil koncem
roku 2013 a začátkem roku 2014 v Karviné, byl realizován poprvé.
Projekt komunitního výzkumu
Projekt komunitního výzkumu se skládal z několika částí:
1. Přípravná fáze – byla rozdělena:
První fáze:
• Stanovení cíle a priorit zkoumání se zadavatelem výzkumu – Magistrát města
Karviná – odbor Sociálních služeb.
• Rozdělení vybraných oblastí města Karviné pro účely komunitního výzkumu.
• Počet a výběr výzkumníků – studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
Druhá fáze:
• Sestavení dotazníku a jeho konzultace se zástupci skupiny komunitního plánování
města Karviná (byly doplňovány a pozměňovány otázky).
• Informativní školení výzkumníků (vybraných studentů), jehož cílem bylo:
vysvětlení cíle výzkumu,
seznámení s otázkami ve finální podobě dotazníku,
rozdělení do skupin,
seznámení s plánem města Karviné.
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Pro účely komunitního výzkumu byli vybráni studenti, kteří již absolvovali předměty
v rámci studijního oboru (Metody sociologického výzkumu a Statistiku). Celkem bylo
vytvořeno 10 skupin po pěti studentech (celkem 50 studentů OPF).
S každou skupinou byla individuálně prodiskutována demografická situace v dané
karvinské lokalitě (část města, kde žila větší část romského etnika a nezaměstnaných, část
města, kde bydleli převážně starší lidé, sídliště apod.).
Cílem schůzek byla strategie komunikace a způsoby chování studentů k respondentům,
aby nedocházelo ke konfliktům a nedorozuměním a byla tak zajištěna i vysoká návratnost
dobře vyplněných dotazníků.

2. Realizační fáze
Samotný terénní výzkum trval 4 týdny. Celkem bylo osloveno 4 000 občanů města
Karviné ve vybraných lokalitách. Hodnotitelných vyplněných dotazníků bylo 3 590.
Pro potřeby hodnocení byly dotazníky rozděleny do následujících skupin:
•
•
•
•
•
•
•

zaměstnaní,
nezaměstnaní,
občané v důchodu,
mateřská dovolená,
studenti,
osoby samostatně výdělečně činné,
jiná ekonomická aktivita.

Jak už bylo řečeno, jedním z cílů komunitního výzkumu bylo povědomí občanů města
Karviné o organizacích, poskytující sociální služby. Rozdělením respondentů do skupin jsme
tak mohli zkoumat, která skupina má větší či menší informace o poskytovaných službách.
Vedlejším produktem tohoto zkoumání byla i demografická analýza občanské struktury
města Karviné.

3. Fáze hodnocení výsledků výzkumu
Cílem příspěvku není podrobné vyhodnocení komunitního výzkumu. Jde o prezentaci
nejzajímavějších výsledků, které mohou oslovit odborníky a zájemce o komunitní výzkum,
sociální pracovníky a především ty, kteří plánují a realizují komunitní plánování.
V každém případě výsledky realizovaného komunitního výzkumu překvapily především
sociální pracovníky organizací, poskytující sociální služby ve městě Karviná i tým
komunitního plánování Magistrátu města.
Vybrané výsledky kvantitativního výzkumu veřejnosti města Karviné
Na otázku, „Kde by hledali informace o sociálních službách?“
Z celkového počtu oslovených občanů - 51,3% (1 843) uvedlo, že by se snažili získat
informace na Magistrátu města Karviné, 45,5% (1 635) respondentů by hledalo na internetu
nebo v místním tisku, 30,8% (1 107) respondentů v Info-centru města Karviné, 12,1% (433)
respondentů na Veletrhu sociálních služeb, (viz Graf 1)
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Graf 1: Informace o sociálních službách
Zdroj: Vlastní

Zarážejícím výsledkem bylo, že pouze 12% respondentů ví o “Veletrhu sociálních
služeb.”
Jak ukazuje Graf 2, o vydávání “Katalogu sociální služeb” ví celkem 39,8% respondentů,
z toho s ním nepřišlo do kontaktu 24,5% respondentů a 15,3% respondentů si jej již
prohlíželo. O “Katalogu sociálních služeb” vůbec neví 59,7% respondentů. 0,5%
respondentů otázku nezodpovědělo.

Graf 2: Povědomí o vydávaném Katalogu sociálních služeb
Zdroj: Vlastní

V dotazníku byla klíčová otázka č. 3, která svými podotázkami směřovala
ke konkrétnímu sociálnímu problému, se kterým by se občan mohl setkat. Výsledky
korespondovaly s výsledkem předcházejících otázek. Více jak polovina oslovených neví,
na koho se konkrétně obrátit.
Graf 3 vypovídá, že 60% respondentů neví, kam se obrátit, pokud by museli řešit
drogovou závislost. Necelých 40% ví a obrátili by se nejčastěji na zdravotnickou organizaci
nebo svého lékaře.
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Graf 3: Kam se obrátit při problému se závislostí
Zdroj: Vlastní

Pokud by se dostali do problému se zdravotním handicapem, více jak polovina si opět
neví rady. Ostatní - 30% by se obrátilo na svého lékaře a zdravotnickou organizaci. Výsledky
ukazuje Graf 4.

Graf 4: Kam se obrátit v případě zdravotního handicapu
Zdroj: Vlastní

Problémy, související s výchovou dítěte a vyhledáním příslušného poradenství, neví jak
řešit 70% z celkového počtu oslovených občanů. Pomoc při péči o seniory – necelá polovina
respondentů. Pokud by se dostali do dluhů – 80% oslovených občanů neví, kde hledat
pomoc. Pokud by došlo ke ztrátě bydlení, 70% respondentů neví, kam se obrátit.
Pozitivnějším výsledkem bylo, že pokud by přišli o práci, ví, že se mají obrátit
na příslušný Úřad práce – 71%. Pouze necelá čtvrtina nemá povědomí, jak by situaci řešili
(Graf 5).

Graf 5: Řešení problému nezaměstnanosti
Zdroj: Vlastní

Druhá část dotazníku směřovala ve svých otázkách na využívání sociálních služeb,
na spokojenost se službami a zejména na informaci, od koho se o sociální službě dozvěděli.
Odpovídali pouze ti respondenti, kteří sociální službu někdy využili nebo dosud využívají.
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Zde jsme si chtěli ověřit kromě jiného, jaký zdroj informací využívají, když už sociální službu
potřebují. Hypoteticky jsme předpokládali, že hledali informace v „Katalogu sociálních
služeb“ nebo v příslušné organizaci, která službu poskytuje.
Jak výsledky ukázaly, není tomu tak. Navíc odpovědi byly podobné jako
u předcházejících otázek.
Jak ukazuje Graf 6, z celkového počtu respondentů využívalo nebo dosud využívá
sociální službu jen 18% z celkového počtu oslovených občanů. Na otázku jakou službu,
respondenti odpovídali značně rozdílně. Nejčastější odpovědi: úřad práce (212
respondentů), pečovatelská služba (52 respondentů), domov pro seniory (48 respondentů),
Modrý kříž (30 respondentů), azylový dům (30 respondentů). Následují početně
bezvýznamné odpovědi.

Graf 6: Počet respondentů, kteří přišli do kontaktu se sociální službou
Zdroj: Vlastní

Více jak polovina oslovených občanů města Karviné byla, nebo je, se sociální službou
spokojena. Na otázku, odkud se o službě dozvěděli, odpovědělo více jak 50%, že od přátel
a známých, následně od svého lékaře. Mezi mizivé % patřil „Katalog sociálních služeb“
a „Veletrh sociálních služeb.“ Viz. Graf 7.

Graf 7: Zdroj informací o poskytované sociální službě
Zdroj: Vlastní

V souvislosti s informovaností o sociálních službách byla v dotazníku otázka, zdali by
uvítali zřízení telefonního informačního centra. Jak z výsledku vyplynulo, skoro 70%
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respondentů by telefonní informační centrum uvítalo, necelých 30% je považuje za zbytečné
(Graf 8).
Zde je třeba zmínit fakt, že je pro občany určitě přijatelnější, pokud mohou o svých
problémech hovořit se sociálním pracovníkem tzv. „anonymně“ přes telefon, než osobně.
Dalším pozitivem je rychlejší řešení problému, okamžité podání potřebného kontaktu apod.

Graf 8: Zřízení telefonního informačního centra
Zdroj: Vlastní

Na otázku: „Co by se podle vás mělo v Karviné zlepšit v oblasti sociální pomoci?“
Odpovědělo skoro 40% oslovených respondentů, že jim chybí informovanost
o sociálních službách (viz.: Graf 9).

Graf 9: Návrhy zlepšení v oblasti sociální pomoci
Zdroj: Vlastní

Jak z výsledků komunitního výzkumu ve městě Karviná vyplývá, občané nejsou
dostatečně informováni o poskytovaných sociálních službách. Při rozboru informačních
kanálů, které město Karviná má, se dá konstatovat, že jsou dostatečné a každý, kdo
informaci potřebuje, ji určitě najde v „Katalogu sociálních služeb“, který je k dispozici v tištěné
podobě na Magistrátu města Karviná i v podobě elektronické, na www stránkách. Otázkou je,
proč tedy občané nabízené možnosti nevyužívají? Co ovlivňuje jejich informovanost
o sociálních službách?
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Shrnutí
O výsledcích komunitního výzkumu bylo diskutováno jak se členy skupin komunitního
plánování, tak i se zástupci organizací, které sociální služby poskytují. Všichni jednoznačně
ocenili komunitní výzkum, který jim dal směr a úkoly pro komunitní plánování. Současně
se hledaly důvody špatné informovanosti občanů i přes intervence, které odbor Sociálních
služeb Magistrátu města Karviné pravidelně pro občany realizuje.
Jedním z důvodů je, že občan hledá příslušnou sociální službu až tehdy, pokud nastane
určitá sociální situace či sociální problém. Je určitě pozitivní, že se procentuálně významně
obrací na pracovníky Magistrátu města. Už méně potěšitelný je fakt, že nevyužívá tištěného
„Katalogu sociálních služeb,“ který tam je k dispozici zcela zdarma.
Dalším možným důvodem jsou internetové stránky, které by mohly být pro občany
jednodušší při hledání vybrané sociální služby způsobem, že zadají problém a systém je
bude navigovat na příslušnou sociální službu a organizaci, která ji poskytuje. Z výzkumu totiž
vyplynulo, že využívání internetu, při zjišťování informací o sociálních službách, bylo
u oslovených občanů na druhém místě (Graf 1).
V neposlední řadě jde i pořádání „Veletrhu sociálních služeb,“ který je pouze dva dny,
jedenkrát ročně, což je pravděpodobně nedostačující.
Další otázkou, která vyvstala z výsledků výzkumu je: „Jakým způsobem naplňují
organizace sociálních služeb kapacity klientů, při tak nízké zkušenosti občanů se službami?“
Dalším zkoumáním (kvalitativní výzkum organizací sociálních služeb v Karviné), bylo
zjištěno, že kapacita naplnění klientelou je na hranici možností, dokonce v některých
organizacích (domov pro seniory, nízkoprahová centra apod.) nemohou uspokojit požadavky
všech, kteří o službu žádají.
Jak se ukázalo, tak důvodem, kromě jiných, je, že sociální služba je využívaná klienty
i několik let (platí to i o nízkoprahových centrech, stacionářích pro fyzicky i mentálně
postižené, azylové domy, ubytovny pro sociálně slabé apod.). To znamená, že je zde nízká
nebo skoro neexistující fluktuace klientů. Kapacita organizace je ale naplněna. O změnu
stavu nestojí samozřejmě klienti ale ani samotní sociální pracovníci. Naopak. Z rozhovorů
s nimi bylo zjištěno, že je pro ně daleko jednodušší, navázání dlouhodobého vztahu s klienty.
Jsou na sebe vzájemně adaptovaní, což sociálním pracovníkům ulehčuje náročnou práci
a klienti si na nové prostředí nebo na nové odborníky zvykat nechtějí. Takže se jen
sporadicky stává, že klient mění zařízení, protože se jeho psychosociální nebo zdravotní
stav zlepšil a není k tomu nucen ani svým okolím.
Tento statický stav způsobuje, že se informace o příslušné sociální službě nešíří
dostatečně mezi občany, protože se klientela nestřídá a nevyužívá ji tím pádem stále více
lidí. Potvrzují to i výsledky komunitního výzkumu.
Komunitní výzkum, realizovaný v roce 2014, přinesl kromě zajímavých výsledků pro
komunitní plánování i pozitivum pro další spolupráci mezi Magistrátem města Karviná
a Obchodně podnikatelskou fakultou. Pro studenty bylo zajímavou zkušeností zkoumání
v terénu i v aplikaci znalostí ze statistiky, při vyhodnocování získaných údajů. Pro vedení
města a sociální pracovníky v organizacích poskytujících sociální služby byl výzkum
důležitou zpětnou vazbou.
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Parlamentní diskuse ohledně vytvoření vyšších územních
samosprávných celků
Parliamentary debates on creation of higher territorial selfgoverning units
Stanislav Caletka
Abstrakt:
Příspěvek je zaměřen na proces reformy veřejné správy, především na vznik nových vyšších
územních samosprávných celků. Po roce 1989 probíhala na půdě českého parlamentu celá řada
debat ohledně nejvhodnějšího územně správního uspořádání České republiky. Zvažovány byly
zejména dvě varianty, které měly v dějinách české správy své historické místo, a sice zřízení
zemské a krajské. Současná podoba českých vyšších územních samosprávných celků je tak
výsledkem čistě politického rozhodování v letech 1992 – 2000.
Klíčová slova:
vyšší územní samosprávné celky, reforma veřejné správy, Parlament České republiky
Abstract:
This paper is focused on the process of public administration reform, especially on the creation of
new higher territorial self-governing units. A number of debates concerning the most appropriate
territorial and administrative division of the Czech Republic were held in the Czech Parliament after
1989. Two variants – that have tradition in the history of Czech public administration - were
considered: namely lands and regions. The current form of the Czech higher territorial selfgoverning units is the results of political decisions made in the years 1992 – 2000.
Key words:
higher Territorial Self-Governing Units, Public Administration Reform, Parliament of the Czech
Republic

Úvod
Po pádu komunistického režimu bylo nutné v tehdejším Československu provést celou řadu
reforem. Došlo tak nejen k transformaci politického systému a ekonomiky, ale muselo dojít také
k reformě veřejné správy. Proces celospolečenské transformace komplikoval složitý vztah mezi
oběma částmi federace, který vedl k rozpadu Československa. Reforma veřejné správy a vznik
nových vyšších územních samosprávných celků tak již byla v kompetenci samostatné České
a Slovenské republiky. Celý proces vytváření vyšších územních samosprávných celků (dále
VÚSC) byl poměrně zdlouhavý. Protože se jednalo čistě o politické rozhodnutí, přispělo k dlouho
trvajícímu hledání finálního řešení hned několik aspektů, mezi které můžeme zařadit složení
Poslanecké sněmovny, vládní politiku i ambice politických stran či přímo jednotlivých poslanců.
V následujících kapitolách budou představeny návrhy, které se objevily na programu jednání obou
komor českého parlamentu od roku 1993. Právě následující stručný přehled může dokreslit
složitost projednávání prvního kroku reformy veřejné správy, kterým byl vznik krajů, jakožto nových
VÚSC.
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Historické aspekty krajského zřízení
Krajské zřízení není v rámci dějin české veřejné správy ničím novým. S kraji se můžeme
v různé podobě setkat jak ve středověku, tak i v novověku. V rámci novodobých dějin české,
respektive československé, veřejné správy, bylo krajské zřízení poprvé zavedeno v roce 1949.
Po druhé světové válce došlo v Československu k vytvoření systému národních výborů, které
fungovaly jako prozatímní orgány veřejné správy. Kraje byly ustaveny po komunistickém převratu
v roce 1948, na základě Ústavy 9. května, a nahradily tak do té doby fungující zemské zřízení.
Správní soustava republiky byla vytvořena na bázi obce-okresy-kraje. Právě příslušné národní
výbory se staly nositeli státní moci na obecní, okresní a nově také krajské úrovni. V českých
zemích bylo na základě zákona o krajském zřízení č. 280/1948 Sb. ustaveno třináct krajů, 1
na Slovensku krajů šest 2 a postavení hlavního města Prahy upravil zvláštní zákon. Změnu v počtu
krajů přinesl zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Dosavadních devatenáct
československých krajů bylo nahrazeno deseti novými, které vznikly sloučením krajů z roku 1949.
V českých zemích bylo ustaveno sedm krajů 3 a na Slovensku tři kraje. 4 Tento zákon je stále
v platnosti a v podstatě částečně komplikuje nové krajské zřízení, což bylo v parlamentních
debatách často zmiňováno kritiky současného počtu krajů. Je třeba také zmínit, že tento zákon
nerespektoval historické hranice mezi Čechami a Moravou, kdy se některá města a obce ležící
historicky na Moravě staly součástí českých krajů. Po pádu komunistického režimu došlo k obnově
samosprávy (zákon č. 294/1990 Sb.). Základem místní samosprávy se staly obce. Na okresní
a krajské úrovni došlo ke zrušení národních výborů, místo nich byly v okresech zřízeny okresní
úřady s relativně vysokou působností v oblasti státní správy, nicméně na krajské úrovni nové
demokratické úřady zřízeny nebyly. Vzhledem k vyostřené atmosféře vyvolané potřebou nového
státoprávního uspořádání mezi Čechy a Slováky nebyla otázka vytvoření nových VÚSC nijak
řešena. Obrat přišel po rozpadu společného státu a po schválení nové české ústavy, která otevřela
cestu pro decentralizaci, jejíž nutnou podmínkou byla reforma veřejné správy. Tu je možné
„rozdělit do tří dílčích úseků: 1) vznik krajské úrovně samosprávy; 2) vznik obcí tzv. třetího typu
a zánik okresních úřadů; 3) reforma státní správy, zejména na úrovni centrálních státních
orgánů.“ 5
Ústavní základy územní samosprávy
Základy územní samosprávy jsou definovány Ústavou České republiky, konkrétně Hlavou
sedmou, byť sama Ústava nové VÚSC nekonstituovala. Podstatný je Článek 99, který říká, že:
„Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje,
které jsou vyššími územními samosprávnými celky.“ Nicméně sněmovní tisk číslo 152, vládní
návrh Ústavy České republiky, který se projednával v České národní radě v roce 1992, zněl při
předložení následovně: „Česká republika se člení na obce a vyšší územní samosprávné celky
s názvem kraj nebo region nebo země.“ 6 Tehdy ještě nebylo zřejmé, v jaké podobě nové VÚSC
vzniknou, proto návrh v tomto ohledu předjímal několik možností. Článek 100 Ústavy v odstavci 3
pak definuje, že „vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.“
Vzhledem k výše popsanému tak nová česká Ústava zakotvila, jakým způsobem budou nové
VÚSC vznikat - pro přijetí ústavního návrhu zákona je třeba třípětinové většiny všech poslanců
1
2
3

4
5
6

Pražský, Českobudějovický, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Hradecký, Pardubický, Jihlavský, Brněnský,
Olomoucký, Gottwaldovský a Ostravský.
Bratislavský, Nitranský, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský.
Středočeský (okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ,
Praha-západ, Příbram a Rakovník), Jihočeský (okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec,
Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor), Západočeský (okresy Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy,
Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov), Severočeský (okresy Česká Lípa, Děčín,
Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem), Východočeský
(okresy Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily,
Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí), Jihomoravský (okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou)
a Severomoravský (okresy Bruntál, Frýdek-Místek, (Jeseník-ustaven 1996), Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava,
Ostrava-město, Přerov, Šumperk a Vsetín).
Západoslovenský, Středoslovenský a Východoslovenský.
Valeš, Lukáš: Politologické aspekty veřejné správy, str. 73
V rámci legislativního procesu došlo k úpravě tohoto článku, když výsledný text zněl: „Česká republika se člení na
obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Vyššími územními samosprávnými celky jsou země
nebo kraje.“
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a třípětinové většiny přítomných senátorů. Toto ustanovení tak v podstatě ještě více komplikovalo
vytvoření VÚSC, protože takový návrh musel být ve Sněmovně podpořen minimálně 120 poslanci.
Volební období 1992 – 1996
Několik návrhů na vytvoření nových VÚSC bylo předloženo v prvním funkčním období
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, žádný z nich ale nakonec nebyl přijat.
Je třeba zmínit, že v tomto volebním období byla ve sněmovně zastoupena také politická
reprezentace akcentující specifické postavení Moravy. 7
Poslanec František Kačenka (ČMUS) a 64 dalších, předložili návrh zákona o územní
samosprávě a státní správě v České republice (sněmovní tisk 836, 1994), na základě kterého měly
být vytvořeny tři vyšší územní celky. Jedním z nich mělo být Hlavní město Praha a zbývající dva
měly být v historických hranicích Čech a Moravy. Kromě vytyčení území těchto celků návrh
obsahoval také jejich působnost, orgány apod. Návrh zákona byl zamítnut na 18. schůzi
Sněmovny.
V roce 1994 předložila dva návrhy zákonů, které se týkaly VÚSC, také vláda, kdy zástupcem
navrhovatele byl místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu,
Jan Kalvoda (ODA). Šlo o ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků (tisk
1077, 1994) a ústavní zákon o působnosti vyšších územních samosprávných celků (tisk 1129,
1994). Podle vládního návrhu mělo na území České republiky vzniknout celkem sedmnáct VÚSC.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pražský - území hlavního města Prahy a okresů Praha-východ a Praha-západ
Kladenský - okresy Kladno, Beroun, Příbram a Rakovník
Mladoboleslavský - okresy Mladá Boleslav a Mělník
Kolínský - okresy Kolín, Benešov, Kutná Hora a Nymburk
Budějovický - okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek,
Prachatice, Strakonice a Tábor
Plzeňský - okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany
a Tachov
Karlovarský - okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov
Ústecký - okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad
Labem
Liberecký - okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily
Královéhradecký - okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou
a Trutnov
Pardubický - okresy Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí
Jihlavský - okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou
Brněnský - okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Prostějov, Vyškov
a Znojmo
Opavský - okresy Opava, Bruntál a nově vytvořený okres Jeseník
Olomoucký - okresy Olomouc, Přerov a Šumperk
Ostravský - okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-město
Zlínský - okresy Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín

V rámci poměrně bouřlivého projednávání vystoupilo 29 poslanců a bylo podáno celkem 30
pozměňovacích návrhů. 8 Tiskem se zabývala také Stálá komise Poslanecké sněmovny pro
reformu veřejné správy. Výsledkem jednání komise byl návrh dvou modelů nového územního
členění. (tisk 1768, 1995) 9 Nakonec byl na základě hlasování projednáván právě návrh ve znění
7
8

9

Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko získalo ve volbách do České národní rady
v roce 1992 (na základě kterých Poslanecká sněmovna vznikla) celkem 5,87% hlasů.
Přehled všech pozměňovacích návrhů by výrazně přesahoval rozsah tohoto příspěvku. Diskuze k tomuto návrhu
zákona je k dispozici na stránkách Poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/032schuz/321.html, http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/032schuz/32-4.html
V první variantě se jednalo o vytvoření třinácti celků. Od předloženého vládního návrhu se tato varianta lišila
ve středočeském prostoru, kde komise navrhla ponechat jeden přirozený region, a také v oblasti severní Moravy
a Slezska, kde komise navrhla vytvoření jednoho kraje na místo krajů dvou. Druhá varianta pak počítala
s vytvořením osmi krajů, které byly v podstatě totožné s výše zmíněnými kraji z roku 1960, jedinou výjimkou byl nově
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sněmovní Stálé komise. Návrh projednaly všechny sněmovní výbory, které připravily společnou
zprávu k diskutované problematice (tisk 1809, 1995). 10 Tento návrh ale také nebyl přijat, když byl
zamítnut na 32. schůzi.
V prvním volebním období byl předložen také návrh skupiny poslanců zastoupených
poslancem Josefem Ježkem (ODS/nez./ODA, tisk 1912, 1995). Podle tohoto návrhu mělo dojít
k vytvoření devíti celků. Šlo tedy o podobný návrh, jaký představila Stálá komise Poslanecké
sněmovny pro reformu veřejné správy (viz výše). Také u tohoto tisku bylo předloženo několik
pozměňovacích návrhů. 11 Návrh zákona prošel až do závěrečného třetího čtení, kde byl nakonec
zamítnut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pražský - území hlavního města Prahy
Středočeský - okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá
Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník
Jihočeský - okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov,
Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor
Západočeský - okresy Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeňjih, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov
Severočeský - okresy Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem
Východočeský - okresy Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod,
Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov a Ústí nad Orlicí
Jihomoravský - okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava,
Třebíč, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou
Středomoravský - okresy Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Uherské
Hradiště, Vsetín a Zlín
Moravskoslezský - okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín,
Opava, a Ostrava-město

Skupina poslanců zastoupená Jiřím Drápelou (LSU/HSD-SMS/ČMUS/nez.) předložila další
návrh ústavního zákona na vytvoření VÚSC (tisk 1915, 1995). Podle jejich návrhu mělo být zřízeno
pět ve své podstatě nesourodých celků. Obdobný návrh podala poslankyně Mazalová
při projednávání návrhu poslance Ježka. Návrh poslance Drápely neměl ve Sněmovně šanci
na úspěch a byl zamítnut již v prvním čtení na 37. sněmovní schůzi.

vytvořený Středomoravský kraj, tvořený okresy Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Při projednávání
v některých sněmovních výborech bylo navrženo vytvořit z Prahy samostatný celek.
10 Shodná s variantou dvě Stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy, tedy osm krajů.
11 Např. výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí navrhl rozdělit Severočeský kraj na dva celky –
Severočeský a Liberecký (okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily).
Poslanec Josef Ježek (ODS/nez./ODA) navrhl dva další pozměňovací návrhy: 1) vznik dvou krajů – Českého
a Moravskoslezského a 2) Severočeský kraj rozdělit na dva kraje (Severočeský a Liberecký), stejně jako
Východočeský kraj (Hradecký - okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov;
a Pardubický – okresy Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí).
Poslankyně Gerta Mazalová (HSD-SMS/nez./ČSSD) navrhla vytvoření pěti VÚSC, které byly totožné jako níže
uvedený návrh poslance Jiřího Drápely.
Poslanec František Kačenka (ČMUS) požadoval, aby byl místo Jihomoravského a Středomoravského kraje vytvořen
jeden kraj Moravský
Poslanec Vladimír Řezáč (LB/ČSSD) podal obsahově shodný návrh s návrhem výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí, tedy návrh na vytvoření Libereckého kraje.
Poslanec Petr Kavan (HSD-SMS/nez.) navrhl vytvoření tří VÚSC: 1) Pražský (území hlavního města Prahy),
2) Český (území české země v historických zemských hranicích platných k 31.12.1948) a 3) Moravsko-Slezský
(území moravsko-slezské země v historických zemských hranicích platných k 31.12.1948).
Poslankyně Hana Tomanová (ODS) se připojila k návrhu poslance Ježka na rozdělení Východočeského kraje
do dvou celků, Hradeckého a Pardubického.
Poslanec Jaromír Kalus (ODS) např. požadoval rozdělení Moravskoslezského kraje na dva celky: Opavský (okresy
Bruntál, Jeseník, Opava) a Ostravský (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava-město). V případě
nepřijetí tohoto jeho návrhu také požadoval změnu názvu kraje na Slezský.
Poslanec Rudolf Opatřil (ČMUS) pro změnu požadoval změnu názvu Moravskoslezského kraje
na Slezskomoravský.
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I. VÚSC (sídlo Praha) – území hlavního města Prahy, okresy Praha-východ a Prahazápad
II. VÚSC (sídlo Plzeň) - okresy Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice,
Cheb, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kladno, Klatovy, Karlovy Vary, Louny, Most,
Písek, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Prachatice, Příbram, Rakovník,
Strakonice, Sokolov, Tábor, Tachov
III. VÚSC (sídlo Hradec Králové) - okresy Benešov, Česká Lípa, Děčín, Havlíčkův Brod,
Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Liberec,
Litoměřice, Mělník, Mladá Boleslav, Náchod, Nymburk, Pardubice, Pelhřimov,
Rychnov nad Kněžnou, Semily, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí
IV. VÚSC (sídlo Brno) - okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Jihlava, Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Svitavy, Šumperk, Třebíč, Uherské
Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou
V. VÚSC (sídlo Ostrava) - okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín,
Opava, Ostrava-město
Volební období 1996 – 1998
Po volbách v roce 1996 se změnilo složení dolní parlamentní komory, nicméně diskuze
ohledně VÚSC byly stále aktuální. Svůj návrh v této záležitosti podala také skupina
republikánských poslanců zastoupená Miroslavem Sládkem (tisk 230, 1997). Jejich návrh byl
Sněmovnou zamítnut již v rámci prvního čtení. Republikáni navrhovali vytvoření tří celků:
1.
2.
3.

Země Praha – území hlavního města Prahy
Země Česká – území okresů českých krajů (na základě krajů z roku 1960)
Země Moravskoslezská – území okresů moravských krajů (na základě krajů z roku
1960)

V červnu 1997 předložila vláda (zastoupená ministry Vlastou Parkanovou a Janem
Rumlem) návrh zákona o vytvoření VÚSC, který se stal základem pro nové krajské zřízení.
Původní vládní návrh (tisk 218, 1997) předpokládal vznik třinácti samosprávných celků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pražský (sídlo Praha) – území hlavního města Prahy
Středočeský (sídlo Praha) – okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora,
Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník
Budějovický (sídlo České Budějovice) – okresy České Budějovice, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor
Plzeňský (sídlo Plzeň) – okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeňsever, Rokycany a Tachov
Karlovarský (sídlo Karlovy Vary) – okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov
Ústecký (sídlo Ústí nad Labem) – okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most,
Teplice a Ústí nad Labem
Liberecký (sídlo Liberec) – okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily
Královéhradecký (sídlo Hradec Králové) – okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod,
Rychnov nad Kněžnou a Trutnov
Pardubický (sídlo Pardubice) – okresy Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy
a Ústí nad Orlicí
Brněnský (sídlo Brno) – okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Jihlava,
(okres Třebíč ve výčtu chyběl), Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou
Olomoucký (sídlo Olomouc) - okresy Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk
Ostravský (sídlo Ostrava) – okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový
Jičín, Opava a Ostrava-město
Zlínský (sídlo Zlín) – okresy Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín

Na základě projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně bylo předloženo hned
několik pozměňovacích návrhů, jak už tomu u tohoto typu sněmovních tisků bývá. Pro současné
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krajské zřízení byl zcela klíčový pozměňovací návrh ústavně právního výboru a výboru
pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tyto výbory totiž ve svých usneseních
navrhly vytvoření Jihlavského kraje na území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč
a Žďár nad Sázavou. Navíc byl okres Hodonín přiřazen z kraje Zlínského do kraje Brněnského
a okres Jeseník z Ostravského kraje do Olomouckého kraje. Právě tento pozměňovací návrh 12 byl
ve Sněmovně schválen. Stejně tak byl schválen i pozměňovací návrh poslance Zdeňka Zajíčka,
aby účinnost zákona byla od 1. ledna 2000. Celý návrh zákona, schválený poslanci dne 23. října
1997 (pro hlasovalo 128 poslanců a poslankyň), byl následně postoupen k projednávání do Senátu
(senátní tisk 1997/86/0), kde byl projednán a schválen dne 3. prosince 1997 (pro hlasovalo
44 senátorů a senátorek). Prezident Havel pak zákon podepsal dne 16. prosince 1997. Výsledkem
celé řady diskusí, politických střetů a kompromisů se tak stal ústavní zákon č. 347/1997 Sb.,
o vytvoření vyšších územních samosprávných, na základě kterého došlo k vytvoření čtrnácti
nových krajů. V další etapě reformy veřejné správy pak byly přijaty další důležité zákony, mezi
kterými nechyběl zákon č. 129/2000 Sb, o krajském zřízení, nebo zákon č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů. První krajské volby proběhly na podzim roku 2000, následně byly
ustaveny nové krajské orgány.
Souběžně s vládním návrhem zákona o VÚSC (viz výše) byly Sněmovnou projednávány také
dva návrhy poslanců Kulky a Grulicha. Dušan Kulka (ODA) ve svém návrhu (tisk 194, 1997)
požadoval vznik třinácti VÚSC (Pražský, Budějovický, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký,
Královéhradecký, Pardubický, Jihlavský, Brněnský, Olomoucký, Ostravský a Zlínský kraj). Praha
a středočeské okresy tedy měly tvořit jednotný Pražský kraj, navíc byl okres Jeseník zařazen
do Olomouckého kraje. Návrh sice prošel prvním čtení, ale následně byl navrhovatelem vzat zpět.
Poslanec Václav Grulich (ČSSD, tisk 201, 1997) navrhoval vznik devíti krajů, jednalo
se v podstatě o podobný koncept, jaký prezentoval poslanec Josef Ježek. Vytvořeny měly být kraje
v hranicích z roku 1960, ale samostatným krajem měla být Praha a nově by byl ustaven také kraj
Středomoravský na území okresů Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Uherské
Hradiště, Vsetín a Zlín. 13 Vzhledem ke schválení vládního návrhu zákona poslanec Grulich vzal
svůj návrh zpět na 23. schůzi Sněmovny.

12 Další pozměňovací návrhy k tomuto tisku předložili například tito poslanci:
Poslanec Václav Frank (KSČM) navrhoval již několikrát zmíněnou variantu devíti krajů – kraje z roku 1960 doplněné
nově vytvořeným Středomoravským krajem se sídlem v Olomouci, jehož území měly tvořit okresy Jeseník, Kroměříž,
Olomouc, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín a Šumperk.
Poslanec Václav Grulich (ČSSD) podal shodný návrh zákona jako poslanec Frank (devět krajů). Moravskoslezský
kraj nesl název Slezskomoravský.
Poslanec Oldřich Vojíř (ODS) požadoval vytvoření Mosteckého kraje se sídlem v Mostě (území okresů Chomutov,
Louny a Most).
Poslanec Robert Kolář (ODS/US) navrhl vytvoření 27 krajů: 1) Kraj Praha (Hlavní město Praha), 2) Kraj Praha
a okolí (okresy Praha-západ, Praha-východ, Kladno a Mělník), 3) Kraj Brdy (okresy Příbram, Benešov, Rakovník
a Beroun), 4) Kraj Horní Polabí (okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav), 5) Kraj Lužicko (okresy
Děčín, Česká Lípa, Liberec a Jablonec nad Nisou), 6) Kraj Dolní Polabí (okresy Teplice, Ústí nad Labem 7
a Litoměřice), 7) Kraj Krušnohorsko (okresy Chomutov, Most a Louny), 8) Kraj Poohří (okresy Sokolov, Cheb
a Karlovy Vary), 9) Kraj Plzeňsko (okresy Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany), 10) Kraj Český les
(okresy Klatovy, Tachov a Domažlice), 11) Kraj Pootaví (okresy Strakonice, Prachatice, Český Krumlov a České
Budějovice), 12) Kraj Povltaví (okresy Písek, Tábor, Pelhřimov a Jindřichův Hradec), 13) Kraj Vysočina (okresy
Chrudim, Havlíčkův Brod a Svitavy), 14) Kraj Orlicko (okresy Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí), 15)
Kraj Střední Polabí (okresy Hradec Králové a Pardubice), 16) Kraj Podkrkonoší (okresy Semily Trutnov a Děčínchyba v návrhu, měl být pravděpodobně Jičín), 17) Kraj Brno (okres Brno-město), 18) Kraj Brno okolí (okresy Brnovenkov, Blansko a Vyškov), 19) Kraj Podyjí (okresy Znojmo, Břeclav a Třebíč), 20) Kraj Horácko (okresy Jihlava
a Žďár nad Sázavou), 21) Kraj Valašsko (okresy Zlín a Vsetín), 22) Kraj Jesenicko (okresy Jeseník, Šumperk,
Bruntál a Opava), 23) Kraj Ostrava (okres Ostrava-město). 24) Kraj Ostrava okolí (okresy Karviná a Frýdek-Místek),
25) Kraj Slovácko (okresy Uherské Hradiště a Hodonín), 26) Kraj Haná (okresy Olomouc a Prostějov) a 27) Kraj
Pomoraví (okresy Kroměříž, Přerov a Nový Jičín).
Poslanec Jaromír Kalus (ODS) přišel opět s návrhem na vytvoření Opavského kraje se sídlem v Opavě (okresy
Bruntál, Jeseník a Opava).
Poslanec Ivan Langer (ODS) navrhl změnu u pozměňovacího návrhu poslance Koláře, když požadoval vyjmutí
Kroměříže z Kraje Pomoraví a přiřazení ke Kraji Haná.
13 V jeho návrhu byly dány ke zvážení ještě dvě varianty: Varianta A počítala se čtrnácti kraji, které byly v podstatě
totožné se schváleným zákonem č. 347/1997 Sb. Rozdíl spočíval pouze v zařazení okresu Hodonín do Zlínského
kraje a okresu Jeseník do Ostravského kraje. Podle varianty B by bylo zřízeno 11 krajů, varianta byla opět podobná
vládnímu návrhu zákona, nicméně neobsahovala Karlovarský, Pardubický a Jihlavský kraj.
122

Obsah / Contents

Volební období 1998 – 2002
Také ve třetím volebním období bylo předloženo několik návrhů na vydání ústavního zákona
o zřízení VÚSC, byť už existoval schválený zákon č. 347/1997 Sb., který ale nabyl účinnosti
až v roce 2000. Skupina poslanců, zastoupená jihomoravskými sociálnědemokratickými poslanci
Zdeňkem Koudelkou a Jiřím Václavkem, podala v roce 1999 návrh, který prošel až do třetího čtení,
ale nakonec nebyl poslanci na 19. schůzi schválen (tisk 174, 1999). Východiskem tohoto návrhu
byla podoba krajů z roku 1960. Návrh tak v podstatě kopíroval celou řadu dalších krajských orgánů
(např. soudy, policie aj.) zřízených na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.
Návrh obsahoval dvě možné varianty nového územního členění. Varianta A vypadala následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj (sídlo Praha) – okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora,
Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník
Jihočeský kraj (sídlo České Budějovice) – okresy České Budějovice, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor
Západočeský kraj (sídlo Plzeň) – okresy Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy,
Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov
Severočeský kraj (sídlo Ústí nad Labem) – okresy Česká Lípa, Děčín, Chomutov,
Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem
Východočeský kraj (sídlo Hradec Králové) – okresy Havlíčkův Brod, Hradec Králové,
Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Trutnov a Ústí
nad Orlicí
Jihomoravský kraj (sídlo Brno) – okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav,
Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Svitavy, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov,
Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou.
Moravskoslezský kraj (sídlo Ostrava) – okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník,
Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava-město, Přerov, Šumperk a Vsetín.

Varianta B byla prakticky totožná s variantou A, nicméně předjímala vznik Středomoravského
kraje (sídlo v Olomouci), který měl být vytvořen z okresů Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov,
Svitavy, Šumperk, Vsetín a Zlín. Poslanecká sněmovna rozhodla, že jako základ při projednávání
návrhu zákona ve druhém čtení bude vzata právě varianta B se Středomoravským krajem.
Při projednávání návrhu zákona v rámci legislativního procesu došlo opět k předložení několika
pozměňovacích návrhů. 14
14

Podle návrhu středočeského poslance Petra Bendla (ODS) mělo být sídlo krajského úřadu Středočeského kraje
v některém z okresních měst.
Poslanec Bohuslav Záruba (ODS) navrhoval vytvoření třinácti krajů (jeho návrh byl podobný se zákonem
č. 347/1997 Sb., nicméně neobsahoval kraj Vysočina).
Poslanec Miloslav Kučera (ODS) zase navrhoval vytvoření jedenácti krajů: Hlavní město Praha, Středočeský kraj
se sídlem buď v některém z okresních měst, nebo v Praze (okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora,
Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník), Budějovický kraj se sídlem
v Českých Budějovicích (okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Pelhřimov,
Prachatice, Strakonice a Tábor), Plzeňský kraj se sídlem v Plzni (okresy Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy,
Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov), Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
(okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem), Liberecký kraj se sídlem v Liberci
(okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily), Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové
(okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov), Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích
(okresy Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí), Jihomoravský kraj se sídlem v Brně (okresy
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo a Žďár
nad Sázavou), Středomoravský kraj se sídlem v Olomouci (okresy Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk,
Vsetín a Zlín) a Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě (okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový
Jičín, Opava a Ostrava-město).
Jaromír Kohlíček (KSČM) chtěl vytvoření tří VÚSC: Hlavní město Praha, Kraj Český se sídlem v Praze (hranice
českých krajů k 1. 12. 1999, vymezených zákonem o volbách do Parlamentu ČR) a Kraj Moravskoslezský se sídlem
v Brně (v území volebních krajů Jižní Moravy a Severní Moravy, stejná kritéria pro hranice, jako u Kraje Českého).
Zástupce navrhovatelů, poslanec ČSSD Jiří Václavek, podal také pozměňující návrh, na jehož základě mělo dojít
k vytvoření desíti krajů: Hlavní město Praha, Středočeský kraj se sídlem buď v Praze, nebo v některém z okresních
měst Praze (okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ,
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Skupina komunistických poslanců zastoupená Vojtěchem Filipem předložila další novelu
zákona o VÚSC (tisk 351, 1999), jejímž jediným smyslem bylo posunutí termínu účinnosti zákona
o dva roky, tedy k 1. lednu 2002. Jejich návrh byl zamítnut již v prvním čtení na 19. schůzi.
Podstatná byla novela zákona o VÚSC, kterou předložila skupina jihočeských poslanců
zastoupená Jiřím Vlachem (US, tisk 818, 2001). Podle jejich návrhu mělo dojít ke změně názvu
Budějovického kraje na Jihočeský. V rámci legislativního procesu byl přijat pozměňovací návrh
poslance Miroslava Beneše (ODS), na základě kterého došlo ke změně názvu Jihlavského kraje
na Vysočinu, Brněnského kraje na Jihomoravský kraj a Ostravského kraje na Moravskoslezský
kraj. 15 Po schválení této novely zákona tak došlo k přejmenování čtyř výše zmíněných krajů.
Další volební období
Novely zákona o VÚSC byly předkládány i v dalších volebních obdobích, byť se jednalo spíše
o jednu drobnou „technickou“ změnu. Ve čtvrtém volebním období (2002 – 2006) nebyl předložen
žádný takový návrh zákona, v pátém volebním období (2006 – 2010) to byl návrh zastupitelstva
kraje Vysočina (tisk 1045, 2010), který ale ve Sněmovně nebyl projednán
ani v prvním čtení, vzhledem k uplynutí volebního období. Návrh zákona předpokládal změnu
názvu kraje tak, aby do oficiálního názvu bylo přidáno slovo Kraj (nově tedy Kraj Vysočina),
což původní návrh zákona o vytvoření VÚSC neobsahoval. 16 Vysočina tak byla jediným krajem,
který ve svém názvu slovo Kraj neměl uveden. Stejný návrh byl předložen také po nových volbách
2010 (tisk 38, 2010), který byl oběma parlamentními komorami schválen.

Shrnutí:
Výše popsaný přehled celé řady návrhů na vytvoření nových VÚSC jasně dokazuje,
že dnešní podoba čtrnácti krajů je výsledkem politických kompromisů, a že projednávání celé řady
předložených návrhů často nebylo vůbec jednoduché. Současné kraje jistě nejsou tradičními
územními jednotkami. O tradičních územních jednotkách by se dalo hovořit v případě historických
zemí. Současné kraje jsou tak spíše umělým konstruktem, který vznikl výhradně na základě
politické vůle podpořené argumenty některých odborníků. Kriticky můžeme zmínit relativně vysoký
počet krajů, který není optimální jednak vzhledem k velikosti krajů, ale také vzhledem k územnímu
členění státní správy či vzhledem k nutnosti slučování krajů kvůli čerpání prostředků z fondů EU. 17
Na druhou stranu je fakt, že současná podoba VÚSC více zvýraznila pozici některých krajských
měst (např. Karlovy Vary a Jihlava, ale především Liberec, Pardubice a Zlín).
Literatura a zdroje:
Caletka, S.: Teorie a praxe krajského zřízení v České republice – Jihomoravský kraj (případová
studie). Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008
Kolář, P., Kysela, J., Syllová, J., Georgiev, J., Pecháček, Š.: Parlament České republiky. 3.
přepracované a aktualizované vydání. Praha: Leges, 2013, 512 s., ISBN 978-80-87576-95-3
Sládeček, V., Mikule, V., Syllová, J.: Ústava České republiky: komentář. 1. Vydání. Praha: C. H.
Beck, 2007, 935 s., ISBN978-80-7179-869-9
Praha-západ, Příbram a Rakovník), Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích (okresy České Budějovice,
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Pelhřimov, Prachatice, Strakonice a Tábor), Západočeský kraj se sídlem
v Plzni (okresy Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a
Tachov), Severočeský kraj se sídlem v Ústí nad Labem (okresy Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou,
Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem), Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové
(okresy Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Semily a Trutnov), Pardubický kraj se sídlem
v Pardubicích (okresy Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí), Jihomoravský kraj se sídlem v
Brně (okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov,
Znojmo a Žďár nad Sázavou), Středomoravský kraj se sídlem v Olomouci (okresy Kroměříž, Olomouc, Prostějov,
Přerov, Šumperk, Vsetín a Zlín) a Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě (okresy Bruntál, Frýdek-Místek,
Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město).
15 V roce 2001 předložilo podobný návrh také zastupitelstvo Ostravského kraje (přejmenování na Moravskoslezský
kraj). Vzhledem k probíhajícímu legislativnímu procesu u tisku 818 byl ale návrh zákona vzat zpět v prvním čtení.
16 Čl. I, odst. 10
17 Vytvoření regionů soudržnosti na základě zákona o podpoře regionálního rozvoje (zákon č. 248/2000 Sb.).
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Path of employment evolution in Czech rural regions
Andrea Čapkovičová, František Nohel

Abstract:
The presented study discusses issues related to rural employment evolution in categories
of rural regions of different development performance (namely leading and lagging). Firstly,
results are being interpreted in relation to rural restructuring process. In the second part, we
introduce the notion of interregional and intraregional relations that impose both challenges
and opportunities for employment dynamics. Specifically, we intend to reveal ongoing trends
in the redefinition process of rural economy. It relates in the first place to the recognition
of the employment decline in agriculture and secondly, to the reinforcement of nonagricultural activities. As the basic analytical units are used LAU 1 regions (districts) of the
Czech Republic. The chosen time period covers last two censuses (2001, 2011).

Key words:
rural employment, rural restructuring, leading, lagging.

Introduction
The role of the agricultural sector as the provider of rural employment has been
questioned for last few decades. The work of Marsden (1995) gave the clear signal about the
change in 1980s when he confirmed the redefined role of agriculture in social and economic
life in rural areas. Main reason for this change is the transition from productivism into postproductivism (Wilson, 2001). It also includes the shift of rural economy based on production
towards the economy that is grounded on consumption (Woods, 2005). As a result, the rural
space is being commercialized (Post and Terluin, 1997).
By defining rural areas on the regional principle, we need to acknowledge the existence
of regionally differentiated resource base, social and human capital endowments and
economic evolution paths. Therefore, also the indicated processes of rural economic
transformation may result in qualitatively and quantitatively different outcomes. Differentiated
dynamics of the economic growth of regions relate to the degree of flows of capital and
transfers of knowledge and technologies. It is also important to take into account existing
limits within the regional boundaries being characterised by prevailing and long-standing
socioeconomic and demographic structures (Abrhám, 2011). To sum up, regions follow
different development paths, at different speed and of different magnitude. In fact, dealing
with employment evolution in its territorial perspective is rather complex issue.

Background
Woods (2010) described the on-going changes in rural areas and particularly in rural
economy by using the word productivist paradox. In his words, the productivist agriculture
and its own concerns were the legitimate priorities to be supported above all other concerns
possibly feasible on rural land. However, due to ongoing developments the agricultural sector
changed dramatically over last decades (OECD, 1996) and the productivist agriculture “have
created the circumstances of its own downfall” (Woods, 2010, p.78). What many authors
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agreed upon is the fact that agriculture is no more the backbone of rural economy (Von
Meyer and Muheim, 1996). As Woods (2005) rightly pointed out, the agriculture was once
said to be the representative of the countryside whilst in fact it is only one sector of rural
society that it represents. Ward (2006) supported this idea while calling for the redefinition of
the rural economy by reviewing the idea of agricultural or land-based economy as a synonym
for that.
The redefinition of rural economy relates in the first place to the recognition of the
employment decline in agriculture and secondly to the reinforcement of non-agricultural
activities. While the economic composition of regions is considered to be the outcome of
evolutionary process (Porter et al., 2004), its path, speed and magnitude within boundaries of
individual regions will depend both on local inherited conditions (location, resource base) and
external ones (Porter et al., 2004). Therefore, the individual regions will inevitably react to
these facts and it will also differentiate the employment development within them.
The role and position of rural settlements in the development of regions could be of two
kinds (Ward, 2006): i) rural settlements as passive beneficiaries of urban focused strategies
what describes them as those who are enjoying benefits of overall regional growth, or ii)
active contributors to the development of cities, city regions, and more importantly even to
national territories. The growth opportunities for local rural communities are to a large extent
dependent on the relationship with respective urban centres (OECD, 1996). These can either
be the source of demand for rural goods and services, or the indirect suppliers
of technological know-how, personal expertise or business networks via in-migration
of entrepreneurial middle-class population groups into rural areas. Generally speaking, these
population flows lead to stronger enhancement of rural-urban interdependencies
(Kalantaridis, 2010) as well as provision of many opportunities for rural communities
(Stockdale et al., 2000).

Study Objectives
By reflecting the existing literature findings and the recognition of rural economy
development trends, we specifically aim to:
•
•
•

assess the change of rural sectoral employment structure in relation to ongoing global
changes,
identify dynamic categories of rural regions with respect to employment change,
differentiate employment evolution path on the base of differentiated development
performance of rural regions

Mainly in relation to last two objectives, the further differentiation of rural regions is being
made. Therefore, the sub-goal of the presented study is to test the proposed methodology of
development performance (Esposti et al., 2000) on the example of Czech rural regions.

Limitations
The main limitations are connected with the quality and comparability of data. For the
interpretation reasons as well as the clarity of presented results, we made several
adjustments. Firstly, the respective regions (districts) needed to be adjusted to the same
spatial structure due to changes in administrative boundaries during the observed time
period. This was done on the base of the year 2011. Secondly, the data comparability and
the results´ interpretation were widely affected by the big number of non-reported data on
employment and economic activity in the census 2011. Due to existence of relatively big loss
of information, especially in the category of total employment and sectoral employment of
respective regions, we adjusted the non-reported data to aggregated groups of sectors
(agriculture, industries and services). The non-reported data of individual LAU 1 regions were
divided into these groups on the base of the respective regional share (in this sense
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“regional” refers to NUT3 regions where respective LAU1 regions are located within their
administrative boundaries) of every aggregated group (agriculture, industries, services).

Data
Main data sources used for the purposes of intended analyses are provided by Czech
Statistical Office (CSO). The classification of regions according to the degree of rurality is
being made on the base of Malý lexikon obcí 2011 providing data of 2010. The data on
employment in respective regions of the Czech Republic are being derived from databases
of two last censuses (2001, 2011). In order to provide data adjustments as it was mentioned
above, the regional (referring in this case to NUTS3 regions) data on employment provided
by CSO in Labour Force Survey was used.

Analytical Framework
Identification of rural regions
The term “region” (either in its singular or plural form) refers to district(s) (okresy in
Czech) and represents Local Administrative Units 1 (LAU 1) according to Eurostat. The
reasoning for the choice of districts is that of its representative size with respect to size
of regional labour market areas (OECD, 1996). We operate on two regional layers - the
settlement and the region. In order to be able to distinguish between urban and rural regions,
we apply the OECD typology (2010) that uses two-step classification approach. As the first
step, we classify basic settlement units (villages) on the base of their population density
either as rural (less than 150 inhabitants per km2) or urban respectively. This helps us in
later phase to make the intraregional differentiation of employment dynamics in selected
groups of regions.
As the second step, we assess every region (district) according to the share of
population living in rural settlements within the regional boundaries. By doing so, we end up
with the regional typology that characterizes regions according to their degree of rurality:
•
•
•

predominantly rural (PR) – more than 50 % of population live in rural settlements – we
will use these while referring to “rural” in our analyses,
intermediate (IN) – more than 15% and less than 50% of population live in rural
settlements,
predominantly urban (PU) – less than 15 % of population live in rural settlements.

Leading and lagging regions
For further distinction of development performance of rural Czech regions and following
analyses on employment development, we apply the methodology proposed by Esposti et al.
(2000). It allows us to differentiate regions into leading, average and lagging according to the
performance of non-agricultural employment growth within chosen period of time. A leading
region is characterized by the growth rate of non-agricultural employment that is above the
national growth rate at least by some percentage points (subject to choice). Similarly, a
lagging region is considered to have the growth rate of non-agricultural employment lower
than national growth rate at least by some percentage points. The regions with nonagricultural employment growth in within two chosen points are considered to have an
average growth rate.
The employment performance is highly dependent on the chosen period of time and
refers only to the development of employment (Esposti et al. 2000). All results need to be
cautiously interpreted with respect to chosen time and related international, national or
regional circumstances as well as to the employment performance only. As the reference
time period we choose the years of last two censuses (2001, 2011). They allow us to use the
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wide source of data on employment and business structure(s) development and cover the
period prior to the EU accession and more than half-decade of developments under the EU
membership (2004-2011).
The basic characteristics of rural regions in identified categories of leading and lagging
development performance are displayed in Table 1. Additionally, their geographical location
is showed on Map 1.
Table 1 Development categories of rural regions and their respective area
and population share on national numbers
Degree of rurality

Number of regions

Share

Area share

Population share

Rural
Leading rural

21

27,27%

34,83%

16,78%

4

5,19%

6,26%

3,16%

Lagging rural

11

14,29%

19,26%

7,62%

All regions*

77

100%

100%

100%

*incl. Prague
Source: Malý lexikon obcí (2011), CSO

Map 1 Division of LAU 1 regions according to OECD typology and development
performance of rural regions
Source: Malý lexikon obcí (2011), SLDB (2001, 2011), CSO

Results and Discussion
Rural employment dynamics and its structural characteristics
The basic structural characteristics of rural employment dynamics are being described
from the perspective of overall employment change (either growth or decline)
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and employment change in aggregated groups of sectors. These may be considered to be
those that are affected and those that affect. In the meaning of being affected, we refer to
global development, technological and cultural change that all refer to changing production
operations and mechanization, organization of work and openness of markets. While looking
at the sectors as those that affect, we need to emphasize the fact that their presence (in
terms of business performance and employment provision) within the regional boundaries is
closely connected with the overall economic performance and development prospects of the
region (contrasting examples of leading and lagging regions).
During the period under the observation, we may observe some general tendencies in
the sectoral structure of rural employment (Table 2). The overall shift towards more serviceoriented economy corresponds with global changes. The sectoral structure of employment
population living in rural regions and their respective development categories seems to be
relatively harmonized. Therefore, it opens questions on the grounds of development
differentiation. Moreover, it supports the idea that the development performance of
respective rural sub-groups would not potentially be related that much to the share of sectors
in employment but more to their business performance and territorial characteristics (and
local conditions).
Table 2 The sectoral structure of employment by types of development
performance of rural regions
Regions

Agriculture

Industries

Services

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Rural

9,41%

6,26%

43,89%

41,25%

46,70%

52,48%

Leading rural

9,45%

5,97%

44,04%

40,51%

46,52%

53,52%

Lagging rural

9,41%

6,62%

44,26%

41,78%

46,33%

51,60%

Average rural

9,39%

5,98%

43,33%

41,00%

47,28%

53,20%

All regions

4,67%

3,05%

40,31%

36,51%

55,02%

60,45%

Source: SLDB (2001, 2011), CSO

The overall employment during the observed period declined (-3,9 %) (Table 3). The
important influence may be considered to be the economic crisis in the second half of the
observed period. Although the recent developments support the notion of slow economic
regeneration, the fall of economic activities due to the crisis was quite deep and therefore
also the expected (and observed) employment growth is lower (in fact – negative) than
it would likely have been without such external effects. The negative employment
development in the case of rural regions as a whole leads us into conclusion that the
relatively positive effect of leading regions (lower employment decline than the national one)
is relatively weak and the final results is outweighed by the development achieved in lagging
and average rural regions. In the case of lagging development performance sub-group of
rural regions, the indication of negative cumulative effect is clear. On the other hand, while
looking at the employment growth performance of leading rural regions, interpreting rural as
a synonym of decline does not seem to be appropriate, at least not in terms of employment
performance of this group of rural population.

130

Obsah / Contents

Table 3 Overall employment growth and employment growth in
rural regions and their development categories (2001-2011)
Employment
growth

Regions

-7,50%

Rural
Leading rural

-2,61%

Lagging rural

-10,72%

Average rural

-5,82%
-3,9%

All regions

Source: SLDB (2001, 2011), CSO

Sectoral employment growth performance shows the general tendencies towards the
orientation of both regional and national economy (Table 4). Generally, the former economic
and employment dependency on industries has transformed into new economy (and
employment) driver – service sector.
Table 4 Rate of change in employment between 2001-2011 in rural regions and their
development categories (2001-2011)
Employment growth

Regions
Total

Agriculture

Industries

Services

Rural

-7,50%

-38,42%

-13,07%

3,96%

Leading rural

-2,61%

-38,42%

-10,42%

12,05%

Lagging rural

-10,72%

-37,23%

-15,73%

-0,55%

Average rural

-5,82%

-40,01%

-10,87%

5,61%

-3,9%

-37,3%

-13,0%

5,6%

All regions

Source: SLDB (2001, 2011), CSO

We may also notice the relatively sharp decline of the employment in agriculture.
However, it has already been realized that the loss of agricultural employment is the result of
several factors (Spěšná et al., 2014). They considered being the most influencing ones:
•
•
•
•

technological change (less human labour is demanded),
decline in the acreage of cultivated land - mainly arable land,
crop structure and mainly the decline in the production of more labour-intensive crops
(e.g. potatoes, sugar beets, vegetables, fruit etc.),
decreasing scale of the livestock production.

Also the role of availability of jobs outside the agricultural sector in rural regions needs to
be considered while assessing the employment change in the sector. Additionally, we also
need to make a point on the fact that these factors are strongly related to agricultural policy
settings – both on the European as well as national level. Csaki and Jambor (2013)
assessed the impact of the EU enlargements on the agriculture in new member states and
they concluded that the post-accession performance (output, labour productivity, agri-food
trade balance) of the sector may be related to pre-accession policy regimes, openness of the
food market after the accession and stronger competitive pressures on producers as well as

131

Obsah / Contents

differentiated CAP policy regimes in old and new member states – in terms of institutional
environment, and levels of support.
We consider the above-mentioned factors to be those that affect the supply
of agricultural employment. On the other hand, even if the employment potential in
agriculture exists, this does not guarantee that the supply will meet the demand. The demand
is influenced by the overall attractiveness of the sector that may be represented by the wage
level, career prospects and the general image of the work in agriculture for prospective
employees. As Spěšná et al. (2009) found out, the resulting threat and presently even the
reality of ageing of agricultural workforce may be related to persistent trend of wage decline
in agriculture in comparison with other sectors of national economy, as well as low interest of
young agricultural graduates to fill in job vacancies in the sector. Therefore, more
consideration about making the sector more appealing for young people should be made in
the future. In fact, for the viability of the sector and rural areas it seems to be crucial.
The contribution of people living in rural regions and their respective development subgroups to overall and rural employment in 2001 and 2011 displays Table 5. We may notice
that the change within the observed period is relatively low. Shares of regional employment
on overall employment to some extent copies the population share (Table 1). We also need
to point out that the ageing that is traditionally connected with rural areas, lowers the
employment potential.
Table 5 Contribution to overall employment by rural regions and their
respective development performance categories
Contribution to overall employment
2001
2011

Regions

Rural

leading

3,13%

3,17%

lagging

7,85%

7,30%

average

5,89%

5,77%

16,87%

16,24%

total
Source: SLDB (2001, 2011), CSO

Intraregional perspective of employment dynamics
While in the previous section we look into the employment dynamics from the regional
perspective (rurality defined on the base of regions), in this part we focus more specifically
on the settlements within these regions. As it was already mentioned in the methodology
part, we operate on two layers – settlements and regions. The rurality of settlements is being
defined on the population density (less than 150 inh./km2 defines the rural settlement).
Table 6 clearly describes the situation on labour markets, and so that the most of the
employment (characterized by the affiliation of the employed to the place where he/she lives)
is being sustained by rural settlements. Therefore, the question whether the urban
settlements within the rural regions act as the potential centres of gravity cannot be
answered clearly, because the further reference to the place of work (instead of place of
living) would be needed.
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Table 6 Employment share of rural and urban settlements on the total
employment of rural regions and their respective development categories
Rural settlements

Urban settlements

Rural settlements

2001

Urban settlements
2011

Rural

55,37%

44,63%

56,88%

43,12%

Leading rural

53,48%

46,52%

55,49%

44,51%

Lagging rural

58,15%

41,85%

59,16%

40,84%

Source: SLDB (2001, 2011), CSO

While looking at the sectoral structure of the employment within rural and urban
settlements of respective development categories of rural regions (Table 7), we may notice
that the agriculture still keeps its position as the traditional employment provider for people
living in rural settlements although during the observed period it is on decline. On the other
hand, the employment of people living in urban settlements is more service-based and the
change over the years even improved the importance of this sector. However, we need to be
cautious while interpreting these numbers due to limitations caused by non-reported data.
Table 7 Sectoral employment structural of rural and urban settlements
within development categories of rural regions
Leading

2001

Rural

Lagging

Urban

Rural

Urban

14,27%

3,39%

13,30%

3,43%

Industries

42,98%

42,29%

44,20%

40,72%

Services

39,42%

50,95%

38,70%

52,58%

3,32%

3,37%

3,81%

3,26%

53,48%

46,52%

58,15%

41,85%

Employment in Agriculture

Non-reported
Rural

Leading

2011

Rural

Lagging

Urban

Rural

Urban

8,26%

2,18%

8,68%

2,32%

Industries

37,21%

35,50%

38,15%

34,89%

Services

44,13%

52,43%

41,20%

51,68%

Non-reported

10,40%

9,89%

11,97%

11,10%

Rural

55,49%

44,51%

59,16%

40,84%

Employment in Agriculture

Source: SLDB (2001, 2011), CSO

Table 8 supports the idea that employment in particular sectors is predominant within
certain settlement categories and more specifically characterize to some extent also the
development prospects. This may be explained by the example of agriculture when it is clear
that the most of the employment in this sector is being sustained by people living in rural
settlements (more than 80 % in both years). For urban settlements, the same observation
holds for service sector (about 50 %). It is also clear that employees of industries are based
in rural settlements what may be related to the regional specifications of the rural labour
force and to some extent also reflect the degree of their economic development.
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Table 8 Sectoral employment and respective share in urban
and rural settlements
Rural settlements

Urban settlements

83,04%

16,96%

57,09%

42,91%

Services

47,86%

52,14%

Agriculture

82,95%

17,05%

59,24%

40,76%

51,35%

48,65%

Agriculture
2001 Industries

2011 Industries
Services
Source: SLDB (2001, 2011), CSO

At this point we may conclude that the employment development in rural regions is
driven by people living in rural settlements. Then, looking at the sectoral structure
of respective development categories of rural regions we may notice the increasing
importance of service-sector employment of people living in rural settlements (Table 7) and
even the change in division of its provision (changing the majority share) in the direction from
urban settlements into the rural ones (Table 8).

Conclusion
The change of the sectoral employment structure of rural regions implies the adjustment
process of rural economy towards the global shifts – from the production into the
consumption what means the re-orientation from traditionally production-oriented
(agriculture, industry) towards the service-oriented economy. However, this change is further
differentiated with respect to the development performance of respective rural regions. The
„winning“ ones from this shift are leading rural regions when the overall change of
employment in this category is higher than the national one and also the increase of
employment in sectors is the most significant. We may conclude that it may be attributed to
their positive development environment being characterized by the good location with
respect to national and regional centres (e.g. Rakovník, Benešov, Plzeň-jih), good quality of
infrastructure (quality of roads, frequency of train connections, etc.) as well as the quality of
social infrastructure in its broad term what enhances the quality of living there and results in
relatively high residential attractiveness.
We also came into the conclusion that the rural employment is driven by people living in
rural settlements. The labour markets of leading and lagging categories of rural regions are
being driven by the people employed in industries in the group of rural settlements and in
services in the group of urban settlements (2001) with an observable shift towards the
employment in services in 2011 among the people living in rural settlements what is even
more important from the perspective of their quality of life.
By the presented study we were able to shed some light on the process of rural
restructuring from the general perspective by imposing the stress on the shift productionservice economy and its differentiated nature with respect to development performance.
Because of the use of aggregated data in the assessment of the sectoral employment
evolution, we were not able to fully reveal the qualitative shift in terms of importance of
particular categories of services (e.g. knowledge-based, less knowledge-based) and its
relation to the development performance. Therefore, the next step should be to incorporate
reliable data covering this issue (e.g. data on the structure of enterprises) and focus more
specifically on the issue of the qualitative turn of regional labour markets.
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Neživotné poistenie v Českej republike a v Slovenskej
republike
Non-life Insurance in the Czech Republic and Slovakia
Viktória Čejková1, Michal Fabuš2
Abstrakt:
V príspevku sa zaoberáme charakteristikou neživotného poistenia a vybraných poistných
produktov v ČR a v SR. Predstavíme vybrané ukazovatele úrovne poistného trhu.
Analyzujeme vývoj neživotného poistenia v ČR a v SR prostredníctvom vybraného
ukazovateľa úrovne poistného trhu. Uvedieme i legislatívu neživotného poistenia.

Kľúčové slova:
poistenie, neživotné poistenie, poistný trh, ukazovatele úrovne poistného trhu, legislatíva
poistenia a poisťovania

Abstract:
The paper deals with the characteristics of non-life insurance and selected insurance
products in the Czech and Slovak Republic. Paper will present selected indicators of the
level of the insurance market. We analyze the development of life insurance in the Czech
Republic and Slovakia through selected indicator of the level of the insurance market. We will
also list non-life insurance legislation.

Keywords:
insurance, non-life insurance, insurance market evaluation indicators of insurance market,
structure of insurance market, legislation of non-life insurance.

JEL code: G22

Úvod
Neživotné poistenie sa realizuje na poistnom trhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
finančného trhu. Význam a postavenie finančného trhu v posledných rokoch narastá najmä
veľkosťou kapitálu, s ktorým disponuje. Poisťovníctvo ovplyvňuje globalizácia, vďaka ktorej
sú subjekty poistného trhu v svetovom dianí a vstupujú na medzinárodné finančné trhy, čím
ovplyvňujú jeho vývoj.

Cieľ a metodika
Cieľom a hlavným účelom nášho príspevku je poukázať na rozdielny vývoj a legislatívu
v neživotnom poistení v dvoch ekonomikách. Pričom vývoj neživotného poistenia budeme
prezentovať podľa hlavného ukazovateľa vývoja poistenia, a to podľa predpísaného
poistného v oboch republikách, t.j. v Českej republike a v Slovenskej republike, ako dvoch
významných regiónov v rámci EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru). Prostredníctvom
vybraného základného ukazovateľa úrovne poistného trhu porovnáme vývoj a úroveň
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neživotného poistenia, v rokoch 2008 – 2013. Tiež uvedieme možnosti hodnotenia i ďalšími
netradičnými ukazovateľmi.
Za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľa budeme používať v našom príspevku viaceré
metódy, a to hlavne empirické. Tiež teoretické metódy: abstrakcie, analýzy, syntézy, indukcie
a dedukcie, tiež deskripcie a komparácie. Použijeme teda metódy prostredníctvom, ktorých
zosumarizujeme naše poznatky a uvedieme ich v závere.

Výsledky a diskusia
Výsledky nášho skúmania a prezentovania uvedenej témy budú uvedené i v závere
nášho príspevku, a to ako možné vylepšenia a návrhy k zefektívneniu neživotného poistenia
a to v preventívnej úlohe poistenia a tiež ako možnosť znižovania rizika.
Neživotné poistenie má v každej trhovej ekonomike významné postavenie so
špecifickými úlohami a významom. Viacerí autori sa v rôznych odborných statiach i
monografiách vyjadrujú rozdielne o neživotnom poistení a jeho význame v trhovej
ekonomike.(Pozri v našom príspevku).Ide totiž o nevýrobné odvetvie, resp. odvetvie služieb
príslušnej ekonomiky, ktoré pomáha eliminovať riziká, ovplyvňujúce činnosť ľudí. Súčasťou
poisťovníctva sú poisťovacie inštitúcie, ich klienti, sprostredkovatelia poistenia, dohľad
v poisťovníctve, asociácie poisťovní a iné subjekty.

1. Neživotné poistenie
V tejto časti článku budeme charakterizovať neživotné poistenie a charakterizujeme i
niektoré poistné produkty. Predstavíme vybrané ukazovatele úrovne poistného trhu.
Najprv budeme analyzovať vývoj neživotného poistenia v ČR v SR a to prostredníctvom
vybraného ukazovateľa úrovne poistného trhu. Načrtneme legislatívu a právnu úpravu
neživotného poistenia v ČR a v SR .V ďalšej časti zhrnieme výsledky analýzy a porovnáme
vývoj neživotného poistenia na poistnom trhu v ČR v SR.

1.1 Charakteristika neživotného poistenia.
Neživotné poistenie nám umožňuje riešiť a zvládať finančnú náročnosť súvisiacu
s rizikami, po vzniku náhodných a neočakávaných udalostí, dôsledkom ktorých vznikajú
materiálne škody. Zároveň pomáha udržiavať životnú úroveň obyvateľstva a podnikateľov
prostredníctvom finančného odškodnenia vzniknutých škôd. „Neživotné poistenie je
poistenie, pri ktorom poisťovateľ jednoznačne nevie, či poistná udalosť vznikne alebo nie,
a teda, či bude poskytovať poistné plnenie, kedy a v akej výške.“ (KAFKOVÁ, 2012, s. 100)
Na trhu existuje široká škála poistných produktov, ktoré sa dajú vzájomne kombinovať
tak, aby zabezpečili zodpovedajúcu výšku poistného plnenia po vzniku rizika, ktoré súvisí
s existenciou každodenných potrieb ako aj rozhodnutia jednotlivca o aký typ krytia rizika má
záujem. Treba si uvedomiť, že záujem jednotlivca na uspokojenie krytia rizika vychádza
z poznania jeho potrieb. Každý má svoje spotrebiteľské správanie, z ktorého vzniká
spotrebiteľský záujem o poistné produkty. Vedome si pripúšťame riziko, ktoré vnímame veľmi
citlivo, pretože sa môže kedykoľvek prejaviť. Postoj každého klienta je iný, súvisí s vlastnými
potrebami a aj záujmom sa ich chrániť. Tento fakt zohráva podstatnú úlohu pri hodnotení
rizika, záujme o jeho krytie a výberu vhodného produktu. (LITTVOVÁ, MARKO,
VACHÁLKOVÁ, 2012)
Pri neživotnom poistení sa vychádza z predpokladu, že k poistnému plneniu nemusí
dôjsť ani raz za celé obdobie poistenia, ale rovnako môže byť plnenie realizované
niekoľkokrát za sebou.
Z historického hľadiska bolo najstarším rizikom poistenia majetku a riziko požiaru.
Neživotné poisťovne začínali realizovať neživotné poistenie ako požiarne poistenie.
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Postupne však záujmom o nové typy krytia rizika poisťovne začali ponúkať širšiu škálu
poistných produktov.(DUCHÁČKOVÁ, DAŇHEL, 2010)
Neživotné poistenie sa zvyčajne delí na viaceré poistné druhy, ktoré kryjú základné
riziká neživotného charakteru: poistenie rizík na majetku, poistenie zodpovednosti za škodu
a poistenie rizík súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, s výkonom povolania, s právnou
ochranou a cestovaním, poistenie úrazu a choroby a ďalšie poistenia.
1.2 Legislatívna úprava neživotného poistenia v ČR
Súčasnú právnu úpravu neživotného poistenia v Českej republike upravujú podľa Českej
asociácii
poisťovni
(ďalej
len
ČAP),
nasledovné
právne
normy(http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/pojistovny_zajistovny_
poj_zprostredkovatele/pravni_predpisy.html 23.11.2013):
Zákon č. 277/2009 Sb. o pojisťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů
Tento zákon implementoval smernice EÚ a upravuje podmienky poisťovacej a zaisťovacej
činnosti a výkon dohľadu poisťovníctva. Upravuje špecifické podmienky poisťovníctva,
nakoľko podnikanie ako celok je upravené Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Sb.,
živnostenským zákonom, daňovými zákonmi a zákonom o účtovníctve. (ČEJKOVÁ,
MARTINOVIČOVÁ, NEČAS, 2011).
Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě o změně některých souvisejících předpisů
Zákon upravuje vzťahy účastníkov poistenia, ktoré vznikli na základy poistnej zmluvy. Ak nie
sú niektoré práva a povinnosti účastníkov súkromného poistenia upravený týmto zákonom,
riadia sa Občianskym zákonníkom.(MARTINOVIČOVÁ, ČEJKOVÁ, 2013).
Zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech
pojistných událostí a o změně některých souvisejících předpisů Tento zákon v súlade
s právom Európskych spoločenstiev upravil podmienky podnikania poisťovacích
sprostredkovateľov a likvidátorov poistných udalostí, založil register poisťovacích
sprostredkovateľov a likvidátorov, upravil podmienky začatia činnosti na základe práva
založiť pobočky alebo slobody poskytovať služby, upravil dohľad na ich činnosťou.
(ČEJKOVÁ, MARTINOVIČOVÁ, NEČAS, 2011).
Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištení odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně o některých souvisejících zákonů (http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/.html
z 23.11.2013).
1.3 Vývoj neživotného poistenia v ČR
Prostredníctvom vybraného základného ukazovateľa, t.j. predpísaného poistného
budeme analyzovať vývoj neživotného poistenia v ČR v SR. „Ak chceme charakterizovať
úroveň a vyspelosť poistného trhu danej krajiny, musíme sledovať niektoré ukazovatele,
ktoré hovoria o stave a vývoji poistného trhu. Poistný trh, jeho rozsah, efektívnosť, význam
z hľadiska národohospodárskeho je možné charakterizovať viacerými ukazovateľmi. Medzi
základné ukazovatele úrovne poistného trhu patria a sú charakterizované v citovanej v knihe
(ČEJKOVÁ, MARTINOVIČOVÁ, NEČAS, 2011)
Na
českom
poistnom
trhu
v roku
2012
pôsobilo
33
tuzemských
poisťovní(http://www.cap.cz/ z 23.11.2013), z toho bolo 15 univerzálnych poisťovní, 5
životných poisťovní a 13 sa orientuje iba na poskytovanie neživotného poistenia. Podiel
členských poisťovní na celkovom predpísanom poistnom predstavuje takmer 98,00%.
Prostredníctvom údajov, ktoré sú podkladom pre základné ukazovatele úrovne poistného
trhu, vypracováva ČAP informácie o predpísanom poistnom, poistnom plnení, škodovosti,
poistenosti a koncentrácii českého poistného trhu. Tak ako v Slovenskej republike, tak aj
v Českej republike sa používajú na hodnotenie vývoja aj ďalšie doplnkové ukazovatele.
Medzi ne patria: počet uzatvorených poistných zmlúv, počet vybavených poistných udalostí,
priemerné poistné plnenie na jednu poistnú zmluvu, priemerné poistné získané z jednej
poistnej zmluvy, počet zamestnancov v poisťovníctve a počet komerčných poisťovní.
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Svetová hospodárska a finančná kríza ovplyvnila nielen svetové medzinárodné trhy ale
aj český poistný trh, ktorý sa v roku 2012 postupne zotavil, a to vplyvom rastu životného
a neživotného poistenia. Môžeme povedať, že rast neživotného poistenia bol výraznejší.
Charakteristickou črtou vývoja poistného trhu bolo a stále je, že v ČR ešte stále prevláda
neživotné poistenie nad životným, a to v pomere 52:48. Hoci na poistných trhoch v zahraničí
sa tento pomer ustálil na 60:40 pre životné poistenie.
Predpísané poistné - tento ukazovateľ za určitý časový úsek a určitú krajinu ukazuje
výkonnosť komerčných poisťovní a umožňuje určovať poradie a ich podiel na poistnom
trhu.(ČEJKOVÁ, MARTINOVIČOVÁ, NEČAS, 2011).
Získané údaje o predpísanom poistnom na českom poistnom trhu sú uvedené v tabuľke
1, v ktorej uvádzame aj podiel neživotného poistenia na celkovom predpísanom poistnom,
trhový podiel a koeficient rastu:
Tabuľka 1 Predpísané poistné a podiel neživotného poistenia v ČR v rokoch 2008
– 2013 v tis. EUR
podiel
životné
ho
poisten
ia v %

neživotné
poistenie v
EUR

podiel
neživot
ného
posteni
av%

2 262 050

41

3 191 874

59

5 623 298

2 394 040

43

3 229 258

57

2010

6 078 064

2 853 583

47

3 224 481

53

2011

5 944 184

2 863 299

48

3 080 885

52

2012

5 925 174

2 856 513

48

3 068 661

52

2013

5 925 176

2 370 042

40

3 555 134

60

predpísané
poistné
celkom v EUR

životné
poistenie v
EUR

2008

5 453 924

2009

rok

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov www.cap.cz, údaje sú prepočítané kumulatívnym ročným kurzom
za rok 2012 a 2013, CZK/EUR 25,149

Z údajov v tabuľke 1 môžeme vidieť, že predpísané poistné v sledovanom období
stagnuje aj napriek tomu že od roku 2008 došlo k nárastu o 8,68%. V roku 2012 objem
predpísaného poistného dosiahol 5 927 174 tis. EUR. Neživotné poistenie sa podieľa
na celkovom predpísanom poistnom viac ako 50,00%. Pomer neživotného poistenia
a životného poistenia sa držal v pomere 52% : 48%. Stagnácia predpísaného poistného sa
prejavuje aj neživotnom poistení, čo je možné vidieť na poklese predpísaného poistného od
roku 2008 o 3,80%. Porovnaním časových radov, koeficient rastu neživotného poistenia
klesá, v roku 2012 došlo k poklesu o 3,00 percentuálne body. Dôvodom poklesu celkového
predpísaného poistného a taktiež predpísaného poistného v neživotnom poistení bola
svetová hospodárska a finančná kríza v roku 2009, ktorá spôsobila neistotu na finančnom
trhu a možné obavy o ďalšiu nestabilitu v raste nezamestnanosti, vplyvu inflácie
a klesajúcich miezd. Najvýznamnejšou položkou v predpísanom poistnom neživotného
poistenie v roku 2012 bolo poistenie motorových vozidiel s podielom 43,70% a poistenie
majetku s podielom 24,90%.
Vývoj predpísaného poistného
v roku 2013 bol podobný vývoju podľa tohto
ukazovateľa, ako v roku 2012,(koeficient rastu=100%),pričom sa zmenil podiel životného
poistenia na celkovom predpísanom poistnom a to poklesom na 40%, a nárastom podielu
poistného neživotného poistenia na 60 %. Pritom treba uviesť, že vývoj tohto podielu je v SR
práve opačný (viď údaje v tabuľke č.2).Vývoj pomeru životného poistenia a neživotného
poistenia z celkového predpísaného poistného ukazuje, že vyšší podiel životného poistenia
na celkovom poistnom je indikátorom vyspelosti príslušnej ekonomiky. Vývoj toho
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ukazovateľa v SR sa približuje vyspelým krajinám v EÚ, kde je tento pomer 60:40 v prospech
životného poistenia.
1.4 Legislatívna úprava neživotného poistenia v SR
„Poistné právo predstavuje súhrn právnych noriem, ktoré obsahujú záväzné predpisy
týkajúce sa poistenia a poisťovníctva.“(ČEJKOVÁ, MARTINOVIČOVÁ, NEČAS, 2011, s.
105)
Neživotné poistenie je súčasťou poistného práva, ktoré upravujú viaceré právne normy
(SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA POISŤOVNÍ, 2010)
Právnymi normami verejného práva sú(http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnymtrhom/dohlad-nad-poistovnictvom/legislativa/zakony 23.11.2013):
• Zákon NR SR č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a jeho vykonávacie opatrenia
• Zákon NR SR č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
• poradenstve
• Zákon NR SR č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Občiansky zákonník Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov; legislatívny
rámec poisťovníctva je upravený v pätnástej hlave v ustanoveniach § 788 až § 828
• Zákon NR SR č. 381/2001 – Z .z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Komunitárne právo tvoria primárne predpisy – dohody členských štátov a sekundárne
predpisy EÚ vydávané legislatívnymi orgánmi EÚ (Európska komisia, Rada ministrov,
Európsky parlament, medzi ktoré patria: smernice (direktívy), nariadenia, rozhodnutia,
odporúčania a stanoviská. Hlavným cieľom bolo zosúladenie legislatívy členských štátov
a upravenie právnych noriem.(SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA POISŤOVNÍ, 2010)
1.5 Vývoj neživotného poistenia v SR
Na slovenskom poistnom trhu k 01.01.2014 malo povolenie podnikať 17 tuzemských
poisťovní, z toho bolo 9 univerzálnych poisťovní, 5 životných a 3 neživotné poisťovne.
(http://www.slaspo.sk/13061 01.01.2014).Tieto komerčné poisťovne získali určitý objem
peňažných prostriedkov ako poistné, ktorým naplnili i ukazovateľ predpísané poistné.
Predpísané poistné - tento ukazovateľ za určitý časový úsek a určitú krajinu ukazuje
výkonnosť komerčných poisťovní a umožňuje určovať poradie a ich podiel na poistnom
trhu.(ČEJKOVÁ, MARTINOVIČOVÁ, NEČAS, 2011) Údaje predpísaného poistného sú
spracované v tabuľke 2:

Tabuľka 2 Predpísané poistné a podiel neživotného poistenia v SR v rokoch
2008 -2013 v tis. EUR

2008

2 107 511

1 105 796

podiel
životného
poistenia v
%
52

2009

2 021 107

1 062 089

52

965 018

48

2010

2 067 104

1 126 440

54

940 664

46

2011

2 109 993

1 145 414

54

964 579

46

2012

2 114 318

1 165 593

55

948 725

45

2013

2 171 242

1 233 881

56

937 361

44

rok

predpísané
poistné
celkom v EUR

životné
poistenie v
EUR

neživotné
poistenie v
EUR
1 001 715

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov www.slaspo.sk
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Z údajov uvedených v tabuľke 2 môžeme vidieť, že celkové predpísané poistné v roku
2013 bolo 2 171 242 tis. EUR, čo predstavuje oproti roku 2008 rast, a to o 1,03 %. Pomer
predpísaného poistného neživotného poistenia k celkovému poistnému počas sledovaného
obdobia bol takmer rovnaký, predstavoval cca 46,00 %. K výraznejšiemu poklesu
predpísaného poistného došlo v roku 2009 v oboch odvetviach, ktorý bol spôsobený
hospodárskou krízou, ktorá ovplyvnila svetový finančný a hospodársky trh. Došlo k poklesu
úhrnného dopytu, rastu nezamestnanosti a teda aj obmedzeniu výdavkov. V tomto roku po
prvýkrát tvorí najväčšiu časť predpísaného poistného v neživotnom poistení tvorilo poistenie
dopravných prostriedkoch, a to 30,70 %.(http://www.slaspo.sk/tmp/ z 29.11.2013)
Medziročný pokles v neživotnom poistení tak predstavoval 3,66%. Predpísané poistné
v neživotnom poistení zaznamenáva mierne výkyvy, jeho nárast opäť nastal v roku 2011 po
mohutných záplavách v roku 2010, ktoré spôsobili vyšší záujem o ochranu majetku
obyvateľstva pred prírodnými katastrofami. Naopak v roku 2013 dochádza k poklesu
predpísaného poistného v neživotnom poistení o 2,0 %. Z údajov však môžeme vidieť, že
postupne dochádza k prevahe životného poistenia, ktoré je typickým javom vyspelých
ekonomík, kedy si obyvateľstvo uvedomuje potrebu a úlohu krytia rôznych rizík ako
doplnkovú formu poistenia k verejnému poisteniu.

2. Možnosti ďalšieho poistenia a poisťovania v neživotnom poistení.
Úloha poistenia, ako nástroja na elimináciu a zmiernenie dôsledkov prejavu poistených
rizík, v súčasnej dobe neustále rastie, nakoľko jediná istota je neistota. Subjekty spoločnosti
– podniky, ale aj jednotlivci zatiaľ v plnej miere nepochopili, že znížiť neistotu alebo stupeň
dopadu nečakanej udalosti, je základným a jednoduchým nástrojom na vlastnú ochranu
pred možnou katastrofou a výraznými finančnými dopadmi. Zvýšenie úrovne neživotného
poistenia je možné prostredníctvom poistnej ochrany v podobe uzatvorenia poistných zmlúv
a tým dôjde k nárastu základného ukazovateľa úrovne poistného trhu, predpísaného
poistného. Musíme však konštatovať, že zvyšovaním predpísaného poistného narastá riziko
vyššieho poistného. Cesta neustáleho zvyšovania predpísaného poistného nie je jediná, je
potrebné sa zamerať práve na elimináciu rizika. Do budúcna je potrebné sa zamyslieť
nad základnými otázkami: kto, ako a akým spôsobom bude napomáhať pri prevencii
a predchádzaní vzniku škodových udalostí práve na majetku. Bude potrebné vždy a neustále
správne identifikovať riziká, analyzovať, hodnotiť a zabezpečovať proti krízové opatrenia pre
prípad živelných pohrôm, havárií a katastrofy, a to u jednotlivých subjektov poisťovania.
V rizikových oblastiach, kde sú postavené domy a príbytky by sa poistenie majetku nemalo
realizovať.
Silnou stránkou komerčných poisťovní na zvýšenie poistenosti v neživotnom poistení sú
práve ich distribučné kanály. Avšak tu nastáva problém prístupu k budúcim klientom,
a niekedy dochádza k opačnému efektu. Niekedy sú negatívami ich sprostredkovatelia,
ktorých hlavným záujmom nie je záujem klienta, ale ich sprostredkovateľskej odmeny, t.j.
provízie.

Záver:
V príspevku sme sa zamerali na oblasť neživotného poistenia. Skúmali sme ho
na základe vývoja vybraného ukazovateľa neživotné poistenie v ČR a v SR. Prostredníctvom
tohto ukazovateľa úrovne poistného trhu sme porovnali vývoj a úroveň neživotného poistenia
v SR a v ČR v rokoch 2008 – 2013. Tiež podľa podielu neživotného poistenia a životného
poistenia na celkovom poistení. Pričom vývoj v tomto ukazovateli je v sledovaných rokoch
v ČR opačný ako v SR. V SR je podiel životného poistenia vyšší ako podiel neživotného
poistenia na celkovom poistnom.
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Avšak v súčasnosti poistné trhy v ČR v SR a sa môžu hodnotiť nielen ukazovateľmi
poistného trhu, ktoré sme rozviedli v našom príspevku, ale sa môžu hodnotiť i ďalšími
ukazovateľmi vyspelosti poistného trhu, a to predovšetkým ukazovateľmi orientovanými na:
• kvalitu a starostlivosť o klientov, pružnú likvidáciu poistných udalostí, informácie,
asistenčné služby, zákaznícke linky, on-line služby
• úroveň a kvalitu krytia rizík, na lepšiu štruktúru poistných produktov, ich variabilitu a
cenu
• stabilnú legislatívnu právnu úprava, na ochranu spotrebiteľa, a nie časté zmeny v
legislatíve
• schopnosť komerčných poisťovní spolupracovať v nekonkurenčných oblastiach, ako
sú boj proti poistným podvodom a pod.
Pre tieto ukazovatele zatiaľ v odbornej literatúre nie sú ekonomické výpočty a čísla na
ich meranie a porovnávanie.
Na záver môžeme konštatovať, že cieľ príspevku bol splnený. Porovnali sme vývoj
neživotného poistenia na poistných trhoch v ČR a v SR. Poukázali sme na odlišnosti
a navrhli možnosti zlepšenia budúceho vývoja neživotného poistenia.
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Nekonvenční měnová politika vybraných centrálních bank
v době finanční krize
Unconventional Monetary Policy of Selected Central Banks
During the Financial Crisis

Liběna Černohorská

Abstrakt:
Cílem příspěvku je analyzovat a následně provést komparaci přijatých opatření, která
provedly vybrané centrální banky (Česká národní banka, Evropská centrální banka,
Federální rezervní systém, Bank of England) za účelem minimalizace dopadů současné
finanční krize. Zároveň bude provedena podrobnější analýza nekonvenční monetární politiky
za podmínek nízkých úrokových sazeb u vybraných centrálních bank. Poté, co vybrané
centrální banky stanovily úrokové sazby velmi blízko nule, byly nuceny provádět
nekonvenční měnovou politiku. Evropská centrální banka se zaměřila na nákup krytých
dluhopisů, zatímco Federální rezervní systém a Bank of England nakupovaly vládní
dluhopisy a ostatní soukromá aktiva. Česká národní banka, jako jediná z uvedených bank,
začala intervenovat na devizovém trhu s cílem zabránit posilování kurzu české koruny. Ta
byla z hlediska jednotlivých zemí specifická a sledovala stejné cíle – zamezit vzniku deflace
a obnovit ekonomickou aktivitu. Sledované centrální banky přibližně v srpnu až říjnu 2008
navýšily objem dodávaných repo operací (nebo jím podobných nástrojů) ve snaze zmírnit
napětí na mezibankovních trzích a ulehčit finančním institucím přístup ke zdrojům likvidity.
Jak přicházely problémy se solventností finančních institucí, začaly se reakce uvedených
centrálních bank lišit. Zjištěné výsledky budou použity k dalšímu výzkumu, který se bude
týkat účinků jednotlivých měnových politik na makroekonomické ukazatele ve vybraných
zemích.

Klíčová slova:
centrální banka, monetární politika, finanční krize, nekonvenční měnová politika

Abstract:
The aim of this paper is to analyze and to compare unconventional monetary policy
measures undertaken by selected central banks: the Czech National Bank, the European
Central Bank, the Federal Reserve System, the Bank of England during the recent global
crisis. It will also provide a more detailed analysis of these measures in low interest rates
environment. When central banks cut interest rates close to zero, they start to conduct
unconventional monetary policy. The aim of these measures was preventing deflation and
start economic activity. Monitored by the central bank approximately from August to October
2008 increased the volume delivered repo operations or similar instruments in a bid to
defuse tensions in interbank markets and financial institutions to facilitate access to sources
of liquidity. With both coming solvency problems of financial institutions, the reactions
mentioned central banks began to differ. After these central banks cut interest rates close to
zero and later were forced to start implementing unconventional monetary policy with the aim
of preventing deflation and start economic activity. The European Central Bank focused on
the purchase of covered bonds, while the Federal Reserve System and the Bank of England
buying government bonds and other private assets. The Czech National Bank only one of
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these banks started to intervene in the foreign exchange market to prevent appreciation of
the Czech crown. The results will be used to further research that will cover the effects of
individual monetary policy on macroeconomic indicators in individual countries. The results
will be used to further research that will cover the effects of individual monetary policy on
macroeconomic indicators in selected countries.

Key words:
central bank, monetary policy, financial crises, unconventional monetary policy

Úvod
Bezprostředními příčinami vzniku finanční krize je praskání bublin – nejprve dotcomové,
posléze americké hypoteční krize, která byla způsobena neodpovídajícími cenami
nemovitostí. Příčiny jsou ale také mikroekonomické povahy, které souvisí s finančními
inovacemi, strukturou finančních instrumentů a finančních trhů. Při emisi cenných papírů,
zahrnující sekuritizované hypotéky, došlo k zanedbání systémového rizika. Finanční deriváty,
které za běžných podmínek slouží jako nástroj na redukci a rozložení rizika, přispěly
k masivnímu šíření rizikových aktiv prostřednictvím finančního sektoru mimo USA.
Neschopnost amerických „subprime“ dlužníků splácet své hypotéky, sekuritizace těchto
hypoték a jejich prodej formou mortage backed securities (MBS) a credit default swaps
(CDO) institucionálním investorům nejrůznějšího typu po celém světě, přešla v průběhu léta
2007 v ohrožení samotného jádra globálního finančního systému – mezibankovního
finančního trhu. Tvůrci hospodářské politiky si museli poradit se slabou ekonomickou
výkonností, především z důvodu výrazného poklesu agregátní poptávky, s hrozícím
deflačním očekáváním či deflací samotnou. Centrální banky využívaly několika měnových
nástrojů k uklidnění situace na finančním trhu a k odvrácení bankovní krize. Dle potřeby
mohly snižovat či zvyšovat základní úrokové sazby a poskytovat či stahovat likviditu. Od
počátku finanční krize byly používány oba tyto nástroje za účelem poskytnutí likvidity. V rané
fázi byla na trh dodávána mimořádná likvidita, dále byla rapidně snižována základní úroková
míra až na hranici blízké nule (někdy označována jako technical zero). V momentě, kdy
snižování úrokových sazeb nepůsobilo dostatečně efektivně na určité segmenty finančních
trhů, byla konvenční měnová politika vystřídána nekonvenční měnovou politikou, kterou
začaly praktikovat vybrané centrální banky. V této souvislosti přijaly centrální banky
nekonvenční bezprecedentní programy kvantitativního uvolňování a programů na nákup
aktiv a dalších cenných papírů. Rozdílné postupy přímého nákupu konkrétních finančních
aktiv způsobily strukturální změny na straně aktiv rozvah centrálních bank. Evropská
centrální banka (ECB) se zaměřila na nákup krytých dluhopisů, zatímco Federální rezervní
systém (FED) a Bank of England (BoE) nakupovaly vládní dluhopisy a ostatní soukromá
aktiva. ČNB jako jediná z uvedených bank začala intervenovat na devizovém trhu s cílem
zabránit posilování kurzu české koruny.
Vyčerpáním úrokového kanálu se pozornost centrálních bank přesunula od konvenční
monetární politiky k nekonvenční monetární politice. Uvolněná monetární politika,
kvantitativní uvolňování a další programy na nákup aktiv byly přijaty centrálními bankami za
výjimečných okolností. Přijetím nekonvenčního monetárního uvolňování centrální banky
stimulovaly hospodářský růst, snižovaly nezaměstnanost, podpořily bankovní systémy a
zvyšování peněz v ekonomice zvýšily výdaje ekonomických subjektů.
Cílem této práce je analyzovat a porovnat nekonvenční měnové politiky a opatření přijatá
vybranými centrálními bankami: České národní banky, Evropské centrální banky,
Federálního rezervního systému a Bank of England během finanční krize. Rovněž bude
provedena podrobnější analýza těchto opatření v prostředí nízkých úrokových sazeb u
vybraných centrálních bank. Zjištěné výsledky budou použity k dalšímu výzkumu, který se
bude týkat účinků jednotlivých měnových politik na makroekonomické ukazatele v
jednotlivých zemích.
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Použité metody
Klíčovými metodami vědeckého zkoumání jsou metody klasifikační analýzy, komparace
a abstrakce při tvorbě teoreticko-metodologického rámce při řešení dané problematiky
metody syntézy a částečné indukce při vyvozování závěrů výzkumu. V aplikační části je
použita metoda analýzy sekundárních dat a komparace.
Vybrané centrální banky (FED, ECB, BoE, ČNB) přibližně v srpnu až říjnu 2008 navýšily
objem dodávaných repo operací (nebo jím podobných nástrojů) se splatností delší než
1 měsíc. Snahou bylo zmírnit napětí na mezibankovních trzích a ulehčit finančním institucím
přístup ke zdrojům likvidity. Následně s tím, jak přicházely problémy se solventností
finančních institucí, se reakce uvedených centrálních bank začaly lišit. V situaci, kdy tyto
centrální banky měly úrokové sazby velmi blízko nule a finanční systémy nebyly dosud
stabilizovány, se ekonomická situace v jednotlivých zemích začala prudce zhoršovat. Tehdy
přišla na řadu nekonvenční měnová politika. Její cílem bylo zamezit vzniku deflace
a nastartovat ekonomickou aktivitu. Jedním z cílů měnové politiky je zvýšit inflaci v krátkém
období na hodnotu v rozpětí 2 – 3 %. Tím ale zároveň rostlo riziko nárůstu inflace
v budoucnu, pokud by nebyly centrální banky schopny vytvořené peníze stáhnout z trhu.

Změna bilancí vybraných centrálních bank v době finanční krize
Centrální banky začaly provádět své měnové politiky pomocí tzv. nekonvenční
monetární politiky. Uvolněná monetární politika, kvantitativní uvolňování a další programy na
nákup aktiv byly přijaty v jednotlivých zemích za výjimečných okolností.
Tab. 1: Přehled a porovnání přijatých opatření u vybraných centrálních bank
Volnější podmínky z hlediska

Přímé nákupy finančních aktiv

Protistrany

Zástavy

Delší
splatnosti

Swapová
linka

Vládní
dluhopisy

Kryté
dluhopisy

Ostatní
soukromá
aktiva

Kurzové
intervence

FED

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ne

BoE

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ne

ECB
ČNB

ano
ano

ano
ano

ano
ano

ano
ano

ne
ne

ano
ne

ne
ne

ne
ano

Zdroj: vlastní zpracování podle Bank of England (2010), European Central Bank (2013), Federal
Reserve Bank of Cleveland (2014)

Tabulka 1 ukazuje přijatá nekonvenčních opatření měnové politiky prováděných
vybranými centrálními bankami. Levá část tabulky ukazuje, že všechny centrální banky
upravovaly parametry refinančních operací zaměřené převážně na uvolnění podmínek
financování finančních institucí související s omezenou funkčností mezibankovního trhu a na
podporu mezinárodního financování, rozšířením možných protistran, přijatelných zástav
a prodloužením doby splatnosti. Taktéž swapové linky byly použity u všech sledovaných
centrálních bank. Pravá část tabulky ukazuje rozdílné postupy přímého nákupu konkrétních
finančních aktiv, tj. strukturální změny na straně aktiv rozvah centrálních bank. Je patrné, že
ECB se zaměřila na nákup krytých dluhopisů, zatímco FED a BoE nakupovaly vládní
dluhopisy a ostatní soukromá aktiva. ČNB jako jediná z uvedených bank začala intervenovat
na devizovém trhu s cílem zabránit posilování kurzu české koruny.
Rozvaha centrální banky poskytuje podrobné informace o tom, jak jsou používány
nástroje měnové politiky. Je proto užitečná pro pochopení způsobu, jakým se provádí
měnová politika ve standardních i krizových obdobích.
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Federální rezervní systém
FED aktivně reagoval na měnící se situaci ve finančním systému tvorbou nových
programů na poskytnutí a zpřístupnění likvidity přímo dlužníkům a investorům na klíčových
úvěrových trzích. S rostoucím výkonem finančních trhů, byly tyto programy postupně rušeny
(Blinder, Allan, 2010). Uskutečněné programy jsou následující (Federal Reserve Bank of
Clevelnad, 2014)):
• Term Asset-Backed Securities Loan Facility - určen pro menší podniky a domácnosti.
• Money Market Investor Funding Facility - poskytoval zajištěné finanční prostředky pro
soukromě podporovaný průmysl.
• Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility poskytoval finance americkým depozitním institucím a bankovním holdingovým
společnostem na financování nákupů vysoce ceněných aktiv z finančního trhu podílových
fondů.
• Commercial Paper Funding Facility - vznikl za účelem zlepšení likvidity na krátkodobých
finančních trzích a tím přispíval k větší dostupnosti úvěru pro podniky a domácnosti.
• Primary Dealer Credit Facility - poskytoval půjčky „overnight“, financování primárním
obchodníkům směnou za stanovený rozsah vhodného zajištění.
• Term Securities Lending Facility - upevňoval funkčnost na finančním trhu poskytováním
likvidity státní pokladně a jiným zajištěným trhům.
• Term Auction Facility - dražil termínované fondy depozitním institucím.
• Quantitative Easing – zaručilo zpětný odkupu aktiv, známý též jako program
„kvantitativního uvolňování“. Cílem tohoto programu bylo sanovat postižené finanční
instituce a tím zabránit širšímu kolapsu ve finančním sektoru (Graf 1).
Cílem programu Quantitative Easing (QE) bylo sanovat postižené finanční instituce a tím
zabránit širšímu kolapsu ve finančním sektoru. Centrální banka nakupuje v rámce QE
dluhopisy. To mělo za následek zvýšení množství peněz na rezervních účtech FED, které
jednotlivé komerční banky mají vedeny u americké centrální banky. Vyšší množství rezerv
mělo komerční banky stimulovat k tomu, aby poskytovaly nové úvěry a mohl se rozběhnout
multiplikační efekt, který by ve výsledku podpořil růst ekonomiky. První vlna kvantitativního
uvolňování započatá v září 2008 trvala až do března 2010. Nezaměstnanost v USA se v této
době blížila téměř k deseti procentům. Dlouhé období vyšší nezaměstnanosti představovalo
riziko pro další ekonomické oživení a nízká úroveň inflace se mohla přeměnit v reálně hrozící
deflaci.
Úvěrový trh se oživil a dluhy držené FEDem se začaly snižovat, jakmile banky splácely
prostředky, které obdržely od vlády. Nicméně ekonomika nevykazovala tak silné ozdravení,
jak si vláda USA a FED přály, proto rozeběhly program druhého kola kvantitativního
uvolňování, díky kterému FED získal další cenné papíry od komerčních bank. Tyto cenné
papíry nakupoval prostřednictvím kreditních účtů u bank, čímž zvýšil jejich rezervy a zároveň
se vyhnul tisknutí velkého objemu peněz. Nově vytvořené rezervy umožnily bankám půjčit
dodatečné množství peněz bez překročení limitů minimálních rezerv. Cíl programu
Quantitative Easing 2 (QE2), který byl realizován do 30. 6. 2011, spočíval ve snaze: (i) zvýšit
hospodářský růst; (ii) zpřístupnit větší objem úvěrů; (iii) zvýšit míru inflace na konzistentní
úroveň v dlouhém období; (iiii) snížit nezaměstnanost. Třetí kolo kvantitativního uvolňování –
Quantitative Easing 3 (QE3) bylo oznámeno 13. 9. 2012. Jeho cílem bylo udržet základní
úrokovou míru (federal funds rate) a tím i mezibankovní úrokové sazby na historických
minimech poblíž nuly (Graf 1). To mělo podpořit refinancování úvěrů a investice. V podpoře
ekonomiky hodlá FED pokračovat tak dlouho, dokud se výrazně nezlepší situace na trhu
práce, nejméně do roku 2015. (Blinder, Allan, 2010)
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Graf 1 Přehled provedených opatření FED
Zdroj: v
lastní zpracování podle Federal Reserve Bank of Cleveland (2014)

FED na konci ledna 2014 přistoupil k mírnému snížení kvantitativního uvolňování o 10
miliard dolarů na 65 miliard dolarů měsíčně, tvz. Tapering. Otevřeně deklarovat záměry před
investory ohledně budoucích bankovních činností a tak pomáhá investorům vytvářet
očekávání na trhu. To je důvod, proč centrální banky obvykle používají postupné snižování
peněz v ekonomice spíše než náhlé a agresivní zastavení uvolnění měnové politiky.
Centrální banky snižují nejistotu na trhu tím, že nastíní svůj přístup k restrikcím měnové
politiky: (i) za jakých podmínek k nim přistoupí; (ii) budou-li v nich pokračovat; (iii) ukončí je.
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Graf 2 Vývoj struktury bilance FEDu
Zdroj: vlastní zpracování podle Federal Reserve Bank of Cleveland (2014)

QE velmi významně změnilo nejen strukturu rozvahy FEDu, ale rovněž i její objem (Graf
2). Bilance obsahuje čím dál tím více MBS toxických aktiv, za nimiž stojí dluhy, které
nebudou nikdy splaceny. Na počátku roku 2007 celková hodnota aktiv FEDu dosahovala
hodnoty 830 miliard dolarů. Mezi roky 2007 a 2008 nárůst činil pouze 32 miliard dolarů. V
listopadu 2008 začalo dodávání mimořádné likvidity prodejem držených cenných papírů
a půjčování peněžních prostředků na záchranu finančních institucí pod heslem „too big to
fail“, čímž se celková hodnota aktiv rozrostla o 1 250 mld. dolarů. Během roku 2008 a 2009
struktura bilance FEDu v důsledku uplatňování nestandardní měnové politiky – nákupem
MBS a státních dluhopisů - dosáhla 2193,4 miliard dolarů. Při ukončení QE2 (červen 2011)
se hodnota aktiv vyšplhala až k závratné hodnotě 2843,5 miliard dolarů. Před začátkem QE3
13. 9. 2012 činila hodnota aktiv 3070 miliard dolarů a ke dni 26. 3. 2014 znamená nárůst
aktiv FEDu o 1160 miliard dolarů na hodnotu 4228 miliard dolarů (8,3 % tradiční CP, 45,9 %
nákupy dluhopisů, 6,6 % půjčky finančním institucím, 0,04 % likvidita pro úvěrový trh, 39,1 %
MBS). (Federal Reserve Bank of Cleveland, 2014; Smets a Wouters, 2007)
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Bank of England
Velká Británie byla další ze zemí, která se musela vypořádat s nepříznivým vývojem
bankovního systému a dodávat likviditu. Objem CDO a MBS v rozvahách bank byl mohutný,
po šoku na trhu s cennými papíry krytými hypotékami, banky neměly dostatek kapitálu na
pokrytí poklesu hodnoty majetku. (Kiyotaki, Moore, 2008)

Graf 3 Struktura bilance Bank of England
Zdroj: vlastní zpracování podle Bank of England (2010)

To ovlivnilo schopnost bank přilákat investory, obchodovat na mezibankovním trhu a
ochotu půjčovat peníze firmám i domácnostem. BoE vytvořila nástroj pojmenovaný Special
Liquidity Scheme. Tento krok podpořila BoE razantním snížením základní úrokové sazby
z 5 % na nynější 0,5 %, čímž se, stejně jako v případě FEDu, dostala do situace nastolení
nekonvenční měnové politiky (Blinder, Allan, 2010).
BoE se otevřeně přihlásila k provádění kvantitativního uvolňování (v průběhu března až
května 2009), když v programu Asset Purchase Facility oznámila nákupy vládních dluhopisů
(se splatností 5 až 25 let) na sekundárním trhu financované tvorbou nových peněz (Graf 3).
BoE elektronicky vytvořila nové peníze a používala je ho k nákupu aktiv od nebankovních
institucí a soukromých investorů, jako jsou penzijní fondy a pojišťovny. (Bank of England,
2010).
Tyto investorské subjekty obvykle nechtějí držet peníze, protože přináší nízký výnos,
proto preferují nákup jiných forem investic dlouhodobější povahy – např. firemních dluhopisů,
či akcií, což zvýší jejich cenu. Efekt přeskupení portfolií přímými či nepřímými vlivy snižuje
dlouhodobé výpůjční náklady, podporuje vydávání nových akcií a dluhopisů. Kvantitativní
uvolňování tak udržovalo nízké úrokové sazby a tím podporovalo úvěrový trh. Hlavním cílem
peněžních injekcí bylo podpořit nominální výdaje a tím dosáhnout 2% inflačního cíle.
Evropská centrální banka
Stejně jako již uvedené centrální banky reagovala i ECB na nepříznivý ekonomický
a finanční vývoj sérií snižování své hlavní refinančních sazby. V kontrastu s BoE a FEDem
nevytvářela v takovém rozsahu nová opatření v rámci nekonvenční měnové politiky. Zatímco
BoE a FED nakupovaly soukromá finanční aktiva, postup ECB byl odlišný v tom, že tato
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aktiva přijímala jako zástavu pro refinanční operace. Od počátku ochabnutí trhů s úvěry
(srpen 2007) implementovala ECB opatření zacílená na dodávání likvidity bankovnímu
sektoru na jeho stabilizaci (Graf 5). (Vodová, 2013). Vzhledem k výjimečné situaci na
finančních trzích byly vyhlášeny v březnu 2010 dva programy na nákup dluhopisů (European
Central Bank, 2013):
• Covered Bond Purchase Programme (CBPP),
• Securities Market Programme (SMP).
Během evropské krize však banka přistoupila k Long Term Refinancing Operations
(LTRO) v jejichž rámci mohou národní centrální banky eurozóny od protistran přímo nakoupit
způsobilé kryté dluhopisy či intervenovat na trzích s veřejnými dluhovými cennými papíry
v eurozóně, podle svého procentního podílu v klíči pro upisování základního kapitálu.
Zeměmi, které využily programu CBPP jsou Řecko, Portugalsko a Irsko. Programu SMP se
zúčastnily Řecko, Portugalsko, Irsko, Itálie a Španělsko. Cílová jmenovitá hodnota
nakupovaných krytých dluhopisů byla stanovena na 60 mld. EUR a později navýšena
o dalších 40 mld. EUR. (Česká národní banka, 2009). Program SMP byl nahrazen 6. 9. 2012
programem pro neomezené nákupy státních dluhopisů na sekundárních trzích (Outright
Monetary Transactions, OMT). Jednotlivé kroky ECB jsou zachyceny na Grafu 4 spolu
s vývojem základní úrokové sazby a mezibankovní sazby Euribor.

Graf 4 Přehled zavedených programů ECB
Zdroj: vlastní zpracování podle European Central Bank (2013)
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Graf 5 Struktura bilance ECB
Zdroj: vlastní zpracování dle European Central Bank (2013)

Česká národní banka
ČNB, na rozdíl od dalších centrálních bank, nebyla nucena během finanční krize
využívat nekonvenční nástroje, jako je např. nákup státních a soukromých cenných papírů.
ČNB byla jednou z prvních centrálních bank na světě, která začala v reakci na propukající
krizi uvolňovat měnovou politiku. ČNB přistoupila k postupnému snižování svých úrokových
sazeb již v srpnu 2008 z hodnoty 3,5 % až k hodnotě 1 % v prosinci roku 2009. (Česká
národní banka, 2014). Ke konci roku 2012 se hodnota základní úrokové sazby (2W repo
rate) zastavila na současných 0,05 % (Graf 6).
Uvolnění měnové politiky a oslabení plovoucího kurzu koruny pomohlo ekonomice se
lépe vypořádat s poklesem poptávky a klesajícími cenami. Finanční krize vedla ke zvýšení
důrazu na propojování měnové politiky ČNB s otázkami finanční stability české ekonomiky.
(Stavárek, 2013).
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Intervence
na měnovém
trhu

Graf 6 Vývoj 2T repo sazby ČNB a 3M Priboru
Zdroj: vlastní zpracování podle Česká národní banka (2014)

Přestože české komerční banky nevlastnily toxická aktiva (resp. jen malé množství),
propuknuvší krize a nejistota na mezibankovním trh zvýšila jejich obezřetnost a to jak vůči
ostatním bankám, tak při poskytování úvěrů klientům. (Teplý; Stárová, Černohorský, 2010).
ČNB reagovala na „zamrzání“ mezibankovního trhu 15. 10. 2008 úpravou technických
parametrů tzv. dodávacích repo operací. Tyto transakce měly dvoutýdenní a tříměsíční
splatnost a byly zajištěny státními dluhopisy Česká republika, což podpořilo fungování trhu
se státními dluhopisy. Ačkoliv banky využívaly možnost získání likvidity jen zřídka, její
existence měla významný psychologický účinek a vedla ke zklidnění situace na
mezibankovním trhu. Finanční systém byl i přes určité problémy nadále stabilní a transmise
úrokových sazeb – ač poněkud oslabená a zpomalená – zůstala funkční.
Ekonomika České republiky byla postižena především sekundárními dopady krize, tj.
propadem exportu a exportně orientovaného průmyslu, na kterém je závislá. Následný
hluboký hospodářský pokles byl způsoben problémy u nejvýznamnějších obchodních
partnerů. Firmy odkládaly investice v obavách z prohlubující se krize v eurozóně, což
negativně ovlivnilo domácí poptávku.
Finanční krize vedla ke zvýšení důrazu na propojování měnové politiky ČNB
s otázkami finanční stability české ekonomiky. Po vyčerpání úrokového kanálu musela ČNB
nalézt další způsob, jak zastavit trvalý pokles cen, mezd, platů a důchodů. Začala používat
devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnové politiky a předešla cenové nestabilitě ve
formě deflace. V listopadu 20213 zahájila ČNB intervenci na devizovém trhu v podobě
oslabení koruny a stanovila kurz 27 EUR/Kč (Graf 7). Tímto vytvořila paralelní monetární cíl,
který má pomoci dodržet stanovený inflační cíl. Nákupy cizích měn byly prováděny za nově
tištěné koruny, kterých má CNB ze své definice neomezené množství. Důsledkem nákupu
cizích měn je pak pokles kurzu.
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Graf 7 Vývoj kurzu EUR/Kč
Zdroj: vlastní zpracování podle Česká národní banka (2014)

Diskuze
FED nakupoval v rámci kvantitativního uvolňování dluhopisy (Graf 1). To mělo za
následek zvýšení množství peněz na rezervních účtech, které jednotlivé komerční banky
mají právě u centrální banky. Vyšší množství rezerv by mělo komerční banky stimulovat
k tomu, aby poskytovaly nové půjčky a mohl se rozběhnout multiplikační efekt, který by ve
výsledku podpořil růst ekonomiky. (Federal Reserve Bank of Cleveland, 2014).
Kvantitativní uvolňování v pojetí BoE se nevztahuje pouze na nákupy vládních
dluhopisů, ale i na nákupy dluhopisů soukromých subjektů, konkrétně na dluhové papíry
a firemní dluhopisy. (Bank of England, 2010). Nákupy od nebankovních subjektů měly za cíl
zvýšit zprostředkující cíl v podobě široké definice peněz tzv. měnového agregátu M4 pro
Velkou Británii a tím nominální výdaje v ekonomice. BoE nakoupila během roku 2009
majetek za 165 mld. GBP, roce 2010 se suma vyšplhala na 200 mld. GBP. Většinu
nakoupených aktiv tvoří britské státní dluhopisy, ale také vysoce kvalitní aktiva soukromého
sektoru.
ECB výrazně zvýšila objem své rozvahy v reakci na kolaps různých segmentů
finančního trhu. Rozvaha ECB dosáhla objemu těsně pod 2 500 mld. EUR, což je téměř 20
% HDP. Nárůst byl způsoben především zvýšenou nabídkou refinancování u centrální banky
v delších splatnostech. Dominantní se stávají dlouhodobé refinanční operace LTRO.
Rozvaha ECB vzrostla z 5 % HDP před krizí o 10 % v roce 2009 a nyní blíží k 18 %.
(European Central Bank, 2013). To jsou jen nepatrně nižší než hladiny než dosažené
u rozvah Bank of England a FEDu.
Na hodnocení intervence CNB je brzy, všechny vyplývající změny se v ekonomice
projeví se zpožděním. Přes všechny kritiky a diskuze ČNB alespoň formálně plní svoji roli
sledování cenové stability s důrazem na inflační cíl 2 % (Česká národní banka, 2013).

Závěr
I když se stimulační účinky nekonvenční monetární politiky zdály být v očích mnoha
ekonomů jednoznačné, finančním systémem nebyly zcela doceněny. Největší přínos
nekonvenční monetární politiky je poskytnutí likvidity finančnímu sektoru 15. Poskytování
likvidity je při procesu obnovy důvěry a finančního zprostředkování nepostradatelné, avšak
není dostačující k vyřešení zásadních problémů, které vedly ke krizi 14. Napravit situaci
a snížit pravděpodobnost jejího opakování je tak třeba jak korekcí směrem k provádění
obezřetných makroekonomických stabilizačních politik ve střednědobém horizontu, tak
opatřeními zacílenými na odstranění mikroekonomických příčin nestability. Soukromé
subjekty by se měly chovat obezřetně, adekvátně renovovat praktiky řízení finančních rizik
(zejména rizika likvidity) a dodržovat je. Finanční injekce veřejných peněz do finančního
sektoru nenastartují sami od sebe změny potřebné v tomto sektoru, které by vedly
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k udržitelnému růstu. Časový úsek potřebný k této nápravě závisí na velikosti nerovnováh
vzniklých během bublinového období, na následné ztrátě důvěry a dalších negativních efektů
krize. Makroobezřetnostní a finančně-regulační měnová politika nevyřeší svými nástroji
zdaleka všechny problémy. Je proto nutné, aby součástí komplexního řešení prováděného
centrálními bankami byla i spolupráce monetární a fiskální hospodářské politiky za
předpokladu jasného právního vymezení.
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Úrokový diferenciál nominálních zápůjčních a depozitních
úrokových sazeb jako indikátor integrace úvěrových trhů
v Evropské unii
The Interest Rate Differential of Nominal Lending Interest
Rates and Deposit Interest Rates as an Indicator of the
Integration of Credit Markets in the European Union
Jan Černohorský

Abstrakt:
Cílem článku je posoudit míru integrace úvěrových trhů ve vybraných zemích Evropské unie
na základě jednofaktorové analýzy rozptylu úrokových diferenciálů nominálních zápůjčních
a depozitních úrokových sazeb. Tyto ukazatele jsme zvolili jako možné indikátory integrace
úvěrových trhů, protože právě snižování diferenciálů úrokových sazeb patří dle standardních
ekonomických poznatků k základním předpokladům vyšší míry integrace úvěrových trhů.
V článku vycházíme z dat Mezinárodního měnového fondu. Úrokové diferenciály počítáme
jako rozdíl úrokových měr v dané zemi vůči průměru příslušné úrokové míry v Evropské
měnové unii. Na základě provedených výpočtů docházíme k závěru, že vývoj úrokového
diferenciálu nominálních zápůjčních sazeb indikuje nižší míru integrace a vývoj úrokového
diferenciálu nominálních depozitních sazeb neindikuje žádnou změnu v integraci úvěrových
trhů.

Klíčová slova:
Integrace úvěrových trhů, úrokový diferenciál, zápůjční úroková sazba, depozitní úroková
sazba

Abstract:
The aim of this article is to evaluate the intensity of integration of credit markets in selected
countries of the European Union based on one-factor analysis of variance of the interest rate
differential of nominal lending interest rates and deposit interest rates. These indicators are
chosen as possible indicators of integration of credit markets, because the reduction of the
interest rate differential is, according to standard economic knowledge, one of the basic
assumptions of higher level of credit markets integration. We use data from the International
Monetary Fund in the article. We calculate interest rate differentials as the difference
between interest rates in the every single country and the average of corresponding interest
rates in the European Monetary Union. Based on the calculations, we conclude that the
interest rate differential of nominal lending rates indicates a lower intensity of integration and
the interest rate differential of nominal deposit rates does not indicate any change in the
integration of credit markets.

Key words:
Integration of credit markets, interest rate differential, lending interest rate, deposit interest
rate
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Úvod
V tomto článku se zabýváme integrací úvěrových trhů. Úvěrové trhy jsou nedílnou
součástí finančních trhů, a pokud uvažujeme evropskou integraci také ve finanční oblasti, je
vyšší míra integrace úvěrových trhů její nutnou podmínkou. Finanční integrace mezi zeměmi
přispívá z důvodu efektivnější alokace kapitálu k vyššímu ekonomickému růstu, vyšší
výkonnosti bankovního systému a k vyšší disciplíně při realizaci hospodářské politiky.
Z těchto důvodů se problematika finanční integrace dostává rovněž do popředí zájmů tvůrců
hospodářské politiky, analytiků, vědců i teoretiků. Právě proto je toto téma vysoce aktuální
a nezbytné k hlubší analýze.
Měření integrace úvěrových trhů, resp. finančních trhů jako celku, je poměrně
komplikované. Je možno využít tří různých metod – metod založených na cenových
ukazatelích, kvantitativních ukazatelích a ukazatele založené na nových informacích. Blíže
tyto metody popisují např. Adam a kol. (2002), Baele a kol (2004), Čermák (2006),
Pungulescu (2009) nebo Vodová (2010). V našem článku využijeme metody založené na
cenových ukazatelích. Zvolenými cenovými ukazateli jsou úrokové diferenciály nominálních
zápůjčních a depozitních úrokových sazeb.

Cíl
Cílem tohoto příspěvku je posoudit míru integrace úvěrových trhů ve vybraných zemích
Evropské unie, a to na základě jednofaktorové analýzy rozptylu úrokových diferenciálů
nominálních zápůjčních a depozitních úrokových sazeb.

Metodika
V rámci hodnocení integrace finančních trhů se standardně vychází z definice ECB,
resp. Baeleho a kol. (2004), která říká, že trh pro daný soubor finančních nástrojů a/nebo
služeb je plně integrován v případě, že všichni potenciální účastníci trhu se stejnými
relevantními charakteristikami: (i) čelí jednotnému souboru pravidel, pokud se rozhodnou
jednat s těmito finančními nástroji a/nebo službami; (ii) mají rovnocenný přístup k výše
uvedenému souboru finančních instrumentů a/nebo službám a (iii) je s nimi jednáno
rovnocenně, když jsou aktivní na trhu.
Při využití cenových ukazatelů je vhodné postupovat dle definice Adama a kol. (2002),
který vymezuje integrované trhy jako takové trhy, na nichž platí zákon jedné ceny, tzn., že
homogenní finanční aktivum je na finančních trzích oceněno stejnou cenou, a to bez ohledu
na místo prodeje. Na úvěrové trhy tuto definici konkretizuje Vodová (2011), která konstatuje,
že úvěrové trhy jsou integrované, pokud podmínky, za nichž jsou potenciální dlužníci
(domácnosti nebo firmy) schopni získat úvěr, nejsou ovlivněny geografickým umístěním
banky.
V rámci cenových ukazatelů úvěrového trhu lze vybrat různé ukazatele – úrokové
depozitní sazby, úrokové zápůjční sazby, spread apod. Obecně mezi cenové ukazatele
vhodné pro zkoumání integrace patří např. výnosy ze státních dluhopisů, blíže např.
Černohorský a Kynclová (2014). Princip cenových ukazatelů spočívá v tom, že vycházejí ze
zákona jedné ceny, kdy při plné integraci jsou lokální rizika diverzifikována a cena, resp.
finanční výnosy aktiv s identickými parametry jsou stejné. (Čermák, 2006).
Jako vhodný cenový ukazatel míry integrace úvěrových trhů jsme vybrali pro účely
tohoto příspěvku úrokové diferenciály nominálních zápůjčních a depozitních úrokových
sazeb. Tyto ukazatele jsme zvolili jako možné indikátory integrace úvěrových trhů, protože
právě snižování diferenciálů úrokových sazeb patří dle standardních ekonomických poznatků
k základním předpokladům vyšší míry integrace úvěrových trhů.
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V článku vycházíme z dat Mezinárodního měnového fondu. Úrokové diferenciály
počítáme jako rozdíl úrokových měr v dané zemi vůči průměru příslušné úrokové míry
v Evropské měnové unii.
Jako vhodná metoda při analýze integrace úvěrových trhů se jeví matematickostatistická metoda jednofaktorové analýzy rozptylu zvaná ANOVA, na jejímž základě lze
posoudit, zda celkový rozptyl hodnot vznikl především v důsledku rozdílnosti středních
hodnot, nebo v důsledku náhodných vlivů. Analýza rozptylu totiž spočívá v rozkladu
celkového součtu čtverců odchylek od aritmetického průměru, který je vypočítán ze všech
naměřených hodnot. Pomocí této metody tedy budeme zkoumat vývoj úrokového
diferenciálu nominálních zápůjčních a depozitních sazeb.
ANOVA tedy testuje nulovou hypotézu, že všechny náhodné veličiny Y i mají stejné
střední hodnoty µ i. Pokud je nulová hypotéza zamítnuta, je nutné odhalit, které výběry se od
sebe významně liší, a tak způsobily zamítnutí hypotézy. K tomu je využita Scheffého nebo
Tukeyova metoda. K tomu, aby mohla být použita ANOVA, musí být splněny předpoklady
normality a homogenity rozptylů základních souborů. K tomu je využíván Shapiro – Wilkův
test k ověření normality a Bartlettův test k ověření homogenity rozptylů.
Pomocí Shapiro – Wilkova testu normality testujeme nulovou hypotézu (H 0 ), že X má N
(µ, σ) rozdělení pravděpodobností proti alternativní hypotéze H 1, že X nemá N (µ, σ)
rozdělení pravděpodobností. Testovací kritérium má tvar:
SW
= ,
(1)
kde a i (n) jsou tabelované konstanty, m =n/2, je – li n sudé číslo a m = (n-1)/2, je – li n
liché číslo, X (n-i+1) a X (i) jsou pořádkové statistiky vytvořené z náhodného výběru X 1 , …, X n
jeho uspořádáním do neklesající posloupnosti. Princip testu spočívá v tom, že se odhadne
parametr σ náhodnou veličinou S* = ∑n i=1 a i X i a jeho odhad se porovná s odhadem
založeným na náhodné veličině
.
Bartlettův test ověřuje hypotézu, že všechny výběry pochází ze základních souborů se
stejným rozptylem σ2. Testujeme nulovou hypotézu H 0 :
hypotéze H 1 :

≠

=

= ... =

proti alternativní

alespoň pro jednu dvojici indexů i, j. Testovací kritérium má tvar:
B
=,
(2)

označuje nevychýlené odhady rozptylů
kde C je pomocný faktor, symbol
v jednotlivých výběrech a S2 je sdružený výběrový rozptyl. Pokud není alespoň jeden
z těchto předpokladů splněn, nemůže být jednofaktorová ANOVA použita a musí být využita
její neparametrická obdoba, a to Kruskalův – Wallisův test.
Kruskalův – Wallisův test ověřuje hypotézu, že všechny výběry pocházejí ze stejného
základního souboru, tedy že všechny distribuční funkce (F i , i = 1, …, k) jsou totožné. Pak
nulovou hypotézu formulujeme následujícím způsobem: H 0 : F 1 (x) = F 2 (x) = … = F k (x) proti
alternativní hypotéze H 1 : F i (x) ≠ F j (x) alespoň pro jednu dvojici indexů i ≠ j.
Testovací kritérium má tvar:
Q
=,
(3)
kde k je počet úrovní sledovaného faktoru, n = n 1 + n 2 + … + n k je celkový rozsah
výběru, n i je počet pozorování v i – tém výběru a R i je součet pořadí prvků z i – tého výběru.
(Kubanová, 2004).
Při zamítnutí nulové hypotézy je nutné zjistit, které výběry se od sebe významně liší a
způsobí tak zamítnutí hypotézy. Toto je možné zjistit vícenásobným porovnáváním
průměrného pořadí pro všechny skupiny. Hladina významnosti (chyba 1. druhu α) je zvolena
0,05, což znamená, že dostaneme 95% jistotu správného rozhodnutí.
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Pro účel analýzy jsou použité hodnoty úrokového diferenciálu nominálních zápůjčních a
depozitních úrokových sazeb rozděleny na dvě období (roky 2005 – 2007 a 2008 – 2011)
tak, aby bylo možné analyzovat vývoj v míře integrace.

Výsledky
Následující tabulky ukazují vývoj úrokových diferenciálů pro nominální zápůjční
a nominální depozitní úrokové sazby. Je z nich patrné, že úrokové diferenciály depozitních
úrokových sazeb byly s eurozónou velmi sladěny do roku 2008. Od tohoto roku úrokové
diferenciály rostly. Záporné hodnoty znamenají, že úrokové sazby v daných zemích byly
nižší než průměr v eurozóně a kladné hodnoty znamenají, že úrokové sazby byly vyšší než
průměr v eurozóně.
Tab. 1: Vývoj nominálního diferenciálu depozitních úrokových sazeb
za období 2005 – 2011, v % p. a.
země
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Rakousko
-0,02
0,06
0,07
-0,07
-0,45
-1,03
-0,96
Belgie
-0,03
-0,01
0,05
-0,21
-0,83
-1,34
-1,43
Bulharsko
1,10
0,50
-0,11
0,10
4,17
1,97
0,76
Česká republika
-0,81
-1,48
-2,47
-2,73
-0,74
-1,03
-1,57
Estonsko
0,15
0,17
0,58
1,38
2,81
-1,00
-1,34
Finsko
0,08
0,25
0,33
0,20
-0,55
-0,59
-0,61
Francie
0,17
0,09
-0,02
-0,17
-0,33
-0,51
-0,51
Německo
-0,07
-0,06
-0,04
-0,21
-0,63
-1,01
-1,19
Řecko
0,25
0,19
0,16
0,53
0,73
1,14
1,56
Maďarsko
3,19
4,78
3,02
5,58
3,81
2,81
3,58
Irsko
0,02
-0,03
0,02
0,14
1,60
0,82
0,56
Itálie
-0,53
-1,02
-1,54
-1,55
0,01
-0,78
-0,64
Lotyšsko
0,80
0,86
2,27
2,00
6,03
-0,24
-2,10
Lucembursko
-0,04
-0,10
-0,20
-0,40
-1,24
-1,52
-1,62
Nizozemsko
0,36
0,31
0,11
0,03
0,59
0,26
0,00
Portugalsko
-0,11
-0,17
-0,12
-0,13
-0,02
-0,40
0,91
Rumunsko
4,44
2,10
2,91
5,17
9,98
5,20
3,69
Španělsko
0,09
0,08
0,09
0,29
0,47
0,30
0,01

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial
Statistics: Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.
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Tab. 2: Vývoj nominálního diferenciálu zápůjčních úrokových sazeb
za období 2005 – 2011, v % p.a.
země
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Rakousko
-1,74
-1,73
-1,73
-1,76
-2,48
-1,16
-0,36
Belgie
-0,42
-0,68
-1,05
-1,55
-1,37
-0,12
0,61
Bulharsko
1,92
1,65
1,97
2,28
3,82
5,24
5,26
Česká republika
-0,96
-1,65
-2,24
-2,33
-1,53
-0,01
0,35
Estonsko
-1,81
-2,21
-1,57
-0,03
1,87
1,86
0,75
Finsko
-2,70
-2,78
-2,41
-2,79
-4,01
-2,65
-1,59
Francie
-1,90
-1,27
-0,75
-0,45
-0,06
0,76
0,67
Německo
-1,58
-1,84
-2,07
-2,61
-2,56
-2,13
-1,92
Řecko
1,73
0,65
-0,33
0,07
1,07
3,89
4,79
Maďarsko
1,80
0,84
1,06
1,60
3,52
1,69
2,95
Irsko
-1,77
-1,72
-1,51
-1,82
-3,20
-0,45
0,46
Itálie
3,81
3,71
2,90
2,73
2,74
2,23
2,24
Lotyšsko
-0,63
0,05
2,88
3,27
8,71
3,66
1,02
Lucembursko
-3,29
-3,27
-3,22
-3,64
-4,83
-3,61
-3,14
Nizozemsko
0,56
0,70
0,68
1,08
2,49
-0,15
-2,16
Portugalsko
0,83
0,40
-0,11
-0,23
-1,40
0,36
2,43
Rumunsko
12,86
6,74
5,32
6,41
9,76
8,17
6,76
Španělsko
1,23
1,49
1,86
2,44
3,20
1,46
0,59

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial
Statistics: Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.

Nyní přikročíme k analýze těchto dat tak, že nejprve si data rozdělíme na dvě období
(2005 – 2007 a 2008 - 2011) tak, abychom mohli posoudit vývoj úrokových diferenciálů. Dále
budeme pomocí vybraných metod analyzovat nejprve vývoj diferenciálu nominálních
depozitních sazeb (v prvním a druhém období), poté vývoj diferenciálu nominálních
zápůjčních sazeb (v prvním a druhém období).
Analýza diferenciálu depozitních sazeb v prvním období
Diferenciál depozitních sazeb v prvním období nemohl být analyzován pomocí
jednofaktorové analýzy rozptylu, neboť nebyl splněn předpoklad homogenity. Normalita je
splněna, neboť všechny p hodnoty jsou vyšší než zvolená hladina významnosti 0,05.
Výsledky testu normality a homogenity rozptylu jsou uvedeny v následujících tabulkách.
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Tab. 3: Ověření předpokladu normality rozptylů pro diferenciály
nominálních depozitních sazeb v prvním období
země
p hodnota země
p hodnota
Rakousko
0,193917 Maďarsko
0,167436
Belgie
0,463262 Irsko
0,363112
Bulharsko
0,990886 Itálie
0,967250
Česká republika
0,788310 Lotyšsko
0,068885
Estonsko
0,078716 Lucembursko
0,726225
Finsko
0,608615 Nizozemsko
0,363112
Francie
0,826375 Portugalsko
0,298275
Německo
0,636886 Rumunsko
0,664223
Řecko
0,636886 Španělsko
0,999999
Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial
Statistics: Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.

Tab. 4: Ověření předpokladu homogenity rozptylů pro diferenciály
nominálních depozitních sazeb v prvním období
Testy homogenity rozptylu
Efekt: "země"

sazba

Hartley Cochran Bartlett
p
F-max
C
Chí-kv.
14121,00 0,31507 82,94215 0,000000

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International
Financial Statistics: Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.

V dalším postupu byl proveden Kruskal – Wallisův test, jehož nulová hypotéza byla
zamítnuta (p < 0,05), tzn., že mezi diferenciály depozitních sazeb byly v prvním sledovaném
období rozdíly. Výsledky Kruskal-Wallisova testu jsou uvedeny v záhlaví tabulky. Proto bylo
nutné provést vícenásobné porovnávání (viz tabulka níže), které odhalilo, že zamítnutí
nulové hypotézy Kruskal – Wallisova testu způsobily čtyři dvojice zemí (Rumunsko – ČR,
ČR – Maďarsko, Itálie – Maďarsko, Itálie – Rumunsko) – tyto hodnoty jsou orámovány.
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Tab. 5: Vícenásobné porovnávání pro diferenciály depozitních sazeb v prvním období

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial Statistics:
Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.

Analýza diferenciálu depozitních sazeb v druhém období
Nulová hypotéza Shapiro – Wilkova testu normality byla zamítnuta - viz následující
tabulka (p hodnota u Finska je menší než 0,05), nemohla být tedy ani pro druhé období
sledovaného ukazatele použita ANOVA.
Tab. 6: Ověření předpokladu normality pro diferenciály nominálních
depozitních sazeb ve druhém období
země
p hodnota země
p hodnota
Rakousko
0,439587 Maďarsko
0,519934
Belgie
0,444028 Irsko
0,827450
Bulharsko
0,628886 Itálie
0,874611
Česká republika
0,523406 Lotyšsko
0,822824
Estonsko
0,424009 Lucembursko
0,229823
Finsko
0,008062 Nizozemsko
0,351590
Francie
0,275937 Portugalsko
0,287097
Německo
0,763791 Rumunsko
0,173838
Řecko
0,786584 Španělsko
0,580768
Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial
Statistics: Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.

Proto bylo opět využito její neparametrické obdoby – Kruskal – Wallisova testu. Nulová
hypotéza tohoto testu byla na základě velmi nízké p hodnoty, která byla nižší než α,
zamítnuta. Dále bylo provedeno vícenásobné porovnávání, jehož výsledky jsou
prezentovány v následující tabulce. Jak je z tabulky patrné, zamítnutí nulové hypotézy
způsobily, rovněž jako v prvním sledovaném období, čtyři dvojice zemí (viz orámované
hodnoty).
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Tab. 7: Vícenásobné porovnávání pro diferenciály depozitních sazeb ve druhém
období

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial Statistics:
Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.

Pokud tedy porovnáme tabulky 5 a 7, můžeme konstatovat, že se míra integrace
úvěrových trhů ve zkoumaném období nijak nezměnila, tj. ani nezvýšila ani nesnížila. Je to
dáno tím, že existuje stejné množství dvojic zemí, u nichž se projevuje statisticky významný
rozdíl ve středních hodnotách diferenciálů depozitních sazeb na základě provedeného
neparametrického Kruskal-Wallisova testu.
Analýza diferenciálu zápůjčních sazeb v prvním období
Další zvolený ukazatel integrace úvěrových trhů, a to diferenciály zápůjčních sazeb ve
vybraných zemích EU v prvním období, nemohl být analyzován prostřednictvím ANOVY,
protože nebyl splněn předpoklad homogenity rozptylu (p < 0,05). Výsledky tohoto testu
a testu normality, která splněna byla, jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Tab. 8: Ověření předpokladu normality rozptylů pro diferenciály
nominálních zápůjčních sazeb v prvním období
země
p hodnota země
p hodnota
Rakousko
0,999999 Maďarsko
0,421129
Belgie
0,808120 Irsko
0,348008
Bulharsko
0,278348 Itálie
0,191677
Česká republika
0,913912 Lotyšsko
0,350798
Estonsko
0,726225 Lucembursko
0,536736
Finsko
0,395225 Nizozemsko
0,252969
Francie
0,894634 Portugalsko
0,906231
Německo
0,932517 Rumunsko
0,340228
Řecko
0,946486 Španělsko
0,808120
Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial
Statistics: Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.
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Tab. 9: Ověření předpokladu homogenity rozptylů pro diferenciály
nominálních zápůjčních sazeb v prvním období
Testy homogenity rozptylu
Efekt: "země"

sazba

Hartley Cochran Bartlett
p
F-max
C
Chí-kv.
160537,3 0,713342 81,04175 0,000000

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International
Financial Statistics: Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.

Po provedení Kruskal – Wallisova testu, jehož nulová hypotéza byla zamítnuta (p < 0,05
– viz záhlaví tabulky), bylo provedeno vícenásobné porovnávání (viz následující tabulka).
Z tabulky je zřejmé, že tři dvojice zemí měly natolik odlišné diferenciály zápůjčních sazeb, že
způsobily zamítnutí nulové hypotézy Kruskal – Wallisova testu. Konkrétně se jednalo
o dvojice zemí Rumunsko – Finsko, Rumunsko – Lucembursko a Itálie – Lucembursko
(hodnoty orámované).
Tab. 10: Vícenásobné porovnávání pro diferenciály zápůjčních sazeb v prvním období

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial Statistics:
Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.

Analýza diferenciálu zápůjčních sazeb ve druhém období
Abychom mohli říci, zda se integrace úvěrových trhů podle diferenciálů zápůjčních sazeb
prohloubila, či nikoliv, je nutné analyzovat tento ukazatel i ve druhém období. K analýze byl
využit Kruskal – Wallisův test, protože nebyl splněn předpoklad normality – p hodnota u Itálie
je menší než 0,05 (viz následující tabulka).
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Tab. 11: Ověření předpokladu normality rozptylů pro diferenciály
nominálních zápůjčních sazeb ve druhém období
země
p hodnota země
p hodnota
Rakousko
0,993181 Maďarsko
0,288956
Belgie
0,421082 Irsko
0,892713
Bulharsko
0,281817 Itálie
0,035590
Česká republika
0,509887 Lotyšsko
0,459586
Estonsko
0,277026 Lucembursko
0,310695
Finsko
0,816323 Nizozemsko
0,966683
Francie
0,381063 Portugalsko
0,821477
Německo
0,356123 Rumunsko
0,541113
Řecko
0,492537 Španělsko
0,927799
Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial
Statistics: Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.

Jelikož nulová hypotéza Kruskal – Wallisova testu byla zamítnuta (p < 0,05), lze tedy
říci, že mezi jednotlivými zeměmi existuje rozdíl v diferenciálech zápůjčních sazeb.
Vícenásobné porovnávání, jehož výsledky jsou uvedeny v následující tabulce, odhalilo, že se
diferenciály odlišovaly v případě šesti dvojic zemí EU – hodnoty jsou orámovány.
Tab. 12: Vícenásobné porovnávání pro diferenciály zápůjčních sazeb
ve druhém období

Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat INTERNATIONAL MONETARY FUND. International Financial Statistics:
Yearbook 2012. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012.

Pokud tedy porovnáme tabulky 10 a 12, můžeme konstatovat, že se míra integrace
úvěrových trhů ve druhém období mírně snížila oproti prvnímu období. Je to dáno tím, že
existuje více dvojic zemí, u nichž se projevuje statisticky významný rozdíl ve středních
hodnotách diferenciálů zápůjčních sazeb na základě provedeného neparametrického
Kruskal-Wallisova testu.
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Diskuse
V rámci příspěvku jsme došli k závěru, že v případě depozitních úrokových sazeb míra
integrace nedoznala výraznějších změn, a v případě zápůjčních úrokových sazeb se míra
integrace mírně snížila.
K podobnému závěru dochází ve své studii i Vodová (2011), která zkoumá také integraci
úvěrových trhů, tentokrát na bázi kvantitativních ukazatelů. Vodová sice tvrdí, že se míra
integrace úvěrových trhů v Evropské unii zvyšuje, ale v důsledku finanční krize (tj. ve
stejných zkoumaných letech) se zpomalila. Používá-li Vodová cenové indikátory (2012),
potom uzavírá, že rychlost a stupeň konvergence se liší podle segmentů a zemí. Jí
testovaná hypotéza – trh půjček nebankovním subjektům jsou více integrované než trh
spotřebitelských půjček, ale méně integrované než trh s hypotečními úvěry – nebyla plně
potvrzena.
Podle Pungulescu (2009) integrace ještě není dovršena zejména ve většině
východoevropských zemí. Naopak rozvinuté ekonomiky vykazují známky vysoké míry
integrace finančních trhů. To souhlasí i s našimi závěry, protože vždy v každém testu
zamítnutí hypotézy o integrovaných trzích způsobila minimálně jedna východoevropská
země. Opět se integrace v rámci Evropské unie liší dle segmentů trhu a působí zde pořád
lokální faktory.
Baele a kol. (2004) tvrdí, že integrace úvěrových trhů, je poměrně pokročilá z právního
hlediska, nicméně zůstávají výraznější cenové rozdíly. Tyto rozdíly jsou dále významné při
porovnání krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých úrokových sazeb. Cenová
integrace je patrná spíše u úrokových sazeb hypotečních úvěrů než u spotřebitelských
úvěrů.
Závěry o snížení míry integrace finančních trhů v posledních letech uvádějí i Jappelli
a Pagano (2008), podle jejichž výpočtů se směrodatná odchylka výnosnosti vládních
dluhopisů v posledních letech zvýšila o více než třetinu.
Baltzer a kol. (2008) dokazují vyšší míru integrace úvěrových trhů měřenou pomocí
kvantitativních ukazatelů, protože země drží větší procento dluhových cenných papírů
ostatních zemí. Dále tvrdí, že je evidentní, že se snížily rozdíly mezi krátkodobými,
střednědobými a dlouhodobými úrokovými sazbami podnikům, stejně tak úrokové sazby
u úvěrů i vkladů domácností. Nicméně vývojem v dalších letech během a po finanční krizi se
již nezabývá.
Chiuri a Jappelli (2003) argumentují, že převládající rozdíly na úvěrových trzích jsou
dány asymetrickými informacemi mezi dlužníky a věřiteli, ochotou splácet, rozdílným právním
prostředím, rozdílnými daňovými pobídkami. Tuto myšlenku podporuje i Adam a kol. (2002)
podle kterého je zejména úvěrový trh méně standardizovaný a podléhá lokálním faktorům.
Evropská centrální banka (2014) ve své studii konstatuje, že největšího stupně integrace
bylo dosaženo u dlouhodobých instrumentů, tj. hypotečních úvěrů domácnostem. Naopak u
krátkodobých úvěrů nebyl integrační proces prokázán. U spotřebitelských úvěrů naopak byly
zjevné symptomy desintegrace.
Česká národní banka (2011) došla k závěru, že před rokem 2008 se míra integrace
úvěrových trhů zvyšovala. Od tohoto roku naopak docházelo spíše k divergentnímu vývoji,
trhy byly volatilnější a situace se začala uklidňovat až v polovině roku 2009.
Z tohoto příspěvku i z článků vzniklých během a po finanční krizi lze vystopovat spíše
negativní dopady finanční krize na integraci finančních trhů, jak blíže ukazuje např.
Černohorská a kol. (2009).

Závěr
Na základě tohoto příspěvku a rešerše literatury lze konstatovat, že integrace úvěrových
trhů jako součásti finančních trhů se od roku 2000 bezpochyby zvýšila. Integrace úvěrových
trhů v Evropské unii je na vysoké úrovni, a to dle měření jak pomocí cenových tak
kvantitativních ukazatelů. Ale úvěrové trhy, i s jasným vlivem jednotné měny v části Evropské
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unie, nemohou být stále považovány za plně integrované. Rychlost a míra integrace závisí
na zvolené zkoumané úrokové sazbě. Zároveň v posledních letech, od prvních projevů
finanční krize, se míra integrace úvěrových trhů mírně zpomalila, což dokazuje zejména
zkoumání vývoje úrokového diferenciálu zápůjčních úrokových sazeb. Je nepochybné, že
integrace úvěrových trhů a finančního trhu jako celku, musí být i nadále podrobně
monitorována a zkoumána tak, aby byla opravdu přínosem pro další rozvoj ekonomik
Evropské unie.
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Slabá místa reformy územní veřejné správy v ČR
Weaknesses of territorial public administration reforms in
the Czech Republic
Jaroslav Čmejrek, Jan Čopík

Abstrakt:
Příspěvek se zabývá realizací reformy územní veřejné správy v ČR po roce 2000. Cílem
příspěvku je ukázat snahy o korekce fungování veřejné správy na obecní i krajské úrovni.
Z velkého množství aspektů se příspěvek soustřeďuje na tři: změny legislativního rámce
obecního zřízení, změny ve financování územních samospráv a změny v zákoně o podpoře
regionálního rozvoje.

Klíčová slova:
reforma veřejné správy, financování územní veřejné správy, regionální rozvoj, strategie
regionálního rozvoje

Abstract:
The paper focuses on implementing territorial public administration reforms in the Czech
Republic after the year 2000. The aim of the paper will be to show the efforts to correct public
administration functions at the local and regional level, particularly in terms of a local
government legislative framework, funding of local governments and regional development
support concerning definition of supported regions and functions of NUTS II regions.
The paper is based on study of Government papers and legislative changes.

Key words:
public administration reform, funding of local government, regional development, strategy
of regional development

Úvod
Územní veřejná správa procházela v ČR od počátku 90. let transformačním procesem.
V roce 1990 byl zrušen celý systém národních výborů a na úrovni obcí bylo obnoveno obecní
zřízení (zákon č. 367/1990 Sb.). Další reformu územní veřejné správy však přibrzdily spory
ohledně vyšších územních samosprávných celků (VÚSC). Ústava ČR sice jejich zřízení
předpokládala, ovšem otázka, zda ČR přejde k zemskému či krajskému zřízení, zůstala
nerozhodnuta až do druhé poloviny 90. let. A i když se pak rozhodnutí již klonilo ve prospěch
krajského zřízení, jistou dobu nebylo jasné, kolik krajů bude zřízeno a jakou konkrétní
podobu budou mít. Proto byly v roce 1990 na okresní úrovni vytvořeny okresní úřady jako
orgány státní správy (zákon č. 425/1990 Sb.), které měly působit jen po přechodné období.
Původně uvažované dvouleté období se ovšem protáhlo na více než desetiletí – až do konce
roku 2002. Rozhodovací mechanismy na místní i regionální úrovni trpěly v 90. letech
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neúplnou územní hierarchií státní správy a samosprávy, nejasnými kompetenčními vztahy
mezi jednotlivými institucemi a subjekty v rozhodovacím procesu a neefektivním systémem
samosprávy, jejíž kompetence se překrývaly s kompetencemi státní správy. Regionální
plánování bylo po zrušení krajských národních výborů značně problematické, neboť vláda
nemohla v dostatečné míře koordinovat a kontrolovat rozvoj na úrovni okresů pro jejich příliš
vysoký počet. Na druhé straně obce, jejichž počet v 90. letech rychle vzrostl o 50 %
a překročil šest tisíc, prakticky neměly možnost lobování na národní rozhodovací úrovni,
která byla pro jejich potřeby příliš vysoko.
Reforma územní veřejné správy začala dostávat konkrétnější podobu až koncem 90. let.
Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. bylo rozhodnuto o zřízení 13 krajů (kromě hlavního
města Prahy). Ve srovnání s kraji, jež existovaly od roku 1960, šlo o menší kraje (oproti tomu
okresy vytýčené v roce 1960 zůstaly zachovány). Po rozhodnutí o VÚSC bylo možno ustavit
regiony na úrovni NUTS II, tzv. regiony soudržnosti, nezbytné z hlediska kompatibility
s regionální politikou EU. V roce 2000 byly schváleny zákony č. 129 a 130 Sb., na jejichž
základě mohla být vytvořena krajská úroveň územní veřejné správy. Současně bylo
zákonem č. 128 Sb. upraveno i obecní zřízení. Kromě toho byl v roce 2000 schválen i zákon
č. 248 Sb., který upravoval zapojení státní správy a územních samospráv do podpory
regionálního rozvoje. Po roce 2000 tak mohla být zahájena druhá fáze reformy územní
veřejné správy, která vyvrcholila na přelomu let 2002 a 2003. Jejím základním cílem bylo
rozvinutí decentralizačních a dekoncentračních procesů a přesun řady kompetencí, které
byly dosud vykonávány orgány státní správy, na samosprávu, ať již do její samostatné, nebo
přenesené působnosti. K 31. prosinci 2002 byla ukončena činnost okresních úřadů a jejich
úkoly byly přeneseny převážně na orgány územních samospráv – jednak na kraje, jednak na
obce s rozšířenou působností.
Za slabiny spojeného modelu veřejné správy v ČR lze pokládat složitost výkonu státní
správy samosprávami v přenesené působnosti, nepřehledné rozdělení obcí dle výkonu
přenesené působnosti, pro občany nesrozumitelné pojmenování správních území a nejasné
oddělení samostatné a přenesené působnosti v celé řadě oblastí. V Strategii regionálního
rozvoje ČR z roku 2013 se k tomu ještě dodává: „Negativa spojeného modelu veřejné správy
se projevují převážně nedodržováním původních principů reformy veřejné správy
a prosazováním dílčích nesystémových rozhodnutí. Tím, že zůstává zachováno také územní
členění z roku 1960, vzniká neskladebnost územně správních celků. Existuje tak značný
počet územně správních jednotek, kde je veřejná správa vykonávaná v různém rozsahu.
Tento stav byl při jeho nastolení Ministerstvem vnitra označován za přechodný, přesto však
trvá dodnes. Navzdory realizované reformě se tak územní veřejná správa stále potýká
s řadou problémů“ [SRR ČR 2013: 44].
Na chybný postup při transformaci veřejné správy a na nedostatečnou systémovost její
reformy poukazuje rovněž M. Hampl [2005: 99]: „Namísto uceleného a provázaného řešení
byly realizovány časově oddělené dílčí změny, které se stávaly předmětem soupeření
politických stran.“ Na druhé straně však Hampl oceňuje regionalizační procesy realizované
v 90. letech: „Zatímco okresy zavedené v roce 1960 byly nevhodně vymezovány
a rovnostářsky velikostně určovány „shora“, tak při vytváření současných krajů i správních
obvodů obcí III. stupně byly významně zohledňovány zájmy „zdola“ (od různých regionálních
iniciativ v případě krajů po zmapování postojů představitelů lokálních komunit a ve sporných
situacích i všech občanů v případě obvodů III. stupně). Podstatným výsledkem bylo proto
řádově vyšší přiblížení administrativního členění reálné regionální diferenciace
v demokratickém procesu jeho formování“ [Hampl 2005: 100].

Cíl a metodika
Předložený příspěvek se s odstupem více než desíti let zaměřuje na slabá místa reformy
územní veřejné správy a snaží se zmapovat nejvýznamnější pokusy o korekce systému
místní a regionální samosprávy. Vzhledem k tomu, že by nebylo reálné v příspěvku tohoto
rozsahu pojednat o všech aspektech tématu, soustřeďuje se na tři okruhy problémů:
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(1) obecní zřízení, (2) financování územních samospráv a (3) zapojení státní správy
a samosprávy do podpory regionálního rozvoje, včetně fungování regionů soudržnosti.
Příspěvek je založen na studiu dokumentů, zejména legislativních norem a dokumentů
zpracovaných na vládní i lokální úrovni.

Výsledky a diskuse
Korekce obecního zřízení
Podíváme-li se s odstupem více než desíti let na vývoj obecního zřízení, zaznamenáme
jak řadu dílčích úprav, tak i změny zásadního významu. K dílčím úpravám patří kupříkladu
zvýšení horní hranice počtu zastupitelů u obcí do 500 obyvatel z 9 na 15. Před touto úpravou
neměly nejmenší obce ani hypotetickou možnost zřídit si radu obce, protože radu může volit
pouze zastupitelstvo, které má aspoň 15 členů. K změnám menšího významu lze jistě počítat
i zvyšování počtu statutárních měst. V roce 2000 bylo v ČR 16 statutárních měst, k nimž
přibyla nejprve tři další statutární města v roce 2003, další čtyři v roce 2006 a ještě dvě
města v roce 2012.
Významné změny do obecního zřízení přinesla novela zákona o obcích č. 234/2006 Sb.
Opticky nejvýraznější krok v této novele představovalo obnovení kategorie „městys“ v české
legislativě a rehabilitace historických měst. Článek 3 zákona č. 128/2000 Sb. byl podstatně
rozšířen. K původnímu ustanovení, že „obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem,
pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády“,
přibyla následující analogická formulace: „Obec je městysem, pokud tak na návrh obce
stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.“ Obnovení kategorie městys
si vyžádalo i úpravy názvů příslušných orgánů: „Městys je samostatně spravován
zastupitelstvem městyse; dalšími orgány městyse jsou rada městyse, starosta, úřad městyse
a zvláštní orgány městyse.” Novela z roku 2006 zrelativizovala i ustanovení týkající se měst.
Nově se městem podle novely mohla stát obec, „která byla městem přede dnem 17. května
1954“, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Podobně je tomu i s historickými
městysy: „Obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17. května 1954,
je městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny.“
Obnovení kategorie městys a rehabilitaci historických měst zřejmě nelze pokládat
za změny zásadního významu a za snahu reagovat na nedostatky reformy územní veřejné
správy. Spíše to byl výsledek iniciativy a lobování místních samospráv. Význam zákona
č. 234/2006 Sb. z hlediska korekcí reformy územní veřejné správy spočíval v něčem jiném –
přinesl závažné změny v systému dozoru a kontroly nad výkonem samostatné a přenesené
působnosti územních samospráv. Předchozí právní úprava byla častým terčem kritiky. Obce
si stěžovaly, že vůči nim vystupují dva dozorové orgány – ministerstvo vnitra a krajský úřad.
Předmětem kritiky byla i těžkopádnost systému dozoru – dozorový orgán nemohl zasáhnout
okamžitě, ale ani obce nemohly samy zjednat nápravu v zákonem stanovené lhůtě. Právní
úprava nebrala dostatečný ohled na odlišnou povahu dozoru a kontroly a neumožňovala
kontrolu dodržování povinností v samostatné působnosti územních samosprávných celků.
Dozorové kompetence byly nově vymezeny tak, že dozor nad samostatnou působností
byl svěřen výhradně ministerstvu vnitra a dozor nad přenesenou působností obcí krajským
úřadům. Dozor nad přenesenou působností krajských úřadů a hl. m. Prahy vykonávaly věcně
příslušná ministerstva. Nově byl zaveden institut kontroly výkonu samostatné působnosti
územních samosprávných celků, kterou provádí ministerstvo vnitra. Kontrola výkonu
přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy byla svěřena věcně příslušným ministerstvům
a jiným ústředním správním úřadům, kontrola výkonu přenesené působnosti obcí zůstala
v kompetenci krajských úřadů. Zákon č. 234/2006 Sb. podstatně zjednodušil a zefektivnil
dozorový a kontrolní proces vykonávaný ve vztahu k územním samosprávným celkům.
Posílil také jeho transparentnost a kontrolu výkonu samostatné působnosti. Základní změnou
kontroly výkonu přenesené působnosti obcí bylo přesunutí její úpravy ze zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (bývalá hlava VIII), do zákona č. 128/2000 Sb.,
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o obcích, ve znění pozdějších předpisů (nyní součást hlavy VII). Zákon o obcích tak
soustřeďuje v jedné hlavě kontrolu samostatné i přenesené působnosti. Došlo
k výraznějšímu odlišení kontrolovaných subjektů. V případě kontroly samostatné působnosti
jsou kontrolovány orgány obce – zastupitelstvo, rada a starosta, v případě přenesené
působnosti je kontrolován obecní úřad a tajemník, případně starosta.

Korekce financování územních samospráv
Financování územních samospráv patřilo k nejslabším místům reformy územní veřejné
správy ČR. Zejména malé venkovské obce měly tak malé finanční zdroje, že to ohrožovalo
jejich právo na samosprávu, přestože je toto právo ústavně a legislativně garantováno.
Systém financování obecních výdajů bylo možno dokonce pokládat za formu nepřímého
tlaku na obce, aby se slučovaly. Podle Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,
se od roku 2001 používala velikost obce měřená počtem obyvatel jako jediné kritérium pro
rozdělení prostředků ze sdílených daní. Obce byly z tohoto hlediska rozděleny do 14
velikostních kategorií, k nimž byly přiřazeny přepočítávací koeficienty. Slabinou systému byly
značné rozdíly v koeficientech velikostních kategorií mezi největšími a nejmenšími obcemi.
Kupříkladu Praha získávala na jednoho obyvatele 6,5 krát více finančních prostředků než
nejmenší obce. Problémem byly rovněž skokové přechody mezi velikostními kategoriemi,
které vedly k „honbě za počtem obyvatel“. Pokud měl tento systém vést k slučování
nejmenších venkovských obcí, tak se zcela minul účinkem [Provazníková 2007: 125-126].
Systém byl legislativně korigován až v roce 2007 s platností od 1. 1. 2008. Především
se zvýšil celkový podíl obcí na výnosech sdílených daní z 20,59% na 21,4%. Váha počtu
obyvatel upravovaného koeficientem byla snížena ze 100% na 94%. K tomu přibyla dvě další
kritéria: podíl prostého počtu obyvatel obce na celkovém počtu obyvatel všech obcí v ČR
(3%) a podíl výměry dané obce na celkové výměře všech obcí v ČR (3%). Čtyři největší
města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) dostala zvláštní koeficienty. V důsledku těchto změn
se pro nejmenší obce podstatně zvýšily výnosy ze sdílených daní na jednoho obyvatele –
u obcí do 100 obyvatel vzrostly dokonce na dvojnásobek. Vzhledem k tomu, že se zvýšil
celkový podíl obcí na výnosech sdílených daní, pocítily zlepšení všechny velikostní kategorie
obcí kromě největších měst nad 100 000 obyvatel.
Tlak malých venkovských obcí a menších měst však dále pokračoval. Jedním z aktérů
diskuse o financování územních samospráv a o nutnosti nadále posilovat rozpočty obcí bylo
hnutí STAN (Starostové a nezávislí), které spolupracovalo s TOP 09 a po parlamentních
volbách v roce 2010 se stalo součástí vládní koalice. Tím se spory o financování územních
samospráv přenesly i na půdu vlády. Zatímco představitelé STAN reprezentovali zájmy
menších municipalit a žádali další legislativní kroky v jejich prospěch, v Nečasově vládě
(a nepochybně i uvnitř TOP 09) převládaly postoje hájící naopak zájmy největších měst.
Hnutí STAN svými legislativními snahami sice naráželo na odpor vlády, ale přesto se mu
podařilo v parlamentu uspět a v roce 2012 byla schválena další novela zákona
o rozpočtovém určení daní (zákon č. 295/2012 Sb.).
Podle této novely byl podíl obcí na daňových výnosech ještě dále navýšen. Váha
velikosti obce podle počtu obyvatel obce upraveného koeficientem se snížila na 80%. Váha
podílu prostého počtu obyvatel obce na celkovém počtu obyvatel všech obcí v ČR byla
zvýšena na 10%. Dalším kritériem byl podíl započtené výměry katastrů dané obce na
celkové výměře všech obcí v ČR (max. 10 ha na obyvatele), který představoval 3%.
Významným novým kritériem se stal podíl počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí
(většinou MŠ a ZŠ) na celkovém počtu žáků za všechny obce. Váha tohoto kritéria byla
stanovena na 7 %. Výsledkem novely, jež vstoupila v účinnost 1. 1. 2013, bylo navýšení
příjmů obcí o 12 mld. Kč, z toho 1,5 mld. představoval přesun ze státního rozpočtu jako
příspěvek na školství. Spolu s tím došlo ke snížení sdílených daní pro Prahu (-0,65 mld.),
Plzeň (-0,09 mld.), Ostravu (-0,16 mld.) a Brno (-0,2 mld.). Minimální průměrný výnos
ze sdílených daní na obyvatele vzrostl na 9 tis. Kč [Důvodová zpráva k zákonu č. 295/2012
Sb.].
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Kupříkladu obec Vršovka (okres Náchod) získala v roce 2001 ze sdílených daní 391 880
Kč (trvalé bydliště zde mělo 107 lidí, tj. 3 662 Kč na obyvatele). V roce 2007 (poslední rok
před úpravou zákona o rozpočtovém určení daní) získala obec ze sdílených daní 609 560 Kč
(5 592 Kč na každého ze 109 obyvatel). První rok po úpravě (2008) stoupl příjem obce
ze sdílených daní na 754 390 Kč (průměrně 6 858 Kč na každého ze 110 obyvatel).
Po druhé významné úpravě schválené v roce 2012 se příjem obce ze sdílených daní navýšil
na 963 962 Kč (v roce 2013 při 121 lidech s trvalým bydlištěm 7 966 Kč na obyvatele).
Sdílené daně jsou pro obec rozhodujícím příjmem – za rok 2013 činil celkový příjem obce
1 347 561 Kč [rozpočty obce Vršovka 2001-2013].
Zákonem č. 295/2012 Sb. snahy o korekce v systému financování územních samospráv
přirozeně nekončí. Vedle malých venkovských obcí a menších měst své nároky stále více
vznášejí i velká města a také kraje, jak se ukázalo počátkem roku 2014 při formování
Sobotkovy vlády. Od léta 2014 se diskuse o systému financování územních samospráv
znovu rozproudila v souvislosti s kampaní před komunálními volbami. Problém financování
místní správy však nespočívá jen v podílu obcí na daňových výnosech. V úvahu je třeba vzít
i financování výkonu státní správy v přenesené působnosti, které probíhá formou
poskytování příspěvku pro územní samosprávy na výkon státní správy. „Zvláště v obcích
se základním rozsahem činností v přenesené působnosti,“ uvádí se v Strategii regionálního
rozvoje ČR pro období 2014 – 2020, „nejsou tímto způsobem zdaleka pokryty všechny
náklady. Specifické problémy se vyskytují při výkonu státní správy v přenesené působnosti
v malých obcích. Pro tyto obce, většinou bez úřednického aparátu, je výkon současného
rozsahu činností v přenesené působnosti státní správy značnou zátěží (nejen administrativní,
ale i finanční) a je pro ně obtížné zajistit kvalitu jejich výkonu“ [SRR ČR 2013: 44].

Korekce v podpoře regionálního rozvoje
Zákon č. 248/2000 Sb. stanoví podmínky pro poskytování podpory v rámci regionálního
rozvoje a umožňuje koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti. Klíčový
význam v této oblasti má zpracovávání strategie regionálního rozvoje, střednědobého
dokumentu, jehož úkolem je formulovat přístup státu k podpoře regionálního rozvoje,
poskytnout potřebná východiska a stanovit rozvojové cíle a zásady pro vypracování
regionálních rozvojových programů. Zvláště důležité je vymezení regionů, jejichž rozvoj je
třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi
jeho jednotlivých územních celků. Především jde o regiony se soustředěnou podporou státu,
jež se podle zákona dále dělí na strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé regiony
a regiony venkovské.
První problém nastal s venkovskými regiony. Podrobná analýza ukázala již v roce 2000,
tedy v době, kdy byl zákon č. 248/2000 Sb. právě schválen, že venkovské regiony
se v podstatě překrývají s regiony hospodářsky slabými. Z toho důvodu byly hned pro
následující období od roku 2001 vymezeny pouze dvě skupiny podporovaných území –
strukturálně postižené regiony a hospodářsky slabé regiony. V Strategii regionálního rozvoje
schválené v roce 2006 na období let 2007 – 2013 byly jako třetí kategorie regionů
se soustředěnou podporou státu (tedy místo venkovských regionů) vymezeny regiony
s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností [SRR 2006: 106].
Velkým nedostatkem konceptu bylo, že regiony se soustředěnou podporou státu
se vytyčovaly na úrovni okresů. V Strategii regionálního rozvoje schválené vládou v roce
2000 to bylo deset okresů jako strukturálně postižené regiony a deset okresů jako regiony
hospodářsky slabé. Přitom v té době již začalo „odpočítávání“ druhé fáze reformy územní
veřejné správy, jejímž smyslem bylo ukončení činnosti okresních úřadů, k němuž došlo
koncem roku 2002. Ještě ve strategii regionálního rozvoje ČR z roku 2006 (tj. na období
2007 – 2013), byly strukturálně postižené a hospodářsky slabé regiony vytyčovány až na
nepatrné výjimky na úrovni okresů, pouze u regionů s vysoce nadprůměrnou
nezaměstnaností bylo vedle tří okresů uvedeno ještě 11 územních obvodů ORP. Teprve
Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2020 vymezuje státem podporované
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regiony důsledně na úrovni ORP. Jde o jedinou kategorii, označenou jako hospodářsky
problémové regiony, do níž je zařazeno 40 ORP [SRR ČR 2013: 140n].
Nejvážnějším problémem v rámci podpory regionálního rozvoje se ukázalo být fungování
regionů soudržnosti, tedy regionů NUTS II. Jejich institucionální podoba se neosvědčila.
Zákon 248/2000 Sb. vůbec nepředpokládal vytváření nějakých orgánů v třech regionech
soudržnosti, jež jsou totožné se samosprávnými kraji – úkoly rady mělo plnit zastupitelstvo
daného kraje v přenesené působnosti. V ostatních regionech soudržnosti, jež byly vymezeny
územím dvou nebo tří krajů, se vytvářely rady, jejichž členy volila zastupitelstva příslušných
krajů ze svých řad. Každý kraj byl v radě zastoupen deseti členy. Rada dále zřizovala Výbor
regionálního rozvoje, který měl za úkol sledovat a vyhodnocovat realizaci podpory
poskytované z fondů a předkládat Radě návrhy řešení a dalšího postupu. Podoba Výboru
ovšem byla poněkud mlhavá. Jeho členy byli Radou volení zástupci krajů, obcí, správních
úřadů, podnikatelů, odborů a nestátních neziskových organizací, případně další osoby.
Korekci tohoto systému přinesl zákon č. 138/2006 Sb., který zavedl změny některých
zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. Změna zákona o podpoře
regionálního rozvoje, jež byla zakotvena v Části desáté zákona č. 138/2006 Sb., spočívala
především v nové podobě regionálních rad. Regionální rada regionu soudržnosti, jak zněl její
nový název, byla nyní vytvářena v každém z osmi regionů NUTS II, tj. i v těch, jež byly
tvořeny jen jedním regionem NUTS III. Později byl ovšem z tohoto pravidla vyňat region
soudržnosti Praha, jehož regionální rada byla zrušena zákonem č. 66/2007 Sb. (práva,
závazky a povinnosti přešly na hlavní město Prahu).
Každá regionální rada regionu soudržnosti měla nyní zákonem určené sídlo a byla
tvořena třemi orgány: výborem, předsedou a úřadem. Výbor v podstatě odpovídal původní
radě, kraje v něm však byly zastoupeny jen osmi zástupci místo deseti, nicméně
mechanismus rozhodování zůstal zachován. V regionech tvořených jediným krajem
se vytvářel výbor o 15 zastupitelích. Druhým orgánem Regionální rady regionu soudržnosti
byl její předseda, jehož postavení bylo oproti původní podobě zákona vymezeno mnohem
přesněji. Třetím orgánem byl úřad Regionální rady, který nahradil původní, mlhavě
koncipovaný Výbor regionální rady. Novela se snažila zaplnit i další mezery v systému jako
příjmy a výdaje rozpočtu regionální rady, střet zájmů, postavení ředitele úřadu a úředníků
apod. [Zákon č. 138/2006 Sb.].

Závěr
Reforma územní veřejné správy, která byla založena na tzv. spojeném modelu, začala
v ČR dostávat konkrétní podobu koncem 90. let a kulminovala v letech 2000–2003.
V následujícím desetiletí si ovšem praxe vynutila podstatné korektury. Z celé řady změn
v systému územní veřejné správy je z hlediska regionálního rozvoje nutné poukázat zejména
na tři oblasti. Pokud jde o obecní zřízení, zásadní význam mělo přepracování mechanismu
dozoru a kontroly samostatné i přenesené působnosti územních samospráv. V oblasti
financování územních samospráv došlo k významným změnám v rozdělování prostředků
ze sdílených daní, takže se – zejména v menších municipalitách – podařilo posílit obecní
rozpočty. Do budoucna je v této oblasti třeba počítat se zaváděním dalších změn, a to nejen
z hlediska posilování rozpočtů, ale i z hlediska kontroly hospodaření samospráv. Pokud jde
o zapojování státní správy a samosprávy do podpory regionálního rozvoje, korekce
se soustředily na vytyčování státem podporovaných regionů – praxe si vynutila přejít při
vymezování těchto regionů od úrovně okresů k mikroregionální úrovni na bázi ORP, jež
daleko organičtěji odpovídá reálné regionální diferenciaci v ČR. Druhá významná změna
v této oblasti spočívala v zásadním přepracování institucionální podoby regionů soudržnosti.
Zákon č. 248/2000 Sb. stanoví podmínky pro poskytování podpory v rámci regionálního
rozvoje a umožňuje koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti. Klíčový
význam v této oblasti má zpracovávání strategie regionálního rozvoje, střednědobého
dokumentu, jehož úkolem je formulovat přístup státu k podpoře regionálního rozvoje,
poskytnout potřebná východiska a stanovit rozvojové cíle a zásady pro vypracování
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regionálních rozvojových programů. Zvláště důležité je vymezení regionů, jejichž rozvoj je
třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi
jeho jednotlivých územních celků. Především jde o regiony se soustředěnou podporou státu,
jež se podle zákona dále dělí na strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé regiony
a regiony venkovské.
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Produkční a cenové souvislosti vývoje trhu s řepkou
v Evropské unii
Production and price development of oilseed rape market
in the European Union
Dudová Barbora, Bečvářová Věra, Zdráhal Ivo, Budi Jiří

Abstrakt:
Řepka olejná je v současné době typickou plodinou pěstovanou na území České republiky.
Cílem tohoto příspěvku je vyhodnotit cenový a produkční vývoj s touto komoditou na trhu EU.
Tento cíl je naplněn pomocí komparativních metod. Nárůst produkce řepky, a její současná
role jedné z nosných komodit rostlinné výroby v České republice, je především spojován
s rozvojem zpracovatelských kapacit pro její nepotravinářské užití na našem území.
Výsledky analýz poukazují na skutečnost, že vývoj cen řepky na českém trhu je již dnes
především determinován vývojem v celém evropském prostoru, a vývojem kvantitativních
a kvalitativních vazeb celé komoditní vertikály napříč tímto regionem.

Klíčová slova
Řepka olejná, produkce, cena, zemědělství

Abstract:
Oilseed rape is currently typical crops grown in the Czech Republic. The aim of this paper is
evaluate price development and production of this commodity to the EU market. This aim is
fulfilled by using comparative methods. The increase in oilseed rape production, and its
current role of one of the main commodity crop production in the Czech Republic, is primarily
connected with the development of processing capacity for its non-food use. The results of
the analysis points to the fact that the prices of rapeseed in the Czech market is already
mainly determined by developments of European area, and the development of quantitative
and qualitative entire commodity chain linkages across the region.

Key words:
Oilseed, production, price, agriculture

Úvod
Současná podoba zemědělství je formována vlivem mnoha specifických faktorů
a charakterem výroby, jež se promítají ve změnách a rozsahu aktivit jednotlivých podniků
směrem k větší specializaci a zároveň podmiňují konsolidační tendence moderních sítí
agrobyznysu na globálním trhu. Vlivem globalizace a s ní souvisejících procesů formování
potravinových komoditních vertikál a sítí není dnes možné zkoumat zemědělství samostatně.
Je nutné sledovat interakce mezi jednotlivými trhy. Dynamické změny prostředí, které
zaznamenávají téměř všechny oblasti ekonomiky, určují vývoj jednotlivých odvětví. Ani
zemědělství, jakožto tradiční a nezbytná část každé ekonomiky státu, trendu globalizace
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neunikla. A právě změny podnikatelského prostředí agrárního sektoru pokládají podmínky
jak horizontálním, tak vertikálním sítím (Bečvářová a kol., 2010).
V podmínkách Evropy, a konkrétně v zemědělství zemí střední a východní Evropy, je
tento proces provázen řadou dalších kvantitativních i kvalitativních změn souvisejících jak
s transformací ekonomiky na počátku devadesátých let dvacátého století, tak, a to zejména,
s formováním společného agrárního trhu Evropské unie (dále EU). Vstup České republiky
a ostatních zemí střední a východní Evropy do EU totiž znamenal začlenění se do
náročnějšího konkurenčního prostředí. Změny podmínek v agrární politice přitom nebyly
zcela symetricky aplikovány v původních a v nových členských zemích. Nejen subjekty
prvovýroby, ale do značné míry i samotné regulační mechanismy nebyly dostatečně
připravené na důsledky změn přechodu z nabídkově do poptávkově orientovaného modelu
zemědělství (Bečvářová, 2011).
Příspěvek se zabývá produkčním a cenovým vývojem trhu s řepkou olejnou v prostředí
Evropské unie. Na základě výsledků analýzy strukturálního rozvoje této komodity
v evropských podmínkách jsou vyvozeny podstatné faktory ovlivňující komoditní vertikálu
řepky olejné v České republice.
Řepka olejná je v současné době typickou plodinou pěstovanou na území v České
republice. Osevní plochy s touto plodinou mnohdy překračují maximální procento zastoupení
v osevních plánech. Růst produkce řepky olejné zapříčinila především skutečnost výroby
methylesteru mastných kyselin řepkového oleje a jeho užití jako paliva v dopravě – tedy
nepotravinářské využití této tradiční olejniny. Kritéria udržitelnosti biopaliv zavedla EU v roce
2008, jako záruku, že tato kritéria mají kladný vliv na životní prostředí. Výroba biopaliv
z potravinářských komodit přispívá k volatilitě cen a může mít v konečném důsledku
negativní dopady na zajišťování potravin (MZe, 2013).
Na tomto základě, můžeme pozorovat zvyšující se světovou výměru řepky olejné od
roku 2001 do roku 2014 z 19,92 mil. ha na 35,27 mil. ha. Produkce řepky olejné má
v současné době taktéž rostoucí trend a tedy ve stejném časovém horizontu vzrostla světová
produkce řepky z 37,33 mil. tun na 66,49 mil. tun (MZe, 2013). Co se světového hlediska
týče, spadá řepka olejná mezi jednu z nejvýznamnějších olejných komodit.

Materiál a metody
Cílem příspěvku je vyhodnotit produkční a cenový vývoj s komoditou řepka olejná
v České republice. Vývoj produkce a cen v České republice je vyhodnocen prostřednictvím
vývoje a zahraničního obchodu v širším – evropském regionu.
Tohoto cíle je dosaženo ve dvou na sobě navazujících fázích. V první fázi analýzy je
vyhodnocen vývoj komoditní vertikály řepky olejné v České republice s důrazem na
zpracovatelskou fázi. Datovou základnou zpracování první fáze analýz byla především
využita databáze Ministerstva zemědělství ČR. Ve druhé části analýzy byla pozornost
věnována dynamice změn objemu produkce, cenového prostředí a obchodní výměny
řepkového semene v regionu EU. Tyto analýzy a komparace se opírají o vyhodnocení vývoje
v období let 1993 až 2013 a výchozí údaje o produkci, cenách zemědělských výrobců (CZV)
a exportu a importu řepkového semene pocházejí z databáze FAO. Pro hodnocení vývoje
produkce v jednotlivých státech EU je využito bazického indexu se základem 1,00=1993.

Znaky vývoje komoditní vertikály řepky v podmínkách České republiky
Jak již bylo výše řečeno, v současných podmínkách zemědělství patří řepka olejná mezi
nezastupitelné komodity osevních plánů. V časovém horizontu se zvýšila produkce i osevní
plány této komodity, jak je možné vidět na obrázku 1. Od počátku sledovaného období byl
viděn téměř každoroční nárůst obou dvou ukazatelů. Pomineme-li mírný pokles produkce
v letech 2009 až 2011, který byl zapříčiněn mírným poklesem zahraničních cen této
komodity, můžeme identifikovat na českém trhu rostoucí trend produkce.
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Obr. 1: Vývoj osevních ploch (ha) a produkce řepky olejné v letech 2003 - 2014
Zdroj: MZe 2013, vlastní zpracování

Co se týká zpracovatelského průmyslu navazujícího na produkci semene řepky olejné, je
možné identifikovat hlavní směry zpracování této komodity. Jedním z nich je potravinářské
využití řepky olejné, které je zaměřeno především na zpracování rostlinných olejů,
margarínů, ztužených tuků apod. Dalším hlavním užitím semene řepky olejné je krmivářský
průmysl, kde se především využívá tohoto semene v původní formě, ale také ve formách
přepracovaných – zde se jedná například o extrahované šroty. Posledním hlavním využitím
této komodity je nepotravinářské užití, které je za dnešních podmínek čím dál více
významnější. Jedná se o využití řepky olejné na výrobu biopaliv v podobně Methylester
řepkového oleje, zkráceně MEŘO.
Na obrázku 2 je patrný vývoj využití řepky olejné v letech 2006 až 2014. Na tomto grafu
je možné vidět, že se zvyšuje podíl využití řepky na nepotravinářské využití a to na výrobu
MEŘO. Ve sledovaném období se tento podíl využití řepky zvýšil více než jednou. Což
svědčí o narůstajícím významu tohoto zpracování této typicky potravinářské komodity.
V posledních sledovaných letech, je možné vidět, že celková se produkce řepky téměř
stejným podílem využívá zpracování do odvětví potravinářského a krmivářského jako do
nepotravinářského zpracování. V období od roku 2007 až 2010 byl patrný vyšší export
plodiny do zahraničí. V dalších letech byl zaznamenán nižší podíl vývozu komodity ze země
pryč, což značí dostatečnou poptávku domácích zpracovatelů po této komoditě.

Obr. 2: Zpracování řepky olejné (tis. tun) v období 2006 - 2014
Zdroj: MZe, vlastní zpracování

Výrazný nárůst produkce řepky olejné nebyl vyvolán vyšší poptávkou potravinářského
průmyslu po této plodině. U výroby rafinovaného rostlinného oleje byl zaznamenán pokles
v období od 90. let minulého století do současnosti. Výroba oleje se snížila z 250 tis. tun na
necelých 100 tis. tun, což je více než o polovinu. Výroba margarínů a jedlých tuku
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nezaznamenala tak markantní pokles jako rafinované oleje. U margarínů byl v minulosti stav
spíše stabilní a výroba oscilovala okolo 100 tis. tun. Výraznějšího poklesu bychom si mohli
povšimnout až od roku 2007, kdy došlo k obdobnému poklesu jako u rafinovaných olejů
(Mze, 2009).
Objem produkce na řepky na krmivářské využití má klesající trend. Tento trend může být
zapříčiněn nejen využitím této plodiny za jinými účely než potravinářskými, ale také
především poklesem počtu hospodářských zvířat. Také co se cenové úrovně týče má řepka
olejná v tomto ohledu mnoho substitutů – především sóju (Mze, 2014).
Posledním hlavním využitím řepky olejné je průmysl biopaliv. Česká republika zavedla
povinné přimíchávání biopaliv do motorové nafty i benzínu, což odkrylo nový prostor pro
využití řepky olejné k MEŘO, který se musí jako biosložka přidávat do motorové nafty. V roce
2000 byla výroba MEŘO velmi malá, ale postupně se ČR stala ve výrobě tohoto produktu
soběstačnou. Se vstupem ČR do EU byl systém směsné nafty s podílem okolo 30 % zrušen
a v roce 2006 a 2007 Česká republika zaznamenala významný pokles produkce MEŘO.
Koncem roku došlo opět k obnovení povinnosti přimíchávat biosložku do motorové nafty.
V následujících letech bylo zaznamenáno záporné zahraniční saldo obchodu s touto
komoditou. Zpracovatelé stačili relativně rychle zareagovat na tržní změny s touto komoditou
a zabezpečili téměř celou domácí poptávku po MEŘO. (MZe, 2013)
Souček (2009) tvrdí, že potřeba řepky na MEŘO bude růst a to až na 450 tis. tun do roku
2020. Dále předpokládá zvýšení osevních ploch na 325 tis. ha, které bude potřeba na
zabezpečení zpracování této komodity. Dále z této studie vyplývá, že výroba MEŘO může
být zajištěna z vlastních zdrojů do roku 2018 a po tomto roce musí být uplatňovány další typy
biopaliv pro pohon motorů. Také vyzdvihuje nevhodnost zabezpečování výroby MEŘO
vlastními surovinami na úkor zabezpečení lidské výživy.
Na obrázku 3, je možné vidět vývoj cen zemědělské produkce s řepkovým semenem
v období květen 2004 až květen 2013. Právě výkupní ceny jsou hlavním motivačním
aspektem pro pěstitele. Rentabilní plodinu učinila z řepky olejné jednu z nejvíce rentabilních
plodin vůbec, což tedy motivuje zemědělce zařazovat tuto komoditu velmi hojně do jejich
osevních plánů (Bečka et al., 2007).
Na obrázku 3, je možné vidět rostoucí trend cen. Což tedy znamená, že se obecně
zvyšuje cenová hladina této komodity a to především díky novým možnostem
technologického využití.

Obr. 3: Vývoj cen zemědělských výrobců (Kč/t) s řepkovým semenem v letech
2004 - 2013
Zdroj: MZe 2009, 2013, vlastní zpracování

Výrazná je také cenová volatilita. Tento aspekt je výrazný především kvůli tomu, že ceny
řepky jsou výrazně ovlivňovány situací v zahraniční, protože od vstupu do EU je v průměru
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30 % domácí produkce vyvezeno do zahraničí. Cenové růsty či poklesy nejsou tedy výrazně
ovlivňovány tuzemskou poptávkou, ale především situací na zahraničním trhu – jako je
například neúroda respektive úroda plodiny.

Produkční a cenové souvislosti vývoje trhu s řepkou v EU
Produkční souvislosti
Celková produkce řepky ve světě i v zemích EU se ve sledovaném období trvale
zvyšovala a významnému zvýšení produkce pak došlo právě v evropském regionu. Produkce
řepky v EU 15 byla 6,6 mil. tun v roce 1993; v EU 28 pak 21 mil. tun v roce 2013. Celková
světová produkce činila 26,2 mil. tun v roce 1993 a 72,6 mil. tun v roce 2013. Podíl EU na
světové produkci se zvýšil z 25,2 % na 30 %. K tomuto nárůstu samozřejmě přispěly i vlny
rozšíření EU o další státy v letech 2004, 2007 a 2013 a i když je právě řepka zpravidla
vnímána jako plodina, která se stává rozhodující komoditou rostlinné výroby v nových
členských státech EU, těžištními výrobci řepky (co se objemu produkce týče) jsou výrobci
z Německa (5,8 mil. tun v roce 2013) a Francie (3,4 mil. tun). Za nimi pak následují výrobci
z Polska (2,7 mil. tun), Velké Británie (2,1 mil. tun) a České republiky (1,4 mil. tun).
Pro podrobnější analýzu dynamiky vývoje produkce jsou v následujících grafech
zobrazeny hodnoty vývoje bazických indexů (1993 = 1,00) zachycující dynamiku vývoje
produkce řepky ve vybraných členských zemích EU v období mezi lety 1993 až 2013.

Graf 1 a 2: Vývoj produkce řepky ve vybraných členských zemích EU v období
1993-2013, 1993 = 1,00
Zdroj: Vlastní zpracování autorů na základě dat FAO

Přestože produkce řepky v nových členských státech významně rostla již od druhé
poloviny devadesátých let a i po vstupu do společného trhu EU (kromě výkyvu v roce 2003,
ovlivněného počasím a výkyvu v roce 2009, jež souvisel v poklesem cen na trzích), původní
členské státy (EU 15) se v současnosti stále podílejí více než na dvou třetinách produkce
řepky v celé EU. V zájmu vyšší přehlednosti nebyl do grafu zařazen údaj o vývoji produkce
v Maďarsku. Produkce řepky v této zemi z nízké výchozí báze 22tis. tun v roce 1993 narostla
až na 527 tis. tun v roce 2013, což představuje více než dvacetinásobný nárůst. U Bulharska
a Rumunska, zemí, které vstoupili do EU v roce 2007, taktéž došlo k nárůstu produkce již
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před vstupem do EU a tento nárůst pokračuje i v dalším období. V Bulharsku se produkce
zvýšila z 93 tis. tun v roce 2007 na 329 tis. tun v roce 2013 a v případě Rumunska z 362 tis.
tun v roce 2007 na 702tis. tun.
Hodnocení rozměru a dynamiky produkce řepky v jednotlivých původních členských
státech (EU 15) přináší poměrně různorodý obraz minulého i současného vývoje. Ve
středomořských státech (Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko) nemá řepka významné
zastoupení ve struktuře rostlinné výroby. Jak demonstruje graf číslo 2, v devadesátých letech
minulého století bylo možné u ostatních původních členských států pozorovat odlišné
vývojové tendence produkce řepky. Jak významně produkce rostla (Francie, Belgie,
Německo, Velká Británie), tak se i v některých zemích rozměr produkce snižoval (Švédsko,
Dánsko, Holandsko). Od přelomu milénia ovšem produkce ve všech výše uvedených státech
setrvale narůstá.
Cenové prostředí – vývoj CZV řepkového semene
Při posuzování vývoje cenového prostředí a podmínek uplatnění řepkového semene na
trhu se v první řadě pozitivně promítá skutečnost, že v případě této komodity nebyly v rámci
SZP uplatňovány přímé zásahy do formování cen, ani zásadní limity produkce. To se
projevilo ve srovnatelné úrovni CZV této komodity ve starých a nových zemích, daleko
výrazněji ovlivňované podmínkami vývoje na evropském, resp. světovém trhu ve
sledovaném období.
Základní tendence je charakteristická částečným poklesem v období 1998-2000
a následným zotavením cen prakticky ve všech sledovaných zemích (nicméně
s poklesem v roku 2009 souvisejícím s krizí).

Graf 3 a 4: Vývoj CZV řepky ve vybraných členských zemích EU v období 19932012, 1993 = 1,00
Zdroj: Vlastní zpracování autorů na základě dat FAO

Obecně lze i zaznamenat zřetelné sblížení cenových hladin dané komodity ve
sledovaných zemích k cenové hladině Německa. Drobné oscilaci těchto cen jsou pak
pravděpodobně způsobené regionálními vlivy. Současně lze, na základě meziroční změny
cenové hladiny v letech 1994-1995, u řepky identifikovat pokles cenové úhrady zemědělské
produkce v Rakousku po vstupu do EU. Z hlediska českých producentů je zřetelné výrazné
přibližování cenových hladin ČR a Německa. Jak dokumentuje provedená komparace,
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cenové hladiny těchto dvou zemí, ale i Francie a Velké Británie, se v podstatě vyrovnaly již
na přelomu tisíciletí.
Právě na příkladu této komodity lze dokumentovat vývoj cen a produkce pod zásadním
vlivem celkové změny podnikatelského prostředí determinovaného rostoucí poptávkou po
této surovině v rámci rozvíjející se komoditní vertikály agrobyznysu. Tato změna vychází
z rostoucích možností zpracování této komodity pro potravinářské a zejména
nepotravinářské využití, a to již v období před institucionálním vymezením společného
evropského trhu, kde významný vliv hrálo a hraje především budování zpracovatelských
kapacit v zemích rozhodujících producentů – Německa a Francie.
Z následujícího grafu (graf č. 3), který znázorňuje vývoj salda mezinárodního obchodu
s řepkou u jednotlivých členských států EU, je možné pozorovat mnohem rozmanitější
podobu vazeb mezi jednotlivými členskými státy EU.

Graf 3: Vývoj salda obchodu s řepkou v členských státech EU v letech 1993, 2003,
2013
Zdroj: Vlastní zpracování autorů na základě dat FAO

Existence a rozvoj zpracovatelských kapacit v jednotlivých státech EU se staly
determinanty, které posilovaly růst produkce řepky v těchto zemích, nicméně snaha subjektů
zapojených do této komoditní vertikály po zajištění potřebné suroviny v žádaném rozsahu,
ceně a podmínkách dodání postupně vedla k utvoření mnohem komplikovanějších vztahů,
dnes již překračujících hranice jednotlivých zemí EU jako objektivní důsledek probíhajících
integračních (ve smyslu nejen politické integrace, ale i vztahů v komoditní vertikále) procesů
v evropském regionu.

Závěry
Nárůst produkce řepky, a její současná role jedné z nosných komodit rostlinné výroby
v České republice, je především spojován s rozvojem zpracovatelských kapacit pro její
nepotravinářské užití na našem území. Výsledky prezentované v tomto příspěvku,
vycházející z provedených analýz nejen vývoje trhů komoditní vertikály řepky v České
republice, ale především mezinárodních komparací produkčního a cenového vývoje a vývoje
obchodní výměny řepkového semene, poukazují na mnohem komplikovanější příčinné
souvislosti vývoje v této komoditní vertikály. Výsledky analýz poukazují na skutečnost, že
vývoj cen řepky na českém trhu je již dnes především determinován vývojem v celém
evropském prostoru, a vývojem kvantitativních a kvalitativních vazeb celé komoditní vertikály
napříč tímto regionem.
Pro prohloubení poznání v této oblasti pak bude nutné dále analyzovat toky suroviny
mezi jednotlivými zeměmi EU a tím i umožnit identifikaci významnosti jednotlivých
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zpracovatelských center a jejich vazeb na ostatní regiony. V návaznosti na to se nabízí dále
analyzovat přenosy cenových signálu z těchto center do ostatních regionů.
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Společenská odpovědnost firem v Moravskoslezském kraji
jako nástroj udržitelného rozvoje regionu
Corporate social responsibility in MoravianSilesian territory as the instrument for
regional sustainable development
Hana Filipczyková

Abstrakt:
Příspěvek ukazuje obecné principy společenské odpovědnosti podniků a jejich aplikaci
ve vybraných podnicích v Moravskoslezském kraji a zamýšlí se nad jejich vlivem
na udržitelný rozvoj regionu. Zaměřuje se na výsledky kvalitativní výzkumné strategie, která
je realizována v pěti vybraných firmách Moravskoslezského kraje, které mají koncept
společenské odpovědnosti zavedený ve své strategii podniku.

Klíčová slova:
společenská odpovědnost firem, udržitelné podnikání, iniciativy v rámci společenské
odpovědnosti,
udržitelný rozvoj,
Zelená
kniha
EU, Business
Leader
Forum,
Moravskoslezský kraj.

Abstract:
This paper illustrates general principles of Social responsibility of companies and their
application in selected Moravian-Silesian enterprises and has a think about their influence on
regional sustainable development. The paper focuses on results of qualitative research
strategy that is implemented in the form of a structured interview in four companies
Moravian-Silesian region that have introduced the concept of social responsibility in their
business strategy.

Key words:
corporate social responsibility, sustainable business, initiatives in social responsibility,
sustainable development, Green paper EU, Business Leader Forum, Moravian-Silesian
territory

Úvod
Role organizací ve společnosti se v posledních letech podstatně změnila. Lidé už dnes
nevnímají organizace pouze jako producenty výrobků a dodavatele služeb, jejichž jediným
cílem je maximalizace zisku, ale předpokládají, že budou plnit i požadavky v dalších
oblastech, jako jsou životní prostředí nebo podpora a rozvoj aktivit svého okolí i společnosti
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jako celku. Ve všech oblastech se dnes prosazují takové principy, jako jsou udržitelný rozvoj,
odpovědnost a transparentnost činností organizace, nebo shoda s relevantními
mezinárodními standardy a národními právními požadavky. Aby byla organizace v dnešním
světě trvale úspěšná, musí naplňovat nová očekávání svého okolí. Z těchto důvodů dospěly
organizace v některých zemích světa k potřebě stanovit politiky pozitivně působící na jejich
místní komunity, nebo na globální mezinárodní komunitu. Výsledkem byl vznik několika teorií
a postupů označovaných jako Společenská odpovědnost organizací (dále CSR).
Jednotná, celosvětová definice pojmu CSR zatím neexistuje a ač je koncept CSR
poměrně novým pojmem, jeho vývoj přináší hned několik různých definicí. Zelená kniha
Evropské unie (2001) definuje organizaci, která chce být společensky odpovědnou, jako
organizaci, která se zaměřuje nejen na zisk, ale plní jak právní očekávání, tak i povinnosti,
které jsou nad tento rámec a více investuje do životního prostředí, lidského kapitálu a vztahu
s tzv. stakeholders, neboli zúčastněnými stranami, což může vést ke zvýšení její
konkurenceschopnosti. [3]
Pro Business Leader Forum, jakožto platformu společensky odpovědného podnikání,
znamená CSR vedení firmy a budování vztahů s partnery takovým způsobem, aby přispívalo
k větší důvěryhodnosti a celkově lepšímu obrazu podniku. CSR by tak měla být dobrovolným
závazkem firem k odpovědnému chování, a to jak k prostředí, tak i společnosti, ve které
podnikají. [1]
Organizace se v rámci společenské odpovědnosti mohou angažovat v mnoha aktivitách,
které si dobrovolně nad zákonný rámec zvolí. Pro sjednocení se tyto aktivity zařazují do
tzv. do tří pilířů. Jedná se o pilíř ekonomický, sociální a environmentální. V ekonomické
oblasti jde o dodržování takových principů, jako např. dodržování platební morálky, smluv
a ochrany dat, potírání kartelových dohod, péče o dobré vztahy se zákazníky a investory,
uplatňování principů dobrého řízení a kontroly organizace. V sociální oblasti jde např. o péči
o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, ochranu lidských práv, nevyužívání dětské práce,
podpora vzdělávání, zaměstnávání příslušníků menšin a ohrožených skupin, vytváření
firemní filantropie. V oblasti environmentální jde o principy jako investice do ekologických
technologií, zavedení ekologické výroby, produktů a služeb, redukce negativních dopadů
činnosti organizace na životní prostředí a komunitu apod.[8]

Cíl
V moravskoslezském kraji je téma společenské odpovědnosti v posledních dvou až
třech letech velmi diskutované a je možno říci, že se stává módní záležitostí. Stále více
organizací se hlásí k principům CSR. Nejde přitom pouze o velké podniky, patřící do
nadnárodních holdingů, které nejvíce znečišťují ovzduší v regionu a zaměstnávají velké
množství práceschopného obyvatelstva regionu. Stále více středních a malých podniků,
nejen průmyslových, ale také podniků poskytujících služby, vnímá přijetí principů CSR jako
svou konkurenční výhodu.
Cílem příspěvku je poskytnou reálný obraz o uplatňování společenské odpovědnosti čtyř
vybraných organizací působících v Moravskoslezském kraji a zamyšlení se nad tím, zda
praktické uplatňování těchto principů ovlivňuje udržitelný rozvoj regionu. Formou případové
studie jsou porovnávány přístupy těchto organizací ke společenské odpovědnosti. Srovnání
je provedeno na základě interwiev se zástupci 4 organizací, kteří v dané organizaci vedou
útvar společenské odpovědnosti nebo mají CSR ve své kompetenci. Jedná se
o 2 organizace ze ziskového sektoru a 2 organizace z veřejného sektoru, protože iniciativy
v rámci společenské odpovědnosti se v Moravskoslezském kraji v poslední době netýkají
pouze organizací ziskového sektoru, ale principy CSR se snaží zavádět do své činnosti
i mnoho organizací z neziskového sektoru.
Představiteli ziskového sektoru jsou 2 velké organizace podobného podnikatelského
zaměření, přibližně stejně dlouhé historie i jejich alokace, a to Třinecké železárny – Moravia
Steel, a.s. a Arcelor Mittal Ostrava, a.s. Třinecké železárny byly v regionu jednou z prvních
organizací uplatňující principy CSR do své činnosti, a protože dosáhly v roce 2011 ocenění
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v podobě Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost firem, jejich
koncepce je považována za určitý vzor pro ostatní organizace a může sloužit jako
východisko pro srovnání s aplikací principů CSR v ostatních společnostech.
Organizace veřejného sektoru, u nichž byly do praxe aplikovány principy CSR, zastupují
Technické služby Opava, s. r. o. a Trianon, zapsaný spolek, Český Těšín, před rokem
2014 občanské sdružení. Přestože mají naprosto odlišné zaměření své činnosti, obě
organizace mají určité společné prvky – obě začaly principy CSR aplikovat v letech 2012 2013, přihlásily se do soutěže O cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou
odpovědnost 2013 a obě se umístily na předních místech. Trianon, z. s. se umístil na prvním
místě v kategorii organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců a Technické služby
Opava, s. r. o. obsadily druhé místo v kategorii organizace veřejného sektoru nad
50 zaměstnanců.

Metodika
Autorka se ve svém výzkumu, který probíhal na jaře roku 2014, zaměřila na to, jak
koncept CSR a jeho dílčí aktivity fungovaly ve vybraných organizacích v roce 2013. Ačkoliv
v praxi existují zavedené odborné metody hodnocení, jak CSR měřit, hodnocení CSR bylo ve
výzkumu prováděno podle aspektu, který je bližší širšímu okolí a veřejnosti, tedy srovnání,
jakou pozornost věnují zkoumané organizace konceptu CSR a zda se její úroveň odchyluje.
Výzkumné otázky byly sestaveny na základě posouzení dosavadní praxe a dostupné
literatury. Jsou formulovány tak, aby jejich zodpovězení směřovalo k naplnění cíle výzkumu.
Hlavní výzkumná otázka „Jsou ve zkoumaných organizacích zásadní rozdíly v koncepci
a pojetí CSR?“ je dále rozdělena do 5 dílčích výzkumných otázek.
• VO1: Jaké je pojetí CSR a zodpovědnost za koncept CSR v organizaci včetně
reportingu?
• VO2: Jaké hlavní dobrovolné aktivity v oblasti sociální organizace vyvíjí?
• VO3: Jaké hlavní dobrovolné aktivity v oblasti environmentální organizace vyvíjí?
• VO4: Jaké hlavní dobrovolné aktivity v oblasti ekonomické organizace vyvíjí?
• VO5 Jaké je současné celkové vnímání problematiky CSR v organizaci a možnosti
jejího budoucího rozvoje v organizaci i regionu?
Pro potřeby tohoto výzkumu byla využita metoda případové studie, kdy základem je
detailní studium několika málo případů. Výzkum se z hlediska těchto typů případové studie
týká typu 4 - studia organizací a institucí. [4]
Pro výzkum byla zvolena metoda záměrného výběru výzkumného souboru, která je
nejrozšířenější metodou v oblasti aplikace kvalitativního výzkumu. V tomto výzkumu bylo
stanoveno kritérium výběru souboru – organizace má deklarovány principy CSR ve své
strategii, přihlásila se v posledních 3 letech do soutěže O cenu hejtmana Moravskoslezského
kraje za společenskou odpovědnost nebo O národní cenu České republiky za společenskou
odpovědnost firem a jde o organizaci výrobní se zaměřením na těžký průmysl nebo
organizaci poskytující veřejné služby se sídlem v Moravskoslezském kraji. Výzkumný
soubor byl vybrán na základě stanoveného cíle výzkumu. Informace o organizacích byly
získány z databáze Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj. Pro potřeby výzkumu byly
vybrány 4 organizace výrobní a 4 organizace poskytující veřejné služby, kdy všem vybraným
organizacím byl zaslán e-mail se žádostí o aktivní účast ve výzkumu. Z oslovených
8 organizací kladně odpověděly pouze 4 organizace, zástupci zbývajících 4 organizací účast
ve výzkumu odmítli. Jako důvody odmítnutí uváděli nejčastěji probíhající změnu vlastnické
struktury nebo prezentaci principů CSR na svých webových stránkách.
Nejvhodnější metodou pro získání dat byla zvolena metoda kvalitativního rozhovoru,
konkrétně polostrukturovaného interview a zúčastněného pozorování. V rámci
polostrukturovaného rozhovoru bylo definováno jádro rozhovoru, tj. samotné výzkumné

187

Obsah / Contents

otázky. Ke každé výzkumné otázce byly připraveny 3 – 4 dílčí otázky, další otázky vyplynuly
z rozhovoru. Občas bylo nutno tazatelem otázky modifikovat.
Pro účely zaznamenávání dat byl využit audiozáznam, tedy zvukový záznam dat. Hlavní
výhodu tohoto způsobu fixace dat autorka vidí v tom, že si výzkumník nemusí dělat
poznámky týkající se obsahu rozhovoru a díky tomu má možnost zaznamenávat poznámky
týkající se zajímavých pozorování Záznam je zcela nestranný a obsahuje vše, jak se
skutečně odehrálo. Rozhovory byly vedeny s představiteli CSR daných organizací
v prostorách organizací v předem dohodnutých termínech.
Analýza dat začala již na počátku, a to sběrem dat, kdy výzkumník střídá fázi sběru
a analýzy. Díky tomu výzkumník získává stále větší porozumění tématu a výzkumné otázce.
Poté byla data přepsána a provedena jejich transkripce, tedy převedení do lépe
zpracovatelné podoby. Dále se provedla segmentace dat do analytických jednotek a jejich
kódování. Průběžným souhrnem bylo shrnuto, co se doposud odhalilo a co je nutné dále
analyzovat. Tyto souhrny byly následně převedeny do konečné zprávy.[4]
Pro účely výzkumu byla využita metoda vytváření trsů. Tato metoda slouží k seskupení a
seřazení získaných výroků do skupin (trsů), které vznikají na základě určitých podobností
mezi identifikovanými jednotkami. Díky tomu byly získány obecnější kategorie, jejichž
zařazení do určité skupiny (trsu) je seskupováno pomocí určitých opakujících se znaků,
charakteristickým uspořádáním atd. [6]
Všechny nahrané rozhovory byly přepsány. Pro lepší orientaci v textu a rychlejší
dohledání citací byly jednotlivé řádky označeny čísly. Pro lepší přehlednost a práci s textem
byli jednotliví komunikační partneři označeni čísly, podle časové posloupnosti, jak byly
rozhovory realizovány. Během jednotlivých rozhovorů byly dělány poznámky o zásadních
informacích, které nelze zachytit diktafonem, tj. prostředí, ve kterém se rozhovor odehrával,
atmosféra atd.
K rozboru přepsaných interview bylo použito otevřené kódování. V přepsaných
rozhovorech se hledala významná sdělení, která mají souvislost s výzkumnou otázkou.
Takováto sdělení se označila kódem, který vypovídá o jeho obsahu. Stejným způsobem byly
označeny všechny rozhovory.[6] Po ukončení procesu kódování byly seřazeny a sjednoceny
názvy kódů. Části textu, které byly označeny kódem, se rozstříhaly, díky tomu se s výroky
lépe pracovalo a mohl se text seskupovat na základě vzájemných přeryvů. Na základě
podobnosti a opakujících se znaků se trsy zatřídily do kategorií a pojmenovaly obecnějším
názvem. Tyto kategorie také tvoří výzkumné otázky, které byly stanoveny před vstupem do
terénu. Následujícím krokem bylo axiální kódování. V rámci tohoto kódování byly pozorovány
rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi.

Výsledky
Zde jsou uvedeny výsledky, které byly získány prostřednictvím analýzy zrealizovaných
rozhovorů v rámci případové studie. Interpretace získaných dat není vzhledem
k omezenému rozsahu příspěvku doplněna o citace jednotlivých komunikačních partnerů
a také nejsou uvedeny tabulky kódování a kategorizování. Vše má autorka archivováno a na
požádání může být kdykoliv předloženo.
Výsledky jsou shrnuty v tabulkách podle jednotlivých výzkumných otázek.
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Tab. 1: Výsledky VO1 – Jaké je pojetí CSR a zodpovědnost za koncept CSR
v organizaci včetně reportingu?
Třinecké
Trianon, z.s.
Arcelor Mittal
Technické služby
železárny- Moravia Ostrava, a.s.
Opava, s. r. o.
Steel, a.s.
Definice konceptu CSR
Odpovědnost vůči
příštím generacím
a společně pro
příští generace
•
•

•

Společně pro
příští
generace.
Budování
vyspělé
průmyslové
společnosti,
úsporné a
udržitelné
podnikání
Cíle strategicky
plánované ve
4 oblastech partnerství,
technologie,
lidé a řízení.

Odpovědnost vůči
příštím
generacím
obyvatel regionu
•
•

•

Odpovědnost vůči
budoucím
generacím obyvatel
města

Vize, mise, cíle
Trvale
•
udržitelná
výroba oceli.
•
Být
odpovědným
sousedem,
•
přizpůsobit se
potřebám
regionu.
Usilovat o
prospěch vůči •
pracovníkům,
místním
sdružením,
spolkům,
obcím,
•
regionu i ČR.

Spokojenost
občanů města.
Rychlé a
kvalitní služby
pro občany.
Kvalitně a včas
zajišťovat
správu
městského
majetku.
Ekonomická
udržitelnost,
úspora
nákladů,
inovace.
Aktivní podíl na
ochraně ŽP.

Odpovědnost vůči
současným i budoucím
příslušníkům
znevýhodněných skupin
obyvatel
•

•

•

•

Přispět k rozvoji
občanské společnosti
aktivitami programu
Bez Bariér - Bez Hranic
a k trvale udržitelnému
rozvoji příhraničního
regionu.
Integrace zdravotně
postižených v
produktivním věku,
studentů, osob nad
50 let.
Propojení spolupráce
podnikatelů, státních
a vzdělávacích institucí
k podpoře integrace
Ekologie a ochrana ŽP.

Odpovědnost za CSR
Personální ředitel,
tajemník pro CSR,
tým CSR
•

•

•
•

Od r. 2011
vydávání
samostatné
zprávy o CSR.
Report dílčích
aktivit na
webových
stránkách
organizace.
Informace ve
vnitropodnik.
zpravodaji.
Informace v
týdeníku
Hutník.

útvar Firemní
odpovědnosti a
sociálních služeb
Reporting
•

•
•
•

Od r. 2012
pravidelné
vydávání
CSR reportu
pro externí i
interní
stakeholders.
Informace
o CSR
na webu AM.
Informace ve
vnitropodnik.
časopisu.
Vydávání
kvartálního
newsletteru.

Provozně-technický Statutární orgány, zejm.
náměstek (vedení
předseda a hospodář
CSR), tým pro CSR
•

•

•
•

V r. 2013
zpracování
sebehodnotící
zprávy.
Zveřejňování
informaci
o CSR na
webových
stránkách
organizace.
Informace ve
výroční zprávě.
Informace v
místním tisku.

Zdroj: vlastní zpracování
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•
•
•

V r. 2013 zpracování
sebehodnotící zprávy.
Zveřejňování informaci
o CSR na webových
stránkách organizace.
Informace ve výroční
zprávě, v regionálním
tisku a ve sbornících z
konference Bez Bariér Bez Hranic®
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Tab. 2: Výsledky VO2 – Jaké hlavní dobrovolné aktivity v oblasti sociální
organizace vyvíjí?
Třinecké železárny
– Moravia Steel, a.
s.
Zaveden etický
kodex organizace

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

příspěvek na
závodní
stravování,
dovolená nad
legislativní
rámec,
příspěvek na
penzijní
připojištění,
kapitálové
životní
pojištění,
příspěvek
na péči o
zaměstnance,
příspěvek na
rekreaci dětí
zaměstnanců,
ocenění jubileí
zaměstnance,
sociální
výpomoc a
sociální půjčky
ve vážných
životních
situacích,
rekondičněrehabilitační
pobyty,
podpora

Arcelor Mittal
Ostrava, a. s.

Technické služby
Opava, s. r. o.

Etický kodex
Zpracován
Zaveden etický
kodex organizace dokument
Společensky
odpovědné jednání
a trvale udržitelný
rozvoj ve
společnosti
Technické služby
Opava s.r.o., jeho
principy promítnuty
do dalších
strategických
dokumentů a
Kolektivní smlouvy
Sociální výhody pro zaměstnance
•
•
•
•

•
•

•

•

příspěvek na
závodní
stravování,
dovolená nad
legislativní
rámec,
příspěvek na
penzijní
připojištění,
příspěvek při
narození
dítěte a na
ozdravné
pobyty dětí
zaměstnanců,
příspěvek při
úmrtí
zaměstnance,
ocenění
pracovních
jubileí a
čestných
dárců krve,
poskytování
návratných
bezúročných
půjček a
zvýhodněné
ubytování,
rekondiční

•

•
•

•

•
•

•
•
•

příspěvky na
stravování a
výběr formy
stravování,
dovolená nad
legislativní
rámec,
bezúročné
půjčky na
bytovou
výstavbu
příspěvek na
rekreaci dětí
zaměstnanců,
ozdravné
pobyty apod.
příspěvky na
rekreaci,
permanentní
vstupenky na
Městské
koupaliště a do
Městských lázní
peněžité dary
při dosažení
výročí,
příspěvek na
důchodové
pojištění,
příspěvek na
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Trianon, z.s.

Organizace se řídí
profesním etickým
kodexem sociálního
pracovníka

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

zaměstnávání více než
50 % zaměstnanců se
zdravotním postižením,
vytváření chráněných
dílen,
dodržování principů
rovných příležitostí,
možnost pružné
pracovní doby,
příspěvek na
stravování,
podpora vzdělávání
a profesního růstu,
prosazování mobility
a přístupnosti prostředí
pro všechny
prosazování sociální
inovace z hlediska
komplexní podpory
inkluze osob
ohrožených sociálním
vyloučením nejen mezi
klienty, ale i
zaměstnanci.
možnost
dobrovolnictví,
komunikace
informovanost
provozování Senior
Internet Euro Klub

Obsah / Contents

•

•

•

kariérního
růstu
zaměstnanců,
vybavení
pracovníků
prostředky
BOZP nad
zákonný
rámec,
dodržování
principů
rovných
příležitostí,
u vybraných
profesí
možnost
pružné
pracovní doby

•

•

•

•

•

•

ozdravné
pobyty
zaměstnanců,
finanční
pomoc při
živelných
pohromách,
podpora
vzdělávání a
kariérního
růstu
zaměstnanců,
finanční a
poradenská
podpora
odcházejících
zaměstnanců,
vybavení
pracovníků
prostředky
BOZP nad
zákonný
rámec,
dodržování
principů
rovných
příležitostí,
u vybraných
profesí
možnost
pružné
pracovní doby

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

úhradu pojištění •
odpovědnosti
zaměstnance
za škodu
způsobenou
zaměstnavateli,
bezúročná
půjčka k
překlenutí tíživé
finanční situace,
poukazy pro
kulturní,
sportovní a
zdravotnické
využití,
květinové dary
při výročích,
pohřbech apod.,
odprodej
přebytečné
dřevní hmoty za
zvýhodněnou
cenu,
umytí
soukromého
vozidla ve
firemní myčce,
podpora dalšího
vzdělávání a
kariérního růstu,
pravidelná
setkání s
bývalými
pracovníky –
důchodci,
benefity pro
důchodce a
rodinné
příslušníky,
strojní a
vozidlové
vybavení pro
bezpečnost a
ochranu zdraví
při práci,
dodržování
principů
rovných
příležitostí,
u vybraných
profesí možnost
pružné pracovní
doby

Zdroj: vlastní zpracování
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podpora mezinárodní
spolupráce mezi
podnikateli,
municipalitami a
vzdělávacími
institucemi pomocí
konference BEZ
BARIÉR- BEZ
HRANIC®
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Tab. 3: Výsledky VO3 – Jaké hlavní aktivity v oblasti environmentální organizace
vyvíjí?
Třinecké
železárny –
Moravia Steel, a.
s.

Arcelor Mittal
Ostrava, a. s.

Technické služby
Opava, s. r. o.

Trianon, z.s.

Odpovědnost za životní prostředí
•
•

odbor
ochrany ŽP
proces řízení
složek ŽP
spravuje
investiční
ředitel

•

oddělení
životního
prostředí

Provozně-technický
náměstek

Statutární orgán

Dobrovolné nástroje environmentální politiky
•
•

•

•

•
•

•

Přijetí normy
EN ISO
14001.
Zpracování
zásad vnitřní
environment
ální politiky.
Vytváření
programů
trvalého
zlepšení
životního
prostředí.
Spolupráce
s ministerstv
em ŽP a
Státním
fondem ŽP.
Interní
školení
zaměstnanců
Tvorba
systému
havarijní
připravenosti.
Interní i
externí
audity.

•
•

•

•
•

•
•

•

Přijetí normy
•
EN ISO 14001.
Zpracování a
postupná
realizace
projektů
ochrany
•
životního
prostředí.
•
Aktivní
spolupráce
s Ministerstvem
•
ŽP
Zřízení Zelené
linky
Vybavení
pracovišť
•
moderními
technologiemi.
Vysazování
•
stromů
v Beskydech.
Pravidelná
diskusní setkání
o životním
•
prostředí.
Interní
ekologický
audit.
•
•

Součást
energetické
politiky města pro
snižování
environmentální
zátěže.
Přijetí normy ČSN
ISO 50001
Školení
pracovníků nad
zákonný rámec.
Aktivní člen
systému
zpětného odběru
a využití odpadu
z obalů).
Pravidelná účast
na Dni země.
Spolupráce s
Charitou v oblasti
separace odpadů
ze sběrných
dvorů.
Využívání
obnovitelných
zdrojů pro
vytápění a ohřev
vody.
Provoz sběrných
dvorů.
Nákup výrobků a
materiálů
šetrných k
životnímu
prostředí

Zdroj: vlastní zpracování
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•
•

•
•

•
•
•

•

Ochrana životního
prostředí v teorii i
praxi.
Podpora nových
materiálů a
technologií
zvyšováním podílu
obnovitelných zdrojů
energie v
energetickém mixu
organizace.
Budování ostrovních
systémů.
Pořádání akcí
k permanentní
edukaci dětí
a mládeže k
ochraně životního
prostředí.
Vzdělávací program
Obnovitelné energie
v teorii a praxi.
Separace materiálů
a odpadů pro
recyklaci.
Podpora aplikace
obnovitelných zdrojů
energie na
komunální a
přeshraniční
regionální úrovni
v programu Dni
energie na Olši.
Pořádání
Ekoworkshopů.
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Tab. 4: Výsledky VO4 – Jaké hlavní aktivity v oblasti ekonomické organizace
vyvíjí?
Třinecké železárny
Arcelor Mittal
Technické služby
– Moravia Steel, a.
Ostrava, a. s.
Opava, s. r. o.
s.
• Transparentnost • Transparentnost • Transparentnost
řízení
řízení
řízení organizace
organizace.
organizace
• Uplatňování
principů dobrého
• Uplatňování
• Uplatňování
řízení,
principů
principů
dobrého řízení.
dobrého řízení,
• Odmítnutí
• Odmítnutí
• Odmítnutí
korupce,
korupce.
korupce,
• Včasné placení
• Včasné placení • Včasné placení
faktur,
faktur.
faktur,
• Kvalitní a
• Dobré vztahy se • Dobré vztahy se
bezpečné
zákazníky a
produkty a služby,
zákazníky a
obchodními
• Inovace a
obchodními
partnery.
udržitelnost,
partnery.
• Stabilita a
• Dobré vztahy se
• Stabilita a
finanční
zákazníky a
finanční
nezávislost.
obchodními
nezávislost
partnery.
• Závazné
• Závazné
postupy pro
•
Stabilita a finanční
postupy pro
výběr
nezávislost
výběr
dodavatelů.
dodavatelů
• Odpovědný
• Podpora
přístup k občanům
• Pravidla pro
dobročinných a
podporu
• Závazné postupy
veřejně
dobročinných a
pro výběr
prospěšných
veřejně
dodavatelů
aktivit, jejich
prospěšných
• Aktivity pro rozvoj
zahrnutí do
aktivit,
vlastní
finančního
programy na
ekonomické
plánu, výjimka míru pro cílové
udržitelnosti
neplánované
skupiny
• Držitel certifikátu
pomoci při
pro výrobu
živelných
dětských hřišť
pohromách
Eliminace negativních ekonomických dopadů
• Vytvoření
• Zpracování
• Vytvoření
systému řízení
krizového plánu
systému řízení
podnikových
podnikových
• Roční a kvartální
rizik
rizik
plánování
• roční plánování • Krátkodobé
výroby, investic,
plánování
technického
rozvoje, práce,
mezd, oprav,
údržeb, zisků a
ztrát, rozvahy,
cash-flow)
Zdroj: vlastní zpracování
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Trianon, z.s.
•

•
•
•
•

•

•
•

Ekonomický pilíř
založen na
ověřování a
podpoře prvků
sociální
ekonomiky
zaměřené na
ochranu životního
prostředí,
cestovní ruch a
mobilitu.
Transparentnost
řízení organizace
Uplatňování
principů dobrého
řízení.
Odmítnutí
korupce.
Dobré vztahy se
zákazníky, dárci a
obchodními i
finančními
partnery.
Náhradní plnění

Průběžné
sledování cash
flow
Sestavení
fundraisingového
plánu
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Tab. 5: Výsledky VO5 – Jaké je současné celkové vnímání problematiky CSR
v organizaci a možnosti jejího budoucího rozvoje v organizaci i regionu?
Třinecké
železárny –
Moravia Steel, a.
s.
• CSR jako
odpovědnost
ke svému
okolí
• příležitost ke
zvýšení
prestiže firmy
• plánem je
vylepšovat
koncept CSR
ve všech
oblastech
• primární je
snížení
ekologické
zátěže výroby
na ŽP v
regionu
• optimalizace
spotřeby
energií

Arcelor Mittal
Ostrava, a. s.
•

•
•
•
•

Technické služby Opava,
s. r. o.

CSR jako
•
dobrovolná
iniciativa
odlišující firmu
od jiných firem
CSR nezbytné k
udržitelnosti
firmy
předpoklad
dalšího
•
rozvíjení CSR
dílčí závazky do
budoucna
nestanoveny
snaha o
•
zmírnění
dopadů
působení firmy
na okolní
komunitu
v regionu
s využitím
všech
dostupných
prostředků
•

Smyslem CSR je
nalézání účinnějších
vazeb mezi
zaměstnanci a
managementem
firmy, mezi
zaměstnanci a
občanskou veřejností,
zástupci úřadů a
regionu.
Cílem přijetí principů
CSR je, aby se firma
citlivě a bez konfliktů
stala součástí místa,
ve kterém působí.
Příležitost získat
dobrou pověst
společnosti,
posilování
odpovědnosti vůči
občanům, lepší
vztahy se zájmovými
skupinami, loajálnost
našich zaměstnanců
a efektivnější
využívání finančních
prostředků.
Práci vykonávat k
plné spokojenosti
našeho zřizovatele,
který si tyto práce u
nás objednává, tedy
Statutární město
Opava a ke
spokojenosti občanů
města.

Trianon, z.s.

•

•

•

CSR jako
dobrovolná
iniciativa
odlišující
organizaci od
jiných
propojení
spolupráce
podnikatelských
subjektů, státních
a vzdělávacích
institucí
k podpoře
integračních
aktivit TRIANON.
podpora aplikace
obnovitelných
zdrojů energie na
komunální a
přeshraniční
regionální úrovni

Zdroj: vlastní zpracování

Diskuse
Jak vyplývá z výše uvedených výsledků výzkumů, všechny zkoumané organizace
správně pochopily, že zásady společenské odpovědnosti nejsou pouhou formalitou, ale že
jde o významný prvek posílení jejich prestiže a postavení na trhu, odlišení se od ostatních
organizací. Proto dobrovolně přijaly principy CSR do své strategie. Je možno souhlasit
s tvrzením Kuldové (2010), že koncept CSR napomáhá k dobrému jménu a vyšší
důvěryhodnosti organizace díky určitému způsobu jejího vedení a budování vztahů
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s partnery. Týká se to nejen firem, ale také neziskových organizací, státního sektoru, vlády
i akademické půdy. [5], [6]
V zásadních bodech se přístupy k CSR u sledovaných organizací neliší, nicméně určité
rozdíly zde existují. Tyto rozdíly pramení především z toho, že byly zkoumány organizace jak
ze ziskového, tak i z neziskového sektoru, ale i v rámci jednoho sektoru se přístupy k CSR
u jednotlivých organizací drobně liší. Společné pro všechny zkoumané organizace je
skutečnost, že tyto organizace jsou si vědomy nezastupitelného vlivu přijetí CSR nejen na
jejich vlastní udržitelnost a rozvoj, ale především na další rozvoj regionu, ať již v oblasti
zlepšení kvality životního prostředí nebo v oblasti sociální.
Je možno říci, že zejména Třinecké železárny – Moravia Steel, a. s. a Arcelor Mittal
Ostrava, a. s. jsou ve své koncepci CSR v souladu s definicí, kterou používá Gregor (2007),
kdy chápe CSR jako koncept dobrovolné aktivity organizací vedoucí k minimalizaci
negativních dopadů podnikání na společnost. [2]
Třinecké železárny poukazují na udržitelnost a myslí zodpovědně na budoucnost
regionu. Tuto budoucnost chápou především v oblasti zlepšení životního prostředí, kdy své
environmentální nástroje soustřeďují především na oblast samotného podniku, na rozdíl od
Arcelor Mittal, který se snaží tyto nástroje směřovat i na své okolí.
Arcelor Mittal pak vnímá problematiku SCR spíše ze současného pohledu a snaží se
momentální dopady co nejvíce eliminovat. Třinecké železárny chtějí budovat společnost
s ohledem na tradice hutnictví a brát ohledy na příští generace. Arcelor Mittal zdůrazňuje
především udržitelnost organizace vyrábějící ocel tak, aby nebyl nijak omezen život dalších
generací v blízkém okolí, zdůrazňuje nejen ekologické faktory, ale i sociální. CSR aktivity
plánují Třinecké železárny dopředu, a to opět s ohledem na udržitelnost do budoucna.
Arcelor Mittal zdůrazňuje odpovědnost a přizpůsobení se potřebám regionu a všem
zainteresovaným stranám. Obě organizace o aktivitách CSR pravidelně informují, Arcelor
Mittal začal vydávat samostatnou zprávu o několik let dříve.
Sociální pilíř je poněkud lépe propracovaný v Arcelor Mittal, kde myslí i na odcházející
pracovníky v době hutnické krize. Zástupci organizace se pravidelně setkávají se svými
stakeholders, aby zjišťovali potřeby komunity, nicméně neprovádějí, na rozdíl od Třineckých
železáren, hlubší analýzy těchto potřeb pomocí statistik, průzkumů spokojenosti
zaměstnanců apod.
Při rozhodování o finančních příspěvcích na dobročinnost a veřejně prospěšné aktivity
se ani jedna z obou organizací nerozhoduje nahodile, a to ani v aktivitách ani v časovém
horizontu. V oblasti eliminace negativních ekonomických dopadů mají v Třineckých
železárnách i Arcelor Mittal zaveden systém řízení podnikových rizik a snaží se strategicky
negativní dopady eliminovat předem.
Z výše uvedeného vyplývá, že obě organizace mají kvalitně propracovaný systém CSR,
přesto je možno doporučit, aby Arcelor Mittal lépe specifikoval své podnikové cíle, zejména
z časového pohledu do budoucna, více se zaměřil na vnitřní nástroje environmentální
politiky, více podpory věnoval nenadálým událostem a více využíval při plánování CSR aktivit
různé průzkumné analýzy. Naproti tomu Třinecké železárny by měly svůj vliv na rozvoj
regionu chápat v širších souvislostech, nejen v jeho environmentálním aspektu, ale posílit
i aspekt sociální. V oblasti environmentální politiky by měly Třinecké železárny posilovat
nejen vnitřní nástroje, ale především vnější.
Obě zkoumané organizace veřejného sektoru, Technické služby Opava s. r. o. i Trianon,
z. s., Český Těšín jsou organizace, ve kterých se s přijetím CSR začalo v roce 2013, přesto
je možno konstatovat, že tento systém mají v obou organizacích zpracován na velmi dobré
úrovni, čehož důkazem je i umístění v soutěži O cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za
společenskou odpovědnost 2013, která se vyhlašuje zpětně za uplynulý rok a kde byla
poprvé za rok 2013 vyhlášena kategorie Organizace veřejného sektoru.
Motivací k realizaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti je v obou zkoumaných
organizacích vlastní iniciativa organizace. Uvědomují si, že zavedením principů CSR do své
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praxe mohou významně podpořit svoji image, posílit odpovědnost vůči zákazníkům, zlepšit
vztahy se zájmovými skupinami, loajalitu svých zaměstnanců i efektivnější využívání
finančních prostředků a v neposlední řadě přispět k rozvoji regionu, ve kterém působí.
Technické služby Opava mají svou činností velmi blízko ke klasickým podnikatelským
subjektům, a tudíž s nimi vykazují mnoho společných znaků i v oblasti CSR. Smyslem
CSR je v jejich pojetí nalézání účinnějších vazeb mezi zaměstnanci a managementem firmy,
mezi zaměstnanci a občanskou veřejností, zástupci úřadů a regionu.
Organizace má dobře zmapované vztahy s komunitou, snaží se plnit její požadavky
a uvědomuje si nepřímé a přímé ekonomické vlivy, jež na organizaci působí. Při řízení
společnosti je postupováno transparentně a stakeholders jsou dostatečně o aktivitách
společnosti informováni. Organizace si je vědoma, že investice do nových technologických
zařízení přináší zlepšení nejen pracovních podmínek pro své zaměstnance, ale i zkvalitnění
služeb pro zákazníky a úsporu nákladů na provoz. Organizace pravidelně komunikuje
s médii i s dalšími zainteresovanými stranami, ale tyto informace se týkají spíše činnosti
organizace než CSR aktivit. V této oblasti má organizace ještě nedostatky. V organizaci je
velmi dobře propracovaný zejména sociální pilíř, a to primárně v oblasti dobrovolných
sociálních výhod pro zaměstnance. Více pozornosti by měla organizace věnovat podpoře
dobročinných a veřejně prospěšných aktivit. Rovněž by bylo vhodné zaškolení a rozšíření
povědomí zaměstnanců o oblasti společenské odpovědnosti a organizace by měla jasně
vymezit svůj postoj v této oblasti směrem k místní komunitě, a to zejména formou různých
dobrovolných aktivit. Rezervy má organizace také v oblasti konkretizace personálního
zabezpečení společenské odpovědnosti v reálné situaci a informování organizace o CSR
aktivitách, jejich měření, analyzování a zlepšování.
Trianon, z.s. je z hlediska zkoumaných organizací nejvíce specifický. Jde o neziskovou
organizaci sociální práce, která provozuje chráněné dílny, zaměřuje svou činnost na
znevýhodněné skupiny obyvatel a jejím cílem je přispět k rozvoji občanské společnosti
aktivitami pilotního programu Bez Bariér - Bez Hranic® a k trvale udržitelnému rozvoji česloslovensko-polského příhraničního regionu. Koncept CSR je orientován na trvale udržitelný
rozvoj, který je v organizaci vnímán jako průnik tří základních pilířů, tj. ekonomického,
sociálního a environmentálního. Společenská odpovědnost je v Trianonu pojímána jako
odpovědnost vůči současným i budoucím příslušníkům znevýhodněných skupin obyvatel.
Ekonomický pilíř je v pojetí organizace orientován na ověřování a podporu prvků sociální
ekonomiky zaměřené na ochranu životního prostředí, cestovní ruch a mobilitu. Sociální pilíř
představuje sociální inovace z hlediska komplexní podpory inkluze osob ohrožených
sociálním vyloučením (zejména osoby zdravotně postižené, studenty a seniory). V sociálním
pilíři je zdůrazňován především klientský přístup. Zaměstnanecké výhody jsou v porovnání
s ostatními zkoumanými organizacemi zanedbatelné, ale to je dáno charakterem organizace
a jejím zaměřením a faktem, že výrazný podíl finančních prostředků organizace pochází od
dárců a sponzorů. Environmentální pilíř je zaměřen na podporu využívání nových materiálů
a technologií a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a vzdělávání dětí a mládeže
k ochraně životního prostředí. Rezervy má organizace především ve vymezení personální
odpovědnosti v oblasti SCR a samostatném informování o CSR aktivitách.

Shrnutí:
Z výzkumu vyplynulo, že všechny 4 zkoumané organizace mají dobře propracovaný
koncept CSR. Odlišnosti mezi jednotlivými organizacemi jsou pouze v některých dílčích
otázkách a nejsou nijak zásadní. Organizace jsou si vědomy toho, že CSR strategii je třeba
neustále zlepšovat v závislosti na měnících se podmínkách, ve kterých organizace fungují
a odstraňovat případné stávající nedostatky. Závěrem je tedy možno říci, že problematika
CSR má v ČR i v Moravskoslezském regionu tendenci k dalšímu rozšiřování. Přesto jsou
v přijetí a praktické aplikaci principů CSR na tom české podniky o něco hůře, než je běžné
v západoevropských zemích. Důvodem může být nízká zainteresovanost jak samotných
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podniků, tak i státu, který by měl na podniky vyvíjet větší tlak pomocí regulativních
i stimulačních opatření tak, aby přijetí CSR bylo alespoň částečně ekonomickou nutností.
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Regionální rozdíly ve vztahu disponibilních příjmů
domácností a spotřebitelských cen
(se zaměřením na potraviny)
Regional discrepancies related to disposable income
of households and consumer prices
(focused on food)
Alena Filipová, Veronika Mokrejšová, Jiří Zeman

Abstrakt:
Stať se zaměřuje na zkoumání závislosti mezi disponibilními příjmy domácností
a spotřebitelskými cenami potravin v regionech. Cílem je zjistit, zda úroveň spotřebitelských
cen odráží úroveň disponibilních příjmů domácností v regionu, resp. zda vývoj obou veličin
vykazuje stejný trend. V případě prokázání pozitivní závislosti bude možné vyslovit i závěr
týkající se strategie maloobchodních firem v oblasti stanovení cen pro konečného
spotřebitele, resp. to, že maloobchodní firmy se ve svých cenových strategiích řídí
i disponibilními příjmy domácností v regionu. Jakkoliv se tento faktor pro cenotvorbu zdá být
logickým východiskem, přesto značná část velkých retailingových firem v období své
počáteční expanze cenu nastavovala podle úrovně konkurence v daném regionu. Paradoxně
tak docházelo k situaci, kdy ceny potravin v řetězcích v Praze (tj. regionu s vyšším
disponibilním příjmem) byly nižší, než například v Ústeckém kraji (tj. regionu s nižším
disponibilním příjmem). Nicméně s postupným růstem konkurence ve všech regionech firmy
musely do svého rozhodování o ceně zařadit i další faktory. Analýza závislosti prokáže,
nakolik je takovým významným faktorem disponibilní příjem domácností v regionu.

Klíčová slova:
region, cena, hrubá mzda, čistý disponibilní důchod domácnosti

Abstract:
This paper focuses on examining the dependency between the disposable income
of households and consumer prices of food in regions. The aim is to find out, whether the
level of consumer prices mirrors the level of disposable income of households in the region,
respectively, whether the development of both magnitudes has the same trend. If positive
dependency is proven, we will be able to make conclusion about the strategy of retail
companies in the area of setting prices for the final consumer. Respectively, we will be able
to state that disposable income of households in regions also influences the price strategies
of retail companies. Even if this factor seems to be a logical starting point of a pricing
strategy, a considerable part of big retail companies set the price according to the level
of competition in the particular region at the beginning of their expansion. Paradoxically,
a situation arose, when the food prices in the Prague stores (i.e. in the region with higher
disposable income) were lower than food prices e.g. in the Usti region (i.e. in the region with
lower disposable income). Nevertheless, with continuous growth in competition in all regions,
the companies had to include also other factors into their decision making about prices.
Our analysis of dependency will prove to which extent the disposable income of households
in the region is such an important factor.
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Úvod
Regiony lze zkoumat prizmatem mnoha faktorů. Ke klíčovým faktorům patří i faktory
ekonomické, které z valné části působí i na další faktory, například životní úroveň. Takovými
faktory bezesporu jsou i příjmové ukazatele v regionu, tedy průměrná hrubá mzda, čistý
disponibilní příjem na domácnost a čistý disponibilní příjem na osobu. Z druhé strany
důležitým ukazatelem je cenová úroveň v daném regionu. Je to tento ukazatel, který umožní
posoudit, zda v jednotlivých regionech si za své příjmy mohou obyvatelé koupit podobné
množství statků a služeb.
Ve výdajích domácností jsou nezbytnou a nezaměnitelnou položkou výdaje na potraviny.
Tyto stabilně představují zhruba pětinu všech výdajů domácností (ČSÚ 2014b), tedy
nezanedbatelnou částku. V absolutní hodnotě tyto výdaje odrážejí cenovou úroveň potravin.
Na tuto úroveň mají stále větší vliv nadnárodní maloobchodní řetězce, resp. jejich cenová
strategie. To vyplývá z faktu, že podle výzkumu Incoma GfK (Incoma Gfk 2014) zhruba 85 %
zákazníků uvádí jako hlavní místo svého nákupu hypermarket, supermarket nebo diskont,
tedy formáty, které provozují převážně tyto firmy. I z tohoto důvodu je důležité, jakými kritérii
se při nastavování úrovně cen v jednotlivých regionech řídí.
Obecně panuje zažitá představa, že maloobchodní řetězce dodržují jednotnou cenu ve
všech svých prodejnách; v praxi tomu tak není a nebylo tomu tak nikdy. Již v počátečním
stádiu vstupu na český trh úroveň cen v jednotlivých regionech firmy diferencovaly, přičemž
cena byla často nastavována jako konkurenční, tedy klíčovým kritériem byla úroveň, resp.
hustota konkurence v daném regionu, resp. lokalitě. Z tohoto důvodu byly často v regionech
s vysokou hustotou konkurence, jako je například Praha, nižší ceny, než v regionech
s konkurencí nižší, např. v Ústeckém regionu. Je zřejmé, že firmy nezohledňovaly příjmové
ukazatele ve své strategii a ceny tak umocňovaly disparitu regionů z hlediska možného
množství nakoupených statků a služeb, resp. životní úrovně obyvatel regionu.
Postupně se ale konkurence v jednotlivých regionech v maloobchodě vyrovnávala, firmy
expandovaly a v současnosti je maloobchodní síť poměrně zahuštěná, mezi regiony nejsou
signifikantní rozdíly (s výjimkou Prahy jako regionu). Vzhledem k počtu maloobchodních
firem na trhu je prostředí vysoce konkurenční, žádná z firem nemá zatím převažující podíl na
trhu. Zároveň v souvislosti s poměrně cenově senzibilním českým spotřebitelem je cena
stále významným nástrojem konkurenčního boje mezi firmami. Nabízí se tedy otázka, co je
faktorem, který bude ovlivňovat regionální rozdíly v cenové úrovni, když úroveň konkurence
je z hlediska rozložení v regionech podobná. Jednou z možností, která se nabízí jako
vysvětlení, jsou příjmové faktory v daném regionu.

Cíl a metodika zkoumání
Cílem zkoumání je zjistit, zda úroveň spotřebitelských cen potravin odráží úroveň
disponibilních příjmů domácností a osob v regionu, resp. úroveň průměrné hrubé mzdy
v regionu.
Tým tedy zjišťoval, zda existuje závislost mezi cenovou úrovní a příjmovými ukazateli.
Z tohoto důvodu byly použity jako analytický nástroj korelační koeficienty. Byla testována
nulová hypotéza „Cenová úroveň nemá souvislost s vybraným příjmovým ukazatelem“ oproti
alternativní hypotéze „Cenová úroveň má souvislost s vybraným příjmovým ukazatelem“.
Hladina významnosti všech testů byla stanovena na 95 %. K výpočtu byl použit program
SAS 9.2. Byla zvolena dvě hlediska zkoumání. První hledisko bylo časové, resp. tedy byla
sledována souvislost časového vývoje dvou proměnných v rámci určitého regionu. Druhé
hledisko můžeme nazvat prostorovým, kdy v rámci vždy jednoho roku byla zkoumána
souvislost dvou proměnných napříč všemi regiony. První, a zejména druhé hledisko by
mohlo podpořit závěr ohledně strategie určování cen maloobchodními firmami v regionech.
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Tým při svém zkoumání vycházel z dat Českého statistického úřadu, byly využity časové
řady od roku 2006 do roku 2013, resp. 2012. Data byla jak za celou republiku, tak
v regionálním členění (NUTS 3). Jednu skupinu proměnných zde tvořily příjmové ukazatele,
konkrétně průměrná hrubá mzda, čistý disponibilní důchod domácnosti a čistý disponibilní
důchod na osobu. Druhá skupina proměnných byla tvořena cenami sledovaných potravin
(ČSÚ 2014a) 1. Z těchto potravin tým jednak součtem vytvořil koš a pracoval s celkovou
cenou celého koše, jednak pracoval s cenami vybraných potravin. Při výběru konkrétních
potravin pro podrobnější zkoumání bylo vzato v úvahu jednak hledisko vyšší ceny (např.
maso), jednak podíl na spotřebě, resp. podíl domácích dodavatelů (např. mléko, vejce).

Výsledky a jejich zhodnocení
Pro jednotlivé cenové ukazatele byl spočítaný korelační koeficient, p-hodnota, koeficient
determinace a hodnota parametru a. Pro přehlednost jsou v jednotlivých tabulkách uvedeny
pouze hodnoty korelačního koeficientu a p-value.
Pro postižení časového hlediska byly posuzovány časové řady jednotlivých proměnných,
a to jednak na úrovni celé republiky, jednak v rámci jednotlivých regionů.
Tab. 1: Korelace ceny koše s příjmovými ukazateli, časové hledisko (2006-2012)
Hrubá mzda
CDDD
CDDO
KK
p-value
KK
p-value
KK
p-value
Česká republika
0,62841
0,0952
0,52754
Hlavní město Praha
0,72767
0,0407
0,50200
Zlínský kraj
0,61115
0,1074
0,50478
Kraj Vysočina
0,66596
0,0714
0,43209
Ústecký kraj
0,64086
0,0869
0,37603
Středočeský kraj
0,62370
0,0985
0,55498
Plzeňský kraj
0,70965
0,0486
0,69850
Pardubický kraj
0,78702
0,0204
0,67104
Olomoucký kraj
0,64969
0,0812
0,49629
Moravskoslezský kraj
0,62418
0,0981
0,51643
Liberecký kraj
0,66746
0,0705
0,44452
Královéhradecký kraj
0,63135
0,0932
0,28914
Karlovarský kraj
0,42024
0,3000
0,18083
Jihomoravský kraj
0,67713
0,0651
0,68176
Jihočeský kraj
0,58172
0,1304
0,39243
Vysvětlivky:
CDDD – čistý disponibilní důchod domácnosti
CDDO – čistý disponibilní důchod domácnosti na osobu
KK – korelační koeficient

0,2236
0,2510
0,2479
0,3330
0,4058
0,1959
0,0808
0,0989
0,2573
0,2354
0,3177
0,5294
0,6982
0,0916
0,3839

0,53796
0,54818
0,53057
0,46390
0,42131
0,52877
0,72125
0,66933
0,52077
0,56604
0,45453
0,29547
0,22204
0,65879
0,39598

0,2130
0,2026
0,2205
0,2944
0,3465
0,2223
0,0674
0,1001
0,2308
0,1853
0,3055
0,5201
0,6321
0,1075
0,3792

Zdroj: Vlastní výpočty, na základě dat ČSÚ

Na zvolené hladině významnosti testu pouze tři kraje vykazují určitou korelaci mezi
proměnnými, a to ještě pouze u hrubé mzdy. Na základě výsledků lze tedy obecně říci, že
nezamítáme nulovou hypotézu, a lze konstatovat, že cena sledovaného koše potravin nemá
1

Těmito potravinami byly: hovězí maso zadní bez kosti (1 kg), vepřová pečeně s kostí (1 kg), šunkový
salám (1 kg), kuřata kuchaná celá (1 kg), mléko polotučné pasterované (1 l), eidamská cihla (1 kg), jogurt bílý
netučný (150 ml), vejce slepičí čerstvá (10 kusů), máslo čerstvé (1 kg), rostlinné máslo (1 kg), pšeničná mouka
hladká (1 kg), těstoviny vaječné (1 kg), chléb konzumní kmínový (1 kg), pečivo pšeničné bílé (1 kg), cukr
krystalový (1 kg), přírodní minerální voda uhličitá (1 l), jakostní víno bílé (1 l), pivo výčepní, světlé, lahvové
(500 ml), konzumní brambory (1 kg), pomeranče (1 kg), banány žluté (1 kg), jablka konzumní (1 kg), rajská jablka
červená kulatá (1 kg), papriky (1 kg), mrkev (1 kg).
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souvislost ani s čistým disponibilním důchodem domácnosti (dále CDDD), ani s čistým
disponibilním důchodem na osobu (dále CDDO). Vesměs nelze potvrdit ani souvislost ceny
koše s hrubou mzdou v jednotlivých regionech. V Praze, Plzeňském a Pardubickém regionu
je souvislost mezi oběma proměnnými konstatována s 95% pravděpodobností, nicméně
korelační koeficient je na úrovni mezi zhruba 70-79 %. Pokud bychom změkčili kritérium
hladiny testování na hladinu významnosti testu 90 %, pak určitou souvislost obou
proměnných vykazuje více regionů, ovšem opět většinou pouze směrem k hrubé mzdě.
Nicméně tato hladina testování týmu nepřipadá dostatečná pro učinění relevantních závěrů.
Dále tým vybral z koše určité potraviny, které opět podrobil testování souvislostí ceny
a příjmového ukazatele. Komodity, které byly vybrány pro podrobnější zkoumání, byly
zejména takové, které buď mají vyšší cenu, či tvoří podstatnou součást nákupního koše
spotřebitelů, případně ještě v kombinaci s ohledem na převažující podíl českých prvovýrobců
v dané komoditě (zvyšující se význam domácích potravin potvrzuje např. Křečková
(Křečková, Odehnalová, Reardon 2012)). Jde o následující komodity: hovězí maso, vepřové
maso, kuřecí maso, mléko, vejce, máslo, chléb, brambory a jablka.
V tabulkách dále jsou uvedeny výsledky pro hovězí maso a kuřecí maso. U žádné jiné
potraviny nebyla na požadované hladině pravděpodobnosti zjištěna souvislost ceny
a příjmových ukazatelů, s dvěma výjimkami: na Vysočině se projevila určitá korelace u mléka
– korelační koeficient byl 0,7395 (p-value 0,036) s hrubou mzdou a korelační koeficient
0,7649 (p-value 0,0451) s CDDO; druhou výjimkou bylo máslo v Pardubickém regionu, které
korelovalo s hrubou mzdou – korelační koeficient byl 0,7194 (p-value 0,0443).
Tab. 2: Korelace ceny hovězího masa s příjmovými ukazateli, časové hledisko
(2006-2012)
Hrubá mzda
CDDD
CDDO
KK
p-value
KK
p-value
KK
p-value
Česká republika
0,82753
0,0112
0,67550
Hlavní město Praha
0,87932
0,0040
0,63537
Zlínský kraj
0,82383
0,0119
0,76053
Kraj Vysočina
0,81505
0,0137
0,40522
Ústecký kraj
0,79662
0,0179
0,58720
Středočeský kraj
0,87630
0,0043
0,77175
Plzeňský kraj
0,80218
0,0166
0,76557
Pardubický kraj
0,89744
0,0025
0,77750
Olomoucký kraj
0,70668
0,0500
0,58583
Moravskoslezský kraj
0,76981
0,0255
0,65689
Liberecký kraj
0,77750
0,0231
0,50685
Královéhradecký kraj
0,84558
0,0082
0,54461
Karlovarský kraj
0,69850
0,0540
0,47064
Jihomoravský kraj
0,80802
0,0152
0,24075
Jihočeský kraj
0,81099
0,0146
0,54699
Vysvětlivky:
CDDD – čistý disponibilní důchod domácnosti
CDDO – čistý disponibilní důchod domácnosti na osobu
KK – korelační koeficient

0,0958
0,1252
0,0471
0,3672
0,1657
0,0421
0,0448
0,0396
0,1669
0,1089
0,2457
0,2062
0,2865
0,0468
0,2038

0,67772
0,65038
0,77569
0,43943
0,63222
0,70385
0,77820
0,77473
0,61563
0,71491
0,51439
0,54927
0,53870
0,71645
0,55227

0,0943
0,1137
0,0404
0,3239
0,1276
0,0776
0,0393
0,0408
0,1411
0,0710
0,2375
0,2015
0,2121
0,0701
0,1986

Zdroj: Vlastní výpočty, na základě dat ČSÚ

Ve většině regionů vykazuje průměrná cena hovězího masa určitou korelaci zejména
s hrubou mzdou. Výjimku tvoří Karlovarský region. V tomto případě alternativní hypotézu
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o existenci souvislosti mezi cenou a hrubou mzdou přijímáme. Cena hovězího masa byla
podrobena i prostorové komparaci - viz dále.
Tab. 3: Korelace ceny kuřecího masa s příjmovými ukazateli, časové hledisko
(2006-2012)
Hrubá mzda
CDDD
CDDO
KK
0,56947
0,76341
0,57645
0,52450
0,64078
0,51400
0,59666
0,83193
0,58335
0,67779
0,44643
0,26571
0,54845
0,57645
0,53554

p-value
0,1406
0,0275
0,1347
0,1820
0,0869
0,1926
0,1184
0,0104
0,1290
0,0647
0,2675
0,5247
0,1593
0,1347
0,1713

KK
p-value
0,71056 0,0735
0,64552 0,1174
0,74572 0,0543
0,56098 0,1902
0,62753 0,1314
0,65468 0,1106
0,65008 0,1139
0,83708 0,0188
0,70014 0,0798
0,78403 0,0369
0,60283 0,1519
0,03742 0,9364
0,56683 0,1845
0,82341 0,0228
0,61139 0,1446

Česká republika
Hlavní město Praha
Zlínský kraj
Kraj Vysočina
Ústecký kraj
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Karlovarský kraj
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Vysvětlivky:
CDDD – čistý disponibilní důchod domácnosti
CDDO – čistý disponibilní důchod domácnosti na osobu
KK – korelační koeficient

KK
p-value
0,72374 0,0660
0,66970 0,0998
0,75617 0,0492
0,57896 0,1732
0,64335 0,1190
0,67045 0,0993
0,67037 0,0994
0,83624 0,0190
0,70640 0,0760
0,80542 0,0288
0,61115 0,1449
0,05196 0,9116
0,19496 0,1403
0,83809 0,0185
0,60877 0,1468

Zdroj: Vlastní výpočty, na základě dat ČSÚ

Cena kuřecího masa nevykazuje na testované hladině významnosti až na několik
výjimek korelaci, takže obecně nezamítáme nulovou hypotézu.
Abstrahujeme-li od časového vývoje a zaměříme-li se na časově ohraničený úsek
jednoho roku, pak korelační koeficienty vztahující se k ceně koše sledovaných potravin
a jednotlivému příjmovému ukazateli napříč regiony mají následující hodnoty.
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Tab. 4: Korelace ceny koše s příjmovými ukazateli, prostorové hledisko
(všechny regiony)
Hrubá mzda
CDDD
CDDO
Rok
KK
p-value
KK
p-value
KK
p-value
2006
-0,07779
0,7915
-0,24182 0,4049
0,12543 0,6692
2007
-0,08213
0,7802
-0,11677 0,6910
0,07967 0,7866
2008
-0,16490
0,9554
-0,15443 0,5981
0,10698 0,7159
2009
-0,15859
0,5882
-0,21816 0,4537
0,05666 0,8474
2010
0,14080
0,6329
0,14673 0,6167
0,36829 0,1951
2011
-0,02721
0,9264
-0,09715 0,7411
0,11344 0,6994
2012
-0,37583
0,1861
-0,31400 0,2743 -0,21284 0,4650
2013
0,06896
0,8148
--------Vysvětlivky:
CDDD – čistý disponibilní důchod domácnosti
CDDO – čistý disponibilní důchod domácnosti na osobu
KK – korelační koeficient
Zdroj: Vlastní výpočty, na základě dat ČSÚ

Ve vazbě na výsledky jednoznačně nezamítáme nulovou hypotézu. Vzhledem k vysoké
odchylce příjmových hodnot v případě Prahy tým znovu propočítal korelační koeficienty pro
všechny regiony, ovšem s vyloučením Prahy. Rovněž se zabýval pouze mzdou, protože
i z předchozích výsledků byly vazby na disponibilní důchody minimální.
Tab. 5: Korelace ceny koše s hrubou mzdou, prostorové hledisko
(všechny regiony, bez Prahy)
Hrubá mzda
Rok
korelační koeficient
p-value
2006
0,29731
2007
-0,18961
2008
-0,14854
2009
-0,16883
2010
0,20829
2011
0,16055
2012
-0,10231
2013
0,38080
Zdroj: Vlastní výpočty, na základě dat ČSÚ

0,3239
0,5350
0,6282
0,5814
0,4947
0,6006
0,7394
0,2002

I při vyloučení regionu Praha je nutné konstatovat, že nezamítáme nulovou hypotézu,
tedy že nelze prokázat souvislost nastavení cenové úrovně regionu s úrovní průměrné hrubé
mzdy v daném regionu.
Lze z toho vyvodit, že firmy svoji cenovou politiku pro konkrétní region nepřizpůsobují
příjmovým ukazatelům v daném regionu.
Vzhledem k přijetí alternativní hypotézy v případě korelace ceny hovězího masa a hrubé
mzdy bylo zkoumání souvislosti mezi těmito dvěma proměnnými nahlíženo i z prostorového
hlediska, tedy cena hovězího masa byla zkoumána pro všechny regiony v rámci jednoho
roku.
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Tab. 6: Korelace ceny hovězího masa s hrubou mzdou, prostorové hledisko
(všechny regiony)
Hrubá mzda
Rok
korelační koeficient
p-value
2006
-0,13599
0,6430
2007
-0,04945
0,8667
2008
-0,18622
0,5239
2009
-0,20004
0,4921
2010
0,05516
0,8514
2011
0,02277
0,9384
2012
-0,00010
0,9997
2013
0,21146
0,4680
Zdroj: Vlastní výpočty, na základě dat ČSÚ

Na testované hladině významnosti nebyla prokázána souvislost mezi sledovanými
proměnnými, tedy nezamítáme nulovou hypotézu. Vzhledem ke značné disproporci výsledků
časového a prostorového hlediska u hovězího masa tým dochází k závěru, že souvislost
mezi cenou hovězího masa a hrubou mzdou v časovém vývoji bude výsledkem působení
jiných vlivů, než je cenová politika firem, protože ta by se logicky odrazila i ve výsledcích pro
jednotlivé roky.

Závěr
Podle výsledků na testované hladině významnosti nelze obecně říct, že by cenová
hladina (představovaná cenou koše potravin) souvisela s jakýmkoliv příjmovým faktorem
v daném regionu. Výsledky sledující časové hledisko, tedy vývoj v čase v jednotlivých
regionech, vykázaly pouze dílčí korelace, a to obvykle zejména k hrubé mzdě. Výjimku
tvořila cena hovězího masa, kde byla souvislost vývoje ceny a vývoje hrubé mzdy v čase ve
většině regionu potvrzena. Na druhou stranu neexistenci souvislosti cenové hladiny
a příjmových ukazatelů pak jednoznačně dokládají výsledky zjišťované v jednotlivých letech
pro všechny regiony. V tomto případě nevykázala korelaci ani cena hovězího masa a hrubé
mzdy. Zkoumání a rozbor výsledků tedy týmu brání vyslovit jednoznačný závěr, že
i s přihlédnutím k dílčím korelacím jde o vědomě využívaný nástroj cenové politiky
maloobchodních firem, které by úroveň cen nastavovaly pro jednotlivé regiony disparitně ve
vazbě na úroveň hrubé mzdy, čistého disponibilního příjmu domácnosti, či čistého
disponibilního příjmu na obyvatele.
Výsledky zkoumání tedy prokazují, že ani v době relativně vyrovnané konkurence
v regionech maloobchodní firmy nesledují regionální rozdíly v příjmových ukazatelích,
resp. je nepromítají do cenové strategie. Bylo by vhodné podrobněji prozkoumat a prověřit
onu úroveň konkurence v regionech pomocí ukazatelů kvantifikujících maloobchodní síť,
nicméně neexistují aktuální relevantní data (pravidelný maloobchodní census prováděný
Českým statistickým úřadem byl již několikrát odložen z důvodu nedostatku finančních
prostředků pro jeho provedení, resp. mu nebyla udělena priorita v šetřeních ČSÚ). Přesto by
bylo zajímavé a smysluplné prozkoumat souvislost kvantifikované úrovně konkurence
v maloobchodě s cenovou úrovní potravin pomocí statistických analytických nástrojů.
Výsledkem by mohlo být vysvětlení regionálních rozdílů v cenové úrovni. Týmu se podařilo
prokázat, že toto vysvětlení nespočívá v různé úrovni příjmových ukazatelů v regionech.
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Význam marketingu pro místní rozvoj (Případová studie
Znojmo, Česká republika)
Importance of marketing for local development (Case
study: Znojmo, Czech Republic)
Miroslav Foret, Petr Klusáček, Tomáš Krejčí

Abstrakt:
Příspěvek, který opouští tradiční přístupy marketingových výzkumů, které byly a jsou
zaměřeny na zkoumání úspěchu podnikatelských subjektů, se věnuje širší výzkumné
perspektivě lokálního a regionálního rozvoje řešené v rámci projektu Partnerství pro místní
rozvoj. Z charakteristiky teoretických východisek vychází druhá část příspěvku, která
představuje vybrané výsledky a doporučení formulované na základě výzkumů realizovaných
ve Znojmě v březnu 2011.

Klíčová slova:
marketingový výzkum, občané, místní rozvoj, místní podnikatelé

Abstract:
The contribution is devoted contemporary marketing shift from previous concentration on
enterprise success to broad local and regional development as it is presented in the project
Partnership for local development. After theoretical starting points of our research are
describes, the selected practical results and marketing recommendations from the latest
marketing research conducted in Znojmo in March 2011 are discussed in the second part of
this contribution.

Key words:
marketing research, citizens, local development, local enterprises

Úvod
Díváme-li se na proměny současného marketingu, na první pohled nás zaujme
především mohutný nástup elektronických komunikačních technologií v podobě internetu
a s ním souvisejících sociálních sítí nebo mobilních telefonů. Ovšem vedle tohoto
instrumentálního obohacení stojí za pozornost také posun v obsahovém zaměření. Odráží se
mimo jiné i v samotných definicích marketingu Americké marketingové asociace za několik
posledních desetiletí.
Například v roce 1988 definovala marketing jako „proces plánování a realizace koncepcí,
tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové
směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací“. V současnosti jej chápe jako
„činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytnutí hodnoty
zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, že z něj mají prospěch
organizace i její klíčové veřejnosti (stakeholders)“ (Foret, 2011).
Posun mezi oběma pojetími dokládá změnu od výhradního soustředění marketingu na
podnik a jeho ekonomický úspěch na trhu (původně dokonce jen na zisk) k širšímu pohledu
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na přínosy, které skýtá nejen majitelům, ale rovněž v podobě vytvořených hodnot samotným
zákazníkům a dokonce veškeré veřejnosti.

Teoretická východiska a formulace problematiky
V tradičním pojetí je marketing zaměřen především na samotný podnik a jeho vztahy
k zákazníkům a konkurentům (Foret, 2011 a Foret, 2012). Toto tradiční pojetí ilustruje
následující obrázek č. 1.

Obr. 1: Marketing podniku
Zdroj: (Foret, 2012)

Naproti tomu pokročilejší současný marketing místního rozvoje si lze představit jako
vztahy mezi veřejnou správou, podnikateli a místní veřejností (Váňová, Foret, 2009; Váňová,
Borseková a Foret, 2010). Toto nové a modifikované pojetí ilustruje obrázek č. 2.

Obr. 2: Hlavní partneři místního rozvoje
Zdroj: (Váňová, Foret, 2009)

Konečně výslednou podobu spojení obou předchozích přístupů naznačuje obrázek č. 3.
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Obr. 3: Místo marketingu podniku v rámci místního rozvoje
Zdroj: (Váňová, Foret, 2009)

U nás má tento podnikatelský přístup navíc téměř stoletou tradici v díle Tomáše Bati.
Nestaral se jen o výrobu a prodej, ale také o životní podmínky svých zaměstnanců, pro něž
vybudoval například proslulá školská zařízení, stavěl pro ně rodinné domky atd. Dokonce
pečoval nejen o ně, ale ve funkci starosty doslova o všechny obyvatele Zlína. Lze zpětně říci,
že svým přístupem k rodinám zaměstnanců i k obyvatelům přinejmenším celého města
dokázal změnit jejich životní styl. Původně nejrůznějšími sociálními problémy (alkoholismus)
postiženým venkovanům z okolních kopanic dodal novou perspektivu a smysl jejich života.
Obdobným směrem se zaměřuje také projekt Partnerství pro místní rozvoj. Vychází
a navazuje na zkušenosti a výsledky získané ve druhé poloviny 90. let z mezinárodního
projektu Komunikující město. Mimo jiné se zde ukázalo, že místní rozvoj je závislý
na partnerství, spolupráci a komunikaci tří hlavních aktérů:
• místní veřejnost, kam se řadí vedle obyvatelstva také nejrůznější občanské
iniciativy, politické subjekty, nevládní organizace, místní sdělovací prostředky,
akademická a výzkumná pracoviště, rozvojová, poradenská informační centra atd.,
• podnikatelé, včetně místních sdružení (obchodní komory),
• místní veřejná správa, která místní rozvoj řídí a zodpovídá za něj.
Je zřejmé, že zdrojem problémů místního rozvoje je především zákonitě rozporný
a konfliktní vztah mezi místní veřejností na jedné straně a podnikateli na druhé straně
(Váňová, Borseková a Foret, 2010). To ostatně i s výsledky novějších marketingových
výzkumů, které se zabývají problematikou marketingu ve vztahu k veřejné správě (Kaplan,
Haenlein, 2009; Pandelica, Diaconu, 2012) nebo významnou rolí marketingu při správě měst
(Kavaratzis, ashworth, 2007). V rámci modernějších světových marketingových trendů je
podrobněji diskutován i stakeholderský přístup (Jurgens et al 2010; Matear, Dacin 2010).
Dále jsou evidentní snahy o holistické přístupy při zkoumání marketingových témat
(Tiberghien, Robbins, Tyrrels, 2011; McLeod, Insch, Henry, 2011).
V souladu s poznatky z předchozích výzkumů lze předpokládat, že zájmy a představy
obou těchto skupin (stakeholders) o dalším rozvoji místa bývají obvykle diametrálně rozdílné.
Místní veřejnost by si jej představovala zpravidla jako posílení podmínek pro spokojený
a příjemný život, opírající se o takové hodnoty, jako jsou nedotčená příroda, klid, čistota,
pořádek, bezpečnost apod. Naproti tomu podnikatelům jde obvykle v první řadě o jeho
ekonomické využití, o jejich podnikatelský prospěch, o zisk. To ovšem zcela zákonitě
odporuje výše uvedeným hodnotám veřejnosti. Náročným úkolem místní veřejné správy je
potom těmto těžkostem pokud možno předcházet. V horším případě je následně řešit
a posuzovat s ohledem na vypracovanou a přijatou koncepci místního rozvoje.
Při zvládání naznačených místních problémů by se mohly úspěšně využít rovněž takové
marketingové nástroje, jaké představují marketingový výzkum (sociologický výzkum či
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výzkum veřejného mínění) a marketingová komunikace, zejména public relations. S jejich
pomocí by měly být předně objektivněji zjištěny a prezentovány názory a představy místních
veřejností o zamýšlených i existujících iniciativách podnikatelů a veřejné správy. Následně
by se potom hledala konsensuálně nejvhodnější partnerská realizace těchto záměrů. Zde
tedy vystupuje partnerství místní veřejnosti, podnikatelů a veřejné správy jako základní
předpoklad místního rozvoje.
Iniciátorem místní spolupráce a komunikace jsou podobně jako v případě
Komunikujícího města především odborně specializovaná vysokoškolská pracoviště. Jejich
praktická aplikace marketingových nástrojů a postupů vychází z jednotně používaných
metodických materiálů a vzorů. Tím se příslušná vysokoškolská pracoviště aktivně zapojují
do konkrétního řešení problémů místního rozvoje. Přitom projekt Partnerství pro místní
rozvoj se nezaměřuje pouze na města, v nichž vysoké školy existují, ale právě naopak – je
schopen prokázat i v jiných, menších místech, jak může být takový transfer marketingových
nástrojů ve veřejném sektoru možný a hlavně a pro praxi užitečný a přínosný.
Cílem projektu Partnerství pro místní rozvoj, podobně jako tomu bylo již v případě
Komunikujícího města, je napomáhat místní veřejné správě. Celý princip metodického
postupu spočívá na vzájemné souslednosti, provázanosti a neustálém opakování dvou
základních činností:
• sledování konkrétní situace v místě – názory občanů,
• návrhy a realizace opatření ke zlepšení situace.
Výsledky obou činností jsou vždy náležitě komunikovány všem stranám – veřejné
správě, veřejnosti i podnikatelům. K tomu se využívají již zmiňované nástroje marketingové
komunikace, zejména public relations, jak naznačuje následující konkrétní příklad ze
Znojma.

Metody a cíle výzkumu
V rámci příprav praktické aplikace mezinárodního projektu Partnerství pro místní rozvoj
byl ve Znojmě proveden kvantitativní marketingový výzkum názorů a hodnocení tamních
obyvatel. Cílem bylo zmapovat výchozí situaci a získat empirické podněty pro formulaci
a vytvoření následných návrhů konkrétních marketingových opatření. Vlastní sběr informací
probíhal od 9. 3. do 16. 3. 2011 formou standardizovaných osobních rozhovorů (interview)
s reprezentativním souborem 578 respondentů starších 18 let. Vlastní dotazování prováděli
vyškolení a kontrolovaní tazatelé, kteří vybírali respondenty na základě jejich kvótních
charakteristik, což znamená, že byl použit tzv. kvótní výběr.

Představení vybraných výsledků – případová studie Znojmo
V následující části si prostupně probereme nejdůležitější výsledky zpracování
a interpretace vlastního empirického (marketingového) výzkumu. Tabulka č. 1 dokládá
pořadí prvních deseti nejčastěji jmenovaných podniků, které místní obyvatelé považují za
nejvýznamnější pro rozvoj města. Obrázek č. 4 ukazuje prostorové rozmístění podniků, které
byly zmíněny respondenty. V tomto kontextu je zajímavé, že část respondentů zmínila
i podniky, které se nachází mimo administrativní hranici města – lokalizované i v širším
regionálním zázemí. Na prvním místě skončil s výrazným náskokem Pegas Nonwovens,
který uvedlo 22,3 % respondentů.
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Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Celkem

Tab. 1: Nejvýznamnější podniky ve Znojmě v roce 2011
Podnik
PEGAS NONWOVENS, s.r.o.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
FREEPORT LEISURE (CZECH
REPUBLIC) s.r.o.
Znojemská dopravní společnost Psota, s.r.o.
TOS ZNOJMO
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC,
spol. s r.o.
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ ZNOJMO
A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.
ELEKTROKOV
KAUFLAND
Neuvedeno
Ostatní

Četnost (abs.)
129
82
66
33
26
21
15
12
11
10
37
136
578

Četnost (%)
22,3
14,2
11,4
5,7
4,5
3,6
2,6
2,1
1,9
1,7
6,4
23,5
100,0

Zdroj: Vlastní výzkum

Navíc při srovnání výsledků s obdobným výzkumem v roce 2010 se ukazuje, že pořadí
je značně stabilní, zejména na prvních dvou místech. Nováčky v tab. č. 1 jsou Freeport
Leisure, Soukromá vysoká škola ekonomická, Elektrokov a Kaufland. Opakované prvenství
Pegasu Nonwovens zřejmě pramení z toho, že je obyvateli města vnímán jako prosperující
podnik, nabízející v místě tolik potřebné pracovní příležitosti. Znovín Znojmo zase přispívá
svoji podnikatelskou činností rovněž k rozvoji cestovního ruchu a k propagaci celé tamní
vinařské oblasti. Jak je z tab. č. 1 patrné, oba zmíněné podnikatelské subjekty zaujímají
v dalším rozvoji města z pohledu obyvatel výrazné dominantní postavení. Proto nás
následně zajímalo, v čem konkrétně spatřují respondenti jejich klady, ale i zápory.
Výslednému zpracování odpovědí a obě otevřené otázky se postupně věnují další části
příspěvku. Přehled předností společnosti Pegas Nonwovens podává následující tabulka č. 2.
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Obr. 4: Lokalizace podniků, které byly zmíněny respondenty výzkumu
Tab. 2: Klady společnosti Pegas Nonwovens
Klady
Pracovní příležitosti
Prosperuje
Zahraniční obchod
Dobré platy
Reprezentace Znojma
Sponzoring
Geografická poloha
Působení na akciovém trhu
Odvod daní městu
Ostatní

97 x
17 x
9x
8x
7x
4x
4x
3x
3x
5x

Zdroj: Vlastní výzkum

Dominantní je především ekonomická působnost společnosti Pegas Nonwovens ať v již zmiňované nabídce pracovních příležitostí, ve finančních přínosech pro město
i zaměstnance či přímo ve sponzorských aktivitách. V tabulce č. 3 jsou zpracovány odpovědi
na negativní stránky působení společnosti Pegas Nonwovens. Rovněž zápory se týkají
v prvé řadě ekonomických stránek (mzdy, pracovní příležitosti, výrobní provoz, příspěvky na
sport a kulturu), ale také životního prostředí (znečištění, hluk, stavební práce).
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Tab. 3: Zápory společnosti Pegas Nonwovens
Zápory
Nevím, nic
Nízké mzdy
Znečištění prostředí
Zabírá zemědělskou půdu
Mimo centrum (dojíždění)
Málo pracovních příležitostí
Nepřetržitý výrobní provoz
Hluk, nákladní auta
Malé příspěvky na sport a kulturu
Zahraniční (lucemburská) firma
Stále se rozšiřuje
Korupce
Ostatní

58 x
13 x
12 x
7x
7x
7x
6x
4x
4x
3x
2x
2x
5x

Zdroj: Vlastní výzkum

I v případě druhého nejvýznamnějšího podniku Znovínu Znojmo začneme opět nejprve
přehledem nejčastěji uváděných předností. Tentokrát se klady týkají spíše marketingových
dopadů, jako jsou propagace města, rozvoj místního cestovního ruchu či rozvoj vinařství
(Tabulka č. 4).
Tab. 4: Klady společnosti Znovín Znojmo
Klady
Proslavení Znojma
Rozvoj turistického ruchu
Kvalitní víno
Pracovní příležitosti
Rozvoj vinařství
Ostatní

27 x
17 x
16 x
8x
8x
2x

Zdroj: Vlastní výzkum

V případě navazujícího přehledu negativních hodnocení (Tabulka č. 5) je na první
pohled patrné, že ve srovnání s předchozím podnikem Pegas Nonwovens je jich podstatně
méně, což je pro Znovín Znojmo nesporně dobrá vizitka. Uváděné zápory se však opět
vracejí do ekonomické oblasti – dopravní dostupnost, kvalita produkce a málo pracovních
příležitostí.
Tab. 5: Zápory společnosti Znovín Znojmo
Zápory
Žádné nejsou
Špatná dopravní dostupnost
Vyšší konzumace alkoholu
Zhoršující se kvalita vín
Málo pracovních míst
Ostatní

41 x
10 x
6x
5x
5x
11 x

Zdroj: Vlastní výzkum
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Diskuze výsledků
V rámci mezinárodního projektu Partnerství pro místní rozvoj nás však zajímá, jak
veřejnost hodnotí nejen místní podniky, ale také místní veřejnou správu. Proto jsme se
v otevřené otázce nejprve dotazovali na to, v čem vidí obyvatelé Znojma nejdůležitější úkol
znojemské radnice pro další rozvoj města. Největší část (21 %) respondentů se domnívala,
že nejdůležitějším úkolem znojemské radnice by mělo být řešení zadluženosti města. Na
dalších místech bylo snížení nezaměstnanosti (9 %), vybudování obchvatu (7 %) a omezení
korupce (6 %). Ostatní respondenti uvedli něco jiného nebo nedokázali na tuto otázku
odpovědět.
Podobně jako v případě výše zmíněné dvojice nejčastěji jmenovaných nejvýznamnějších
podniků pro rozvoj města (tzn. Pegas Nonwovens a Znovín Znojmo) se jedná především
o ekonomické problémy. Následně jsme se respondentů dotazovali na to, zda radnice
uvedené úkoly skutečně řeší. Bohužel více než polovina dotazovaných (55 %) zastávala
stanovisko, že znojemská radnice je neřeší a 13 % nedokázalo odpovědět. V uvedených
názorech na činnost Městského úřadu Znojmo respondenti nijak neodlišují podle
sledovaných sociodemografických charakteristik – tzn. podle pohlaví, věku a dosaženého
vzdělání. Vypočítané hodnoty Pearsonova koeficientu kontingence se pohybovaly pouze do
0,15.

Závěr
Smyslem projektu Partnerství pro místní rozvoj není pouze zjistit hodnocení a názory
obyvatel na místní podniky a veřejnou správu, ale hlavně využít těchto poznatků pro
následné zlepšení situace – pro další rozvoj místa. Tak by to tomu mělo být i v případě
Znojma. Již zmíněné klady i zápor obou v letech 2010 i 2011 nejčastěji uváděných podniků
(tzn. Pegas Nonwovens a Znovín Znojmo) přinášejí podněty k řadě praktických kroků.
Předně by bylo vhodné všechny klady dále posilovat, rozvíjet a hlavně občanům města
náležitě komunikovat. Konkrétně v případě Pegas Nonwovens by se mohlo jednat o častější
využívání sponzoringu, což se objevuje i v jeho uváděných záporech. Právě zmíněná
negativa by bylo potřebné pokud možno odstraňovat, nebo alespoň obyvatelům města
vysvětlovat v rámci aktivit public relations.
Naznačená doporučení se však ve stejné, ne-li větší míře týkají také představitelů města
na znojemské radnici. Vždyť mnozí se právě díky občanům teprve necelý půlrok před
konáním druhého výzkumu v roce 2011 dostali do současných nových pozic a vedoucích
funkcí. V předchozí části uvedené názory právě jim nabízejí četné náměty pro další práci,
stejně jako oprávněná očekávání voličů. Za obzvláště závažné lze považovat to, že zjištěná
hodnocení mají všeobecnou platnost, neprojevily se v nich žádné výraznější odlišnosti podle
sledovaných sociodemografických skupin obyvatel Znojma.
Jak již bylo naznačeno v předchozích publikacích, nedílnou součástí úspěšné realizace
projektu Partnerství pro místní rozvoj je využívání konkrétních nástrojů marketingové
komunikace. Z předchozího textu je totiž patrné, že Pegas Nonwovens je ve srovnání se
Znovínem Znojmo zatím vnímán spíše jako podnik zaměřený převážně na ekonomickou
činnost a jeví se jako uzavřený sám do sebe. Právě u něj by mohl městský úřad iniciovat
větší zapojení do místního dění a hlavně do dalšího rozvoje města. Bylo by to ku prospěchu
všem třem hlavním aktérům projektu Partnerství pro místní rozvoj – Městskému úřadu
Znojmo, obyvatelům města i samotnému podniku Pegas Nonwovens, neboť naznačené
návrhy opatření by mohly přispět ke zvýšení spokojenosti znojemské veřejnosti, ale také ke
zlepšení image města i participujících podniků.

Poděkování
Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Mendelovy univerzity v Brně MSM 621
564 8904 Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a
sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu jako řešení dílčího
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úkolu 04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci
komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny
agrární politiky.
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Krajská města v České republice v celostátním televizním
zpravodajství: kvantitativní pohled
Regional capitals in the Czech Republic in national TV
reporting: A quantitative perspective
Václav Friedrich, Petr Seďa, Jan Sucháček

Abstrakt:
Celostátní televizní zpravodajství zahrnuje kromě jiného příspěvky vztažené k jednotlivým
krajským městům. Cílem článku je analyzovat a interpretovat příspěvky v celostátním
televizním zpravodajství, které jsou vztaženy právě ke krajským městům. Ačkoliv počet
televizních příspěvků vztažený k populační velikosti města je velmi důležitý, bývá tento
problém pojmenován pouze zřídka. V článku bude vyhodnocen také vliv vzdálenosti
příslušného krajského města od ústředí sdělovacích prostředků na počet příspěvků
v celostátním televizním vysílání.

Klíčová slova:
krajská města, televizní zprávy, vzdálenost, diferenciace

Abstract:
TV reporting at the national level includes among others contributions related to individual
regional capitals. The objective of this paper is to analyse and interpret contributions in
national TV coverage, which are related to NUTS III regional capitals in our country. Although
the number of TV contributions in relation to the population size of the given regional capital
matters enormously, the problem is only seldom stated. Last but not least, the influence of
the distance of regional capitals from media headquarters on the number of contributions
within national TV news reporting will be examined too.

Key words:
regional capitals, TV news reporting, distance, differentiation

Úvod
Teritoriální marketing se v současné době stává stále častěji používaným pojmem
v regionálních vědách. Přestože se vedou četné diskuse o jeho vymezení, v zásadě se jedná
o přizpůsobení marketingových nástrojů potřebám jednotlivých měst a regionů. Formulovat
přesnou definici teritoriálního marketingu přesto představuje nelehký úkol. To je způsobeno
zejména skutečností, že město či region představují mnohem složitější jednotku, než
například soukromá firma. Společné znaky teritoriálního marketingu je tak třeba hledat spíše
v použitých nástrojích, metodách, pojmech či společných cílech [1], [3], [4] a [5].
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Regionální a městský marketing je jedním z důsledků sociální a ekonomické
transformace, která proběhla v 70-tých a 80-tých letech minulého století ve všech vyspělých
zemích, a je ji možno popsat jako přechod od fordistického paradigmatu společenského
vývoje směrem k postfordismu. Není tedy vůbec překvapující, že teritoriální marketing je
dokonce zajímavější v tranzitivních a post-tranzitivních ekonomikách, k nimž patří také
Česká republika. viz [7], [8].
Jednou z fundamentálních otázek je vymezení základních kategorií spojených
s teritoriálním marketingem. Marketingové prostředí jakéhokoliv územního celku je v tomto
ohledu velmi důležité a je určeno vztahem demografických, ekonomických, legislativních,
sociálních, přírodních a technologických sfér, které ve skutečnosti představují komplexní a
vzájemně propojený systém. Marketingové prostředí je ovlivněno jak interními tak i externími
faktory. Sdělovací prostředky lze vnímat jako jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů
faktorů vnějších.
S tím souvisí také fakt, že v současnosti neexistují pochyby o tom, že právě média
vytvářejí prostředí, které ovlivňuje naše každodenní aktivity. Média totiž ovlivňují nejen
chování jednotlivců, ale také celé územní celky. Stručně řečeno, jednotlivci či podnikatelské
subjekty, kteří se neobjevují v médiích, pozbývají svou existenci ve virtuálním světě a stávají
se méně nápadnými také v reálném světě. Totéž platí také o územních celcích různých
velikostí. Teritoria bez mediální publicity jsou do značné míry opomíjena investory, turisty,
ale také širokou veřejností.
Pokud se informace o dotčeném území objeví v médiích, stále to ještě nic neznamená,
protože investoři, turisté, ale také široká veřejnost jsou citliví také na charakter zpráv
o jednotlivých územních celcích. Pokud je město či region zobrazen v pozitivním slova
smyslu, přitahuje také výše uvedené cílové skupiny, a naopak, negativní zprávy tyto cílové
skupiny odrazují. Region se tak může dostat z psychologického a ekonomického pohledu do
začarovaného kruhu. Sdělovací prostředky v každém případě významně ovlivňují vývoj měst,
ale také celých regionů.
Cílem tohoto příspěvku je provedení kvantitativní analýzy a následná interpretace
příspěvků v celostátním televizním zpravodajství, které jsou vztaženy k jednotlivým krajským
městům v České republice. Kvantitativní analýza bude věnována počtu příspěvků
v televizním vysílání o krajských městech, protože města, o nichž nejsou reference
v televizním vysílání, se stávají nenápadnějšími také ve vědomí veřejnosti. Tyto příspěvky
budou hodnoceny také v širším kontextu, tj. budeme brát v úvahu také vzdálenost každého
krajského města od mediálních ústředí, jenž jsou lokalizována v hlavním městě Praze,
a počet obyvatel v jednotlivých krajských městech.
Pro účely tohoto výzkumu jsme se zaměřili na televizní vysílání, protože má největší
dopad na veřejnost a je také dostatečně reprezentativní. Navíc bylo zjištěno, že se obsah
televizního vysílání podobá rozhlasovému vysílání i tištěným médiím, viz [6], [11]. Z těchto
důvodů budeme pracovat s informacemi z televizního vysílání.
Televizní vysílání, které je předmětem naší analýzy, je reprezentováno večerními
hlavními zprávami dvou největších televizních stanic v České republice. Náš výzkum tedy
zahrnuje pořady Události a Události a komentáře veřejnoprávní České televize, ale také
pořad Televizní noviny komerční stanice TV Nova. Získaná data pokrývají období mezi léty
2004 až 2010, což je se ohledem na dostupnost dat dostatečně reprezentativní. Je zde
možné také získat základní přehled o vývojových tendencích ve zkoumané oblasti.
Za připomenutí stojí také fakt, že aktivity probíhající na daném území jsou vždy vztažené
k populaci zde žijící. Proto se v tomto příspěvku zaměříme na počet obyvatel jednotlivých
krajských měst v České republice.
Pro účely tohoto příspěvku byla definována základní výzkumná hypotéza H1: Vzdálenost
krajského města od pražských televizních ústředí hraje významnou roli ve vztahu k počtu
příspěvků v celostátním televizním vysílání, které se týkají jednotlivých krajských měst.
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Za účelem provedení základní kvantitativní analýzy na datech o televizním vysílání
v jednotlivých regionech, které jsou reprezentovány krajskými městy v České republice
a ověření výzkumné hypotézy H1 bude využita metoda regresní a korelační analýzy.

Význam sdělovacích prostředků
Veřejnost obvykle očekává, že média přinášejí objektivní, přesný a nezkreslený popis
objektivní reality. Nicméně ve skutečnosti je možné média vnímat také jako spolutvůrce
prostředí, v němž žijeme. Pokud vezmeme v úvahu neustále rostoucí míru propojenosti
světa, média mohou informovat pouze o vybraných částech reality. Lidé jsou tedy
informováni o událostech, ale současně média více či méně viditelně ovlivňují nejen jejich
chování, ale také vnímání objektivní reality. Mnoho lidí dokonce akceptuje názory
prezentované v médiích poměrně sofistikovaným způsobem. Tzv. agenda-setting,
tj. zvýraznění vybraných událostí či tzv. agenda-cutting neboli ignorace některých událostí,
hraje v tomto kontextu stále důležitější roli.
V současné době je významná otázka, zda média vůbec plní své poslání, tj. zda
přinášejí objektivní a nezkreslené informace. Navíc média představují instituci, která se stává
stále více agresivní. Nutno podotknout, že kvalita informací je silně závislá na způsobu
interpretace a vysvětlení události, viz [9].
Z prostorového pohledu představují média jistou informační bránu mezi vnitřními, tj.
obecními a regionálními aktéry územního rozvoje a vnějšími skupinami jako jsou například
turisté, potenciální návštěvníci, investoři, podnikatelé působícími mimo region atd. Místní
či regionální politici, instituce či podnikatelé se často snaží o přitáhnutí pozornosti médií
a obracejí se tak ke svým voličům, občanům či zaměstnancům právě prostřednictvím médií.
Ale platí to také naopak, tito relevantní aktéři místního a regionálního rozvoje získávají
důležité informace pro svá rozhodnutí také z médií. Proto je možné spíše hovořit o mediálně
teritoriálním nebo také meditoriálním rozvoji, nežli pouze o rozvoji teritoriálním.
Z prostorového pohledu lze rozlišovat místní, regionální a celostátní média. Je zřejmé,
že celostátní média mají jednoznačně největší vliv. Pro účely tohoto příspěvku se zaměříme
primárně na celostátní média, která informují nejen o tuzemských a zahraničních událostech,
ale také o jednotlivých regionech. A právě zprávy o jednotlivých regionech, které jsou
zveřejňovány na celostátní úrovni významně spoluovlivňují mentální mapy.
V mnoha zemích je prostorové uspořádání médií relativně centralizované a ta
nejvlivnější média jsou obvykle koncentrována v hlavních městech, což je také příklad České
republiky. Současně také často platí, že tato mediální centra jsou rovněž administrativními,
politickými a sociokulturními centry jednotlivých zemí. Tato skutečnost může ovlivnit
teritoriální objektivitu zpráv, stejně jako jejich geografické rozložení.

Hierarchie krajských měst
Systém osídlení je České republice relativně homogenní, viz Obr. 1. Dalším důležitým
znakem tohoto systému je, že vzdálenosti nejsou vzhledem k rozloze země a také díky
relativně rozvinutému systému dopravy příliš veliké. Geografické rozložení krajských měst je
v souladu s uvedeným prostorovým vzorcem a je také poměrně homogenní, viz [8].
Z pohledu velikosti populace jednotlivých regionálních metropolí je naprosto zřejmá
dominance Prahy. Populační význam Brna a Ostravy je také relativně výrazný, což je možné
konstatovat v menší míře také o Plzni. Následuje pak skupina měst s již podobnějším
počtem obyvatel, která zahrnuje Liberec, Olomouc, Ústní nad Labem, Hradec Králové
a České Budějovice společně s Pardubicemi. Zlín je pak v hierarchii osídlení relativně
izolovaný a nejmenší krajská města jsou reprezentována Jihlavou a Karlovými Vary.
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Obr. 1: Struktura osídlení v České republice
Zdroj: autoři

Za pozornost stojí také skutečnost, že pokud hovoříme o populační velikosti jednotlivých
krajských měst, jsme často orientováni pouze na počet obyvatel v rámci administrativních
hranic jednotlivých měst a nepočítáme s jejich širší aglomerací. Nicméně, zahrnutí těchto
příměstských aglomerací by zřejmě významně nezměnilo výsledky námi provedených
analýz.

Nástroje kvantitativní analýzy
Jak bylo uvedeno v úvodní kapitole, za účelem ověření základní výzkumné hypotézy
H1 byla zvolena metoda regresní a korelační analýzy. Regresní a korelační analýza patří
k velice užitečným nástrojům, které slouží ke kvantifikaci vzájemných vztahů mezi
proměnnými, které mají obvykle kvantitativní povahu. Patří do skupiny statistických metod,
pomocí nichž odhadujeme hodnotu jisté náhodné veličiny, kterou označujeme jako závisle
proměnnou na základě znalosti jiných veličin, tzv. vysvětlujících proměnných.
Pokud se zabýváme odhadem charakteru závislosti, zejména stupněm vzájemné
závislosti, je vhodné uvažovat o tom, jak tuto závislost vyjádřit také matematicky. Základním
cílem regresní a analýzy je totiž nalezení vhodné regresní funkce nebo funkcí, které modelují
deterministickou, tedy identifikovatelnou a predikovatelnou část odhadnutého regresního
modelu. Jako regresní funkce může být zvolena teoreticky libovolná matematická funkce.
Nicméně je vhodné nalézt takovou funkci, která popisuje závislost mezi závislou a nezávislou
proměnnou co možná nejlépe.
Z praktických důvodů je obvykle volena jednodušší funkční závislost. Bývá tedy zvykem
volit regresní funkci, která má co nejmenší počet regresních koeficientů, avšak je dostatečně
flexibilní a má požadované vlastnosti jako je např. monotonie, předepsané hodnoty,
asymptoty aj. Vychází se přitom většinou ze zkušenosti, avšak v současné době se při
realizaci regresní analýzy dají často úspěšně použít vhodné databáze regresních funkcí. Pro
účely toho příspěvku byla v prvním kroku naší analýzy zvolena lineární funkční závislost,
posléze pak závislost nelineárního charakteru ve tvaru hyperbolické funkce.
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Pokud je regresní model odhadnut, je také velice důležité ověřit přiléhavost odhadnutého
modelu vůči naměřeným datům, ale také statistickou významnost odhadnutých parametrů a
modelu jako celku. Běžně používanými kritérii pro ověření vhodnosti odhadnutého modelu
vůči naměřeným datům je analýza reziduální složky a proces testování statistických hypotéz.
Statistická významnost modelu jako celku bude testována pomocí F-testu, zatímco
významnost jednotlivých odhadnutých parametrů regresního modelu pak s využitím
jednovýběrového t-testu, viz [2].
Cílem regresní analýzy však není pouze odhadnout vhodnou regresní funkci, ale také,
jak již bylo řečeno, vyjádřit intenzitu či těsnost závislosti vyjádřené odhadnutou funkcí. Je
zřejmé, že těsnější závislost mezi proměnnými znamená větší vliv deterministické složky
regresního modelu a zároveň menší vliv náhodné či zbytkové části modelu. Jinými slovy,
snahou je náhodnou složku minimalizovat. Navíc musí náhodná složka splňovat jisté
statistické předpoklady, které se týkají pravděpodobnostního rozdělení, sériové korelace a
proměnlivosti rozptylu.
Za účelem minimalizace reziduí odhadnutého regresního modelu byla využita metoda
nejmenších čtverců. Při využití této metody hledáme takovou regresní funkci, která bude
vyhovovat jistým požadavkům na chování náhodní složky. Vhodným kritériem pro posouzení
těsnosti vztahu mezi závislou a nezávislou proměnnou je koeficient determinace neboli R2.
Tento indikátor podává informaci o tom, jaká část variability závislé proměnné, která závisí
na nezávisle proměnné, je vysvětlena odhadnutou regresní funkcí. Jinými slovy, vyšší
hodnota koeficientu determinace znamená, že jednotlivá pozorování leží blíže regresní
funkci a odhadnutá regresní funkce vyjadřuje vztah mezi nezávislou a závislou proměnnou
lepším způsobem.

Empirická analýza a výsledky
Empirická analýza byla provedena na unikátních datech, která byla získána od
společnosti Media Tenor, s. r. o., která se zabývá systematickou a kontinuálním analýzou
mediálních zpráv v České republice. Media Tenor, s. r. o. nabízí komplexní analytické
služby, které jsou založeny především na obsahové analýze médií, a navíc přesně
vyhodnocuje kvantitativní a kvalitativní aspekty mediální reklamy. Analytické a konzultační
služby jsou obvykle využívány soukromými společnostmi, místními úřady, politickými
stranami, PR agenturami, editory médií ale také akademiky.
V tomto příspěvku bude analyzován počet příspěvků o krajských městech v hlavních
zprávách veřejnoprávní České televize (Události a Události, komentáře) a privátní TV NOVA
(Televizní noviny) v období od 1. dubna 2004 do 31. prosince 2010. Pro účely tohoto
příspěvku nebyly jednotlivé příspěvky kategorizovány. Jinými slovy, abstrahovali jsme od
kvalitativního aspektu těchto příspěvků.
Cílem tohoto příspěvku je ověřit a verifikovat základní výzkumnou hypotézu
H1 s využitím metody regresní a korelační analýzy. Počet obyvatel jednotlivých krajských
měst v České republice byl získán z oficiálních webových stránek Českého statistického
úřadu, který byl publikován při Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, viz [10]. Vzdálenost
krajských měst od Prahy byla měřena jako nejkratší vzdálenost vzdušnou čarou
v kilometrech. Data byla získána z aplikace Google Maps.
V prvním kroku naší analýzy jsme odhadli lineární regresní model, který měří závislost
mezi počtem příspěvků v televizním vysílání na 1 000 obyvatel vztažený na jednotlivá
krajská města v závislosti na vzdálenosti krajského města od pražských televizních ústředí.
Výsledky regresní analýzy jsou uvedeny v grafické podobě v grafu 1, základní statistiky
regrese jsou pak uvedeny v tabulce 1.

219

Obsah / Contents

Počet příspěvků v televizním vysílání na obyvatele v závislosti na
vzdálenosti od Prahy
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Graf 1: Lineární regresní model: počet příspěvků v TV vysílání na obyvatele
v závislosti na vzdálenosti od TV ústředí v Praze
Zdroj: vlastní výpočty

Tab. 1: Statistiky odhadnutého lineárního regresního modelu
Statistiky regresní analýzy
Koeficient determinace a korelační koeficient

0,2033 resp. 0,4509

Významnost modelu (F-test)

0,1220

Významnost úrovňové konstanty a vzdálenosti od Prahy (t-test)

0,0000 resp. 0,1220

Zdroj: vlastní výpočty

Vzhledem k tomu, že signifikance modelu dosahuje hodnoty 0,12, je možné konstatovat,
že odhadnutý lineární regresní model není statisticky významný na 5% hladině významnosti.
Lineární model navíc vykazuje ve srovnání s jinými krajskými městy jedno odlehlé
pozorování, a to Karlovy Vary. V tomto případě je počet příspěvků na 1 000 obyvatel
významně vyšší.
Z těchto důvodů jsme v následujícím kroku naší empirické analýzy odhadli nelineární
regresní model ve tvaru hyperbolické funkce. Tato nelineární funkce by měla vyjadřovat
závislost mezi počtem příspěvků na 1 000 obyvatel na vzdálenosti krajského od pražských
televizních ústředí lépe, nežli model lineární.
Tab. 2: Základní charakteristiky krajských měst a počet příspěvků v televizním
vysílání za rok
Krajské město

Vzdálenost od
Prahy v km

Počet obyvatel

Počet příspěvků/rok

Brno

184

384 277

České Budějovice

120

93 883

88

Hradec Králové

100

94 242

144,71

Jihlava

111

50 760

Karlovy Vary

114

53 737

Liberec

88

Olomouc
Ostrava
Pardubice

378,57

40

Počet obyvatel/počet
příspěvků/rok
1015,07
1066,85
651,23
1269,00

109,71

489,79

102 247

118

866,50

210

100 043

100,29

997,58

275

302 456

235,43

1284,70

96

91 073
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Plzeň

84

169 688

173,86

976,02

Ústí nad Labem

71

95 003

127,71

743,87

Zlín

253

76 010

69

1101,59

1 272 690

1757,57

724,12

Praha

0

Zdroj: vlastní výpočty a Český statistický úřad

Jelikož je vzdálenost Prahy od sebe sama nulová, není možné použít regresní model ve
tvaru základní hyperbolické funkce. Proto je nutné tento zamýšlený nelineární hyperbolický
model transformovat do podoby lineární závislosti. Jako závisle proměnná bude zvolen počet
obyvatel krajského města na počet příspěvků za rok. Přepočtené hodnoty počtu obyvatel na
počet příspěvků za rok a vzdálenost krajských metropolí od Prahy jsou uvedeny v Tab. 2.
Výsledky transformovaného lineárního regresního modelu jsou v grafické podobě uvedeny
v Grafu 2, základní statistiky odhadnutého modelu pak v Tab. 3.

Počet obyvatel na počet příspěvků v televizním vysílání za
rok vs. vzdálenost od Prahy
1400,000
1200,000
1000,000
800,000
600,000
400,000

moravské
regiony

české
regiony

Praha

200,000

R² = 0,3121

0,000
0

50

100

150

200

250

300

Graf 2: Transformovaný lineární regresní model: počet obyvatel na počet příspěvků
v TV vysílání za rok v závislosti na vzdálenosti od TV ústředí v Praze
Zdroj: vlastní výpočty

Tab. 3: Statistiky transformovaného lineárního regresního modelu
Statistiky regresní analýzy
Koeficient determinace a korelační koeficient

0,3121 resp. 0,5587

Významnost modelu (F-test)

0,0472

Významnost úrovňové konstanty a vzdálenosti od Prahy (t-test)

0,0001 resp. 0,0472

Zdroj: vlastní výpočty

Protože signifikance modelu jako celku dosáhla hodnoty 0,0472, můžeme konstatovat,
že odhadnutý transformovaný lineární model je statisticky významný na 5% hladině
významnosti. Kromě toho jsou statisticky významné jak úrovňová konstanta tak nezávislé
proměnná, kterou je vzdálenost krajských metropolí od pražských televizních ústředí. Navíc
tento transformovaný regresní model nevykazuje žádné odlehlé hodnoty. Také analýza
reziduální složky potvrdila, že rezidua splňují všechny nutné podmínky.
Zde je důležité poznamenat, že lineární závislost, která je graficky zobrazena v Grafu 2,
je možné přepsat do tvaru hyperbolické funkční závislosti, jak jsme původně předpokládali ve
druhém kroku naší analýzy.
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Matematická formulace odhadnutého transformovaného lineárního regresního modelu
vypadá následovně:
počet obyvatel
počet příspěvků / rok =
.
1,703 ×vzdálenost od Prahy + 719,5
Pokud se podíváme na Graf 2, můžeme identifikovat tři relativně oddělené segmenty,
konkrétně Prahu, české regiony a moravské regiony. Výsledky transformovaného lineárního
regresního modelu znamenají, že segmentace regionů do skupin je spíše závislá na
vzdálenosti krajského města od pražských televizních ústředí, než na počtu příspěvků
o daném krajském městě v televizním vysílání za rok. Z Grafu 2 je také zřejmý větší rozptyl
počtu příspěvků mezi českými regiony ve srovnání s regiony moravskými. Není ale možné
obecně konstatovat, že moravské regiony mají menší počet příspěvků na obyvatele než
regiony české. Navíc nemůžeme také tvrdit, že Praha má více příspěvků na obyvatele než
české regiony. Nicméně je možné říci, že moravské regiony mají menší počet příspěvků na
obyvatele než Praha. Celkově můžeme konstatovat, že základní výzkumná hypotéza H1,
která byly definována v úvodu tohoto příspěvku, nemůže být zamítnuta.

Shrnutí
Média se stávají jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují vývoj v prostoru.
Navzdory této skutečnosti jsou mediální územní konotace zmiňovány pouze zřídka. Náš
výzkum potvrdil, že existuje zřetelná diferenciace v počtu televizních příspěvků vztažených
ke krajským městům v České republice. Navíc byla identifikována základní prostorová
struktura tohoto jevu.
V tomto příspěvku jsme empiricky otestovali základní výzkumnou hypotézu H1, která
ověřovala potenciální závislost vzdálenosti analyzovaných krajských měst od pražských
televizních ústředí ve vztahu k počtu příspěvků v televizním vysílání vztažených
k jednotlivým krajským městům. Za účelem ověření výzkumné hypotézy H1 jsme využili
metodu regresní a korelační analýzy.
V prvním kroku naší analýzy jsme odhadli lineární verzi regresního modelu, který však
byl statisticky nevýznamný. Proto jsme v dalším postupu odhadli závislost nelineární ve tvaru
hyperbolické funkce, která byla transformována z matematických důvodů na závislost
lineární. Tento model už byl statisticky významný na 5% hladině významnosti. Proto bylo
možné vyvozovat relevantní závěry.
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Napĺňanie manažérskej funkcie vedenia ako jedného z
aspektov zabezpečovania kompetencií v podmienkach
miestnej samosprávy na Slovensku
The Fulfillment of managerial functions “leadership” as
one aspect of ensuring competencies in conditions of
municipal self - government in Slovakia
Ivana Gecíková - Viera Papcunová

Abstrakt:
Manažérska funkcia vedenia úzko súvisí s organizačnou štruktúrou obce. Vedenie je
základná náplň činností manažéra či vedúceho. Podstatou funkcie vedenia je aj
v podmienkach miestnej samosprávy schopnosť či umenie presviedčať, usmerňovať
a stimulovať podriadených ku kvalitnej práci smerujúcej k dosahovaniu cieľov organizácie.
Manažérov v miestnej samospráve je potrebné rozlišovať nielen z hľadiska úrovne vedenia,
ale aj na základe spôsobu ich konštituovania. Cieľom príspevku je poukázať na napĺňanie
jednej zo štyroch základných funkcií manažmentu – vedenia v podmienkach miestnej
samosprávy na Slovensku.

Kľúčové slová:
manažérske funkcie, vedenie, miestna samospráva, obecné zastupiteľstvo, starosta

Abstract:
Management function - leadership is closely linked with the organizational structure of the
municipality. Leadership is the basic content of activities by managers. The essence of
leadership is a function of the municipal self - government in terms of ability or how to
persuade, guide and encourage subordinates to quality work towards achieving
organizational goals. Managers in the municipal self - government are necessary to
differentiate not only in the view of levels of leadership, but also by way of their constitution.
The aim of this paper is to highlight the fulfilment of one of the four basic functions of
management - leadership in the conditions of municipal self - government in Slovakia.

Keywords:
Managerial functions, leadership, municipal self-government, municipal council, mayor

Úvod
Zmena postavenia obce ako základnej jednotky územnej samosprávy po roku 1991
a presun kompetencií zo štátnej správy na územnú samosprávu priniesla aj zmenu
v požiadavkách na uplatňovanie manažmentu v obecnej samospráve. Zásadná zmena vo
vzťahu k manažmentu jednak ako procesu a jednak ako skupine ľudí (manažérov) súvisí
s tým, že miestna samospráva ako verejný subjekt rozhoduje sama o sebe a vykonáva
vlastné záležitosti vo vlastnej kompetencii. To si vyžaduje kvalitný samosprávny manažment,
ktorý sa stáva významným determinantom rozvoja obce, nakoľko ovplyvňuje výber spôsobov
poskytovania verejných statkov a zabezpečovania verejných služieb pre obyvateľov.
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Materiál a metódy
Podľa Piškanina (2010) je manažment subjektívny a uvedomelý proces, ktorý vyplýva zo
spoločensko-ekonomických procesov a deľby práce. Manažment predstavuje súbor aktivít,
ktoré vykonávajú manažéri v záujme naplnenia stanovených cieľov. Súčasne by však mal
byť vnímaný aj ako vedná disciplína prezentujúca súbor poznatkov, princípov, metód
a techník, ktoré sa v riadení uplatňujú, pretože tento pohľad na manažment prispieva
k zdokonaľovaniu kvality a k modernizácii procesu riadenia. Z praktického hľadiska je
manažment vnímaný predovšetkým ako proces, ktorý vyjadruje praktickú činnosť
manažérov.
Obsahovú náplň manažmentu výstižne charakterizujú jeho základné funkcie:
plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrolovanie (Sedlák, 2008; Kokavcová et al., 2012).
V praktickom živote tieto funkcie nemusia vždy nasledovať v logickom usporiadaní tak, ako
sú prezentované na obrázku 1. Majtán (2010) uvádza, že tieto funkcie sú zovšeobecnením
jednotlivých činností a úloh, ktoré vykonávajú manažéri a pomocou ktorých sa udržiavajú
a rozvíjajú systémy v organizáciách.

Plánovanie

Organizovanie

Vedenie

Kontrola

Obr. 1: Základné funkcie manažmentu
Zdroj: Sedlák, M. 2008. Základy manažmentu, s. 53

Významnou funkciou manažmentu je vedenie. Táto funkcia je zameraná na
usmerňovanie a ovplyvňovanie ľudí a ich správanie, pričom sa sleduje napĺňanie cieľov
organizácie. Schopnosť viesť ľudí je jednou z kľúčových vlastností manažéra (Majtán, 2010).
Vo vedení sa skrýva proces riadenia podriadených, vytváranie vzájomného vplyvu,
využívanie motivačných nástrojov a napĺňanie/realizácia cieľov organizácie (Kachaňáková,
Nachtmanová, Joniaková, 2008; Armstrong, 2009; Tej, 2011; Stachová, 2012).
Vedenie ľudí sa skladá zo štyroch prvkov (Koontz, Weihrich, 1993):
• schopnosť efektívne a zodpovedne využívať svoju moc,
• schopnosť pochopiť, že motivácia ľudí je závislá od času a situácie,
• schopnosť inšpirovať (motivovať),
• schopnosť pôsobiť takým spôsobom, ktorý prispieva k rozvoju priaznivej klímy
v organizácii.
S vedením ako manažérskou funkciou je možné sa stretnúť v rôznych situáciách, kedy ľudia
spájajú svoje úsilie pre splnenie spoločnej úlohy. Za základný nástroj vedenia ľudí sa
považuje komunikácia, ktorá môže byť smerovaná interpersonálne, ale i k organizačným
jednotkám.
Funkcia vedenia vo verejnej správe súvisí s vedením ľudí v záujme dosahovania cieľov
organizácie verejnej správy. Napĺňanie tejto funkcie v podmienkach verejnej správy však
naráža na viaceré úskalia. Beňová, Cibáková a Plavčan (2005) medzi tieto príčiny zaraďujú
neochotu kvalifikovaných zamestnancov vykonávať druhotné funkcie alebo činnosti, ako aj
neochotu schopných manažérov zamestnať sa v organizáciách verejnej správy. Súvisí to
nielen s nižším finančným ohodnotením v porovnaní so súkromnou správou, ale najmä
s množstvom legislatívnych či, politických obmedzení, ktorým títo manažéri musia čeliť.
Manažéri pôsobiaci vo verejnej správe sa často odlišujú, a to v závislosti od ich
osobnostných vlastností, odborných zdatností či praktických skúseností, ale aj od konkrétnej
organizačnej jednotky, v ktorej svoju činnosť vykonávajú a funkčnú pozíciu, ktorú zastávajú.
Jedným z odlišovacích kritérií môže byť spôsob konštituovania organizácie verejnej správy,
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t.j. či sa jedná o centralizovanú organizačnú jednotku alebo decentralizovanú organizačnú
jednotku. V prvom prípade sa vysoké manažérske pozície odvíjajú od vysokých štátnych
funkcií. Otvoreným problémom však ostáva, či sa tieto funkcie obsadzujú odborníkmi
z príslušného odboru a s náležitými skúsenosťami alebo sú obsadzované na základe
politickej príslušnosti. Pri decentralizovaných organizačných jednotkách je obsadzovanie
manažérskych pozícií a jednotlivých funkcií v rukách samotných organizačných jednotiek
verejnej správy (Klimovský, 2008).
Kvalita výkonu činnosti verejnej správy v každej organizačnej jednotke úzko súvisí aj
s kvalifikačnou úrovňou zamestnancov. Vzdelávanie vo verejnej správe predstavuje nástroj,
prostredníctvom ktorého sa priebežne sprostredkovávajú nové znalosti a zručnosti
nevyhnutné pre skvalitňovanie práce zamestnancov. Pretrvávajúcim problémov v krajinách
Strednej a Východnej Európy je to, že zamestnanci verejnej správy majú vzdelanie
rôznorodé, a to z hľadiska obsahového ako aj dosiahnutej úrovne (Klimovský, 2014). Ďalším
činiteľom, ktorý obmedzuje paušálne vzdelávanie zamestnancov verejnej správy je aj
charakter výkonu ich práce. Verejná správa je komplexný a bohato štruktúrovaný systém
rôznorodých činností, a preto je nutné pri tvorbe vzdelávacích systémov pre manažérov
a zamestnancov prihliadať aj na špecifiká konkrétnej oblasti verejnej správy (diplomacia,
polícia, zdravotníctvo, administratívne činnosti na obecnej samospráve a ďalšie).
Kvalifikačné a odborné požiadavky na zamestnancov verejnej správy sa teda viažu na
postavenie dvoch skupín zamestnancov v riadiacej štruktúre (Tej, 2007):
• vedúci zamestnanci (bez ohľadu na úroveň riadenia od vrcholového až po
najnižšiu úroveň) musia byť navyše aj vodcami. Okrem odborných vlastností by
mali mať aj osobnostné kvality, ktoré ich predurčujú byť zároveň vodcami,
• zamestnanci, ktorí vystupujú ako podriadení, by mali mať vlastnosti, ktoré ich
spravidla inšpirujú na samostatné riešenie úloh v rámci pridelených činností.
Medzičlánkom medzi vrcholným vedením a výkonnými zamestnancami je stredný
manažment. Ten nesie zodpovednosť za proces zlepšenia, je hlavným motorom zlepšovania
a nositeľom kvality. V prípade miestnej samosprávy sú to vo veľkých obciach a v mestách
vedúci odborov, riaditelia organizácií zriadených obcou.
Cieľom príspevku je poukázať na napĺňanie manažérskej funkcie vedenia
v podmienkach miestnej samosprávy na Slovensku. Pokladom pre hodnotenie napĺňania
manažérskej funkcie vedenia bola identifikácia manažérskych pozícií v obecnej samospráve
na Slovensku a ich zákonná podpora. Následne sme posudzovali tvorbu manažérskych
pozícií prostredníctvom organizačnej štruktúry obcí. Organizačnú štruktúru obcí sme získali
zo vzorky 285 obcí Slovenska. Obce zaradené do výskumnej vzorky boli rôznej veľkosti,
a preto sme ich na základe počtu obyvateľov kategorizovali do 7 veľkostných kategórií:
• obce s počtom obyvateľov do 299;
• obce s počtom obyvateľov od 300 do 999;
• obce s počtom obyvateľov od 1 000 do 2 999;
• obce s počtom obyvateľov od 3 000 do 4 999;
• obce s počtom obyvateľov nad 5 000;
• mestá;
• mestské časti
Obce si pre zabezpečenie napĺňania svojich stanovených úloh môžu zakladať rôzne typy
organizačných jednotiek (napr. príspevkové organizácie, rozpočtové organizácie, obchodné
spoločnosti a pod.). Počet organizačných jednotiek, ktoré si obce vytvorili, sme hodnotili
prostredníctvom počtu zamestnancov pripadajúcich na jednu obec v rámci zriadených
organizácií.
Výsledkom zabezpečovania originálnych a prenesených kompetencií sú z pohľadu
obyvateľom obce v konečnom dôsledku služby. Zaujímal nás preto aj ich názor na
hodnotenie výkonu kompetencií volenými ale aj výkonnými pracovníkmi obcí. Hodnotenie
výkonu kompetencií sme realizovali prostredníctvom spokojnosti obyvateľov s výkonom
funkcie poslancov zastupiteľstva, starostu a pracovníkov obecných úradníkov. Podkladové
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Výsledky

Miestna samospráva je konštituovaná na právnej subjektivite spoločenstva občanov
žijúcich v území príslušnej obce a nimi volených predstaviteľov samosprávy. Ekonomicky je
založená na existencii vlastného majetku a vlastných finančných prostriedkov, s ktorými
môže v záujme celého spoločenstva slobodne nakladať.
Samospráva ako činnosť vykonávaná na miestnej úrovni je charakterizovaná
demokratickým výkonom moci a prejavuje sa v možnosti i povinnosti občanov podieľať sa na
samospráve adekvátnymi formami; územnou autonómiou, ktorá sa vo výkone samosprávy
prejavuje jednak samostatným a slobodným určením rozvojových priorít na území obce,
rozhodovaním o využívaní obecného majetku a finančných prostriedkov samosprávy,
o rozvojových programoch, o združovaní obcí a samosprávnej spolupráci, o vydávaní
všeobecných záväzných nariadení platných v pôsobnosti príslušnej obce; samosprávnou
zodpovednosťou, ktorá predstavuje nielen právo, ale aj povinnosť samosprávy spravovať
verejné záležitosti pre úžitok miestneho spoločenstva; kombináciou výkonu samosprávnych
a štáto-právnych funkcií, prejavujúcou sa zodpovednosťou obecnej samosprávy za výkon
obidvoch druhov úloh. (Belajová, Balážová, 2004). Úlohy, ktoré zabezpečuje miestna
samospráva, jej môžu byť ukladané len zákonmi. Sú to predovšetkým Zákon o obecnom
zriadení č. 369 /1990 Zb. a jeho novelizované podoby a Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VUC, ale aj ďalšie zákony (Zákon
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z.n.p., Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a i.)

Funkcia vedenia v miestnej samospráve
Funkciu vedenia v podmienkach miestnej samosprávy je možné vnímať z dvoch uhľov
pohľadu, a to zo širšieho, kde vedenie je ovplyvnené demokratickým výkonom verejnej moci
cez zapojenie obyvateľov obce a následným kreovaním obligatórnych orgánov obce daných
zákonom (starosta, zastupiteľstvo, hlavný kontrolór obce). Z užšieho uhla pohľadu je
napĺňanie tejto funkcie okrem vrcholových manažérov miestnej samosprávy, ale aj ďalšími
manažérmi, ktorí pôsobia v obci na manažérskych (riaditeľ materskej školy, riaditeľ základnej
školy, riaditeľ príspevkovej organizácie zriadenej obcou atď.). Z uvedeného vyplýva, že podľa
spôsobu ustanovenia do výkonu funkcie vrcholového manažéra v obciach, je potrebné
odlišovať manažérov:
• priamo volených miestnym obyvateľstvom, medzi ktorých patrí starosta obce
(v mestách primátor), poslanci zastupiteľstva (obecného alebo mestského),
• volených na základe osobitných zákonov (napr. hlavný kontrolór obce volený
poslancami zastupiteľstva, riaditeľ školy či školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce je volený radou školy a následne starostom/primátorom menovaný
do funkcie);
• menovaných, ktorí sú do funkcie uvedení na základe menovacieho dekrétu
(prednosta obecného úradu).
Otvorenou otázkou v rámci konštituovania manažérskych pozícii ostáva postavenie
obecného zastupiteľstva v manažérskej štruktúre obce. Zastupiteľstvo má rozhodujúce
kompetencie v oblasti nakladania s majetkom a financiami obce. Rozhodnutia s nimi spojené
sú záväzné aj pre starostu. Rozhodnutia zastupiteľstva sú kolektívne, avšak zastupiteľstvo
nenesie trestno-právnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Trestno-právnu zodpovednosť
nesie najmä starosta obce ako štatutárny orgán obce.
Aj z hľadiska pracovno-právnych vzťahov manažérov obecnej samosprávy je nutné
taktiež rozlišovať medzi manažérmi, ktorí sú priamo volení občanmi a ostatnými manažérmi.
Priamo volení predstavitelia obce nie sú zamestnancami obce, ale majú špecifické
postavenie voči obci ako právnickej osobe. Starosta obce, ktorý je uvoľnený z pôvodného
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zamestnania na výkon funkcie starostu, má všetky práva vyplývajúce z pracovného pomeru
ako zamestnanec (za svoju prácu dostáva zákonom stanovenú výšku odmeny (nie mzdu),
obec za neho odvádza odvody, má nárok na dovolenku). Poslanec zastupiteľstva svoj
mandát vykonáva spravidla bez prerušenia súčasného pracovného pomeru. Jeho odmena
za prácu poslanca je stanovená v zmysle zásad odmeňovania poslancov zastupiteľstva,
ktoré schvaľuje tiež zastupiteľstvo. Ostatní manažéri organizačných jednotiek obce sú
zamestnancami obce a ich pracovno-právne vzťahy upravuje buď Zákonník práce, zákon
o výkone práce vo verejnom záujme alebo kolektívna zmluva vyššieho stupňa či Obchodný
zákonník.
Tab. 1: Manažérske pozície na obecnej úrovni
Organizačná
jednotka obce
Stupeň manažmentu
priamo
volení
volení na
základe
vrcholoví
osobitných
manažéri
zákonov

Obec ako
právnická osoba

Obecná
polícia

RO/PO
zriadená
obcou

náčelník
obecnej
polície

riaditeľ

Obchodná
spoločnosť
zriadená
obcou

Nezisková
organizácia
zriadená
obcou

konateľ,
výkonný
riaditeľ

riaditeľ

zastupiteľstvo
starosta/primátor
hlavný kontrolór
obce

Menovaní

prednosta úradu

manažéri strednej
úrovne
technickí manažéri

vedúci
odboru/oddelenie
vedúci referátu

veliteľ
obvodu

vedúci
útvaru

Zdroj: vlastné spracovanie
Poznámka: kreovanie jednotlivých úrovní manažérskych pozícií v obciach a nimi zriadených organizáciách je
podmienené veľkostnou štruktúrou obce a jej organizačnou štruktúrou
Vysvetlivky:RO/PO predstavuje rozpočtovú organizáciu (RO) alebo príspevkovú organizáciu (PO)
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Manažérska funkcia vedenia na miestnej úrovni úzko súvisí s organizačnou štruktúrou
obce. Presná organizačná štruktúra obce však nie je daná zákonom, ale vyplýva zo štatútu
konkrétnej obce, ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravuje
postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady
hospodárenia, financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť
obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú
štruktúru, formy a metódy ich činnosti, rieši tiež vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej
správy, upravuje symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce
a odmien.
Organizačnú štruktúru obce tvoria všetky zastupiteľstvom vytvorené organizačné
jednotky, ktoré sa podieľajú na zabezpečení jej kompetencií. Z pohľadu manažérskej funkcie
vedenia je potrebné si uvedomiť, že tieto organizačné jednotky sú manažované konkrétnym
manažérom. Čím má obec viac organizačných jednotiek, tým má viac manažérov. Za
organizačnú štruktúru organizačnej jednotky je zodpovedný jej štatutár, resp. najvyšší
manažér (starosta, riaditeľ, náčelník obecnej polície, konateľ s.r.o., bližšie pozri tabuľka 1).
Úloha obecného zastupiteľstva sa vo vzťahu k funkcii vedenia organizačných jednotiek
prejavuje najmä v určení objemu finančných zdrojov, ktoré schváli v rozpočte obce pre
jednotlivé organizačné jednotky na príslušný hospodársky rok.
V odbornej literatúre sa praktickému pohľadu na organizačnú štruktúru obce nevenuje
výrazná pozornosť. V teórii, ale aj v praxi sa organizačná štruktúra obce chápe buď cez

228

Obsah / Contents

organizačnú štruktúru orgánov obce, alebo sa organizačná štruktúra obce zužuje na
organizačnú štruktúru obecného úradu, alebo sa integruje organizačná štruktúra obce
s riadiacou štruktúrou obce. Jednotlivé obce sa svojou organizačnou štruktúrou navzájom
odlišujú, a to aj napriek výkonu rovnakých kompetencií, čo sa prejavuje aj tvorbe vrcholových
manažérskych pozícií. Na tvorbu organizačnej štruktúry má rozhodujúci vplyv veľkosť obce.
V tabuľke 2 sú prezentované výsledky prieskumu realizovaného v obciach Slovenska,
ktorá poukazuje na počet zamestnancov pripadajúcich na jednu obec v rámci rôznych
organizačných jednotiek, ktoré si obce vytvorili. Výsledky poukázali, že každá obec bez
ohľadu na svoju veľkosť má zriadený obecný úrad. S rastúcim počtom obyvateľov v obciach
dochádzalo k zriaďovaniu širšieho spektra organizačných jednotiek obce, ale aj k nárastu
počtu zamestnancov týchto jednotiek v prepočte na jednu obec. Niektoré organizačné
jednotky sú vytvorené len za účelom napĺňania originálnych kompetencií obce (napr. obecný
úrad, materská škola, školská jedáleň, centrum voľného času), niektoré za účelom
prenesených kompetencií (základná škola, základná umelecká škola) a niektoré
zabezpečujú kombináciu originálnych a prenesených kombinácií (obchodné spoločnosti,
príspevkové a rozpočtové organizácie a ďalšie).
Tab. 2: Počet zamestnancov organizačných jednotiek obce pripadajúcich na jednu
obec podľa veľkostných kategórií obcí
Organizačná jednotka obce
Veľk.
kateg.
ŠJ
ŠJ
iná
iná
OcU ZŠ
ŠKD MŠ
CVČ ZUŠ OS
ďalšie
obce*
ZŠ
MŠ
PO
RO
1
0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1
2
1
3,39 0,93 0,48 2,58 0,60 0,03 0,03 0,05 0,08
0,09
0,18
3
1
18,0 2,48 1,53 5,55 1,17 0,95 0,41 0,31 0,15
0,00
0,16
1
21,4 3,00 1,62 6,76 1,52 1,95 1,81 0,86 0,95
0,00
0,00
4
5
1
46,3 5,88 4,88 18,6 4,38 18,2 8,38 4,50 9,63
0,00
0,00
1
86,1 11,5 7,28 42,6 6,83 9,14 16,5 6,72 10,44 1,78
0,00
6
7
1
74,2 12,0 11,00 47,0 12,7 0,44 0,67 0,06 1,50 12,39
0,00
Zdroj: vlastný výskum
Vysvetlivky:
*Kategória obce
1 – obce s počtom obyvateľov do 299; 2 - obce s počtom obyvateľov od 300 do 999; 3 - obce s počtom
obyvateľov od 1 000 do 2 999; 4 - obce s počtom obyvateľov od 3 000 do 4 999; 5 - obce s počtom obyvateľov
nad 5 000; 6 – mestá; 7 – mestské časti
Organizačné jednotky obce:
OcU – obecný úrad; ZŠ – základná škola; ŠJ ZŠ – školská jedáleň pri základnej škole; ŠKD – školský klub detí;
MŠ – materská škola; ŠJ MŠ – školská jedáleň pri materskej škole; CVČ – centrum voľného času; OS –
obchodná spoločnosť; PO – príspevková organizácia ; RO – rozpočtová organizácia

Na základe výsledky výskumu prezentovaných v tabuľke 2 vidieť, že malé obce majú
jednoduchú organizačnú štruktúru, ktorú tvorí najmä obecným úradom. Jej modelovú
organizačnú štruktúru prezentujeme v obrázku 2. Výkon mnohých kompetencií si malé obce
zabezpečujú prostredníctvom iných subjektov. Na viaceré kompetencie malé obce nemajú
dostatočné ľudské, finančné a materiálové kapacity (údržba miestnych komunikácií, najmä
v zimnom období, či údržba verejnej zelene, prevádzkovanie obecného vodovodu,
prevádzka pohrebísk atď.). Preto na zabezpečenie týchto úloh využívajú externé subjekty,
prostredníctvom ktorých tieto služby pre obyvateľov nielen zabezpečujú, ale aj poskytujú.
Externé zabezpečovanie kompetencií môže obec realizovať rôznym spôsobom:
medziobecnou spoluprácou, cez iné obce, cez súkromné firmy atď.. Obce môžu
spolupracovať s inými obcami aj na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia
konkrétnej úlohy alebo činnosti (napr. využívanie služieb obecnej polície jednej obce
viacerými obcami). V malej miere tieto obce outsourcujú služby aj od súkromného sektora
(služby týkajúce sa spracovania účtovnej agendy, zabezpečovania právnych služieb,
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personalistiky a miezd a pod.) Počet manažérov v malých obciach je preto nízky, spravidla
sa obmedzuje na starostu obce, príp. riaditeľa materskej či základnej školy.

OBEC

Externé organizačné jednotky

Obecný úrad

Iná obec

Spoločné
obecné
úrady

Súkromný
sektor

Obr. 2: Príklad organizačnej štruktúry malej obce do 299 obyvateľov
Zdroj: vlastné spracovanie

Zabezpečovanie kompetencií v stredne veľkých obciach sa realizuje podobne ako
v malých obciach prostredníctvom interných a externých subjektov, avšak v rámci tejto
veľkostnej kategórii prevažuje využívanie internej formy zabezpečenia služieb, a to
prostredníctvom vlastných organizácii či už s právnou alebo bez právnej subjektivity.
Výsledky nami realizovaného výskumu poukázali, že v týchto obciach (obce s počtom
obyvateľov od 300 do 999 obyvateľov (kategória 2) a obce s počtom obyvateľov 1000 – 2999
(kategória 3) si zriaďujú okrem obecných úradov aj iné organizačné jednotky. Ich počet sme
síce priamo nesledovali, ale sledovali sme počet zamestnancov týchto organizačných
jednotiek (bližšie pozri tabuľka 2). Obce si zriaďujú najmä základné školy (v kat. obcí 2 na
jednu obec pripadá 3,39 pracovníka ZŠ a v kategórii 3 až 18,35 pracovníkov ZŠ) a materské
školy (v kat. obcí 2 je to 2,58 zamestnancov MŠ a v kat. obcí 3 už 5,55 zamestnancov).
Prostredníctvom vyššie popísanej skupiny subjektov si zabezpečujú prevažnú časť svojich
kompetencií. V menšej miere využívajú už outsourcing služieb prostredníctvom externých
subjektov. Outsourcing využívajú najmä pri špecializovaných činnostiach (napr. inžinierske
činnosti a technické poradenstvo v oblasti prevádzkovania obecného vodovodu, posudkové
lekárstvo pri zabezpečovaní sociálnych služieb a pod.). S rastúcim počtom organizačných
jednotiek v obciach súvisí aj zvýšený počet manažérov v obce.
O BEC

Obecný úrad

Materská
škola bez
právnej
subjektivity

Spoločné
obecné
úrady

Rozpočtová
organizácia

Príspevková
organizácia

Obchodná
spoločnosť

Mimovládna
organizácia

Obr. 3: Organizačná štruktúra stredne veľkej obce
Zdroj: vlastné spracovanie
Vysvetlivky:
* v obciach sú zriadené niektoré z nich alebo aj všetky, ich počet môže byť rôzny a to v intervale od 0 – n

Organizačná štruktúra veľkých obcí je v porovnaní s malými obcami výrazne zložitejšia.
V porovnaní s organizačnou štruktúrou stredných obci sa v nej nachádza viacej
organizačných jednotiek z dôvodu prenosu výkonu niektorých kompetencií na samostatné
organizačné jednotky zriadené obcou. V nami realizovanom výskume skupinu veľkých obcí
reprezentujú obce kategórie 4 (obce od 3000 do 4999 obyvateľov) a obce kategórie 5 (nad
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5000 obyvateľov). Počet manažérov v oriadiacej štruktúre veľkých obcí narastá s rastúcim
počtom organizačných jednotiek (viac škôl, pričom každá má svojho riaditeľa atď.)
OBEC

Obecný
úrad

Materská
škola bez
právnej
subjektivity

Obecná
polícia*

Spoločné
obecné
úrady

Rozpočtová
organizácia

Príspevková
organizácia

Obchodná
spoločnosť

Mimovládna
organizácia

Obr.4: Organizačná štruktúra veľkej obce
Zdroj: vlastné spracovanie
Vysvetlivky:
* v obciach môže byť zriadená
** v obciach sú zriadené niektoré z nich alebo aj všetky, ich počet môže byť rôzny a to v intervale od 0 – n

Medzi ďalších manažérov v obci patria najmä hlavný kontrolór obce, náčelník obecnej
polície, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce, manažéri obchodných spoločností založených obcou. Do funkcií sú ustanovení na
základe výberového konania. Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho
zamestnanca sa overujú schopnosti a odborné znalosti, ktoré má zamestnanec vykonávať.
Podmienky výberového konania na niektoré pozície manažéra vyplývajú zo zákonov (riaditeľ
ZŠ, hlavný kontrolór a i.) alebo sú stanovené obecným zastupiteľstvom (riaditeľ príspevkovej
organizácie obce). Výberové konanie na obsadenie príslušnej manažérskej pozície sa
zverejní v regionálnej tlači a internetovej stránke obce spravidla šesť týždňov pred
výberovým konaním. Výber z prihlásených uchádzačov uskutočňuje výberová komisia, ktorá
vyberie spomedzi uchádzačov tých, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Medzi tieto
požiadavky sa zaraďuje najmä požadované vzdelanie, predpísaná prax a skúsenosti
uchádzača, ktoré ich oprávňujú zúčastniť sa výberového konania. Výber, prijatie takéhoto
zamestnanca do pracovného pomeru, jeho vymenovanie a následné uvedenie na vedúce
miesto je v kompetencii starostu.

Hodnotenie napĺňania manažérskej funkcie vedenia z pohľadu obyvateľov
Objektívne hodnotenie kvality poskytovania služieb miestnou samosprávou je pomerne
náročné, nakoľko systémy manažérstva kvality v podmienkach Slovenska uplatňuje len nízke
percento obecných samospráv. Taktiež očakávania obyvateľov od poskytovanej služby sa
značne diferencujú v závislosti od skúseností a nárokov občana - poberateľa služby. Preto
hodnotenie výkonu kompetencií v obciach v nadväznosti na manažérsku funkciu vedenia je
možné cez vnímanie prístupu manažérov (starostu a poslancov zastupiteľstiev)
a zamestnancov obce občanmi obce. Hodnotenie prístupu pracovníkov miestnej
samosprávy sme zvolili z toho dôvodu, že pri každodennom riešení svojich problémov sa
obyvatelia častejšie stretávajú s pracovníkmi úradu ako s poslancami alebo starostom obce.
Z výsledkov hodnotenia výkonu funkcie poslancov zastupiteľstiev si 19,9 %
respondentov myslí, že poslanci presadzujú záujmy svojich blízkych/príbuzných a majú teda
z toho osobný prospech (14,3 % obyvateľov). Na druhej strane respondenti pozitívne
vnímajú ústretovosť poslancov (50,9 % , z toho 8,8% respondentov uviedlo, že určite áno
a 42,1 % skôr áno ako nie) a ich schopnosť počúvať občanov a riešiť ich problémy (53,4 %
respondentov, z toho 9,7 % uviedlo, že určite áno a 43,7 % skôr áno ako nie). Respondenti
vnímajú negatívne to, že poslanci nie sú aktívni pri získavaní finančných prostriedkov pre
rozvoj obce z rôznych zdrojov (37,7% obyvateľov) alebo vyvíjajú malú snahu pritiahnuť
podnikateľské subjekty do územia (43,7% obyvateľov).
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Graf 1: Spokojnosť s poslancami zastupiteľstva (v %)
Zdroj: vlastný výskum, vlastné spracovanie
Vysvetlivky:
a – spôsob komunikácie s občanmi, b – presadzovanie záujmov občanov, c- plnenie predvolebných sľubov, d –
odborný prístup k plneniu úloh, e – ústretovosť, f – počúvanie občanov a ich potrieb, g - schopnosť zabezpečiť
finančné zdroje, h – schopnosť pritiahnuť podnikateľské subjekty, i – presadzovanie záujmov svojich
príbuzných/blízkych, j – osobný prospech, k – komunikácia so starostom/primátorom, l - iné

Na podporu svojej kandidatúry využívajú kandidáti volebné programy, kde predovšetkým
uvádzajú svoju víziu. Trend je však taký, že po svojom zvolení na svoj program častokrát
zabudnú. Potvrdzujú to aj výsledky výskumu, podľa ktorých až 44,6% obyvateľov si myslí, že
si vôbec resp. skôr neplnia predvolebné sľuby ako plnia. S tým úzko súvisí aj negatívne
hodnotenie skutočnosti, že poslanci nepresadzujú záujmy občanov (33,3% obyvateľov). Sú
to prepojené nádoby, keďže všetci kandidáti pred voľbami poukazujú na verejný záujem
resp. potreby obyvateľov a po voľbách často krát svoje volebné programy neplnia a skôr
preferujú svoj osobný záujem alebo hája záujmy svojich príbuzných resp. známych. Iba
42,9 % respondentov je spokojných resp. skôr spokojných ako nespokojných s tým ako
komunikujú poslanci s občanmi. To aj napriek tomu, že práve občania sú tí, ktorí im dávajú
svoj hlas v komunálnych voľbách a prostredníctvom ktorých sa stávajú členmi
zastupiteľského zboru. Z toho sa dá predpokladať, že zrejme väčšina poslancov po svojom
zvolení zabúda na svojich voličov a znova sú pre nich zaujímaví až pred nasledujúcimi
komunálnymi voľbami.
Súčasťou výskumu súvisiaceho s kvalitou samosprávneho manažmentu bolo aj
hodnotenie spokojnosti respondentov s výkonom funkcie starostu. V rámci hodnotenia svojej
spokojnosti vyjadrili respondenti spokojnosť s tým, ako dokáže starosta počúvať svojich
občanov a vytvárať podmienky pre uspokojenie ich potrieb (24,4 %), ako aj s ústretovosťou
voči občanom (23,1 %) a so spôsobom komunikácie (26,8 %). Z celkového počtu obyvateľov
iba 19,9 % si myslí, že ich starosta je manažér a iba 18,6 % že je líder. Napriek tomu, že pri
rozhodovaní až 66,3 % respondentov (293 obyvateľov) uviedlo, že si vyberá starostu na
základe odbornosti a vzdelania, iba 18,3 % si myslí, že ich starosta vie zaujať odborné
stanovisko k plneniu úloh. Jedným zo znakov každého úspešného lídra a manažéra je aj
schopnosť nielen prezentovať obec navonok, ale aj schopnosť spolupráce a komunikácie
s pracovníkmi úradu resp. s poslancami zastupiteľstva. Voliči väčšinou vidia, resp. hodnotia
predovšetkým svojho starostu z pozície komunikácie s verejnosťou, menej sú schopní
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objektívne posúdiť vzťahy medzi starostom a pracovníkmi obecného úradu či poslancami
zastupiteľstva. Tieto skutočnosti potvrdili aj výsledky výskumu, kde až 27,6 % respondentov
nevie, či starosta komunikuje s poslancami OZ a 26,7 % nevie, či starosta slušne komunikuje
s pracovníkmi obecného úradu, čo môže vyplývať aj z toho, že sa obyvatelia nezúčastňujú
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Graf 2: Spokojnosť s výkonom funkcie súčasného starostu (v %)
Zdroj: vlastný výskum, vlastné spracovanie
Vysvetlivky:
a- spôsob komunikácie s občanmi, b – rýchlosť vybavovania, c – plnenie predvolebných sľubov, d – schopnosť
riadiť (ako manažér), e – schopnosť viesť (ako líder), f – odborný prístup k plneniu úloh, g – ústretovosť, h –
počúvanie občanov a ich potrieb, i – vzdelanie, j – ústretovosť, k – počúvanie občanov a ich potrieb, l –
schopnosť zabezpečiť finančné zdroje, m - schopnosť pritiahnuť podnikateľské subjekty, n – transparentnosť, o –
vyššia pracovná zaangažovanosť, p - dobrá komunikácia s poslancami OZ

Napriek tomu, až 24,2 % respondentov je presvedčených, že ich starosta slušne
komunikuje s pracovníkmi obecného úradu a 12,7 % obyvateľov uviedlo, že je dobrá
komunikácia medzi starostom a poslancami OZ. Napriek tomu, že až 64,9 % respondentov si
vyberá svojho kandidáta na základe etických a morálnych vlastností, si 4,8 % opýtaných si
myslí, že ich starosta berie úplatky. Takmer polovica respondentov (49,1 %) sa k tejto otázke
nevedela vyjadriť. S tým súvisí následne aj postoj respondentov k osobnému prospechu
starostu. Až 12,9 % obyvateľov je presvedčených, že ich starosta preferuje skôr osobný
prospech ako verejný záujem, dokonca až 21,7 % uviedlo, že skôr preferuje osobný
prospech ako nie.
V rámci hodnotenia spokojnosti s výkonom zamestnancov obecných úradov pomerne
pozitívne respondenti hodnotili spôsob komunikácie s občanmi, kedy až 22,6% respondentov
je spokojných a 48,2% je skôr spokojných ako nespokojných s tým, ako sa k nim správajú
pracovníci úradu, keď prichádzajú k nim riešiť svoje problémy.
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Graf 3: Hodnotenie pracovníkov obecného úradu (v %)
Zdroj: vlastný výskum, vlastné spracovanie
Vysvetlivky:
a- spôsob komunikácie s občanmi, b – zodpovedný prístup k plneniu úloh, c – odbornosť, d – ústretovosť, e –
osobný prospech z práce na úrade, f – neštítia sa zobrať úplatok

Až 69,7% respondentov bolo veľmi spokojných resp. skôr spokojných ako nespokojných
so zodpovedným prístupom k plneniu úloh, 60,4% respondentov bolo spokojných resp. skôr
spokojných ako nespokojných s odbornosťou pracovníkov a 68,1% respondentov bolo
spokojných resp. skôr spokojných ako nespokojných s ústretovosťou pracovníkov úradu.
Respondenti hodnotili aj to, či pracovníci majú osobný prospech z práce na úrade resp. či
zoberie úplatok za rýchlejšie vyriešenie problému. Iba 5,0% respondentov je presvedčených,
že pracovníci nemajú žiadny osobný resp. z práce na úradu, 26,7% nevedelo na túto otázku
odpovedať a až 42,1% respondentov si myslí, že pracovníci úradu majú osobný prospech
z práce na úrade. Až 45,5% respondentov sa nevedelo vyjadriť, či by boli pracovníci schopní
zobrať úplatok. Z uvedeného hodnotenia je možné dedukovať, že zrejme títo respondenti pri
styku s pracovníkmi úradu neponúkali úplatok pracovníkom úradu. Pozitívom je aj
skutočnosť, že 29,4 % respondentov je presvedčených, že by určite resp. skôr nie ako áno
s úplatkom neboli úspešní. 22,0% respondentov je presvedčených, resp. uviedli, že skôr áno
ako nie by boli pracovníci úradu schopní prijať úplatok za prednostné vyriešenie ich
problému.

Zhrnutie:
Vedenie je základná náplň činností manažéra či vedúceho. Podstatou funkcie vedenia je
aj v podmienkach miestnej samosprávy schopnosť či umenie presviedčať, usmerňovať
a stimulovať podriadených ku kvalitnej práci smerujúcej k dosahovaniu cieľov organizácie.
Vedenie je súčasne možné chápať ako sociálny proces, v ktorom vedúci hľadá dobrovoľnú
účasť podriadených v snahe dosiahnuť ciele organizácie. Kotek (2003) píše, že vedenie
jednoznačne znamená viac ako uplatňovanie moci a autority. Je to tiež schopnosť vnímať,
motivovať, byť zásadový, mať sociálne cítenie a vedieť komunikovať. Vedenie ako priama
práca s ľuďmi, je prítomné na všetkých úrovniach riadenia. Ako sme uviedli v príspevku,
manažérov v miestnej samospráve je potrebné rozlišovať nielen z hľadiska úrovne vedenia,
ale aj na základe spôsobu ich konštituovania. Z hľadiska spôsobu konštituovania
manažérskych pozícií má miestna samospráva špecifikum v tom, že vrcholové samosprávne
orgány sú zriaďované na základe zákona o obecnom zriadení a kandidáti do funkcie sú
ustanovení na základe priamej voľby občanmi obce. Okrem priamo volených predstaviteľov
sa v obecnej samospráve vytvárajú aj iné manažérske pozície, ktoré sú kreované na základe
osobitných právnych predpisov. Do týchto vrcholových manažérskych pozícií sú manažéri
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ustanovovaní rôznymi spôsobmi. Starosta môže samostatne vymenovávať manažéra do
funkcie v organizačných jednotkách obce (napr. prednostu obecného úradu), alebo ho
vymenováva na základe návrhu vyplývajúceho z predchádzajúcej voľby iným orgánom
(riaditeľ základnej školy na návrh rady školy), alebo predkladá návrh na vymenovanie na
schválenie zastupiteľstvu (napr. náčelník obecnej polície). Na základe získaných poznatkov
a prezentovaných výsledkov konštatujeme, že manažment ako proces a manažment ako
špecifická skupina ľudí sú v samospráve vzájomne späté a táto spätosť sa prelína cez všetky
základné manažérske funkcie, teda aj funkciu vedenia.
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Regionální aspekty územně správního členění v zemích EU
Regional Aspects of Administrative Territorial Organisation
in EU Countries
Martina Halásková

Abstrakt:
Mezi jednotlivými členskými státy EU lze nalézt značné rozdílnosti na všech správních
úrovních. Projevuje se to zejména v rozdílné struktuře územně správních celků. V zemích
EU můžeme rozlišit jednostupňový, dvoustupňový a třístupňový systém územně-správního
členění. Pozornost bude věnována jednotlivým formám správního uspořádání a struktuře
regionálních úrovní v zemích EU a zabezpečení veřejných služeb. Rozdílný počet a velikost
územních celků, na které se člení jednotlivé národní ekonomiky, vytvořil prvotní předpoklad
formování tzv. statistických regionů Evropské unie (NUTS). Příspěvek se v aplikační části
blíže zaměří na regiony NUTS 2 v České republice a na vybrané regiony NUTS 2 v zemích
EU. Vybrané regiony NUTS 2 budou analyzovány a porovnány z pohledu veřejných výdajů
na výzkum a vývoj dle sektorů a výzkumníků a jejich podílu na celkové zaměstnanosti
s využitím seskupovací analýzy.

Klíčová slova:
územně-správní členění, regiony NUTS 2, země EU, výzkum a vývoj

Abstract:
Marked differences can be found on all administrative levels among EU member states. This
is mainly reflected on in a different structure of territorial administrative units. In EU countries,
a single-tier, a two-tier and a three-tier system of administrative territorial organization are
distinguished. What this paper focuses on are the specific forms of territorial organization,
the structure of regional levels in EU countries and provision of public services. The variety of
the number and size of territorial units, national economies are divided into, has provided the
first impetus to form so-called nomenclature of territorial units for statistics of the EU (NUTS).
In the Application part, the paper is more closely concentrated on NUTS 2 regions in the
Czech Republic and on selected NUTS 2 regions in EU countries. Using cluster analysis,
selected NUTS 2 regions are analyzed and compared from the viewpoint of public
expenditures on research and development according to sectors and researchers and their
share on the total unemployment rate.

Key words:
administrative territorial organization, NUTS 2 regions, EU countries, research and
development
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Úvod
V zemích EU neexistuje žádný dokument, který by stanovoval počet či velikost územně
správních celků. Země EU nemají jednotnou strukturu územně správního členění
a o systému místního uspořádání, včetně velikosti a počtu správních úrovní, si rozhodují
samy. Evropská unie se skládá z 28 členských států, které tvoří tři státy s federální
strukturou (Německo, Rakousko, Belgie), kvazi - federální stát (Španělsko) a 24 unitárních
států. Ve federálních zemích (v Rakousku 9 spolkových zemí, v Belgii 3 regiony
a 3 společenství a v Německu 16 spolkových zemí) je nepřítomnost regionální úrovně
nahrazena existencí federálních zemí. Ve Finsku, Portugalsku a ve Velké Británii lze
charakterizovat na regionální úrovni postavení autonomních regionů (Alandy a Kainuu
ve Finsku a Azory a Madeira v Portugalsku) a decentralizovaných národů (Skotsko, Wales
a Severní Irsko ve Velké Británii). Jako unitární regionalizovaný stát lze označit Itálii, která
zaujímá specifické místo mezi evropskými zeměmi a vyznačuje se přítomností běžných
a zvláštních regionů (CEMR, 2012).
Ve většině zemí existují místní zvláštnosti, kdy místní samosprávy kumulují jak statut
územních samospráv, tak druhé úrovně (krajů, regionů, zemí). Jak uvádí Čapková, 2001;
Halásková, Halásková, 2009; Provazníková, 2009, územní uspořádání v Evropské unii
vykazuje mnohé společné rysy, především obecně malou velikost územních samospráv
základní úrovně (obcí) a posilování kompetencí územních samospráv vyššího stupně.
V Německu a Polsku se ve velkých městech spojují úlohy obcí a regionů. Např. Vídeň je obcí
a zároveň i zemí nebo Kodaň a Paříž jsou obcí i regionem. Obrovské rozdíly jsou mezi
počtem obyvatel a u velikostí územních základních místních úrovní, zejména obcí. V České
republice má Praha statut jak hlavního města, tak kraje. V Německu má 118 metropolí dvojí
statut (obce a okresu) nebo v Itálii jsou města, která se mohou transformovat na metropole
(např. Turín, Milán, Benátky, Řím) a být současně obcemi i provinciemi. Ve Francii,
Maďarsku, Polsku, v České republice, ve Spojeném království a na Slovensku mají hlavní
města (a někdy i další větší města) zvláštní statut, který jim nejčastěji poskytuje
institucionální uspořádání odlišné od ostatních obcí. Podobně ve federativních zemích mají
některá města statut jak federativní země, tak města. Jedná se o Brusel v Belgii, o Vídeň
v Rakousku a o Berlín, Brémy a Hamburg v Německu. Dva velké unitární státy (Francie
a Polsko) pak mají samosprávu na místní úrovni (obce), na středním stupni (powiaty
v Polsku, departementy ve Francii) a na regionální úrovni (vojvodství v Polsku, regiony ve
Francii). Dánsko, Nizozemí a Švédsko mají regionální místní úroveň samosprávy, které již
odpovídají vyššímu stupni územní samosprávy včetně zabezpečovaných služeb. Velká
Británie má pak smíšený model se dvěma úrovněmi v některých územích a jednou úrovní
v ostatních (většinou u větších měst).
Cílem příspěvku je, na základě teoreticko-empirického přístupu, zhodnotit regionální
úroveň správního členění v zemích EU a porovnat regiony NUTS 2 v zemích Visegradské
skupiny (V4) dle zvolených kritérií z pohledu vědy a výzkumu.

1. Teoretická východiska územního členění v zemích EU
Územně správní struktury v zemích EU se vyznačují několika stupni. Jedenáct zemí má
jen jednu správní úroveň, která je nižší než celostátní úroveň správních orgánů, tj. obce,
municipality, místní celky a místní vlády. Správní struktury se dvěma stupni (obce a kraje)
v zemích EU jsou charakteristické pro deset zemí EU. Druhý stupeň územní samosprávy je
typický např. pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Švédsko, Rumunsko, Chorvatsko.
Sedm států, což jsou jedny z největších zemí v EU, se vyznačují třístupňovou správní
strukturou (obce, kraje a zprostředkující subjekty). Třetí stupeň zahrnuje regiony a velké
unitární státy (Francii a Polsko), federální státy (Německo a Belgii) a regiony s velkým
stupněm autonomie a legislativní síly ve vybraných unitárních státech, jejichž struktura
výrazně připomíná strukturu federálních států např. ve Španělsku, v Itálii nebo ve Spojeném
království.
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Pravomoc správních celků druhého stupně zahrnuje zpravidla střední školy, správu
životního prostředí, komunikace a územní plánování. Ještě širší pravomoc včetně legislativní
pak mají regionální úrovně samosprávy, které zabezpečují např. služby dopravní
infrastruktury, údržbu veřejných komunikací, územní plánování a regionální rozvoj, služby
regionální veřejné správy, služby sociální a zdravotní péče, kulturní služby, vzdělávání,
distribuci vody, plynu, energie, služby odpadního hospodářství a cestovního ruchu. Správní
struktury v zemích EU druhého a třetího stupně dokumentuje podrobněji Tab. 1.
Tab. 1: Správní struktury druhého a třetího stupně v zemích EU
Správní úrovně třetího stupně
Správní úrovně druhého stupně
Švédsko 17 oblastí (okresní rady)
a 4 regiony
Finsko - 2 autonomní regiony
Dánsko-5 regionů
Rakousko- 9 federálních zemí
Řecko- 13 regionů
Portugalsko- 2 autonomní regiony
Rumunsko- 41 krajů
Maďarsko- 19 žup
Nizozemí- 12 provincií
Slovensko- 8 krajů
Česká republika -14 krajů
Chorvatsko - 21 krajů

Německo - 16 spolkových zemí
Francie - 22 regionů a 4 zámořské
regiony
Spojené království - 4 země (Anglie,
Wales, Skotsko a Severní Irsko)
Itálie - 20 regionů
Španělsko- 17 autonomních
společenství a 2 autonomní města
Belgie- 3 regiony a 3 společenství
(vlámské, francouzské a německé)
Polsko - 16 vojvodství

Zdroj: Vlastní zpracování dle CEMR (2012)

Rozdílný počet a velikost územních celků, na které se člení jednotlivé národní
ekonomiky, vytvořil prvotní předpoklad formování statistických regionů Evropské unie. Cílem
tohoto systému územně statistických jednotek NUTS bylo zabezpečit porovnatelnost
územních celků v rámci celého seskupení. Vzhledem k výrazným rozdílnostem v územně
správní struktuře zemí EU (28), považujeme územně statistické členění dle jednotné
nomenklatury územních statistických jednotek (NUTS) za vhodný komparativní model
v zemích EU.
NUTS neboli Nomenklatura územních statistických jednotek jsou územní celky
vytvořené pro statistické účely, které zavedl Eurostat v roce 1988 pro potřeby statistiky, pro
porovnání a analýzu ekonomických ukazatelů, statistické monitorování, přípravu, realizaci a
hodnocení regionální politiky zemí EU a pro využití zdrojů EU.
Klasifikace NUTS byla vytvořena a vyvinuta podle následujících zásad (Eurostat, 2012):
1) NUTS upřednostňuje ústavní uspořádání. Jiná kritéria mohou být použita v členění
národního území do regionů, které jsou obvykle rozděleny do normativních
a analytických kritérií:
•
normativní regiony jsou vyjádřením politické vůle,
•
analytické (funkční) regiony jsou definovány v souladu k analytickým
požadavkům, které seskupují zóny pomocí geografických nebo
socioekonomických kritérií.
2) NUTS upřednostňuje regionální jednotky obecného charakteru. V některých
členských státech mohou být ale používány i specifické územní jednotky.
V zemích EU existuje třístupňová hierarchická klasifikace NUTS, která rozděluje
jednotlivé členské státy na celou řadu regionů na úrovni NUTS 1. Každý z nich se pak dále
dělí na regiony na úrovni NUTS 2 a tyto následně na regiony na úrovni NUTS 3. Systém
NUTS ale pracuje s pětistupňovým hierarchickým tříděním. Pro celou Evropskou unii je
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dosaženo srovnatelnosti statistických celků tím, že byly stanoveny meze počtu obyvatel pro
jednotlivé úrovně soustavy NUTS (tab. 2).
Tab. 2: Počet obyvatel dle NUTS v EU
Statistická jednotka
Nejvyšší počet obyvatel Nejnižší počet obyvatel
NUTS 1
7 000 000
3 000 000
NUTS 2
3 000 000
800 000
NUTS 3
800 000
150 000
Zdroj: Eurostat (2012, s. 12)

Kromě tří úrovní NUTS, které se vztahují na regionální úroveň, existují ještě dvě nižší
úrovně územně statistického členění tzv. místní administrativní jednotky (LAU). Tyto jednotky
však již nejsou určující pro rozdělení prostředků ze zdrojů EU.
Evropská unie, jako spolek 28 členských států, je v současnosti rozdělena na přibližně
1 315 krajů (regionů NUTS 3), které tvoří 272 oblastí (NUTS 2), resp. 98 území (NUTS 1).
V zemích EU jsou ze zdrojů EU (dle nomenklatury NUTS 2 resp. NUTS 3) financovány
např. služby v oblasti dopravy, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělání, kultury,
sociální služby nebo služby zaměstnanosti. Tab. 3 blíže dokumentuje regionální úrovně
NUTS a lokální úrovně LAU v zemích EU.

Stát EU
Belgie
Bulharsko
ČR
Dánsko
Německo
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Estonsko
Kypr
Lucembursko
Litva
EU (28)

Tab. 3: Přehled regionálních úrovní NUTS v zemích EU
NUTS I NUTS II NUTS III Stát EU
NUTS I NUTS II
3
11
44
Lotyšsko
1
1
2
6
28
Maďarsko
3
7
1
8
14
Malta
1
1
1
5
11
Nizozemí
4
12
16
38
412
Rakousko
3
9
4
13
51
Polsko
6
16
7
19
59
Portugalsko
3
7
9
26
100
Slovinsko
1
2
1
2
8
Slovensko
1
4
5
21
110
Finsko
2
5
1
1
5
Švédsko
3
8
1
1
1
Spojené království 12
37
1
1
1
Rumunsko
4
8
1
1
10
Chorvatsko
1
2
98
272
1315

NUTS III
6
20
2
40
35
66
30
12
8
20
21
139
42
21

Zdroj: Vlastní úprava dle Eurostatu (2011)

V aplikační části příspěvku je podrobněji věnována pozornost regionům NUTS
2 v zemích V4 tj. v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku a jejich porovnání
z pohledu výzkumu a vývoje.

2. Metodika
Při zpracování příspěvku jsou aplikovány metody analýzy, které jsou použity
při zkoumání odborné literatury, u statistických dat a u dokumentace EU zaměřené na
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rozsah a strukturu správních úrovní v zemích EU a ukazatele výzkumu a vývoje. Využita je
metoda komparativní analýzy při porovnání úrovní NUTS v zemích EU a u porovnání regionů
soudržnosti v zemích V4. Výběrový soubor tvoří 35 regionů NUTS 2, které jsou porovnány
podle hrubého domácího produktu v paritě kupní síly a dle zvolených kritérií z oblasti
výzkumu a vývoje tj. celkových výdajů na výzkum a vývoj v % HDP a podílu výzkumníků na
celkové zaměstnanosti (v %) v letech 2006, 2009 a 2011. Z obecných vědních metod pak
byla použita metoda indukce a metoda dedukce zejména při vyvozování závěrů. Pro
porovnání regionů NUTS 2 dle kritérií z výzkumu a vývoje v zemích V4 byla využita také
seskupovací analýza. Seskupovací (shluková) analýza je vícerozměrná statistická metoda,
která se používá ke klasifikaci objektů. Seskupovací analýza umožňuje roztřídit pozorované
jednotky (např. územní celky, regiony, země) do několika skupin tak, aby se ve stejné
skupině vyskytovaly podobné jednotky a naopak, aby se jednotky z různých skupin co
nejvíce odlišovaly. Cílem této metody je najít skupiny, hrozny, klastry obecněji množiny
jednotek, které jsou si uvnitř navzájem podobné a které se mezi sebou významnou měrou liší
(Hendl, 2009; Everitt, Landau, Leese, Stahl, 2011).
Pro měření vzdáleností mezi body intervalových proměnných jsou používány různé
metody. Nejčastěji pak měření Euklidoskou vzdáleností (
) popřípadě
měření čtvercových Euklidovských vzdáleností

.

Diagram používaný ke znázornění jednotlivých kroků seskupovací analýzy se nazývá
Dendrogram. Horizontální osa vyjadřuje vzdálenost mezi jednotlivými shluky. Shluky se
sjednocují podle nejkratší vzdálenosti, ať už měřeno Euklidovskou vzdáleností nebo jinou,
či použitím jakékoliv metody počítání vzdáleností (nejbližšího souseda, nejvzdálenějšího,
centroidní těžiště). Svislou osou je možno hledat požadovanou míru shlukování. Dendrogram
názorně ukazuje průběh celé analýzy a je tak možné výsledky procházet oběma směry,
dopředným i zpětným, a najít tak optimální výsledek (Hendl, 2009). V našem případě byla
použita hierarchická seskupovací analýza s využitím Wardovy metody a s měřením čtverců
vzdáleností. Při zpracování byla využita statistická data z Eurostatu z roku 2011 za regiony
NUTS 2 v zemích V4. Pro zpracování byl aplikován software IBM SPSS Statistics 21.

3. Výsledky
V této části se příspěvek věnuje porovnání regionů NUTS 2 v zemích V4. Zvolenými
kritérii pro srovnání jsou HDP na obyvatele v paritě kupní síly, celkové výdaje na výzkum
a vývoj (v % HDP) a podíl výzkumníků na celkové zaměstnanosti (v %). Následně jsou
regiony NUTS 2 porovnány dle kritérií výzkumu a vývoje také s využitím hierarchické
seskupovací analýzy.
3.1 Porovnání regionů NUTS 2 v zemích EU
Regiony soudržnosti (NUTS 2) odpovídají základní statistické jednotce pro výpočet
ukazatele HDP na obyvatele, na základě níž se přiděluje podpora ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti. Vyjádřením HDP v paritě kupní síly (PPS) jsou eliminovány rozdíly
v cenových hladinách mezi zeměmi resp. regiony. Regiony soudržnosti v zemích V4 zahrnují
35 regionů NUTS 2 tj. 8 regionů v ČR, 4 regiony na Slovensku, 7 regionů v Maďarsku
a 16 v Polsku. Blíže jejich přehled uvádí tab. 4.
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Země V4
Česká
republika
Maďarsko
Polsko

Slovensko

Tab. 4: Přehled regionů NUTS 2 v zemích V4
Regiony soudržnosti (NUTS 2)
Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod,
Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko
Közép- Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, DélDunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alfold, Dél-Alfold
Lódzkie, Mazowieckie, Malopolskie, Slaskie, Lubelskie,
Podkarpackie, Swietokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoslaskie, Opolskie, KujawskoPomorskie, Warminsko-Mazurskie, Pomorskie
Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko,
Východné Slovensko

Zdroj: Vlastní zpracování dle Eurostat news release (2014)

Srovnání regionálních a lokálních úrovní jednotek NUTS a LAU v zemích Visegradské
skupiny dokumentuje Tab. 5.
Tab. 5: Srovnání úrovní NUTS a LAU v zemích V4
Země V4
Regionální úrovně
Lokální úrovně
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3 LAU 1
LAU 2
Česká republika
1
8
14
77
6 251
Maďarsko
3
7
20
174
3 154
Polsko
6
16
66
379
2 479
Slovensko
1
4
8
79
2 928
Souhrn země V4
11
35
108
709
14812
Zdroj: Vlastní zpracování dle Eurostatu (2011)

V příspěvku je věnována pozornost srovnání HDP na obyvatele, vzhledem k tomu,
že HDP na obyvatele v paritě kupní síly je rozhodující veličinou pro stanovení způsobilosti
regionů NUTS 2 v rámci strukturální politiky Evropské unie a HDP je ukazatel výstupu země
nebo regionu. Hrubý domácí produkt na obyvatele v regionech NUTS 2 v zemích V4 uvádí
blíže tab. 6.
Bratislavský kraj na Slovensku a Praha v České republice se řadí mezi 20 regionů
s nejvyšším HDP na obyvatele v paritě kupní síly v zemích EU (28). Naopak maďarské
regiony (Észak-Magyarország, Észak-Alfold, Dél-Alfold) a polské regiony (Lubelskie,
Podkarpackie, Swietokrzyskie, Podlaskie, Warminsko-Mazurskie) se řadí mezi 20 regionů
s nejnižším HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Z Tab. 6 vyplývá, že kromě Prahy
a Bratislavského kraje, které představují extrémní hodnoty, řadíme k regionům s nejvyšším
hrubým domácím produktem dále Střední Čechy a Jihovýchod v České republice,
v Maďarsku Nyugat-Dunántúl, v Polsku Mazowieckie a Dolnoslaskie a na Slovensku region
Západné Slovensko.
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Tab. 6: Hrubý domácí produkt na obyvatele v regionech NUTS 2 v zemích
V4 v roce 2011 (v PPS, EU28= 100)
Země V4
Regiony NUTS 2
Česká
Praha (171)
Severovýchod (67)
republika
Střední Čechy (73)
Jihovýchod (73)
Jihozápad (70)
Střední Morava (66)
Severozápad (63)
Moravskoslezsko (71)
Maďarsko
Közép- Magyarország (58)
Észak-Magyarország (40)
Közép-Dunántúl (59)
Észak-Alfold (43)
Nyugat-Dunántúl (68)
Dél-Alfold (44)
Dél-Dunántúl (45)
Polsko
Lódzkie (60)
Wielkopolskie (68)
Mazowieckie (107)
Zachodniopomorskie (55)
Malopolskie (56)
Lubuskie (54)
Slaskie (70)
Dolnoslaskie (74)
Lubelskie (44)
Opolskie (52)
Podkarpackie (44)
Kujawsko-Pomorskie (54)
Swietokrzyskie (49)
Warminsko-Mazurskie (47)
Podlaskie (47)
Pomorskie (62)
Bratislavský kraj (186)
Stredné Slovensko (59)
Slovensko
Západné Slovensko (72)
Východné Slovensko (51
Zdroj: Vlastní zpracování dle Eurostat news release (2014)

3.2 Porovnání regionů NUTS 2 v zemích V4 v oblasti výzkumu a vývoje
Strategie Evropa 2020 vytyčuje pět vzájemně provázaných cílů týkajících se
zaměstnanosti, výzkumu a vývoje, změny klimaty, energetiky, vzdělávání a snižování
chudoby. Naplňování těchto cílů se kromě národní úrovně koncentruje také na nižší úrovně
zejména na regiony soudržnosti. Celkové výdaje na výzkum a vývoj (GERD) se pro
mezinárodní srovnání nejčastěji poměřují k HDP. Tento poměrový ukazatel se nazývá
„Intenzita výzkumu a vývoje a patří do skupiny základních strukturálních ukazatelů
hodnotících postup plnění cílů Lisabonské strategie v jednotlivých zemích EU resp.
regionech (European Commission, 2010; Halásková, 2011; Rada pro výzkum, vývoj
a inovace, 2014). V oblasti výzkumu a vývoje by měly členské státy nejpozději do roku
2020 začít investovat 3 % svého HDP (1 % z veřejných prostředků, 2 % z prostředků
soukromého sektoru), což by mělo vytvořit 3,7 milionů nových pracovních míst a přispět
k nárůstu ročního HDP o téměř 800 miliard Eur do roku 2025.
Výdaje na výzkum a vývoj za období 2006- 2012 se pohybují v EU (28) kolem 2 % HDP.
Ze zemí V4 má nejvyšší celkové výdaje na výzkum a vývoj Česká republika, kde tyto výdaje
dosahovaly 1,3 % HDP v roce 2006 a 1,88 % HDP v roce 2012. V Maďarsku se výdaje na
výzkum a vývoj pohybovaly v roce 2006 kolem 1 % HDP a kolem 1,3 % v roce 2012. Nejnižší
celkové výdaje ze zemí V4 má Slovensko (0,5 % HDP v roce 2006 a 0,8 % HDP v roce
2012). Do 1 % se pohybují také výdaje v Polsku, opět je zde patrný mírný nárůst
(0,56 % HDP v roce 2006 a 0,9 % HDP v roce 2012). Odlišnou polohu pak nabízí porovnání
celkových výdajů na výzkum a vývoj v zemích V4 podle regionů soudržnosti.
Graf 1 znázorňuje výsledky porovnání výdajů na výzkum a vývoj v regionech NUTS 2 za
období 2006, 2009 a 2011.
Z Grafu 1 vyplývá, že mezi regiony NUTS 2 ve sledovaných zemích jsou patrné výrazné
rozdíly. Nejvyšší celkové výdaje na výzkum a vývoj za sledované období má Praha
a následují regiony Jihovýchod, Bratislavský kraj a Közép-Magyarország. Naopak nejnižší
celkové výdaje na výzkum a vývoj má region Severozápad a polské regiony Lubuskie
a Opolskie. Následují regiony Kujawsko-Pomorskie, Warminsko-Mazurskie a Západné
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Slovensko. Ve všech regionech NUTS 2 lze sledovat rostoucí trend celkových výdajů na
výzkum a vývoj v roce 2011 oproti roku 2006.
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Graf 1: Celkové výdaje na výzkum a vývoj v regionech NUTS 2 zemí V4 (% z HDP)
Zdroj: Vlastní zpracování dle Eurostatu (2014a)

Další srovnání je zaměřeno na podíl výzkumníků ve všech sektorech (veřejný, soukromý
neziskový, vysokoškolský a podnikatelský) v regionech NUTS 2 v zemích V4. Podrobněji
srovnání výzkumníků a jejich podíl na celkové zaměstnanosti dokumentuje Graf 2.
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Graf 2: Podíl výzkumníků podle regionů NUTS 2 v zemích V4
(% z celkové zaměstnanosti)

Zdroj: Vlastní zpracování dle Eurostatu (2014b)
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Z Grafu 2 jsou patrné rozdíly v počtech výzkumníků a jejich podílu na celkové
zaměstnanosti v regionech NUTS 2 v zemích V4 v letech 2006, 2009, 2011. Největší podíl
výzkumníků mají regiony Praha a Bratislavský kraj, které jsou hlavními centry výzkumu
a vývoje a je zde koncentrace vědecko-výzkumných institucí, center excelence a vysokých
škol. Nejnižší podíl výzkumníků na celkové zaměstnanosti mají regiony Podkarpackie,
Swietokrzyskie, Lubuskie, Opolskie a Severozápad v České republice, což jsou i regiony
s nízkými celkovými výdaji na výzkum a vývoj. V případě polských regionů tento fakt
dokládá, že se jedná i o regiony s nízkým HDP na obyvatele v paritě kupní síly.
3.3 Porovnání regionů NUTS 2 v zemích V4 ve výzkumu a vývoji s využitím
seskupovací analýzy
Regiony NUTS 2 v zemích V4 byly porovnány dále s využitím hierarchické seskupovací
analýzy. Zvolenými kritérii pro komparaci regionů NUTS 2 byly celkové výdaje na výzkum
a vývoj (% z HDP) a počet výzkumníků ve všech sektorech (veřejný, vysokoškolský,
soukromý neziskový a podnikatelský sektor) jako % z celkové zaměstnanosti. Vzhledem
k nedostupnosti statistických dat za všechny regiony NUTS 2 v roce 2012 byly využity údaje
z roku 2011 (Eurostat, 2014a; Eurostat, 2014b). Výsledkem hierarchické seskupovací
analýzy jsou 3 seskupení, složené z 35 regionů NUTS 2 zemí V4, které jsou si nejméně
podobné z pohledu vnitřní podobnosti (Tab. 7).
Tab. 7: Výsledky seskupení regionů NUTS 2 v zemích V4 dle výzkumu a vývoje
Klastry
Regiony NUTS 2
První seskupení
Praha, Jihovýchod, Bratislavský kraj, Közép- Magyarország
Střední Čechy, Jihozápad, Severovýchod, Střední Morava,
Druhé seskupení
Moravskoslezsko, Észak-Alfold, Dél-Alfold, Malopolskie,
Podkarpackie, Mazowieckie
Severozápad, Západné Slovensko, Stredné Slovensko,
Třetí seskupení
Východné Slovensko, Közep-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, DélDunántúl, Észak-Magyarország, Lódzkie, Slaskie, Lubelskie,
Swietokrzyskie, Podlaskie, Wielkopolskie, Pomorskie,
Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoslaskie, KujawskoPomorskie, Warminsko-Mazurskie, Opolskie.
Zdroj: Vlastní zpracování autora v programu SPSS

Z dendrogramu (Obr. 1) je možné sledovat podobnosti a rozdíly mezi regiony
zařazenými v jednotlivých seskupeních. V prvním seskupení představují nejvíce podobné
regiony podle celkových výdajů na výzkum a vývoj v % HDP a podílu výzkumníků na celkové
zaměstnanosti regiony Jihovýchod v České republice a Közép-Magyarország v Maďarsku.
Menší podobnost pak mají české regiony Praha a Jihovýchod a ještě menší podobnost je
u Bratislavského kraje a regionu Közép-Magyarország.
Ve druhém seskupení jsou nejvíce podobnými regiony podle výdajů na výzkum a vývoj
a podílu výzkumníků regiony Střední Čechy, Jihozápad, Severovýchod, Střední Morava,
Moravskoslezsko v České republice, regiony Észak-Alfold, Dél-Alfold v Maďarsku a regiony
Malopolskie, Podkarpackie, Mazowieckie v Polsku.
Nejpočetnější zastoupení mají regiony NUTS 2 v zemích V4 ve třetím seskupení.
V tomto seskupení tvoří skupinu stejně podobných regionů dle zvolených kritérií v oblasti
výzkumu a vývoje regiony Severozápad, Západné Slovensko, Stredné Slovensko,
Swietokrzyskie, Podlaskie, Opolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie,
Slaskie a region Warminsko-Mazurskie. Stejnou podobnost pak mají také regiony
Pomorskie, Dolnoslaskie, Východné Slovensko, Wielkopolskie, Közep-Dunántúl, NyugatDunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Lódzkie a Lubelskie. O něco menší
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podobnost je pak u polských regionů Lubuskie a Wielkopolskie. Podrobněji dokumentuje
výsledky seskupení regionů a jejich podobnosti a rozdíly (Obr. 1).

Obr. 1: Dendrogram dle ukazatelů výzkumu a vývoje v regionech NUTS 2 zemí V4
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS

4. Diskuse
Největší důraz klade Strategie Evropa 2020 na zlepšení podmínek financování výzkumu,
vývoje a inovací v zemích EU s cílem zajistit, aby realizace inovativních myšlenek vedla
k vytváření nových pracovních míst a produkci zboží a služeb zajišťujících trvale udržitelný
růst ekonomiky EU (European Commission, 2010). Potvrzují to nejen teorie rozvoje regionů
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a států, ale především dlouhodobý vývoj a zkušenosti jednotlivých zemí a celkový
socioekonomický rozvoj (Mikušová Meričková, Halásková, 2014). Pozornost iniciativ EU
i jednotlivých států a regionů se proto v posledních desetiletích stále více soustředí na
podmínky pro výzkum, vývoj a inovace. Hlavním ukazatelem, který slouží k mezinárodnímu
srovnání inovační výkonnosti na úrovni evropských zemí je souhrnný inovační index. Jak
uvádí Blížkovský, 2013; European Commission, 2014; Rada pro výzkum, vývoj a inovace,
2014, inovačními lídry Evropy jsou vyspělé severské členské země EU, dále Německo, a již
tradičně Švýcarsko. Na druhé straně spektra jsou slabí inovátoři Rumunsko a Bulharsko.
Česka republika, Slovensko a Maďarsko patří podle hodnocení inovační výkonnosti do
skupiny průměrných inovátorů a Polsko do skupiny slabých inovátorů. Všechny státy V4 se
pak nachází pod hodnotou, kterou dosahuje EU jako celek.
Dalším z ukazatelů pro hodnocení konkurenceschopnosti ekonomik resp. regionů jsou
celkové výdaje na výzkum a vývoj. Jak uvádí např. Halásková, 2011; Horký, Kouba, 2013;
Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2014, je třeba vzít v úvahu, že se celkové výdaje na
výzkum a vývoj (GERD) pro mezinárodní srovnání nejčastěji poměřují k HDP. V EU (28) se
pohybují v průměru celkové výdaje na výzkum a vývoj kolem 2 % HDP. Nejvyšší celkové
výdaje na výzkum a vývoj v zemích EU (28) vynakládají skandinávské státy Finsko
(3,5 % HDP, Švédsko 3,4 % HDP, Dánsko 3 % HDP). Ani jedna ze zemí V4 však
nedosahuje evropského průměru. Z porovnání regionů NUTS 2 v zemích V4 ale vyplynuly
poměrně velké rozdíly. Regiony NUTS 2 s nejvyššími výdaji na výzkum a vývoj představují
Praha (2,4 % HDP) a Bratislavský kraj (1,2 % HDP), naopak nejnižší výdaje na výzkum
a vývoj vynakládají regiony Lubuskie (0,17 % HDP) a Opolskie a Severozápad
cca (0,3 % HDP). Obdobně i výraznější podíl výzkumníků je soustředěn zejména ve velkých
centrech a hlavních městech (v Bratislavském kraji, v Praze a regionu Közép-Magyarország
a Mazowieckie), které tvoří i hlavní koncentraci výzkumu a vývoje a centra zaměstnanosti.
V ostatních regionech NUTS 2 je až na výjimky zastoupení výzkumníků poměrně malé. Pro
polské regiony NUTS 2 nejsou charakteristické tak výrazné disparity v podílu výzkumníků na
celkové zaměstnanosti, které lze vysvětlit rovnoměrnější koncentrací vědecko-výzkumných
center. Tuto skutečnost dokládají i jiné regionální průzkumy a studie věnované regionům
soudržnosti v zemích EU při hodnocení výzkumu a vývoje (Aristovnik, 2014) nebo při
hodnocení konkurenceschopnosti, soudržnosti a řešení disparit (Eurostat news release,
2014; Nahtigal, 2013; Poledníková, 2014; Staníčková, Poledníková, Skokan, 2011; Zdražil,
Kraftová, 2012). V souvislosti s rozsáhlou problematikou regionů NUTS 2 v zemích EU ale
zůstává mnoho otevřených otázek, které mohou být námětem pro další výzkum.

Shrnutí:
Struktura územního uspořádání v zemích EU je velmi různorodá a v EU neexistuje
žádný dokument, který by stanovoval požadavek pro stupně správních struktur nebo počet
a velikost územních celků. Ve většině zemí existují místní zvláštnosti, kdy místní samosprávy
kumulují jak statut územních samospráv, tak druhé úrovně (krajů, regionů, zemí). Výrazné
odlišnosti jsou pak v kompetencích na jednotlivých správních úrovních, které jsou spojené
s financováním a zabezpečením veřejných služeb. Vzhledem k výrazným rozdílnostem
v územně správní struktuře zemí EU se využívá územně statistické členění podle jednotné
nomenklatury územních statistických jednotek NUTS.
Z porovnání regionů NUTS 2 v zemích V4 dle kritérií výzkumu a vývoje vyplynulo, že
celkové výdaje na výzkum a vývoj (v % HDP) v letech 2006, 2009 a 2011 jsou nejvyšší
v Praze a následují regiony Jihovýchod, Bratislavský kraj a Közép-Magyarország. Naopak
nejnižší celkové výdaje na výzkum a vývoj (v %HDP) má region Severozápad a polské
regiony Lubuskie a Opolskie, dále regiony Kujawsko-Pomorskie, Warminsko-Mazurskie
a Západné Slovensko. Největší podíl výzkumníků je soustředěn v Praze a Bratislavském
kraji, které jsou hlavními centry výzkumu a vývoje naopak nejnižší podíl výzkumníků na
celkové zaměstnanosti mají regiony Podkarpackie, Swietokrzyskie, Lubuskie, Opolskie
a Severozápad, což jsou i regiony s nízkými celkovými výdaji na výzkum a vývoj. Tyto
výsledky potvrzuje také porovnání regionů NUTS 2 s využitím hierarchické seskupovací
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analýzy. Rozdělení regionů NUTS 2 v zemích V4 do tří seskupení potvrdilo rozdíly, ale
i výrazné podobnosti mezi regiony NUTS 2 podle celkových výdajů na výzkum a vývoj
a podílu výzkumníků na celkové zaměstnanosti. U regionů s nízkým HDP na obyvatele
v PPS se ale ve všech případech nepotvrdilo, že se jedná také o regiony s minimální
podporou výzkumu a vývoje a malým podílem výzkumníků na celkové zaměstnanosti.

Poděkování:
Příspěvek byl zpracován s podporou Operačního
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Sociální rozvoj krajů České republiky – vybrané problémy
Social Development of Regions in the Czech Republic –
selected Issues
Renáta Halásková

Abstrakt:
Kraje pečují o potřeby svých občanů a v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi
zajišťují komplexní územní rozvoj. V sociální oblasti se jedná zejména o rozvoj sociální péče
a uspokojování potřeb spojených s ochranou a rozvojem zdravých životních podmínek. Kraje
i obce garantují určitý základní standard (sortiment a kvalitu) sociálních služeb v rozsahu
daném politikou státu. V empirické části příspěvku je blíže věnována pozornost službám
sociální péče a standardům vybavenosti v krajích České republiky. V letech 2007 a 2012 je
na příkladech služeb sociální péče pro seniory a zdravotně postižené osoby v krajích České
republiky provedeno hodnocení jejich vybavenosti dle doporučených kvantitativních
standardů a porovnání krajů dle zastoupení a struktury vybavenosti vybranými službami
sociální péče s využitím mnohorozměrného škálování.

Klíčová slova:
kraj, sociální rozvoj, sociální služby, vybavenost krajů službami, Česká republika

Abstract:
Regions provide for the citizens' needs and in line with local suppositions and habits ensure
a comprehensive territorial development. In social area, this relates mainly to the
development of social care and satisfying of needs connected with protection, and the
development of healthy living conditions. Regions and municipalities guarantee a certain
elementary standard (range of products and quality) of social services in an extent set down
by the government policy. In the empirical part, attention is paid to social care services and
availability standards in regions of the Czech Republic. In the years 2007 and 2012,
an assessment of availability according to recommended quantitative standards is provided,
through examples of social care services for elderly and disabled, and comparison of regions
according to availability of selected social care services, using the multidimensional scaling.

Key words:
region, social development, social services, availability of services in the region, Czech
Republic

Úvod
V sociální oblasti kraje pečují zejména o rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb
spojených s ochranou a rozvojem zdravých životních podmínek. Při zajišťování sociálních
služeb v krajích je kladen důraz na přizpůsobení specifickým potřebám a dostupnosti podle
individuální situace občanů. Jedním z problémů, který se dotýká všech oblastí sociálního
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vývoje, je demografické stárnutí. V souvislosti s demografickým stárnutím se v krajích
i obcích mění potřeby zejména starší seniorské populace na zajištění služeb sociální
a zdravotní péče.
Příspěvek si klade za cíl, na základě teoreticko-empirického přístupu, zhodnotit kraje
České republiky dle vybavenosti vybranými službami sociální péče pro seniory a zdravotně
postižené a porovnat je ve dvou časových obdobích 2007 a 2012.

1. Teoretická východiska - kvalita a vybavenost území sociálními službami
Sociální kvalitu území a uspokojování sociálních potřeb občanů ovlivňuje celá řada
aspektů, které souvisí i s konkrétními podmínkami a vybaveností území sociálními službami.
Jde zejména o přítomnost služeb, dostupnost služeb (územní, finanční), návaznost služeb,
informovanost občanů (veřejné povědomí o možnostech sociální pomoci), kvalitu výkonu
služeb (profesionalitu, kontrolu, spokojenost klientů) a ekonomickou efektivnost (resp.
ekonomickou únosnost provozování). (Víšek, Průša, 2012; VÚPSV, 2012; Sociální služby na
rozcestí, 2013).
Konkrétní rozsah poskytování jednotlivých sociálních služeb je obtížné blíže
specifikovat, protože je odrazem působení řady faktorů (ekonomických, sociálních,
demografických, geografických) determinujících jejich vývoj v jednotlivých krajích. Pro
posuzování sociálně – demografických aspektů a vybavenosti území sociálními službami se
využívají tři metody. Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni krajů nebo obcí
plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých
občanů. Měli by se ho zúčastňovat uživatelé, tj. lidé, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci,
poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zaměstnáni ve státních, obecních nebo jiných
organizacích a zadavatelé sociálních služeb tj. představitelé veřejné správy (obcí a krajů),
kteří budou mít na existenci a zajištění služeb zájem (Matoušek, 2011; Víšek, Průša, 2012,
Halásková, 2013). Sociálně – demografická analýza je podkladem pro komunitní plánování.
Představuje rozbor hlavních demografických ukazatelů, sociálních jevů a situací, na základě
kterých jsou zjišťovány sociální potřeby daného území (kraje nebo obce). Doporučené
normativy (standardy) vybavenosti představují dle Obce, města, regiony a sociální služby
(1997); Víška, Průši (2012), kvantitativní standardy, směrná čísla, orientační údaje,
upozornění na pravděpodobný výskyt sociálních jevů, situací a sociálních potřeb. Standardy
vybavenosti byly zpracovány jako:
• orientační údaje vymezující velikost cílových sociálních skupin,
• kvantitativní standardy vybavenosti jednotlivých regionů a měst vybranými službami,
• přehled územní distribuce sociálních služeb,
• orientační standard spádové obce.
Standardy vybavenosti službami by měly odrážet místní nebo regionální potřebu a měly
by reagovat na potřeby místa, vytvářet podmínky pro plánovací a vyjednávací pozici orgánů
veřejné správy s poskytovateli sociálních služeb i občany nebo cílovými skupinami. Na
hodnocení vybavenosti území sociálními službami, které vychází z možnosti stanovení
normativu, resp. standardu, existuje řada názorů (Obce, města, regiony a sociální služby,
1997; Víšek, Průša, 2012; VÚPSV, 2012; Sociální služby na rozcestí, 2013).
Standardy vybavenosti službami sociální péče pro staré a zdravotně postižené občany
v relaci na 1 000 osob starších 65 let, na 1 000 osob starších 80 let a na 10 000 osob celkem
jsou využívány nejčastěji na úrovni krajů. Na úrovni obcí byl vytvořen orientační standard
vybavenosti spádové obce a jejího území na cca 20 tis. obyvatel. Minimální velikost obce,
v níž je možné provozovat sociální služby, je cca 2, resp. 5 tis. obyvatel, za významné jsou
považovány obce ve velikosti okolo 10 tis. obyvatel. Ve spádovém území obce s rozšířenou
působností (cca 25 tis. obyvatel) jsou již všechny sociální a populační skupiny zpravidla tak
velké, že sociální potřeby jejich "problémových segmentů" je možné zabezpečovat na
profesionální a kapacitně ekonomicky přijatelné úrovni (Víšek, Průša, 2012).
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2. Metodika
Metodami vědeckého zkoumaní jsou metody analýzy, komparace a abstrakce při tvorbě
teoreticko-metodologického rámce řešení problematiky, metody syntézy a částečné indukce
při vyvozovaní závěrů výzkumu. V aplikační časti je použita metoda analýzy sekundárních
dat, metoda vícerozměrné analýzy a komparace.
Demografická data v krajích ČR vychází z dostupných dat Českého statistického úřadu.
Analýza vybavenosti krajů ČR sociálními službami je zpracována na základě dostupných
statistických dat Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Vybavenost krajů ČR na příkladech
služeb sociální péče pobytového charakteru (domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, týdenní stacionáře) a služeb ambulantního a terénního charakteru (denní
stacionáře, centra denních služeb, pečovatelská služba) v letech 2007 a 2012 je porovnána
s doporučenými kvantitativními standardy.
Pro porovnání krajů ČR dle vybavenosti vybranými službami sociální péče pro seniory
a zdravotně postižené v letech 2007 a 2012 je použita metoda vícerozměrné analýzy –
mnohorozměrné škálování, které se používá především k porovnání objektů (v tomto případě
krajů ČR), kdy není znám podklad rozměrů srovnání. Cílem mnohorozměrného škálování je
určit jak počet dimenzí, tak polohu objektu (souřadnice objektu). Znamená to, že čím je větší
podobnost mezi dvěma objekty (kraji ČR), tím by měly být blíže body, které je v modelu
zobrazují. Výstup mnohorozměrného škálování má podobu bodového grafu ("percepční
mapy"), ve kterém osy představují základní rozměry (dimenze) a body produkty,
respondenty, názory, nebo jiné objekty pro srovnání. Rozhodující pro posouzení validity
výsledků mnohorozměrného škálování jsou dva ukazatele:
Míra dobré shody (S-stress) rozdílu mezi vzdálenostmi objektů vypočtených pomocí
mnohorozměrného škálování a skutečnými vzdálenostmi objektů před jejím
provedením. Čím nižší nabývá hodnoty (minimum 0, maximum 1), tím lepší je shoda.
•
Čtverec korelačního koeficientu (RSQ) vstupních vzdáleností objektů a vzdáleností,
které jsou vypočteny a určeny ze souřadnicových hodnot jednotlivých objektů
v percepční mapě. RSQ může nabývat hodnot v intervalu <0;1>, kdy hodnoty >=
0,60 jsou považovány za přijatelné pro validitu výsledků (Mazzocchi, 2008).
Pro zpracování dat byl využit software IBM SPSS Statistics 21.
•

3. Výsledky
Měnící se potřeby, z důvodu demografického stárnutí a horšího zdravotního stavu
populace, se projevují častějším využíváním služeb sociální a zdravotní péče.
V jednotlivých krajích ČR je provedeno hodnocení dle doporučených kvantitativních
standardů a porovnání vybavenosti vybranými službami sociální péče pro seniory
a zdravotně postižené.
3.1 Demografické stárnutí v ČR a krajích ČR
Důsledky demografického stárnutí se dotýkají všech oblastí sociálního i ekonomického
vývoje. Hlavní příčinou demografického stárnutí je pokles porodnosti, prodlužování naděje
dožití a dožívání se vyššího a vysokého věku (Tab. 1). Nejčastější obavy vyvolávané
změnou věkové struktury jsou spojeny s udržitelností financování důchodového systému,
růstem nákladů na sociální zabezpečení, zdravotní péči a nedostatkem pracovních sil na
trhu práce (Káčerová, Mládek, 2012; Svobodová, 2012; Wildmannová, 2009).
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Senioři 65+
(v %)
Index stáří
Index
závislosti I
Index
závislosti II
Index ekon.
zatížení

Tab. 1: Demografické stárnutí populace v České republice
2000
2010
2015
2020
2025
2035
2045
2055

2065

13,8

15,2

17,7

20,1

21,7

24,5

29,6

32,4

32,2

83,1

107,0

117,1

128,7

145,6

187,8

222,5

232,7

243,6

23,9

20,2

22,5

24,2

23,5

20,8

23,4

25,9

24,2

19,8

21,6

26,3

31,2

34,2

39,1

52,0

60,2

58,9

59,3

54,6

59,0

66,9

72,0

74,0

89,7

103,3

100,8

Legend: Index stáří – počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let,
Index závislosti I – počet dětí ve věku 0–14 let na 100 osob ve věku 15–64 let,
Index závislosti II – počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15–64 let,
Index ekonomického zatížení – počet dětí ve věku 0–19 let a počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve
věku 20–59 let
Zdroj: Svobodová (2012)

Vzhledem k tomu, že demografické stárnutí neprobíhá v rámci ČR zcela rovnoměrně, je
potřeba věnovat pozornost i regionálním analýzám změn ve věkové struktuře obyvatelstva
(blíže Tab. 2).
Tab. 2: Podíl obyvatel ve věku 65+ a 80+ a index stáří v krajích ČR
2007
2013
věk 65+
věk 80+
Index stáří věk 65+ věk 80+ Index stáří
Kraj
v%
v%
v%
v%
Hlavní město Praha
15,6
4,2
129,4
18,1
4,5
128,3
Středočeský kraj
14,1
3,2
95,3
16,3
3,6
98,8
Jihočeský kraj
14,5
3,2
100,2
17,5
3,9
116,0
Plzeňský kraj
15,0
3,3
107,3
17,8
3,9
121,8
Karlovarský kraj
13,3
2,7
90,9
16,8
3,3
113,4
Ústecký kraj
13,0
2,8
85,0
16,4
3,2
105,1
Liberecký kraj
13,6
3,2
91,2
16,9
3,7
109,1
Královéhradecký kraj
15,3
3,6
106,1
18,4
4,3
123,6
Pardubický kraj
14,8
3,3
100,6
17,5
4,1
116,1
Kraj Vysočina
14,9
3,3
100,6
17,7
4,1
119,6
Jihomoravský kraj
15,2
3,6
108,9
17,8
4,2
120,2
Olomoucký kraj
14,7
3,4
103,5
17,7
4,1
119,5
Zlínský kraj
15,1
3,3
107,2
17,8
4,2
123,6
Moravskoslezský kraj
14,0
3,0
97,2
17,0
3,6
116,0
Česká republika
14,6
3,4
102,4
17,3
3,9
115,7
Zdroj: ČSU (2014) a vlastní výpočty

V letech 2007 i 2013 mělo nejstarší věkovou strukturu obyvatelstva Hlavní město Praha.
V porovnání s ostatními kraji ČR naopak nejnižší podíl populace ve věku 65+ a 80+ i nejnižší
index stáří dosahoval kraj Ústecký. V průběhu let 2007 a 2013 byl zaznamenán nejvýraznější
růst indexu stáří tj. (osob ve věku 65 let na 100 dětí ve věku 0–14 let) v kraji Karlovarském,
Moravskoslezském a kraji Vysočina a k mírnému zvýšení indexu stáří došlo i v kraji
Středočeském. Naopak index stáří mírně poklesl v Hlavním městě Praze.
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3.2 Hodnocení vybavenosti krajů ČR vybranými službami sociální péče
Vyjdeme-li ze skutečnosti, že významnou pomůckou při hodnocení vývoje sociálních
služeb mohou být návrhy úrovně standardů (normativů) vybavenosti jednotlivých regionů
službami sociální péče, které byly zpracovány bývalým Federálním ministerstvem práce
a sociálních věcí v polovině 80. let 20. století, ale do praxe nebyly nikdy zavedeny, nabízí se
možnost tyto standardy ověřit v současných podmínkách (Víšek, Průša, 2012).
Hodnocení vybavenosti vybranými službami sociální péče v krajích ČR je provedeno
v letech 2007 a 2012 dle doporučených standardů z roku 2010. Vybrané služby sociální péče
pobytového charakteru (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, týdenní
stacionáře) jsou porovnány s doporučeným standardem vybavenosti místy v domovech pro
seniory v relaci na 1000 osob starších 80 let (tj. 160 míst) a služby sociální péče
ambulantního a terénního charakteru (denní stacionáře, centra denních služeb, pečovatelská
služba) jsou hodnoceny dle počtu osob, kterým je poskytována pečovatelská služba v relaci
na 1000 osob starších 65 let (tj. 75 osob). Doporučené standardy vybavenosti sociálními
službami pro staré a zdravotně postižené uvádí Tab. 3.
Tab. 3: Doporučené standardy vybavenosti službami pro staré a zdravotně
postižené z roku 2010
Doporučené standardy vybavenosti pro vybrané služby
Vybavenost místy/počtu osob
sociální péče
Vybavenost místy v domovech pro seniory na 1 000 osob 80+
160,00 míst
Počet osob, kterým je poskytována pečovatelská služba na
75,00 osob
1 000 osob 65+
Zdroj: Víšek, Průša (2012, s. 47)

Vybavenost místy na 1 000 osob starších 80 let

Společně hodnocenou vybavenost místy v domovech pro seniory, v domovech se
zvláštním režimem a týdenních stacionářích v krajích ČR v roce 2007 a 2012 v porovnání
s doporučeným standardem pro vybavenost místy v domovech pro seniory na 1000 osob
starších 80 let zachycuje Graf 1.
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Legenda: DPS – domovy pro seniory, DZR – domovy se zvláštním režimem, TS – týdenní stacionáře

Graf 1: Vybavenost místy v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním
režimem a týdenních stacionářích v krajích ČR na 1000 osob starších 80 let v letech
2007 a 2012
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Zdroj: Vlastní výpočty dle MPSV (2008, 2013).

Vybavenost místy/počet osob na 1 000 osob starších 65 let

Z výsledků hodnocení vybavenosti vybranými službami sociální péče v krajích ČR
(graf 1) je možné konstatovat, že společná vybavenost místy v domovech pro seniory,
v domovech se zvláštním režimem a v týdenních stacionářích, ve většině krajů ČR (kromě
kraje Karlovarského a Libereckého) doporučený standard 160 míst v relaci na 1 000 osob
starších 80 let převyšuje.
V průběhu sledovaných let společně hodnocená vybavenost míst v domovech pro
seniory, v domovech se zvláštním režimem a v týdenních stacionářích nejvýrazněji vzrostla
ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, dále i v Hlavním městě Praze, v kraji
Jihomoravském, Pardubickém, Jihočeském a Ústeckém. V roce 2012 ve většině krajů ČR
(kromě kraje Karlovarského a Libereckého) společná vybavenost místy v domovech pro
seniory, v domovech se zvláštním režimem a v týdenních stacionářích převyšovala
doporučený standard 160 míst pro osoby starší 80 let. V souvislosti s demografickým
vývojem a stárnutím populace by mohlo v dalších letech dojít k navýšení požadavků na
stávající kapacity míst u služeb dlouhodobé péče (zdravotně – sociální služby), které
využívají zejména osoby starší 80 let a osoby se zdravotním postižením.
Pro vybrané služby sociální péče terénního a ambulantního charakteru (pečovatelská
služba, denní stacionáře a centra denních služeb) je vybavenost vypočtena dle
doporučeného standardu v relaci na 1 000 osob starších 65 let, kterým je poskytována
pečovatelská služba (graf 2).
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Legenda: DS – denní stacionáře, CDS – centra denních služeb, PS – pečovatelská služba

Graf 2: Vybavenost místy v denních stacionářích, v centrech denních služeb
a vybavenost pečovatelskou službou v relaci na 1000 osob starších 65 let v letech
2007 a 2012
Zdroj: Vlastní výpočty dle MPSV (2008, 2013).

Společná vybavenost pečovatelskou službou, místy v denních stacionářích a v centrech
denních služeb byla, v porovnání s doporučeným standardem (75 míst na 1000 osob
starších 65 let), ve většině krajů dostačující. K největšímu nárůstu ve vybavenosti těmito
službami došlo během let 2007 a 2012 v Hlavním městě Praze, Moravskoslezském
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a Středočeském kraji, což bylo způsobeno především rostoucí vybaveností místy v centrech
denních služeb nebo zvýšením počtu míst v denních stacionářích.
3.3 Porovnání krajů ČR dle vybavenosti službami sociální péče s využitím
mnohorozměrného škálování
Pro porovnání vybavenosti krajů ČR vybranými službami sociální péče pobytového,
ambulantního a terénního charakteru v letech 2007 a 2012 je použita metoda
mnohorozměrného
škálování.
Rozhodující
pro
posouzení
validity
výsledků
mnohorozměrného škálování je S-stress = 0,0 tj. míra dobré shody rozdílu mezi
vzdálenostmi objektů (krajů ČR) a RSQ = 1,0, tj. čtverec korelačního koeficientu vstupních
vzdáleností objektů a vzdáleností vypočtených mnohorozměrným škálováním. Ukazatel
RSQ dosáhl hodnoty 1,0, čímž byla prokázána kvalita modelu mnohorozměrného škálování
při použití dvou os a případná třetí dimenze by již do modelu nepřinesla žádnou podstatnou
informaci.
Mezi kraji ČR (obr. 1) jsou větší rozdíly z pohledu vybavenosti službami sociální péče
pobytového charakteru, což dokazují vzdálenosti na dimenzi 1, kde se hodnoty pohybují
v rozmezí od -3 do 2. Na dimenzi 2 (vybavenost službami sociální péče ambulantního
a terénního charakteru) hodnoty vykazují menší rozptýlenost v rozmezí od –2 do 3. Z obr.
1 vyplývají následující vztahy:
•

•

Pro dimenzi 1 platí, že čím se kraje ČR posouvají více doleva, tím jsou vyšší hodnoty
vybavenosti míst u pobytových služeb sociální péče (vybavenost míst v domovech
pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích). Naopak
pokud se kraje posouvají doprava, vybavenost u pobytových služeb sociální péče se
snižuje. Hodnoty vybavenosti službami sociální péče kolem 0 představuji střední
hodnoty.
Pro dimenzi 2 platí, že čím více se kraje ČR posouvají nahoru, tím jsou vyšší
hodnoty vybavenosti terénních a ambulantních služeb sociální péče (vybavenost
míst v denních stacionářích, v centrech denních služeb a vybavenost pečovatelskou
službou). Naopak čím více se kraje posouvají dolů, tím je vybavenost těmito
službami nižší.

Strukturu podobností krajů ČR dle vybavenosti vybranými službami sociální péče
pobytového, ambulantního a terénního charakteru v letech 2007 a 2012 zachycenou na dvou
dimenzích dokumentuje obr. 1, kde vybavenost vybranými službami sociální péče
pobytového charakteru představuje (dimenze 1) a vybavenost vybranými službami
ambulantního a terénního charakteru (dimenze 2).

255

Obsah / Contents

Legenda: PHA – Hlavní město Praha, STC – Středočeský kraj, JHC – Jihočeský kraj, PLK – Plzeňský kraj, KVK –
Karlovarský kraj, ULK – Ústecký kraj, LBK – Liberecký kraj, HKK – Královéhradecký kraj, PAK – Pardubický kraj,
VYS – Kraj Vysočina, JHM – Jihomoravský kraj, OLK – Olomoucký kraj, ZLK – Zlínský kraj, MSK –
Moravskoslezský kraj

Obr. 1: Porovnání krajů ČR dle vybavenosti vybranými službami sociální péče
v letech 2007 a 2012
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS

Kraje ČR jsou na základě porovnání (dle zastoupení vybranými službami sociální péče
a dle struktury vybavenosti službami sociální péče terénního, ambulantního a pobytového
charakteru) v letech 2007 a 2012 (obr. 1) rozděleny do 4 shluků:
Shluk I – Hlavní město Praha (PHA) patřilo v roce 2007 a 2012 ke krajům s vyšší
vybaveností službami sociální péče ambulantního a terénního charakteru (tj. vybavenost
míst v denních stacionářích, v centrech denních služeb a počet osob využívajících
pečovatelskou službu), ale s nižší vybaveností službami sociální péče pobytového
charakteru (tj. vybavenost míst v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem
a v týdenních stacionářích). V průběhu let 2007 a 2012 došlo v Hlavním městě Praze
k nejvyššímu nárůstu vybavenosti u služeb ambulantních (vybavenost místy v centrech
denních služeb).
Shluk II – tvoří Středočeský kraj (STC), Moravskoslezský kraj (MSK) a Jihomoravský kraj
(JHM), které v letech 2007 a 2012 představovaly kraje s nejvyšší vybaveností službami
sociální péče pobytového i ambulantního a terénního charakteru v rámci ČR. Jedná se
zároveň o populačně největší kraje ČR. V letech 2007 a 2012 došlo v těchto krajích
k nejvýraznějšímu nárůstu společně hodnocené vybavenosti u služeb pobytového charakteru
(zejména růstem míst v domovech se zvláštním režimem). V Jihomoravském kraji (JHM)
v letech 2007 a 2012 naopak došlo ke snížení vybavenosti počtu míst u služeb ambulantního
a terénního charakteru (v centrech denních služeb a u osob s pečovatelskou službou).
Shluk III – Ústecký kraj (ULK), který se v letech 2007 a 2012 vyznačoval jednou
z nejvyšších vybaveností pobytovými službami sociální péče, ale dosahoval nižší
vybavenosti službami sociální péče ambulantního a terénního charakteru (počet míst
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v denních stacionářích, v centrech denních služeb a počet osob s pečovatelskou službou).
V průběhu let 2007 a 2012 došlo k výraznějšímu nárůstu vybavenosti u pobytových služeb
sociální péče (počet míst v domovech se zvláštním režimem).
Shluk IV – tvoří devět krajů ČR. Olomoucký kraj (OLK), Zlínský kraj (ZLK), Jihočeský kraj
(JHC), Plzeňský kraj (PLK), Královéhradecký kraj (HKK), Pardubický kraj (PAK), kraj
Vysočina (VYS), Liberecký kraj (LBK) a Karlovarský kraj (KVK). V letech 2007 a 2012
Olomoucký kraj (OLK), Zlínský kraj (ZLK), Jihočeský kraj (JHC) a Královéhradecký kraj
(HKK) vykazovaly mírně nadprůměrnou vybavenost službami sociální péče pobytového
charakteru (tj. vybavenost míst v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem
a v týdenních stacionářích). V letech 2007 a 2012 byl patrný nejvýraznější nárůst
vybavenosti v Jihočeském kraji (JHC) u míst v domovech pro seniory a v domovech se
zvláštním režimem. Naopak ve Zlínském kraji (ZLK) se projevil mírný pokles vybavenosti
místy v domovech pro seniory a v týdenních stacionářích. Plzeňský kraj (PLK), Pardubický
kraj (PAK) a kraj Vysočina (VYS) se vyznačovaly v letech 2007 a 2012 průměrnou
vybaveností jak u pobytových služeb sociální péče, tak i průměrnou vybaveností služeb
sociální péče ambulantních a terénních (tj. vybavenost pečovatelskou službou, vybavenost
míst v denních stacionářích a v centrech denních služeb). V těchto krajích se v letech
2007 a 2012 projevil nejvýraznější nárůst vybavenosti u pobytových i terénních služeb
v Pardubickém kraji (vybavenost místy v domovech pro seniory a počet osob
s pečovatelskou službou) a v kraji Vysočina (vybavenost místy v domovech se zvláštním
režimem). Liberecký kraj (LBK) a Karlovarský kraj (KVK) v tomto shluku vykazovaly v letech
2007 a 2012 nejnižší vybavenost službami sociální péče pobytového, ambulantního
i terénního charakteru.
Rozdělení krajů ČR do shluků v souhrnné podobě uvádí Tab. 4.
Tab. 4: Rozdělení krajů ČR do shluků podle vybavenosti vybranými službami
sociální péče v letech 2007 a 2012
Přehled shluků
Kraje ČR dle vybavenosti vybranými službami sociální péče
Shluk I
PHA 2007, PHA 2012,
STC 2007, STC 2012, MSK 2007, MSK 2012,
Shluk II
JHM 2007, JHM 2012
Shluk III
ULK 2007, ULK 2012
ZLK 2007, ZLK 2012, JHC 2007, JHC 2012, HKK 2007, HKK 2012,
OLK 2007, OLK 2012, VYS 2007, VYS 2012, PAK 2007, PAK
Shluk IV
2012, PLK 2007, PLK 2012, LBK 2007, LBK 2012, KVK 2007, KVK
2012
Zdroj: vlastní zpracování

Na základě porovnání krajů ČR dle vybavenosti vybranými službami sociální péče
pobytového, ambulantního a terénního charakteru v letech 2007 a 2012 (obr. 1) můžeme
konstatovat, že mezi kraje nejméně si podobné vzhledem k zastoupení vybranými službami
sociální péče patří: populačně největší kraje (ve shluku II) Středočeský, Moravskoslezský
a Jihomoravský kraj s nejvyšší vybaveností vybranými službami sociální péče, což může
souviset i s územní dostupností služeb v těchto krajích. A Liberecký a Karlovarský kraj
(ve shluku IV), které vykazovaly nejnižší vybavenost vybranými službami sociální péče.
To souvisí především se skutečností, že se jedná o kraje s nejmenším počtem obyvatel.
Z porovnání krajů ČR dle struktury vybavenosti vybranými službami sociální péče (obr. 1)
dále vyplynulo, že mezi kraje nejméně si podobné patří kraj Ústecký (shluk III) s převažující
vybaveností pobytových služeb sociální péče (tj. vybavenost místy v domovech pro seniory,
v domovech se zvláštním režimem a v týdenních stacionářích) a Hlavní město Praha (shluk
I) s převažující vybaveností terénními a ambulantními službami tj. počet osob
s pečovatelskou službou a počet míst v centrech denních služeb, což může souviset i s větší
dostupností těchto služeb v Hlavním městě Praze.
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4. Diskuse
S procesem transformace sociálních služeb lze v následujících letech předpokládat
výraznější trend spojený s deinstitucionalizací sociálních služeb tj. omezováním kapacity
lůžek, včetně odpovídajícího omezení státní finanční podpory, v zařízeních pobytových
sociálních služeb a rozšíření a doplnění péče alternativními formami služeb ambulantních
a terénních (Johansson, Long, Parker, 2011; Jaroševská, 2012; Jensen, Lolle, 2013;
Kvašňáková, 2013; Lewis, West, 2014).
V krajích ČR se tento trend nejvýrazněji projevuje v Hlavním městě Praze
a Moravskoslezském kraji růstem počtu uživatelů v centrech denních služeb. V souvislosti
s transformací pobytových sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené (domovy pro
seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením) nastal největší nárůst počtu uživatelů
využívající jiné druhy sociálních služeb (domovy se zvláštním režimem) v Ústeckém
a Jihomoravském kraji.
Hodnocení vybavenosti sociálními službami na základě doporučených standardů
kvantitativního charakteru tj. stanoveného počtu míst nebo osob pro konkrétní službu je
prováděno na úrovni krajů, okresů i obcí (Obce, města regiony a sociální služby, 1997;
Průša, Horecký, 2012; Víšek, Průša, 2012; Halásková, 2013; Halásková, 2014). Mezi
regionálně nejlépe dostupné nebo nejrozšířenější typy sociálních služeb dle Bareše (2009)
patří pečovatelská služba, pobytové sociální služby, zejména domovy pro seniory a domovy
pro osoby se zdravotním postižením.
Na základě porovnání krajů ČR jsou výraznější rozdíly dle struktury vybavenosti
službami sociální péče v kraji Ústeckém, kde převažuje vybavenost službami pobytového
charakteru a v Hlavním městě Praze s převažující vybaveností terénními a ambulantními
službami. Zjištěné výsledky korespondují s již provedenými analýzami služeb sociální péče
pro seniory a zdravotně postižené (Průša, Horecký, 2012; Halásková, 2013). Určité rozdíly
při hodnocení rozsahu poskytovaných služeb mezi kraji, dle studií Průši, Horeckého (2012);
Víška, Průši (2012); Sociální služby na rozcestí (2013), souvisí zejména s mírou urbanizace,
s věkovou, kvalifikační, profesní a sociální strukturou obyvatelstva na daném území, se
strukturou osídlení jednotlivých územních celků, s velikosti obcí a s hustotou obyvatelstva.
Proto je nutné vybavenost území sociálními službami posuzovat a rozvíjet v širších
aspektech a nelze uplatňovat stejná hlediska na celém území (Matoušek, 2011; Průša,
Horecký, 2012; Víšek, Průša 2012; VÚPSV, 2012). V důsledku stárnutí populace je žádoucí
věnovat větší pozornost vybavenosti službami sociální péče pro seniory v krajích ČR s
nejvyšším podílem seniorské populace (Hlavní město Praha a Královéhradecký kraj). Také
Svobodová (2008) konstatuje, že regionální demografická specifika v souvislosti s měnící
se věkovou strukturou obyvatelstva by měla být více zohledněna v koncepcích regionálního
rozvoje a v regionech s vyšším indexem stáří (Hlavní město Praha, Královéhradecký a
Zlínský kraj) je nutné počítat i s vyššími náklady na poskytování sociální a zdravotní péče
seniorům.
V souvislosti s hodnocením vybavenosti krajů v ČR sociálními službami zůstávají ještě
některé otevřené problémy. Podle studií VÚPSV (2012); Sociální služby na rozcestí (2013)
pro hodnocení vybavenosti jsou k dispozici jen ty kvantitativní standardy, které byly
konstruovány v 80. letech minulého století (domovy pro seniory, pečovatelská služba,
domovy pro osoby se zdravotním postižením). Po roce 1990 vznikla řada nových služeb,
které ale nebyly podrobněji analyzovány vzhledem k objektivní potřebě, ekonomické
provozovatelnosti nebo spádovosti a nejsou dostupné ani žádné statistické údaje. Navíc při
hodnocení vybavenosti neexistují žádné objektivní podklady, které by mohly být použity pro
poměr ambulantní a terénní péče pro cílové skupiny a statistika nerozlišuje cílovou skupinu
u zařízení, která poskytují sociální služby jak seniorům, tak osobám se zdravotním
postižením.
S ohledem na potřebu rozvoje sociálních služeb se ukazuje, že další opatření je žádoucí
realizovat i mimo oblast sociálních služeb. Jedná se především o kvalitu bydlení seniorů
(Víšek, Průša, 2012; Wildmannová, 2014), dostupnost nezbytných veřejných služeb,
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dopravní obslužnost jednotlivých regionů prostředky veřejné dopravy, střet zájmu při výkonu
státní správy a samosprávy na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností (Halásková,
2012; Víšek, Průša, 2012), zhodnocení ekonomické konkurenceschopnosti daného území
(Šebestová, Szkandera, Bernatík, 2008).

Shrnutí:
Sociální kvalita území souvisí s konkrétními podmínkami a je ovlivněna zejména
přítomností služeb, jejich dostupností a návazností, kvalitou výkonu služeb a ekonomickou
efektivností. V rámci sociálního vývoje v ČR i na úrovni krajů je jedním z hlavních problémů
demografické stárnutí populace a s ním měnící se požadavky na rozsah poskytované
sociální péče pro seniory.
Z provedeného hodnocení a porovnání krajů ČR dle vybavenosti vybranými službami
sociální péče pro seniory a zdravotně postižené vyplynuly mezi kraji určité rozdíly
v zastoupení sociálními službami a dle struktury vybavenosti vybranými službami sociální
péče. K nejvýraznějšímu rozvoji sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené došlo
v průběhu let 2007 a 2012 v Moravskoslezském kraji a Hlavním městě Praze (rozvoj domovů
pro seniory a center denních služeb), v Jihomoravském a Ústeckém kraji (rozvoj domovů se
zvláštním režimem) a v Hlavním městě Praze, Jihočeském a Královéhradeckém kraji (rozvoj
pečovatelské služby).
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Vinařská turistika v Chile a České republice

Wine tourism in Chile and Czech Republic
Jana Hanyková, Jiří Schneider, Ivana Lampartová

Abstrakt:
Práce prezentuje základní předpoklady rozvoje vinařské turistiky v Chile a České republice.
Úvodní část se věnuje aspektům mezinárodní spolupráce mezi zeměmi Latinské Ameriky,
přístupu ke spolupráci z pohledu Evropské unie. Součástí literárního přehledu je také
současná situace vinohradnictví, vinařství a vinařské turistiky v obou zemích. Vlastní práce
zahrnuje vyhodnocení příkladů úspěšně realizovaných projektů ve vinařské turistice
a srovnání obou zemí v oblasti vinařské turistiky.

Klíčová slova:
vinařská turistika, cestovní ruch, mezinárodní spolupráce

Abstract:
The work presents the basic assumptions of wine tourism development in Chile and Czech
Republic. The introductory part is devoted to aspects of international cooperation between
Latin American countries and approaches to cooperation from the perspective of the
European Union. The current situation of viticulture, winemaking and wine tourism in both
countries is part of the literature review. Custom work includes evaluation of examples of
successfully implemented projects in wine tourism and comparison of both countries in the
field of wine tourism.

Key words:
wine tourism, tourism, international cooperation

Úvod
Vinařská turistika je v posledních letech stále více vyhledávanou formou trávení volného
času a nabídka vinařské turistiky je tím pádem podstatně rozšířenější. V současné době jsou
vinařským turistům více otevřeny možnosti, aby se dozvěděli o vínech, zároveň se častěji
nabízí příležitost zapojit se přímo do procesu výroby vína. K tomu všemu patří spojení vína
s dalšími aktivitami pro zpestření nabídky vinařského turismu. V neposlední řadě se otevírají
příležitosti navštívit zahraniční vinařské země a obohatit tak své vědomosti a zážitky.
Vinařská turistika v České republice a v Chile se do určité míry liší, avšak základní
koncept je zachován. V obou zemích se jedná o významné odvětví cestovního ruchu, které
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se stále rozvíjí, ať už se jedná o vinařské stezky, slavnosti vína či různé festivaly. V obou
zemích je řada institucí, které vinařství, vinohradnictví a vinařskou turistiku podporují. Bez
dostatečné podpory by toto odvětví nemělo takové možnosti se dále rozvíjet.
Česká republika je sice menší vinařskou zemí, avšak nabídka vinařské turistiky je zde
poměrně rozsáhlá. Typické pro jižní Moravu jsou sklepní uličky a síť vinařských stezek, které
propojují jednotlivé vinařské oblasti. Nabízí se samozřejmě také návštěvy sklepů, což
umožňuje přímý kontakt mezi návštěvníky a vinaři. Tyto aktivity jsou velmi často spojeny
s něčím dalším, aby přinesly turistům a zájemcům o víno kompletní zážitek. Velmi často se
jedná o spojení s cyklistikou, turistikou nebo návštěvou památek. Pro vinařskou turistiku na
jižní Moravě je velmi typické spojení s místním folklórem, který k tomuto neodmyslitelně
patří.
Chile je významným producentem vína ve světě, plochy vinic jsou zde mnohem
rozsáhlejší než v České republice. Lze zde najít rozmanité přírodní podmínky, což umožňuje,
aby vína byla plná, s dlouhotrvající dochutí. Vinařská turistika v Chile funguje velmi podobně
jako v České republice. I zde se nachází systém vinařských stezek a konají se různé
slavnosti vín, které jsou spojeny s místní kulturou a tradicemi. Turisté sem přijíždějí nejen za
vinařskou turistikou, ale také za dalšími aktivitami, na které je zde vinařská turistika
napojena. Jedná se například o možnost zapojit se do procesu výroby vína, práce na vinici
nebo adrenalinové aktivity.

Současné vztahy mezi EU a Chile
Významný ekonomický pokrok v posledních dvaceti letech způsobil, že se Chile stalo
jednou z nejdynamičtějších ekonomik. V roce 2010 se Chile stalo členem OECD jako první
země za Latinskou Ameriku. Bilaterální spolupráce s Evropskou unií se orientuje na podporu
inovací, konkurenceschopnost a sociální soudržnost. Do 90. let minulého století se
spolupráce udržovala pouze prostřednictvím nevládních organizací. Teprve až po roce 1990,
kdy v zemi započala demokracie, se začala intenzivněji rozvíjet spolupráce EU s Chile.
Zatím v posledním programovém období (2007-2013) se spolupráce ubírala ke třem
strategickým oblastem: zvýšení sociální soudržnosti, podpora studijních výměnných pobytů
a stipendijních programů a podpora inovací a konkurenceschopnosti. V rámci spolupráce
EU a Chile nefungují jen bilaterální programy, ale též regionální a tematické programy.
Celková výše investovaných prostředků z Evropské unie do spolupráce s Chile byla
v tomto období 41 mil. eur (European Commission, 2010). Mezi Evropskou unií a Chile byla
v roce 2002 uzavřena bilaterální dohoda o volném obchodu v rámci asociační dohody.
Kromě obchodu se zbožím a zemědělskými produkty, se dohoda také vztahuje na služby,
investice, vládní zakázky, hospodářské soutěže a připojené dohody týkající se vína a lihovin.
Právě víno se stalo klíčovým exportním produktem v Chile (BETTINA, SIMONS, 2004).
Co se tedy týče spolupráce v oblasti vinařského odvětví, funguje na základě uzavřených
dohod o obchodu s vínem mezi Chile, EU a některými členskými zeměmi EU v rámci
asociační dohody o volném obchodu. Obě strany se zavazují k určitým podmínkám, co se
týče podpory obchodu s víny, která jsou vyrobena v Chile. Součástí je vymezení základních
pojmů týkajících se vína, označování, produkce či odrůd. Dohoda obecně zahrnuje
i záležitosti týkající se zeměpisného označení vín, enologických postupů, požadavků na
výrobu vín, certifikační pravidla, hygienická opatření, ustanovení kontrolních orgánů a jiné
(European Commission, 2002). Kromě asociační dohody jsou zde další dohody mezi
EU a Chile, které se například týkají zaměstnanosti, sociální a regionální politiky nebo
technologické a vědecké spolupráce. V roce 2011 byla spolupráce rozšířena také na oblast
cestovního ruchu (European External Action Service, 2014).
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Současné vztahy mezi ČR a Chile
Partnerství České republiky a Chile funguje především na základě obchodní
a ekonomické spolupráce. V současné době existují mezi oběma zeměmi smluvní
dokumenty v oblasti obchodně-ekonomických vztahů týkající se investic, sociálního
zabezpečení a veterinářství. V oblasti politické, obchodní a rozvojové spolupráce fungovala
spolupráce mezi oběma zeměmi formou asociační dohody mezi EU a Chile. Ta byla však
později vypovězena na základě vzájemné dohody mezi vládami ČR a Chile.
Co se týče bilaterálních smluv České republiky a Chile, tak se týkají bezpečnosti, boje
proti terorismu, diplomatických misí či diplomatických styků. Existují i dohody z oblasti
vzdělávání, kultury a vědy, je uzavřena také dohoda týkající se spolupráce v oblasti
cestovního ruchu (Ministerstvo zahraničních věcí, 2014). V oblasti vinařství je rozšířena
především forma dovozu vín z Chile do České republiky. Dovozci nabízí vína na
internetových stránkách, kde je možné v e-shopu zakoupit lahvová vína nebo je sami
dovozci dodávají do restaurací, pořádají degustace nebo nabízí další produkty. Z těch
známějších jsou to Palác vína, Poštor s.r.o., Vinné sklepy Roztoky s.r.o. a další. (Wine.cz.,
1998-2013). Dodavateli vín z Chile jsou například vinařství: Viňa Morandé, Viňa Concha
y Toro, Viňa Tarapaca, Bodegas Miguel Torres, Viňa Haras de Pirque, Via Wine Group
Santiago a další (O víně, 2009).
Zajímavý příklad spolupráce mezi Českou republikou a Chile je prostřednictvím
Asociace sommeliérů ČR. V rámci Asociace sommeliérů se konají semináře, přednášky
a workshopy, které prezentují informace o vinařství a vínech z Chile. Asociace sommeliérů
pozve zástupce vinařství z Chile nebo spolupracuje s velvyslanectvím Chile. Je připraven
zajímavý program, jehož součástí je i degustace vín. V minulém roce se konaly dva
semináře: „Miguel Torres“ a „Chilean Wines Workshop“. V předchozích letech bylo možné
navštívit semináře „Nový pohled na Chilská vína“ a „Chilean Wine Tasting European Tour“
(Asociace Sommleiérů ČR, 2014).
Spolupráce ve vinařství v mezinárodním měřítku směřuje i k veletrhům, které se konají
pravidelně každý rok. Veletrhy vína se stávají místem, kde se potkávají vinaři z celého světa,
pro návštěvníky je to možnost ochutnat a poznat vína z různých koutů světa. V České
republice se koná veletrh VINEX v Brně, kde je možné ochutnat vína nejen místní, ale také
z Rakouska, Slovenska nebo Jihoafrické republiky, Chile a Argentiny (BVV, 2011-2014).

Současný stav vinohradnictví a vinařství v České republice – vybrané
charakteristiky
Česká republika se řadí spíše k menším vinařským zemím, nicméně vinařské odvětví je
neopominutelnou součástí naší historie, kultury a celkové image země. Pravděpodobně
nikdy nebude možné dosáhnout na světové vinařské velmoci, což je dáno velikostí rozlohy
naší země. Na druhé straně v případě vhodně zvoleného marketingu, mohou naše vína na
světových trzích směle konkurovat.

Rozloha vinic
K roku 2012 představuje celková plocha vinic v České republice 16 648 hektarů, z toho
plodící vinice tvoří 15 667 hektarů, přičemž většina vinařských ploch se nachází
v Jihomoravském kraji (téměř 96 %), (Český statistický úřad, 2011). Tabulka 1 uvádí vývoj
plochy vinic v letech 2000 až 2012. Z dané časové řady je možné vypozorovat, že rozloha
vinic se zvyšovala, avšak kromě let 2002 a 2003, kde je zaznamenán výraznější pokles. Je
to z toho důvodu, že se v roce 2002 změnila metodika a byl započítáván pouze zemědělský
sektor (Český statistický úřad, 2014).
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Tabulka 1 Rozloha vinic České republiky v letech 2002-2012

Ukazatel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Plocha
11 869 12 844 17 394 17 892 17 649 17 327 16 799 16 708 16 686 16 693 16 648
vinic (ha)
Z toho
plodící
vinice
(ha)

10 794 11 825 12 967 14 247 15 519 17 008 16 302 16 089 15 991 16 006 15 667
Zdroj dat: ČSÚ

Produkce vína
Celkově lze produkci vína ve světě v roce 2011 označit za slabší, zvláště nízkou pak
v EU. K roku 2011 byla produkce v EU poměrně malá, činila 157 mil. hl, což bylo obdobné
jako v roce předcházejícím. Světová produkce posledních 12 let stagnuje, produkce EU se
snížila přibližně o 13 %. To znamená, že tuto produkci vína nahradily třetí země. Stále však
62 % vyprodukovaného vína na světě pochází z členských zemí EU (Ministerstvo
zemědělství, 2013). V České republice ve vinařském roce 2011/2012 bylo vyrobeno přibližně
650 tis. hl vína, pro rok 2012/2013 produkce činila zhruba 470 tis. hl vína.
Zahraniční obchod
V roce 2012/2013 došlo již druhým rokem k celkovému poklesu dovozu vína do ČR.
V posledních dvou letech převažuje dovoz lahvového vína nad sudovým, ačkoliv
předcházejících 7 let tomu bylo opačně. Převážná část objemu dovezeného vína je z Itálie,
výrazněji se také zvýšil objem vína z Německa, Francie, Chile a Slovenska. Celkem se ve
vinařském roce 2012/2013 dovezlo do ČR 1 800 tis. hl vína.
Vývoz vína v České republiky roste, a to jak lahvového, tak i sudového. Nárůst vývozu
lahvového vína je dynamický. V posledních letech vyvážíme více než 1/3 naší produkce jako
sudové víno na Slovensko. U lahvového vína je menší pravděpodobnost pančování
v dovážejícím státě a tím znehodnocení značky vín z ČR. Pro trvalý růst exportu je proto
důležitější růst vývozu lahvového vína. V posledních osmi letech se náš export zvýšil ze
40 tis. hl vína na 239 tis. hl, avšak právě v důsledku enormního nárůstu vývozu sudového
vína. Z ČR se celkem ve vinařském roce 2012/2013 vyvezlo 280 tis. hl. (Ministerstvo
zemědělství, 2012, 2013).

Současný stav vinohradnictví a vinařství v Chile – vybrané charakteristiky
Vinařské oblasti
Rozdělení vinařských oblastí v Chile je podstatně složitější než v České republice,
vzhledem k velké rozmanitosti přírodních podmínek a také z důvodu větší rozlohy. V roce
2012 byla vydána vyhláška č. 464 Ministerstvem zemědělství, kterou byl vytvořen nový
systém. V rámci nového rozdělení bylo snahou ukázat světu geografickou rozmanitost země
a představit Chile jako výrobce vysoce kvalitních vín.
První rozdělení vinařských oblastí lze chápat od východu na západ podle převládajícího
vlivu, kterým jsou buď hory, nebo moře. Pro toto označení se používají tyto termíny: Andes,
Costa, Entre Cordilleras (La CAV, 2014). Jak je možné vidět na obrázku níže (Obrázek 1
Vinařské oblasti Chile), v Chile se nachází 6 vinařských regionů: Atacama Region, Coquimbo
Region, Central Valley Region, South Region, Austral Region a Aconcagua Region. Každý
z těchto regionů se dále dělí na jednotlivé subregiony, kterých je celkem 17.
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Obrázek 1 Vinařské oblasti Chile
Zdroj: winesofchile.org

Rozloha vinic
K roku 2012 je celková rozloha vinic v Chile určená pro produkci vína přes 128 637 ha,
ve srovnání s rokem 2011 (125 946 ha) je plocha vinic o 2,1 % vyšší (SAG, 2012). Plocha
vinic určená k pěstování stolních hroznů a k výrobě nápoje Pisco (vinná pálenka s vysokým
obsahem alkoholu) (PULDOVÁ, 2001) zde obvykle není zahrnuta, statistiky většinou uvádí
pouze rozlohu vinic, které jsou určeny k produkci hroznů pro zpracování vína.

Produkce vína
Celková produkce vína v Chile v roce 2013 činila necelých 1 283 mil. litrů, což je o 2,1 %
více než v roce předchozím. Z celé produkce 83,8 % tvoří vína deklarovaná, tedy
s označením původu (1,1 mil. litrů), 10,6 % jsou potom vína bez označení původu (přibližně
136 mil. litrů), zbylých 5,6 % zahrnuje stolní odrůdy (71 mil. litrů). Vinařský region s největší
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produkcí pro rok 2013 je oblast Maule (593,5 mil. litrů), nejméně vyprodukovaného vína lze
najít v regionu Atacama (855 tis. litrů). V regionu Maule se vyprodukuje téměř polovina
veškeré vinařské produkce (46,3 %). Vývoj celé produkce vína v posledních letech je
podrobněji uveden v tabulce níže.
Tabulka 2 Produkce vína v Chile 2002-2013
Vinařský rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Produkce (tis. hl)

5 623

6 682

6 301

7 886

8 449

8 277

Vinařský rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Produkce (tis. hl)

8 683

10 093

9 152

10 464

12 554

12 821

Zdroj dat: SAG 2013

Zahraniční obchod
Neustálé zvyšování kvality a také dobrý poměr cena/kvalita pomáhá udržovat nebo
zvyšovat úroveň vývozu. V současné době je v Chile zhruba 70 vinařství, která exportují svá
vína do více než 150 zemí světa. V roce 2012 bylo exportováno celkem 754 mil. litrů. Výrobu
vína a jeho vývoz reguluje SAG (Ústav zemědělství a chovu dobytka). SAG odebírá vzorky
vína a vydává certifikáty na víno (původ a kvalita vína), které jsou na domácím i zahraničním
trhu. Vláda neposkytuje žádné přímé dotace na výrobu vína nebo dotování vývozu. Přesto
má Chile úspěšnou kampaň na propagaci vinařského odvětví, která spadá pod organizaci
Wines of Chile (Vína z Chile), (Global Agricultural Information Network, 2013).

Vinařský cestovní ruch
Primárně je možné vinařský cestovní ruch definovat jako formu cestovního ruchu, jehož
účastníci jsou motivováni poznáváním způsobu pěstování vína v tradičních vinařských
oblastech, ochutnávkami vín, procítěním atmosféry vinných sklepů, vináren a vinoték,
nákupem archivních i nových vín (ZELENKA, PÁSKOVÁ, 2002). Z jiného pohledu může být
vinařský turismus vnímán jako návštěva vinic, vinařství, vinařských festivalů a vinařských
událostí za účelem rekreace. Účastník nebo vinařský turista, je jednoduše definován, jako
někdo, kdo navštěvuje vinice, vinařství, vinařské festivaly nebo vinařské události za účelem
rekreace.
Vinařský turismus je nejen koncept, ale také produkt, který stále prochází značným
rozvojem. Model vinařského turismu je založen na zvláštním zájmu o víno, což je podmíněno
místem (vinařská oblast), činností (ochutnávka vína) nebo obojím (HALL, C. M. et al., 2002).
Každopádně lze říci, že víno, gastronomie, turismus a kultura tvoří dohromady základní
prvky vinařské turistiky. Zároveň tyto prvky znamenají určitý směr životního stylu, po kterém
turisté vinařského cestovního ruchu touží a chtějí ho zažít.
V prvé řadě se dělí přístupy k vinařskému turismu z makroekonomického
a mikroekonomického pohledu. Na makroekonomické úrovni lze vinařský turismus chápat na
národní a na regionální úrovni.
• Vinařský turismus na národní úrovni zahrnuje marketing, příjmy z exportu, trendy
v cestovním ruchu, zdanění a regulace, financování, integraci průmyslu, akreditace nebo
ocenění.
• Vinařský turismus na regionální úrovni naopak zahrnuje regionální identitu, image,
marketing, infrastrukturu, turistické výdaje či roli místních vlád.
Naproti tomu mikroekonomický přístup je orientován na místo, kde vinařský turismus
probíhá, respektive na vinařství a zákazníka (CARLSEN, CHARTERS, 2006).
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Instituce podporující vinařskou turistiku v České republice
Instituce podporující vinařství, vinohradnictví a vinařskou turistiku lze pro přehlednost
rozdělit do tří kategorií:
1. vinařské instituce
Vinařský fond ČR
Svaz vinařů České republiky
Národní vinařské centrum
2. organizace v cestovním ruchu
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava
(Nadace Partnerství)
3. státní instituce.
Ministerstvo zemědělství ČR,
Státní zemědělský investiční fond,
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Instituce podporující vinařskou turistiku v Chile
1. Vinařské instituce
The Union Association of Vinos de Chile
Vinařská konsorcia: Vinnova and TecnoVid
Wine institute
2. Organizace v cestovním ruchu
SERNATUR (El Servicio Nacional de Turismo)
3. Státní instituce
Ministerstvo zemědělství,
SNA (La Sociead Nacional de Agricultura, Národní zemědělská asociace),
ODEPA (La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Úřad zemědělských studií
a politiky),
SAG (El Servicio Agrícola Y Ganadero, Ústav zemědělství a chovu dobytka).
Nástroje vinařské turistiky
Návštěva vinného sklepa
Návštěva vinného sklepa s ochutnávkou vín je ideálním místem prvotní interakce turistů
s vínem. Je to také jedna z hlavních možností prodeje vín, zejména pro malá vinařství, pro
které je obtížné se probojovat na trh s vínem. Protože se na trhu objevuje čím dál více
menších vinařství, je s tím samozřejmě spojena zvyšující se konkurence. V takovém případě
je naprostou nezbytností poskytovat kvalitní služby. Pro provozovatele vinařství je důležité
porozumět potřebám zákazníků a umožnit jim, aby byl pro ně zážitek v podobě návštěvy
sklepa zábavný, vzdělávací a nezapomenutelný. To potom vede k dobré image značky,
věrnosti návštěvníků a prodeji vín.
Vinařské festivaly a události
V rámci těchto vinařských akcí lze najít významnou spojitost s naplněním definice
vinařského turismu. Návštěvníci těchto akcí jsou motivování nejen zážitkem z vína, ale také
dalšími aktivitami s vínem spojenými. Oslavy vína, gastronomie a kultura související s daným
regionem je podstatou vinařské turistiky. Pro vinařské akce jsou důležité inovace, tvořivost
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a synergie. Na těchto událostech se mohou představit nejen samotní vinaři, ale též kuchaři,
umělci či místní výrobci. Akce tohoto typu vyžadují zapojení většího množství
zainteresovaných stran, za účelem organizace, plánování, marketingu a komunikace.
Výlety za vínem a vinařské stezky
Jedná se pravděpodobně o nejstarší formu vinařské turistiky, která je čím dál
populárnější. Výlety za vínem a vinařské stezky jsou dnes velmi rozšířené v mnoha
vinařských oblastech. V současné době je tato forma vinařské turistiky spojena s inovativní
technologií systému GPS (Global Positioning System) pro vyhledávání vinařství a plánování
a organizování výletů za vínem (CARLSEN, CHARTERS, 2006). Jak v České republice, tak
i v Chile existuje systém vinařských stezek.
Vinařské aktivity v Chile
Vinobraní (Fiesta de la Vendimia), stěžejními slavnostmi jsou v Chile slavnosti vína
spojené se sklizní. Hroznové víno je jedna z nejdůležitějších plodin sklizně v Chile (únor až
květen) a jedná se o nejrušnější období roku.
Vinařské stezky a výlety, poměrně rozšířenou aktivitou v rámci vinařské turistiky jsou
v Chile vinařské stezky a výlety, které návštěvníkům nabízí široké možnosti aktivit. Více
o tomto typu vinařských výletů informují jejich stěžejní zprostředkovatelé – internetové
portály: Wine Travel Chile, Enotour a Santiago Adventures. V poslední době se výrazně
zvýšil zájem o enoturistiku v zemi. Jedná se o specifický druh cestovního ruchu, který se
snaží přiložit větší důraz na různá značková vína prostřednictvím vinařských degustací,
výletů na plantáže a do vinařských zařízení, kde mohou turisté vidět celý proces výroby vína.
Každým rokem se zájem turistů zvyšuje, proto je tato turistická nabídka více a více
specifikována.

Projekty na podporu vinohradnictví, vinařství a vinařské turistiky
Následující část přináší vyhodnocení úspěšně realizovaných projektů v oblasti
vinohradnictví, vinařství a vinařské turistiky. Základní rozdělení těchto projektů je na Starý
a Nový vinařský svět. Starým vinařským světem se rozumí starý kontinent, tedy Evropa. Jako
Nový vinařský svět je brán kontinent Severní a Jižní Ameriky, Afriky a Austrálie. Hodnocení
prezentuje, jaká je hlavní náplň projektů ve vinohradnictví, vinařství a vinařské turistice,
prostřednictvím jakých aktivit je dosaženo cílů projektu a pro jakou cílovou skupinu je projekt
určen.
Ve vinařských zemích Evropy se projekty ve vinařském odvětví nejvíce zaměřují na
turisty. Řada projektů je určena i samotným vinařům, kteří tak v případě zlepšení stávající
situace mohou přilákat nové turisty. Z tohoto důvodu je nejčastější náplní projektů právě
vinařská turistika a mnoho zemí v Evropě spolupracuje například za účelem vytvoření sítě
vinařských stezek. Co se týče České republiky, jako přínosná se jeví spolupráce se
sousedním Rakouskem, zejména pro výměnu znalostí a zkušeností, a také pro přilákání
nových turistů ze sousední země.
Na druhé straně v zemích Nového vinařského světa jsou hlavní cílovou skupinou
spotřebitelé/konzumenti vína, rovněž jsou to i vinaři. Realizované projekty se nejvíce
zaměřují na upevnění pozice vinařského turismu. Oslovit nové konzumenty a proniknout na
nové trhy je možné prostřednictvím rozsáhlých propagačních akcí. V případě Chile jde též
o představení země jako vinařského regionu a tím i oslovení potenciálních turistů
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Tabulka 3 Srovnání projektů mezi vinařskými zeměmi Starého a Nového světa
Kritéria

Starý svět

Nový svět

spolupráce zemí

ano

ne

vinařská turistika, udržitelnost
odvětví
propagace, semináře, exkurze,
vzdělávací akce
webové stránky, studie, akční
plány

upevnění pozice vinařského
turismu, udržitelnost odvětví
propagace, vzdělávací akce,
školení
webové
stránky,
příručky
s doporučeními, studie

turisté (vinaři)

spotřebitelé (vinaři)

zaměření projektu
aktivity projektu
výstupy projektu
cílová skupina

Zdroj: Vlastní zpracování

Srovnání projektů – Česká republika a Chile
Hlavní rozdíl mezi Českou republikou a Chile je v zaměření projektů na cílovou skupinu:
Česká republika – turisté a Chile – spotřebitelé vína. Zatímco Česká republika často
spolupracuje se sousedním Rakouskem a snaží se o získání nových zkušeností a znalostí.
Chile naproti tomu se sousední Argentinou příliš nespolupracuje, protože se obě země
vnímají jako konkurenti. Může to být dáno tím, že projekty přeshraniční spolupráce jsou
celkově v Evropě financovány ze strukturálních fondů Evropské unie, zatímco v Chile nic
podobného nefunguje.

Tabulka 4 Srovnání projektů mezi Českou republikou a Chile
Kritéria

Česká republika

Chile

spolupráce
sousedních zemí

ano

ne

zaměření projektu

vinařská
akce

aktivity projektu

propagace, semináře, exkurze

výstupy projektu

webové
stránky,
mapové webové
stránky,
mapové
materiály, studie, doporučení
materiály, televizní shoty

cílová skupina

turisté

turistika

a

vinařské

propagace země a vín
propagace,
programy, výzkum

vzdělávací

spotřebitelé
Zdroj: Vlastní zpracování

Porovnání České republiky a Chile – vinařská turistika
Jak je možné vidět v následující tabulce, aktivity spojené s vinařskou turistikou v České
republice a Chile jsou podobné. V obou zemích je velmi populární vinobraní, které
představuje vrcholné období vinařské sezóny. Rozdíl je však v době konání, Česká republika
– podzim, Chile – jaro, což je dáno rozdílnými klimatickými podmínkami. Vinobraní je v obou
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zemích velmi podobně organizováno, spojeno s místními tradicemi a bohatým kulturním
programem.
Určité rozdíly je možné najít v případě vinařských stezek. Zatímco v Chile jsou vinařské
stezky vybudovány ve většině vinařských oblastí, v České republice je systém stezek
orientovaný pouze na vinařskou oblast Morava. Období budování sítě vinařských stezek
v obou zemích začalo přibližně ve stejnou dobu, a to v druhé polovině 90. let. V Chile se jeví
systém vinařských stezek jako více propracovaný. Vinařské stezky jsou spojeny nejen
s cyklistikou, ale také hipoturistikou. Zároveň jsou zde organizovány různými agenturami
speciální výlety pro návštěvníky, což umožňuje lepší diverzifikaci stezek.
Významný rozdíl je spatřen v pořádání akcí typu otevřených sklepů. Tyto akce jsou
typické pro Českou republiku, v Chile se nepořádají. Je to z toho důvodu, že v České
republice se sklepy nacházejí v těsné blízkosti a jsou zde i menší plochy vinic. Zatímco
v Chile jsou rozsáhlé vinice a převažují velcí vinaři. Tento typ akce by zde pravděpodobně
postrádal smysl, případně by jeho koncept musel být upraven k místním podmínkám.
Tabulka 5 Srovnání aktivit ve vinařské turistice v České republice a Chile
Aktivity
Vinobraní

Vinařské
stezky

Slavnosti
vína

Vinařské
výlety a
jiné akce

Česká republika
konání na podzim - září, vinobraní
probíhá ve všech obcích vinařských
regionů, spojeno s kulturními
aktivitami (koncerty, památky, folklor,
historie)
10 vinařských okruhů na Moravě od
roku 1999, výhradní spojení s
cyklistikou, možnost návštěvy
městeček se sklepními uličkami,
památky a další slavnosti, spojení s
místními naučnými stezkami
Svatomartinské slavnosti - tradice
svatého Martina (otevření prvních vín
ročníku - doplnění o logo svatého
Martina na bílém koni), probíhá v
mnoha městech a restauracích,
spojeno s gastronomickými pokrmy
otevřené sklepy - probíhají po celý rok
v různých obcích, návštěvníci
prochází trasu "od sklepa do sklepa",
ochutnávají víno a místní speciality,
součástí je doprovodný program

Chile
konání na jaře - duben, probíhají
veřejné sklizně v různých městech a
oblastech, spojené s oslavami a
tradicemi (národní tance, rodeo, volba
královny sklizně, gastronomie)
13 vinařských stezek od roku 1996,
doplnění o další aktivity (průvodci,
mapy, doprava, systém rezervací),
spojení nejen s cyklistikou, dále
turistika a koně, diverzifikace stezek:
milovníci vína, fanatici a znalci
Fiesta del Vino Pirque - probíhá
několik dní, vize: "město Pirque,
hlavní město vína", spojeno s
ochutnávkami vín, gastronomickými
specialitami, rodeo, tradiční umění a
řemesla, hudba…
enoturistika - specifický druh
cestovního ruchu (vinařské degustace,
možnost strávit den na vinici a
návštěvy do vinařských zařízení),
spojeno s vinařskými stezkami a
dalšími aktivitami

Zdroj: Vlastní zpracování

Závěr:
Vinařská turistika je v Chile a České republice obdobně koncipovaná. Dílčí rozdíl byl
zaznamenán například u vinařských stezek. V Chile se jeví vinařské stezky jako podstatně
rozpracovanější systém, doplněný o širší možnosti dalších aktivit ve srovnání s Českou
republikou. Druhý významný rozdíl spočívá v pořádání akcí typu otevřených sklepů. Zatímco
tyto akce jsou pro Českou republiku typické, v Chile se takové akce nekonají, což je dáno
především tím, že se zde nenachází malé sklepy blízko u sebe, jako je tomu právě v České
republice.
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Na základě zjištěných skutečností, lze doporučit následující opatření pro další rozvoj
vinařské turistiky:
• větší diverzifikace, případně další vybudování vinařských stezek, vzhledem k oblíbenosti
u vinařských turistů
• spolupráce sousedních zemí – využití blízkosti, zejména Česká republika a Rakousko,
v případě Chile a Argentiny spolupráce nefunguje,
• sekundární produkty révy vinné jako zajímavý doplněk vinařské turistiky,
• propagace vín pod jednotnou značkou (Espirítu de Chile, Vína z Moravy a vína z Čech)
• rozšířit možnosti vinařských stezek v České republice, například o hipoturistiku podle
vzoru vinařské turistiky v Chile,
• poskytnout kompletní nabídku enoturistiky v České republice, inspirace této formy
cestovního ruchu v Chile,
• představit vinařům z Chile koncept otevřených sklepů (v rámci realizace navrhovaného
projektu) a pokusit se tento typ akce přenést do Chile.
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Současné české právo a jeho vliv zejména na ekonomickou
bázi územních samospráv

Current Czech Law and Its Impact Particularly on the
Economic Basis of the Territorial Self-government
Petr Havlan

Abstrakt:
Příspěvek stručně pojednává, a to i na pozadí některých historických souvislostí, o stavu
současného českého práva, resp. o trendech v něm probíhajících. Přitom kriticky hodnotí
zejména pojetí rekodifikací, které v Česku proběhly a které zásadně ovlivnily mj.
i ekonomický základ územních samosprávných celků. Posléze uvedené platí zvláště pro
nepochybně klíčovou rekodifikaci, jíž bylo přijetí nového občanského zákoníku. Ta výrazně
zkomplikovala (znejistila) koexistenci soukromého a veřejného práva, a viditelně tak oslabila
regulační schopnost práva jako celku. V příspěvku je proto věnována pozornost také
možnému koncepčnímu řešení tohoto nedobrého stavu.

Klíčová slova:
české právo, rekodifikace, územní samospráva

Abstract:
The paper briefly discusses, even against the background of some historical context, the
state of the current Czech law, respectively the ongoing trends within it. At the same time
critically evaluates the concept of recodification, which took place in the Czech Republic and
which significantly influenced, among others, the economic base of the territorial selfgovernments. The latter applies particularly to a key recodification - the adoption of the new
Civil Code. The mentioned recodification considerably complicated (made more uncertain)
the coexistence of private and public law, and so visibly weakened the regulatory ability of
law as a whole. The paper therefore also pays attention to the possible conceptual solution
to this unfortunate state of affairs.

Key words:
Czech law, recodification, territorial self-government

Úvod
Je smutné, když předseda senátu Nejvyššího soudu ČR na základě zhruba půlroční
zkušenosti právnické obce s působením nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012
Sb.; nabyl účinnost 1. ledna 2014) musí konstatovat, že se jedná o zákon, který je „hodnocen
jako nesrozumitelný, nepochopitelný, terminologicky nejednotný a legislativně technicky
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špatný“. 1 Ještě smutnější je pak zjištění, jak nesrozumitelný a nepochopitelný asi musí být
pro běžného (právnicky nevzdělaného) občana, tedy adresáta, pro něhož je koneckonců
primárně určen – lhostejno, zda jde o jednotlivce (fyzickou osobu) nebo sdružení občanů
(právnickou osobu); společenství občanů představující územní samosprávu (obec či kraj)
v to samozřejmě počítaje. Nejsmutnější je pak zjištění, že to, co bylo řečeno o novém
občanském zákoníku, platí mutatis mutandis o celém současném českém právu.

Něco k historii
Možná překvapí, že současný stav je výsledkem snahy o zjednodušení českého
právního řádu. Za tím účelem bylo již v devadesátých letech minulého století učiněno
strategické polické rozhodnutí (proti němuž apriori těžko co namítat), že onoho zjednodušení
je třeba dosáhnout především cestou kodifikací, resp. rekodifikací. Jinými slovy,
nepředpokládalo se, že by mohly stačit „pouhé“ novelizace nebo, že by se bylo možno
v některých oblastech práva bez kodexů zcela obejít. Ostatně už při diskusích o jednom
z prvních následně přijatých kodexů (významném mj. také pro fungování územní
samosprávy) správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb.; nabyl účinnost 1. ledna 2006) se vůbec
nezvažovaly a nehodnotily zahraniční zkušenosti v otázce, zda daný kodex přijmout
či nepřijmout, 2 ba příliš pozornosti nebylo věnováno ani otázce koncepce tohoto zákona,
resp. skutečně koncepčnímu přístup k němu. V České republice (a není to, pravda, pouze
její specifikum) se zatím obvykle při přípravě toho či onoho nového kodexu volí takový
postup, že se vybere nějaký „osvědčený“, zpravidla letitý zahraniční kodex, který slouží jako
vzor pro připravovaný kodex český (je-li takových „vzorových“ kodexů více, tím „lépe“). 3 To,
že se společenská realita (včetně její složky právní – přitom teď nejde jen o nějaké české
zvláštnosti) od vzniku takové zahraniční právní úpravy dále vyvíjela, resp. komplikovala, a to
v závislosti na stále složitějších společenských vztazích, má být v kodifikačním procesu
zohledněno reflektováním vyvíjející se judikatury, popř. doktríny, vnímáním národních
právních tradic, evropského právního rámce apod. Nicméně základní struktura, potažmo
koncepce vzorového kodexu (kodexů) zůstává.
To, že se pak v Česku v polovině minulého desetiletí objevil - samozřejmě „za přispění“
i dalších (např. legislativně politických) věc komplikujících vlivů - poměrně rozsáhlý, značně
judicionalizovaný, a tudíž i „patřičně“ formalizovaný a komplikovaný správní řád v době, kdy
je propagován ideál otevřené, transparentní, jednoduché, srozumitelné, zbytečné
nezatěžující a formalitami nezahlcované veřejné správy, 4 se dá, byť s příslovečným
skřípěním zubů, tolerovat (nikoli ovšem ve vlastním smyslu akceptovat). V případě nového
občanského zákoníku jde ale o jiný, řekněme, kvalitativně odlišný problém. Přitom také zde,
ba zvláště zde, bylo na četné s tímto problémem spojené otázky včas upozorňováno. Šlo
totiž o zásadní, takříkajíc strategické očekávání, bez jehož naplnění, tj. bez odpovídající
nové úpravy českého soukromého práva, nebylo možné nastavit parametry právní úpravy
v řadě dalších oblastí společenské reality. A to včetně těch, což je třeba zdůraznit, které jsou
tradičně regulovány veřejnoprávně. 5
Drápal, L. Občanský zákoník musí být lidem srozumitelný. Parlamentní listy, 22. 8. 2014.
Více k tomu Pomahač, R.: Nový správní řád mezi řádky. In: sborník Nový správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Code of Administrative Producere. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 73.
3
U správního řádu se vycházelo, vedle např. úpravy rakouské, nizozemské a polské, hlavně z německého
Verwaltungsverfahrensgesetz. U nového občanského zákoníku pak hlavně z dále zmiňovaného rakouského obecného zákoníku
občanského, ale také z řady dalších zahraničních kodexů, s nimiž se však nepracovalo právě koncepčně, ale spíše jakousi
„hrozinkovou“ metodou, tj. bylo vybíráno to, co se autorům českého občanského zákoníku, takříkajíc, zrovna hodilo.
4
Viz např. Čebišová, T. K východiskům a principům nového správního řádu. In: sborník Nový správní řád, zákon č. 500/2004
Sb., správní řád. Code of Administrative Producere. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 44.
5
Z toho úhlu pohledu je pak zcela mimo realitu tvrzení nového občanského zákoníku v § 1 odst. 1 věta druhá, že uplatňování
soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného. Oboustrannou závislost, tj. veřejného práva na právu
soukromém a soukromého práva na právu veřejném, lze dokumentovat na celé řadě příkladů [tady jen namátkou uveďme
alespoň ustanovení samotného občanského zákoníku, který v § 490 konstatuje, že „věc určená k obecnému užívání (což je
typický veřejnoprávní institut – doplnil P.H.) je veřejný statek (ten doktrinálně, jako smíšený institut, patří jak do soukromého
práva, tak do práva veřejného, a to jako jedna z tzv. veřejných věcí – doplnil P.H.)“]. Ostatně na oné vzájemné závislosti obou
subsystémů jednoho systému práva je založena také svébytná varianta teorie zvláštního práva (kde soukromé právo je
1
2
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Už bezmála před patnácti lety jsem v této souvislosti napsal, že by mělo dojít k přijetí
vpravdě obecného občanského zákoníku, tedy, co nejstručněji vyjádřeno, kodexu typu
obecného zákoníku občanského (ABGB – císařský patent č. 946/1811 ř. z.). 6 Současně ale,
aby nedošlo k nedorozumění, bylo zdůrazněno, že mi nejde o nějakou „reinkarnaci“ ABGB
a jeho začlenění do našeho právního řádu, byť určitá inspirace jím, resp. určitou kontinuitu
s ním jsem považoval za rozumnou. Na dotvrzení těchto slov jsem citoval větu W. Posche,
že „ani podle ‚Sozialmodell’…, ani podle rámcových podmínek svého vzniku nenáleží ABGB
do přítomnosti…. Některé pasáže jsou z hlediska sociálního a hospodářského vývoje
zastaralé a z hlediska právního ‚mrtvé‘.“ Zmíněn byl i Poschův názor, že jako obzvlášť slabá
stránka ABGB se jeví jeho členění. 7 Stručně řečeno, už tehdy mi šlo o úpravu, která by byla
obecná nejen pro celé soukromé právo, ale v principu pro celý právní řád. Jinými slovy,
o naplnění (dnes zjevně „kacířské“) vize občanského zákoníku jako základu právního řádu
a ústavy jako jeho, poněkud aforisticky řečeno, střechy (i když není tak úplně jasné, nad
kterým „patrem dané budovy“). 8 Tato moje představa se ale v žádném případě neubírala
směrem, kterým se pak začalo ubírat, a následně také bylo završeno rekodifikační úsilí,
tj. v podobě mimořádně rozsáhlého (paragrafově výrazně předčí ABGB) občanského
zákoníku s detailní úpravou nebývalého množství otázek. 9

Něco málo k současnému stavu
Současný stav vyvolaný půlročním působením nového občanského zákoníku, jak už
zmíněno v úvodu, je, jedním slovem, tristní. Neuralgických bodů je bezpočet, a proto velmi
stručně zmíním jen dva zásadní problémy, mající takříkajíc „celoplošný“ dopad, mj. také na
ekonomickou bázi územních samospráv. 10
První se týká pojetí vlastnictví. Nový občanský zákoník (dále též NObčZ) v § 1011
uvádí, že „vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím“.
Do nabytí účinnosti tohoto ustanovení totiž mohly být předmětem vlastnictví pouze věci
hmotné. Nové pojetí tak do jisté míry stírá rozdíl mezi pojmy vlastnictví a majetek. Jde
o souhrn věcí hmotných a práv (zejména majetkových), včetně pohledávek, přičemž
prakticky (a koneckonců i teoreticky) ale bude vždy rozdíl mezi právním režimem vlastnictví
k hmotné věci a právním režimem „vlastnictví“ k věci nehmotné. Navíc představit si uplatnění
některých tradičních institutů ve vztahu k nehmotné věci je dost obtížné (např. uplatnění
vlastnické žaloby proti rušiteli pohledávky). 11
Jako druhý navazující problém budiž zmíněno rozdělení věcí na hmotné a nehmotné v
§ 496 NObčZ, a hlavně na nemovité a movité v § 498 NObčZ. Přitom z odst. 2 posléze
vnímáno jako právo obecné, upravující práva a povinnosti všech právních subjektů bez rozdílu, a právo veřejné jako právo
zvláštní, spjaté s nositeli veřejné moci), kterou autor těchto řádků používá jako jednu ze svých základních výzkumných metod.
Více k tomu Havlan, P. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 47 a násl.
6
Havlan, P. Vlastnictví státu. Brn : Masarykova univerzita, 2000, s. 181.
7
Více k tomu Posch, W. 185 let všeobecného občanského zákoníku Rakouska (O životě s nemoderní kodifikací – úsilí o novou
kodifikaci národního soukromého práva). Právní praxe, 1997, č. 3, s. 162 a násl.
8
Domyslet právě naznačené v potřebných souvislostech přitom představuje vysloveně týmový úkol. Zde proto bude jen obecně
zmíněno, že občanskoprávní kodexy obyčejně představují v nejkoncentrovanější podobě dlouhodobou (v zásadě více než dva
tisíce let starou) normativně vyjádřenou lidskou potřebu a zkušenost v právu (tedy v systému svého druhu). A právě proto se lze
domnívat, že jsou předurčeny hrát v něm (v daném systému) shora doporučenou roli. Naproti tomu ústavy (jejichž počátek
v současném pojetí nesahá dále než do druhé poloviny 18. století – viz Virginia Bill of Rights z roku 1776) jako „semipolitika“
nemající normativní obsah ve vlastním smyslu – rovněž svého (jedinečného) druhu – mohou představovat bez větších těžkostí
onu střechu systému práva (pravidelně přesahující i jeho základ), ale nikoli už základ sám. K tomuto tématu viz též MüllerFreienfels, W. Familienrecht im In- und Ausland. Frankfurt am Mein : Verlag für Standesamtswesen, 1994, zejm. s. 294 a násl.
9
K jeho „nešťastné“ celkové koncepci viz zejména Eliáš, K., Zuklínová, M. Principy a východiska nového kodexu soukromého
práva. Praha : Linde Praha, a. s., 2001, s. 61 a násl.
10
O tom pak, jak zákonodárce zcela nedostatečně reagoval na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ve
veřejnoprávní úpravě majetkové sféry obcí, potažmo o konkrétních případech nežádoucího dopadu rekodifikace na pravidla
hospodaření obcí (zejména na nakládání s jejich majetkem), instruktivně Janeček, J. Možné dopady rekodifikace soukromého
práva na rozvoj obcí. Tento sborník.
Kriticky k celému tomu problému už např. Havlan, P. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Praha : C. H. Beck, 2008, s.
12 a násl. Aktuálně srov. zejména Spáčil, J. in Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář.
Praha : C. H. Beck, 2013, s. 133 a násl. a literatura tam citovaná.
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citovaného paragrafu vyplývá, že věci movité mohou být hmotné nebo nehmotné. Zásadní
obtíž pak spočívá v tom, že sám občanský zákoník v některých svých dalších ustanoveních
pod movitou věcí uvažuje pouze hmotné předměty a jindy zase jen právo (pohledávku),
přičemž někdy je situace jasná, někdy méně a někdy vůbec ne. Že to může způsobit nemalé
komplikace v praxi (např. zástavní právo vzniká odevzdáním movité věci – hmotné nebo
i nehmotné?), mj. také územních samospráv, je nasnadě.

Jak dál?
Na pořadu dne, jak se zdá, je novelizace nového občanského zákoníku. Přitom se
zdůrazňuje, že tam, kde je jeho úprava historizující a obsoletní (což u nově přijatého
předpisu zní opravdu neuvěřitelně), je třeba novelizovat tak, abychom se dostali, takříkajíc,
na úroveň současné doby. Tam, kde pak je úprava obsahově „v pořádku“, ale obtížně
pochopitelná a srozumitelná, je třeba ji upravit tak, aby adresátům (recipientům) pochopitelná
a srozumitelná byla (i tato potřeba samozřejmě u nového právního předpisu, navíc zcela
zásadního významu pro „běžného“ občana, hodně překvapí). 12
Ač je právě zmiňovaná novela uvažována jako tzv. novela komplexní (měla by se
údajně dotknout cca až 10% textu stávajícího občanského zákoníku), nepředstavuje
koncepční řešení (lze mít dokonce za to, že může četné otázky jen dále komplikovat),
a neměla by proto představovat řešení „konečné“. Lze totiž vyslovit názor, že skutečným
řešením může být jen přijetí koncepčně nového soukromoprávního kodexu.
Alfou a omegou takového kodexu by přitom muselo být odpovídající legislativní
zvládnutí vztahu obecného a zvláštního. Protože určení, co je skutečně obecné a co již má
distinkci zvláštního, je metodologicky kromobyčejně obtížný úkol, lze jen litovat, jaký
intelektuální potenciál, kolik odborné, resp. vědecké erudice, ale i praktických zkušeností,
bylo již investováno do přípravy a přijetí zde kritizovaného zákoníku (resp. bude vloženo do
jeho novelizace) a nebylo (a zatím ještě ani nebude) zaměřeno tady naznačeným směrem.
V každém případě by se při takovém postupu nebylo možno vyhnout uplatnění jednoho ze
základních principů vědecké metody, jímž je tzv. Occamova břitva. Tento princip, v daném
kontextu nejstručněji vyjádřitelný větou, že „jevy se nemají zmnožovat, pokud to není
nevyhnutelně nutné“, je však právě tím principem, o němž právníci většinou neradi slyší,
třebaže právě pouze „přes něj“ se lze dostat ke skutečně obecné úpravě, potažmo obecným
právním principům, pojmům a institutům (vlastnictví v to samozřejmě počítaje) v načrtnutém
smyslu. Se stále rostoucí složitostí společenské reality se totiž nevypořádáme tak, že
vytvoříme jeden rozsáhlý a bezmála „stejně“ složitý právní předpis, ale naopak když
připustíme, že na složitost a dynamiku této reality budou daleko lépe schopny reagovat
a ji regulovat zvláštní právní předpisy, a to jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní povahy.
Ty pak samozřejmě mohou být i dostatečně autonomní, s ohledem na svou specializaci
právně složitější, a z povahy věci také méně stabilní, 13 což je u kodexu typu občanského
zákoníku neakceptovatelné.

Více k otázkám připravované „komplexní novelizace“ např. L. Drápal, člen expertní skupiny náměstka ministra spravedlnosti,
pověřené zmiňovanou novelizací, in Drápal, L. Občanský zákoník musí být lidem srozumitelný. Parlamentní listy, 22. 8. 2014.

12

13

K tomu už Havlan, P. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Praha : C. H. Beck, 2008, zejména s. 247 a 248. Zdá se, že
v odborné literatuře se podobným směrem ubíraly také myšlenky např. J. Fialy [viz Fiala, J. Poznámka k rekodifikaci
občanského práva. In: sborník Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie (Hurdík,
J., Fiala, J. – eds.). Brno : Masarykova univerzita, 2005, s. 130 a násl.] nebo F. Zoulíka, který za základní nedostatek návrhu
nového občanského zákoníku považoval právě skutečnost, „že není adekvátně řešena možnost úpravy větším počtem
zvláštních předpisů; ve snaze o celistvost systému je většina úpravy obsažena v obecné normě, ačkoli systémovým řešením
návaznosti zvláštních úprav na úpravu obecnou lze dosáhnout téhož výsledku a vyhnout se některým (‚zcela zbytečným‘ –
dodal P.H.) problémům“ [viz Zoulík, F. Úvaha o systému soukromoprávního kodexu. In: sborník Pocta Martě Knappové
k 80. narozeninám (Dvořák, J., Kindl, M. – eds.). Praha : ASPI, a. s., 2005, s. 450, 451 a porůznu]. Případně viz též inspirativní
Bejčkovu stať: Bejček, J. Existují tzv. komplexní právní úpravy v obchodním a v občanském zákoníku? Právní rozhledy, 2000,
č. 11, s. 492 a násl. Podotýkám ještě, že mnou shora uvedené mám i za jakýsi obecný kodifikační, resp. rekodifikační princip.
Viz např. Havlan, P. Kritická poznámka ke koncepci správního řádu. In: sborník Nový správní řád a místní samospráva
(Kadečka, S., Kliková, A. – eds.). Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 99 a násl.
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Závěr
Lze soudit, že toliko výše naznačené koncepčně nově pojaté řešení kodifikace
soukromého práva by bylo způsobilé vytvořit odpovídající podmínky pro skutečně kvalitní
veřejnoprávní úpravu ekonomického základu územních samosprávných celků. To ovšem
nikterak neznamená, že zákonodárce může na takovou úpravu rezignovat, tj. alespoň se
nepokusit adekvátně reagovat na situaci vyvolanou novým občanským zákoníkem, potažmo
vhodně zohlednit změny, které má přinést jeho chystaná novelizace. Lze mít dokonce za to,
že je možné i za současné „soukromoprávní“ situace vést „veřejnoprávní“ diskusi na mnou
(a dnes už naštěstí nejen mnou) dlouhodobě zdůrazňované téma, 14 tj. diskusi o potřebě
přijmout zákon o hospodaření s majetkem územních samosprávných celků, jako ucelenou
svébytnou právní úpravu.
*

Příspěvek byl zpracován s podporou grantu č. GA13-30730S uděleného Grantovou agenturou ČR.
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Hodnocení hospodářského a sociálního rozvoje vybraných
regionů
Evaluation of economical and social development of
chosen regions
Jaroslav Homolka, Denisa Koulová

Abstrakt:
Příspěvek se zabývá hodnocením sociálního a hospodářského rozvoje vybraných regionů ve
Středočeském kraji. Posuzovanými regiony jsou okres Kladno a okres Mladá Boleslav. Práce
se snaží zhodnotit a analyzovat dosavadní socioekonomický rozvoj těchto regionů
v uplynulých letech, upozornit na zvláštnosti a možná nebezpečí, která by mohla ohrozit
jejich budoucí rozvoj.
Příspěvek k hodnocení uvedeného rozvoje je vytvořen na základě analýzy obou regionů
v těch oblastech, které na něj v uplynulých letech měly největší vliv. Podklady pro analýzu
v příspěvku byly čerpány z údajů získaných z regionálních a celostátních statistik
a publikací a vlastního terénního průzkumu. Vypočtené indikátory byly zapracovány
do přehledných tabulek. Zjištěná hodnoty a výsledky dotazníkového šetření provedeného
v obou regionech pak byly podkladem pro vytvoření návrhů a doporučení pro další rozvoj
regionů.

Klíčová slova:
region, regionální rozvoj, regionální politika, Středočeský kraj, okres Kladno, okres Mladá
Boleslav, hospodářský rozvoj, sociální rozvoj

Abstract:
This contribution deals with the evaluation of social and economic development of chosen
regions in the Středočeský region. Assessed regions are Kladno district and Mladá Boleslav
district. The contribution tries to assess and analyze the current socio-economic
development of these regions in recent years, to highlight their special characteristics and
potential hazards that could jeopardize their harmonious development and future
development.
The whole thesis is built on a relatively comprehensive analysis of the areas of the two
regions, which in recent years affected them the most. Basis for the final study were drawn
from regional and national statistics and publications and own field research. For the sake
of clarity, the results and findings are processed into tables. The observed data and the
results of a questionnaire survey carried out in both regions then were the basis for the
creation of proposals and recommendations for further development of the regions.

Key words:
region, regional development, regional policy, Středočeský region, district of Kladno, district
of Mladá Boleslav, economical development, social development
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Úvod
Cíle regionální politiky vycházejí z definování primárních regionálních problémů a také
z pojetí státní hospodářské politiky. Cíle bývají vyjádřeny např. jako sblížení úrovně HDP na
obyvatele, snížení meziregionálních nerovností v průměrných příjmech, úrovni
nezaměstnanosti v jednotlivých regionech. Dílčími cíli bývá zlepšit vybavenost regionů
technickou infrastrukturou, podpořit podnikatelské činnosti v regionech apod. (Macháček,
Toth, Wokoun, 2011).
Z cílů regionální politiky jsou většinou vyvozeny instrumenty regionální politiky. Tyto
instrumenty jsou převážně orientovány na stimulaci využívání vnitřních rozvojových zdrojů,
přilákání podnikatelských činností a kapitálu do regionu apod. a lze je rozdělit do tří
nejvýznamnějších skupin:
Žítek a Klímová (2008) uvádí následující členění nástrojů regionální politiky:
• Finanční nástroje
• Strategické dokumenty regionální politiky
• Odvětvové politiky
Hlavní cíle a směry regionální politiky ČR
• Odvíjí se od strategie udržitelného rozvoje ČR, dále z prorůstového, reformního plánu
v Strategii hospodářského růstu ČR a v Národním programu reforem.
• Jsou v interakci s nejvýznamnějšími cíli krajských a resortních programů a strategií.
• Jsou v souladu s prioritami Evropské unie, vymezenými v politice sociální
a hospodářské soudržnosti a v Lisabonské strategii. (Ponikatelský a kol. 2011)
Aktéři regionálního rozvoje ČR na jednotlivých úrovních jsou:
• Poslanecká sněmovna a Senát (legislativní moc)
• Vláda, ústřední správní úřady a jimi řízené organizace (exekutivní moc)
• Regionální rady regionů soudržnosti NUTS 2 pro provádění politiky hospodářské
a sociální soudržnosti
• Orgány samosprávy krajské a obecní úrovně
• Výbory regionálního rozvoje, Řídící a koordinační výbor (jako poradní a koordinační
orgány)
• Rozvojové agentury s celostátní neb regionální působností jako např. Czech Trade,
Czech Invest, Agentura pro rozvoj podnikání apod.
• Školy, sociální a zdravotní zařízení atd. jako instituce veřejného sektoru
• Agrární a hospodářské komory, agentury, zájmová sdružení apod.
• Nestátní neziskové organizace
• Subjekty soukromého sektoru (Wokoun a kol., 2011)
Pro regionální rozvoj je velmi důležitá Evropská unie a její regionální politika. Svojí
regionální politikou se snaží snižovat disparity mezi regiony a naopak zvyšovat jejich sociální
a hospodářskou úroveň.
Hodnocené regiony byly vybrány z toho důvodu, že okresy Kladno a Mladá Boleslav
patří ve Středočeském kraji k vyspělým průmyslovým oblastem.

Cíl práce a metodika
Cílem příspěvku je popsat, analyzovat a porovnat hospodářský a sociální rozvoj
vybraných socioekonomických ukazatelů okresů Kladno a Mladá Boleslav za období 2004 2012. Poté vyjádřit možná doporučení a návrhy pro další rozvoj obou těchto regionů.
V praktické části příspěvku je ke zhodnocení hospodářského a sociálního rozvoje obou
okresů použita situační analýza, při které je čerpáno z celostátních a regionálních publikací
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a statistik. Takto získaná data jsou následně zpracována do tabulek. V další části je ve
vztahu k určité časové řadě či konkrétnímu roku použita srovnávací analýza kvantitativních
dat včetně hledání důvodů daného vývoje vybraných ukazatelů. Analýza vývoje obou regionů
umožní získat přehled o dosažených výsledcích i problémech v rozvoji hodnocených
regionů. Na základě výše zmíněných kroků a výsledků dotazníkového šetření provedeného
v obou regionech budou v závěru příspěvku vysloveny možná doporučení pro další
socioekonomický rozvoj v obou regionech.

Charakteristika regionů
Středočeský kraj se v České republice se svou rozlohou, počtem obyvatel i obcí řadí
mezi největší kraje. Jeho výměra činí 11 015 km2, tedy 14 % území ČR. Tento pestrý
a rozmanitý region plně obepíná hlavní město Prahu, kde se také nachází jeho krajský úřad,
protože jako jediný kraj nemá své krajské město. Sousedí s dalšími sedmi kraji.
Středočeský kraj je jak územně samosprávnou jednotkou tak regionem soudržnosti EU
a vytváří tak statistickou jednotku NUTS 2. Tento kraj se administrativně dělí na 26 obcí
s rozšířenou působností, jež se dále dělí na 55 obcí s pověřeným obecním úřadem.
Nejmenší administrativní jednotka je obec. Z územního hlediska je tento kraj členěn na
12 okresů (Středočeský kraj [online]).
Okres Kladno
Tento okres se nachází na severozápadní části Středočeského kraje. Jeho tvar má
podobu nepravidelného čtyřúhelníku, který je z každé strany obepnutý specifickými regiony.
Okres Kladno je velikostně až na 9. místě (720 km2) ve Středočeském kraji a zaujímá pouze
6,5 % jeho rozlohy. Ale jeho hustota osídlení s 221 obyv./ km2 i 159 133 obyvatel z něj dělají
nejlidnatější okres Středočeského kraje. Hlavní podíl na tom má statutární město Kladno, což
je největší město celého Středočeského kraje. Pod Kladensko spadá 100 obcí (2011), z toho
8 obcí má statut města a 2 obce jsou městysem. Z celkové rozlohy okresu zaujímá 66,7 %
zemědělská půda a 20,2 % lesy. Intenzivní zemědělské výrobě napomáhají dobré podmínky
s vysokým stupněm zornění půdy.
Okres Mladá Boleslav
Tento okres leží v severní oblasti Středočeského kraje. Jeho území je rozpůleno na
zhruba totožné části řekou Jizerou. Jeho tvar je od severu k jihu protáhlý a zasahuje téměř
až k Labi. Velikostně je na 3. místě ve Středočeském kraji (1 023 km2) a zaujímá 9,3 % jeho
rozlohy. Se svou hustotou osídlení 121 obyv./km2 se řadí mezi průměrné okresy. Pod
Mladoboleslavsko náleží 120 obcí (2011), z toho má 8 obcí statut města a 5 obcí je
městysem. S počtem 123 736 obyvatel se řadí na 4. místo v kraji. Z celkové rozlohy okresu
zaujímá zemědělská půda 63 % a 26 % lesy. Intenzivní zemědělské výrobě napomáhají
skvělé výrobní podmínky jižní oblasti okresu, většina orné půdy je používána k pěstování
cukrovky a obilnin. Několik zemědělsky zaměřených podniků ve větším množství pěstuje
také zeleninu. (Český statistický úřad [online] 2013).

Hodnocení sociálního a hospodářského rozvoje vybraných okresů
Obyvatelstvo
V této části je uváděn přehled o vývoji počtu obyvatel ve vybraných regionech
od r. 2004.
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Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel v okresech Kladno a Mladá Boleslav 2004 – 2012
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kladno

150 209 150 913 151 980 155 314 157 375 158 715 160 742 159 133 159 984

Mladá Boleslav

115 198 116 574 119 106 120 779 123 363 123 141 122 816 123 736 124 470

Diference

35 011

34 339

32 874

34 535

34 012

35 574

37 926

35 397

35 514

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování

V okrese Kladno dochází od roku 2004 do roku 2010 ke stabilnímu růstu počtu obyvatel.
V roce 2007 je patrný značný nárůst obyvatel o 3 334 a v roce 2010 dosahuje okres v počtu
obyvatel svého maxima. Okres Mladá Boleslav zaznamenává do roku 2008 také stabilní
nárůst obyvatel. K nejvýraznějšímu nárůstu obyvatel došlo v roce 2006 o 2532 a v roce 2008
o 2584 obyvatel. V roce 2009 a 2010 došlo po šesti letech k úbytku obyvatel.
Počet obyvatel v produktivním věku 15-64 let do roku 2006 na Kladensku mírně stoupal,
pak ale začal klesat. Naopak počet obyvatel v poproduktivním věku 65 a více let vlivem delší
doby dožití vytrvale stoupá a od roku 2008 převýšil počet obyvatel v předproduktivním věku.
Počet obyvatel v kategorii 0-14 let do roku 2008 klesal, ale od r. 2009 opět začíná stoupat a
v roce 2012 je na stejné úrovni jako před deseti lety.
Na Mladoboleslavsku počet obyvatel v produktivním věku 15-64 let stoupal do r. 2007,
od roku 2008 došlo i zde ke klesání. Počet obyvatel v předproduktivním věku do 14 ti let
stejně jako na Kladensku do roku 2008 klesal a od roku 2009 dochází k opětovnému růstu.
Občanská vybavenost
V této části bude věnována pozornost informacím vztahujícím se ke školství,
zdravotnictví a sociálním službám ve vybraných regionech. Vývoj občanské vybavenosti byl
zachycen v porovnání se stavem v roce 2000.
Školství
Za dvanáctileté období v obou regionech nedošlo k výrazným změnám v počtech
jednotlivých typů vzdělávacích zařízení. Na Kladensku byl zvýšen počet základních škol
o 3 a jedno střední odborné učiliště bylo zrušeno. Počet škol v ostatních kategoriích zůstal
shodný. Na Mladoboleslavsku byl snížen počet mateřských škol o 4 a zvýšen počet
středních odborných škol o jednu. Počet škol v ostatních kategoriích zůstal stejný.

Kladno
Mladá Boleslav

2000

Kladno
Mladá Boleslav
Středočeský kraj

2012

Středočeský kraj

Vysoké
školy

Vyšší
odborné
školy

Střední
odborná
učiliště

Střední
odborné
školy

Gymnázia

Základní
školy

Mateřské
školy

Tabulka 2: Počet školních zařízení dle typu v roce 2000 a 2012

76

56

3

9

6

3

0

61

44

3

8

7

2

1

693

496

33

82

59

18

1

76

59

3

9

5

3

1

57

44

3

8

8

2

1

524

34

101

51

20

3

704

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Zdravotnictví
Také rozdíl v počtu zdravotnických zařízení v případě obou okresů není nijak významně
odlišný. Počet nemocnic se v okrese Kladno od roku 2000 do roku 2012 nezměnil, nachází
se zde celkem 3 s celkovou kapacitou 901 lůžek. Počet lékařů se zvýšil o 326. Navýšil se
také počet samostatných ambulantních zařízení o 33, ale počet sdružených ambulantních
zařízení klesl o 2. U ostatních sledovaných kategorii (odborné léčebné ústavy, léčebny
dlouhodobě nemocných a dětské domovy) zůstal počet v porovnávaných letech stejný.
V okrese Mladá Boleslav došlo k nárůstu počtu lékařů o 138 a počet odborných
léčebných ústavů vzrostl o jeden. U ostatních sledovaných kategorií nedošlo v počtu zařízení
po dvanácti letech ke změně.
Sociální zařízení a služby
Ze statistik lze vidět znatelný rozdíl v kapacitě sociálních zařízení mezi oběma regiony.
Výrazný je především rozdíl v celkovém počtu míst v zařízení sociálních služeb a v množství
míst v domovech pro seniory.
V okrese Kladno se nachází celkem 6 domovů pro seniory se 777 místy. Dále se zde
nachází 5 domovů pro osoby se zdravotním postižením, 5 denních stacionářů, 3 stacionáře
týdenní a 32 ostatních zařízení. Celkem se na Kladensku nachází 51 zařízení sociálních
služeb o kapacitě 1 499 míst. Do roku 2012 došlo v okresu Kladno ke zvýšení celkového
počtu zařízení o 6 a tím i počtu míst o dalších 92.
V okrese Mladá Boleslav se nalézá 6 domů pro seniory s 370 místy. Dále jsou zde
2 domovy pro osoby se zdravotním postižením, 4 denní stacionáře, jeden týdenní stacionář
a 27 ostatních zařízení. Za 4 roky je možné zaznamenat pokles celkového počtu zařízení
o 3 a tím i počtu míst o rovných sto. V případě domovů pro seniory a domovů pro osoby se
zdravotním postižením došlo pouze o nepatrné navýšení míst.
Infrastruktura
Veřejná infrastruktura se týká např.: dálnic, silnic, ulic a mostů; hromadné dopravy, letišť;
vodáren; zpracování nebezpečného odpadu, ČOV a kanalizací; výroby elektrické energie,
telekomunikací, plynofikace atd.
Důležitost infrastruktury není pouze ve veřejném zařízení, ale také v jeho údržbě, správě
a rozvoji, který souvisí se společenskými nároky, aby ulehčil dopravu lidí a zboží, poskytl
energii, bezpečně naložil s komunálním odpadem atd., kde je třeba a přenesl informace
v a mezi komunitami. (Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020
[online]).
Dopravní infrastruktura
Doprava v kraji je značně ovlivněna jeho polohou tvořící prstenec kolem Prahy. Je zde
poměrně hustá paprskovitá síť komunikací, která zabezpečuje dobré spojení sídel kraje
s Hlavním městem Prahou a ostatními krajskými centry ČR. V současnosti se ve vztahu
k ekonomickým poměrům nepředpokládá rychlý růst prací na rozvoji především dálniční sítě.
Technická infrastruktura
Technická vybavenost je velmi podstatným prvkem, zvláště pak pro nejlidnatější okres
Středočeského kraje Kladno. V roce 2011 bylo v obou okresech zásobeno vodou z vodovodů
cca 89 % obcí, což je nad průměrem kraje (78,1%). V případě vybaveností obcí kanalizací je
stav horší. Podíl obcí s kanalizací na celkovém počtu obcí v Kladenském okrese je 52 %
a je tak nad průměrem Středočeského kraje. Mladoboleslavsko je na tom ještě hůře, podíl
obcí s kanalizací na celkovém počtu obcí je pouze 36,7 % a je tak pod průměrem kraje. Podíl
obcí s kanalizací v celém kraji byl 47,2 %.
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Okres Kladno má vysoký počet plynofikovaných obcí – 74 %, a území ORP Kladno se
vyznačuje nejvyšším počtem obcí zásobovaných zemním plynem v rámci celého
Středočeského kraje - 95,83 %.
Na druhou stranu okres Mladá Boleslav rámci plynofikace obcí vykazuje nižší hodnoty.
Podíl plynofikovaných obcí na celkovém počtu obcí je pouze 30,8 %. Také v kraji je nízký
podíl plynofikace – 43,7 %, což v celostátní komparaci patří k nižším hodnotám (nejvyšší
procento plynofikace má Jihomoravský kraj – 93 %).
Životní prostředí
Středočeský kraj chrání při naplňování svých úkolů v péči o potřeby svých občanů
a všestranný rozvoj svého území také veřejný zájem ochrany přírody a krajiny vyjádřený
v náležitých zákonech a dalších právních předpisech. Zastupitelstvo kraje v rámci své
pravomoci schvaluje regionální operační program, program rozvoje kraje, sektorový operační
program pro ŽP a také koncepci strategie ochrany přírody ve své územní působnosti.
(Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje [online] 2014).
Ovzduší
Ve Středočeském kraji došlo mezi roky 2009 a 2010 ke zvětšení rozsahu oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší. V roce 2009 byla oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší hlavně
oblast Kladenska, ale v roce 2010 tato oblast zasahuje severní část okresů Praha-východ
a Kladno, okresy na sever od hl. města Prahy. Rovněž rozpětí oblastí s překročením cílových
imisních limitů bylo v roce 2009 značně nižší než v roce 2010, kdy vymezené plochy oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší zasahují uvedené okresy a také okolí vytížených komunikací
jako např. D5 z Prahy do Berouna či silnici R10 z Prahy do Mladé Boleslavi. (Integrovaný
program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje – aktualizace 2012 [online], 2014).
Cestovní ruch
Kladensko se neřadí mezi podstatné turistické destinace a tomu odpovídá také nízká
úroveň a malá nabídka kapacit hromadných ubytovacích zařízení (dále HUZ). Přitažlivá
příroda je pouze v jihovýchodní části území, do které zasahuje CHKO Křivoklátsko.
Ze zámků je zajímavý barokní zámek Buštěhrad či Kladno, ve Vinařicích - skanzen Důl
Mayrau.
Území okresu Mladá Boleslav obklopují čtyři zóny cestovního ruchu, které nabízí zázemí
pro návštěvníky těchto zón. Těmito oblastmi jsou Český ráj, Kokořínsko, Máchův kraj
a Podrálsko. Pro rozvoj cestovního ruchu v okresu má Český ráj klíčový význam. Příčinou je
jak přitažlivost, tak známost této oblasti. Citelný pokles návštěvnosti HUZ je patrný na
Kladensku, kdy došlo k poklesu o 18 120 hostů, z toho 11 171 domácích. Na
Mladoboleslavsku také došlo k značnému poklesu návštěvnosti HUZ, celkem o 34 527,
z toho pouze o 3 242 rezidenty, což znamená, že převážná část úbytku návštěvníků pochází
ze zahraničí.
Trh práce
Stav na trhu práce byl v roce 2012 ve všech okresech Středočeského kraje považován
za stabilizovaný. Obrat nastal na přelomu roku 2012/2013, kdy došlo k nárůstu všech
indikátorů registrované nezaměstnanosti. V roce 2012 byla z celorepublikového pohledu
míra nezaměstnanosti Středočeského kraje hned po Praze a Plzni nejnižší v České
republice. V rámci kraje však mezi okresy existují značné rozdíly v míře nezaměstnanosti,
které jsou ovlivněné blízkostí Prahy. (Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci
APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online], 2014)
Tabulka č. 3 uvádí průměrnou míru nezaměstnanosti v okresech Kladno a Mladá
Boleslav, ve Středočeském kraji i ČR od roku 2004 do roku 2012. Vývoj průměrné míry
nezaměstnanosti v okrese Kladno je velmi podobný vývoji v rámci celé ČR. V porovnání se
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Středočeským krajem má okres nezaměstnanost vyšší, i když od ekonomické krize došlo
i v kraji k jejímu značnému nárůstu. Z dvanácti okresů kraje je Kladensko v průměrné míře
nezaměstnanosti na devátém místě.
Ve srovnání s ostatními okresy kraje zaznamenal okres Mladá Boleslav pozitivní vývoj
nezaměstnanosti, po Praze-východ a Praze-západ je v míře nezaměstnanosti na třetím
místě. Průměrná míra nezaměstnanosti do roku 2008 klesala a v tomto roce byla také
nejnižší – 2,2 %. Od roku 2009 došlo taktéž vlivem ekonomické krize k jejímu nárůstu, ale
svou výší má okres Mladá Boleslav průměrnou míru nezaměstnanosti téměř o polovinu nižší
než v okrese Kladno a v celém posuzovaném období se pokaždé pohybuje pod úrovní
nezaměstnanosti ve Středočeském kraji
Tabulka 3: Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti v %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ČR
Středočeský kraj
Kladno
Mladá Boleslav

2012

9,2

9,0

8,1

6,6

5,4

8,0

9,0

8,6

8,6

6,6

6,3

5,7

4,6

4,0

5,8

7,1

7,1

7,0

8,9

8,6

8,0

6,7

5,4

7,5

8,9

8,9

8,9

4,6
3,9
3,4
2,6
2,2
4,0
4,8
4,8
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady

4,8

Následující tabulka č. 4 poskytuje informace o počtu uchazečů o zaměstnání v roce
2011. Počet uchazečů na jedno volné místo byl na Kladensku výrazně vyšší než na
Mladoboleslavsku a ve Středočeském kraji.
Tabulka 4: Počet uchazečů o zaměstnání v roce 2011
Počet
uchazečů o
zaměstnání

Počet uchazečů o
zaměstnání - dosažitelní

Počet uchazečů/1 volné
místo

Středočeský

50 594

49 558

12,5

Kladno

8 020

7 798

29,5

Mladá Boleslav

3 499

3 474

6,2

Kraj/okres

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Průmysl
Mladoboleslavský region je zejména průmyslovou oblastí, což dokazuje skoro
dvojnásobně vysoký počet zaměstnanců pracujících v průmyslu ve srovnání se
Středočeským krajem a celorepublikovým průměrem.
Dominantní firmou v regionu je bezesporu Škoda Auto a. s., která je podnikem
mezinárodního významu a z Mladoboleslavska činí nejprůmyslovější okres ve Středočeském
kraji. Tato firma je těžištěm průmyslové zaměstnanosti a poskytuje práci nejen v rámci
okresu. Podnik tak přináší i pro rozvoj regionu finanční zdroje.
Z druhé strany tato situace představuje také určité ohrožení, které plyne z možné
sektorové recese automobilového průmyslu, která by mohla vyvolat sociální i ekonomické
potíže. Rozvoj regionu totiž stojí a padá s jednou průmyslovou firmou. Je tedy důležité
podporovat sílu ekonomické základny regionu pomocí rozvoje nových aktivit v průmyslu
či jiných odvětvích např. v cestovním ruchu. (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Ústav
územního rozvoje [online], 2014)
V regionu působí velké množství dalších firem zaměřených na automobilový průmysl.
Například firma Behr Czech s.r.o. a Faurecia interior systems Bohemia s.r.o. Na území
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okresu se nachází největší cukrovar v České republice, Cukrovary a lihovary TTD a.s. se
sídlem v Dobrovicích. Stejně jako v případě ostatních podobně velkých měst je jednou
z největších zaměstnavatelů, která zaměstnává cca 1500 zaměstnanců, oblastní nemocnice
Mladá Boleslav.
Hlavní průmyslovou oblastí okresu Kladno je bezesporu statutární město Kladno.
Nachází se zde celkem dvě ze tří průmyslových zón regionu. V průmyslové zóně Kladnovýchod došlo mezi roky 1995 – 2002 ke značné ztrátě pracovních míst. Od roku
1990 probíhá ve staré průmyslové zóně, dnes označované jako průmyslová zóna Kladnovýchod, restrukturalizace. V současnosti jsou zde zdárně provozovány Strojírny Poldi,
Sochorová válcovna TŽ, společnost Beznoska, která vyrábí kloubní implantáty, spediční
podnik Dachser, nově zrekonstruovaná elektrárna a teplárna Alpiq atd. (Oficiální stránky
Statutárního města Kladna [online], 2014).
Odpovědí orgánů města a agentury CzechInvest na velmi nepříznivou situaci
v nezaměstnanosti mezi roky 1995 – 2002 byl vznik průmyslové zóny Kladno-jih v roce 1997.
V současnosti zde funguje několik zahraničních firem. Nejvýznamnějším podnikem
a největším zaměstnavatelem v okrese je Lego Production, s.r.o. V Legu je zaměstnáno
cca 1500 lidí, ale po dostavbě poslední haly zde bude moci pracovat přibližně tři tisíce lidí.
Kladenská továrna tohoto podniku je největší na světě a kromě výroby zde mají také
vývojové pracoviště.
Další průmyslová zóna okresu je Slaný - sever se dělí na dvě části. Oblast I. byla za
symbolickou částku odkoupena japonským koncernem Mitsubisi electric corporation. Oblast
II. se nachází ve vlastnictví společnosti Energie Kladno a. s., která dříve fungovala jako důl.
Tato oblast slouží jak pro průmyslovou výrobu, tak pro výrobní i nevýrobní služby, drobnou
výrobu a skladování. (Oficiální stránky královského města Slaný [online], 2014)

Vyhodnocení dotazníkového šetření
Průzkum spokojenosti s životem v okrese Kladno a Mladá Boleslav byl proveden
prostřednictvím dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v únoru 2014. Dotazník tvořil
15 otázek rozdělených do 7 kategorií. V rámci Kladenského regionu se ke zpracování vrátilo
celkem 255 plně vyplněných dotazníků a v rámci okresu Mladá Boleslav pak celkem
242 dotazníků. V případě obou okresů v dotazníku dominovali respondenti ženského
pohlaví, dále převažovala věková skupina 36 – 50 let, kategorie s úplným středoškolským
vzděláním a nejvíce respondentů bylo zaměstnaných ve státní správě a samosprávě.
Z šetření vyplynulo, že většina obyvatel je v obci, ve které žije spíše spokojena a nejvíce
obyvatel také hodnotí prostředí obce velmi kladně. Respondenti kladně hodnotili svoz
a likvidaci odpadů a udržování parků a zeleně.
Dotazovaní byli dále spokojeni s celkovým vzhledem obce, s blízkým okolím bydliště
a s dostupností a kvalitou bydlení. Naopak nejvíce nespokojeni byli respondenti, až na
výjimku Mladou Boleslav a Mnichovo Hradiště, s pracovním uplatněním a příležitostmi
k zaměstnání. V rámci Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště byla nejmenší spokojenost
vyjádřena s rozdělováním finančních prostředků z rozpočtu obce a s bezpečností v obci.
Za největší nedostatek obce považují respondenti ve všech obcích obou regionů větší
výskyt nepřizpůsobivých občanů a také větší výskyt psích výkalů na veřejných
prostranstvích. Ve větších městech dotazovaní také označovali vyšší kriminalitu
a vandalismus. V menších obcích naopak nejvíce obyvatel označilo odpověď nedostatek
obchodů a služeb a nedostupnost sociálních služeb.
V rámci občanské vybavenosti byli spíše spokojeni lidé ve větších městech obou okresů,
naopak podstatně méně byli spokojeni obyvatelé menších obcí. Všichni respondenti se
shodli, že jsou s dostupností zdravotní péče, se sítí předškolních a školních zařízení a více
méně také s nabídkou sportovního vyžití spokojeni. Naopak oproti větším obcím byli
respondenti z menších obcí většinou nespokojeni s nabídkou kulturního vyžití, dostupností
sociální péče a s možnostmi dalšího vzdělávání.
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V oblasti dopravní situace byla s dostupností MHD a rozmístěním jejích zastávek
překvapivě spokojena většina respondentů z větších i menších měst. Bezpečnost
komunikací hodnotili více negativně dotazovaní z menších měst, oproti tomu respondenti
z větších měst neměli výrazné výhrady. Naopak velký nedostatek spatřovali dotazovaní
z dvou největších měst okresů v nedostatku parkovacích ploch. V otázce údržby místních
komunikací a chodníků byla většina respondentů spokojena, výjimku ale tvořili dotazovaní
z města Kladno a Slaný, což potvrzuje již výše zmíněný velmi nevyhovující technický stav
místních komunikací. Naopak průjezdnost obce překvapivě hodnotili respondenti v největších
městech regionů spíše kladně.
V oblasti spokojenosti s možnostmi cestovního ruchu byla spokojena nadpoloviční
většina všech dotázaných, výjimkou je město Mladá Boleslav a Mnichovo hradiště, kde
vyjádřilo spokojenost o 10 % respondentů méně. Obyvatelé, kteří projevili nespokojenost, by
nejčastěji změnili stav či propojenost cyklistických a turistických tras, v rámci Kladna
a Slaného převažovalo dobudování doprovodné infrastruktury.
Poslední otázka zněla, do které oblasti by respondenti nejvíce investovali. V rámci
Kladna a Slaného by respondenti rozhodně nejvíce podporovali zvýšení počtu pracovních
míst a také dopravní infrastrukturu, dále pak vzhled a čistotu obce, naopak v Mladé Boleslavi
a Mnichově Hradišti by dotazovaní nejvíce investovali do dopravní infrastruktury, překvapivě
také do možností trávení volného času, dále pak do životního prostředí a dopravní
bezpečnosti. V rámci malých obcí v Kladenském regionu by se lidé zaměřili především na
dopravní infrastrukturu, možnosti trávení volného času, vybavenost službami, zvýšení
dopravní bezpečnosti a v neposlední řadě také na zvyšování počtu pracovních míst. Naopak
v malých obcích Mladoboleslavského regionu by se obyvatelé zaměřili na dopravní
i technickou infrastrukturu, zvýšení dopravní bezpečnosti, zvyšování počtu pracovních míst,
na možnosti trávení volného času.

Shrnutí:
Vyhodnocením údajů, podkladů a poznatků, které vyplývají ze situační analýzy
a dotazníkového šetření, lze uvést následující závěry.
Okres Kladno i Mladá Boleslav zaznamenávají v posledních letech přírůstek obyvatel,
který je způsobený především migrací, ale také přirozenou změnou, která je také
v posledních letech pravidelně kladná. Populace v obou regionech stárne, průměrný věk se
zvyšuje a z vývoje věkové struktury populace v obou regionech je zřejmé, že se bude nadále
zvyšovat podíl obyvatel v poproduktivním věku, a to na úkor podílu obyvatel v produktivním
věku, který v posledních letech naopak klesá.
Občanská vybavenost v obou regionech je ve větších obcích dostatečná, naopak
v menších obcích obyvatelé výrazně postrádají především kulturní zařízení, sociální služby
a možnosti dalšího vzdělávání. Méně spokojeni jsou také s nabídkou a stavem sportovních
zařízení. Ve většině obcí obou okresů jsou obyvatelé spokojeni s dostupností zdravotní péče
(v obou regionech se nachází oblastní nemocnice a na Kladensku ještě nemocnice ve
Slaném) a se sítí školských zařízení. Počet mateřských škol je vzhledem k současnému
nárůstu počtu narozených dětí, ale nedostačující.
V rámci dopravní infrastruktury se na území obou okresů nachází hustá síť komunikací.
V případě okresu Mladá Boleslav se zde nachází rychlostní komunikace R10, která jej
spojuje s Hl. městem Prahou. Okres Kladno má výhodnou polohu v blízkosti Hl. města Prahy
a letiště Václava Havla v Praze - Ruzyni, také se zde nachází dvě rychlostní silnice R6 a R7.
Místní komunikace a silnice II. a III. třídy mají však často nevyhovující technický stav.
Dostupnost autobusové dopravy je ve větších obcích dostatečná, v menších obcích je
situace méně příznivá.
V případě technické infrastruktury je situace bezesporu lepší v okrese Kladno, kde je
více než polovina obcí vybavena kanalizací a téměř tři čtvrtiny obcí bylo plynofikováno,
naopak v okrese Mladá Boleslav je vybaveno kanalizací jen necelých 37 % obcí a pouhých
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31 % jich bylo plynofikováno. Naopak v obou okresech je cca 89 % obcí vybaveno
vodovodem, což je nad průměrem kraje (78,1 %).
Oba regiony na tom v případě životního prostředí nejsou nejlépe. Kladensko je
charakteristické vysokými hodnotami především arsenu, který vzniká v souvislosti s růstem
intenzity dopravy a přetrvávajícím spalováním zejména nekvalitního hnědého uhlí v lokálních
topeništích. Stále patrné následky má také již ukončená těžba uhlí a působení dnes již
neexistujícího průmyslového gigantu Poldi Kladno, a to v podobě rozsáhlých starých
ekologických zátěží. Také Mladoboleslavsko se potýká se znečištěním ovzduší především
přízemním ozónem, jehož hlavním zdrojem je velký růst intenzity silniční dopravy.
V oblasti cestovního ruchu se na území okresů nachází řada průmyslových, kulturních
i historických památek. Mladá Boleslav se navíc nachází poblíž atraktivního prostředí
Českého ráje. Oba okresy mají poměrně hustou síť cyklotras, cyklostezek a turistických tras,
nevýhodou je, že jim často chybí doprovodná infrastruktura a propojení.
V rámci trhu práce má okres Kladno vyšší míru registrované nezaměstnanosti než
Středočeský kraj a přibližně stejnou jako ČR. Naopak pro okres Mladá Boleslav je
charakteristická velmi nízká míra registrované nezaměstnanosti. V případě vzdělanostní
struktury uchazečů o zaměstnání je v okrese Kladno nejvíce uchazečů se základním
vzděláním a v okrese Mladá Boleslav se středním odborným vzděláním s výučním listem.
Ekonomiku obou regionů významně ovlivňuje sektor průmyslu. Především se to týká
Mladoboleslavska, kde je dominantní firmou Škoda auto a.s., která má pozitivní vliv na celý
region, především pak v oblasti zaměstnanosti. Na druhou stranu je v regionu značný
problém s nízkou diverzifikací ekonomické základny. Naopak na Kladensku došlo v důsledku
ukončení těžby uhlí a pádu průmyslového giganta Poldi Kladno k útlumu průmyslu, který se
v současné době opět do jisté míry obnovil výstavbou nových průmyslových zón. Nejvíce
obyvatel zde pracuje ve službách.
Oba regiony mají potenciál pro budoucí rozvoj. Kladensko zejména v oblasti rozvoje
dopravní infrastruktury, průmyslové výroby, zlepšením občanské vybavenosti menších obcí
a zlepšením vzdělanostní struktury obyvatel. Mladoboleslavsko především v oblasti
diverzifikace hospodářství se zaměřením na nové obory a např. na cestovní ruch, dále na
zlepšení občanské vybavenosti a budováním technické infrastruktury v menších obcích.
Oba regiony mají své problémy, ale také spoustu příležitostí a možností pro další rozvoj.
Záleží pak především na územní samosprávě, hospodářských subjektech, ale také na
samotných občanech, zda budou oba regiony úspěšné v přeměně těchto příležitostí
a možností na příznivý budoucí rozvoj či nikoliv.
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Klíčové faktory ovlivňující efektivitu léčby v terapeutické
komunitě pro drogově závislé 1
Key factors influencing the efficacy of community based
drug addiction treatment
Miroslav Horák, Kristina Somerlíková

Abstrakt:
Tento konferenční příspěvek obsahuje prezentaci aktuálních dat z výzkumu retence
interních pacientů terapeutických komunit v České republice, Peru a Nikaragui, který probíhá
od září 2013 a v současné době se nachází v předposlední fázi realizace. Data jsou
shromažďována po dobu jednoho roku v 5 rehabilitačních zařízeních prostřednictvím škály
„Dimensions of Change“ (DCI) poskytnuté RAND Corp. (Boston, USA). Následně jsou
podrobena statistické analýze pomocí analýzy rozptylu a metod následného testování a
interpretována na základě poznatků z terénního výzkumu a zúčastněného pozorování.
Výsledkem je identifikace klíčových proměnných na škále, které spadají do jednoho z 8
faktorů stanovených autory škály. V souvislosti s opakováním klíčových proměnných č. 9 a
48 během všech měření je přitom zřejmé, že rozhodujícími faktory jsou odpovědnost vůči
komunitě, ve které se pacient rehabilituje, a rozpoznání problému, který je příčinou jeho
závislostního chování.

Klíčová slova:
drogová závislost, terapeutická komunita, efektivita

Abstract:
This contribution contains a presentation of current data from the research on retention
of inpatients in therapeutic communities in the Czech Republic, Peru and Nicaragua, which
has been initiated in September 2013 and is at the moment in its penultimate stage of
implementation. Data are collected during the period of one year in five rehabilitation centers
using a "Dimensions of Change" scale (DCI) provided by RAND Corp. (Boston, USA).
Subsequently they are statistically analyzed by t-test and confidence intervals method and
interpreted on the basis of findings from the field research and participant observation. As a
result there are key variables identified on the scale, which fall into one of 8 factors set by the
authors of the scale. Thanks to the repetition of key variables no 9 and 48 during each
measuring is evident that the responsibility towards the community in which the patient is
treated, and recognition of the problem causing his addictive behavior belong among the
most important factors influencing the treatment efficacy.

Keywords:
drug addiction, therapeutic community, efficacy
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v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui“ (dále jen „projekt“) financovaného z prostředků
IGA FRRMS.
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Úvod:
Závislost, a to ať už jakéhokoliv typu, představuje fenomén, který významně ovlivňuje
kvalitu lidského života. Má vliv na fyzické a psychické zdraví člověka, ovlivňuje jeho sociální
vztahy a osobnostní rozvoj. Klasifikace poruch spojených s užíváním alkoholu a ostatních
návykových látek se od roku 1994 řídí dle MKN-10. (Nechanská et al. 2011: 7)
Soustředíme-li naši pozornost na závislost na návykových látkách neboli toxikomanii,
zjistíme, že se jedná o jev, který je výhradně spjat s fungováním tzv. moderní společnosti.
Dle Torrese (2009), který prováděl výzkum u kmene Aguaruna v peruánské Amazonii, se
toxikomanie v tradičních společnostech nevyskytuje. Psychoaktivní látky jsou zde totiž
užívány obřadním způsobem. 2
Příčinou existence toxikomanie v euroamerické společnosti je sekularizovaný přístup
k látkám vyvolávajícím změněné stavy vědomí, jejich abúzus, resp. nekontrolované užívání,
které by zamezilo vzniku nežádoucích účinků a výskytu sociálně-patologických jevů.
Individuální kořeny závislosti mohou mít různý, často obtížně identifikovatelný původ;
jejich odkrytí je navíc často ztíženo kulturními, společenskými a ekonomickými rozdíly. Ve
snaze o konceptualizaci závislosti na návykových látkách se setkáme s různými přístupy,
např. s pojetím závislosti jako chronické nemoci (Christo, 1995; Silverman, DeFulio, &
Sigurdsson, 2012), závislostí interpretovanou v termínech posedlosti (Borras et al., 2010),
spekulativní je vysvětlení závislosti z genetického hlediska. (Drews, 2000)
Fišerová (2000) tvrdí, že řada závislostí je doložitelně zatížena rodovou dispozicí (např.
alkoholismus); svou roli hrají i genderové rozdíly a zvýšená reaktivita a citlivost nezralých
jedinců. Kalina et al. (2003: 78-81) píše v této souvislosti o různých modelech závislosti,
např. biomedicínském, bio-psycho-sociálním, harm reduction, morálním a spirituálním,
holistickém aj. 3
Dle našeho názoru je závislost ve své povaze jevem multifaktoriálním
a reverzibilním, přičemž k léčbě závislosti existují dva základní přístupy: totálně-abstinenční
a substituční. Setkáme se však také s jinými, alternativními přístupy (viz níže). V ČR lze
podstoupit léčbu ambulantní (ordinace pro alkoholismus a (jiné) toxikomanie, stacionární
programy, strukturované programy následné péče) a rezidenční (terapeutické komunity,
specializovaná oddělení nemocnic, psychiatrické léčebny).
Podle délky rehabilitačního programu rozdělujeme léčbu na krátkodobou (4-8 týdnů),
střednědobou (3-6 měsíců) a dlouhodobou (déle než 6 měsíců).
Situace v zahraničí je v tomto směru obdobná.

Vzhledem k tomu, že takovýto způsob užití je považován za sociálně přijatelný, nedochází zde navíc ke
stigmatizaci uživatelů drog a jejich vyčlenění z normální společnosti.
3
Problematiku vzniku závislostního chování a jeho konceptualizace je možné studovat také z historického
hlediska. Tomu jsme se ale již věnovali na jiném místě. (Horák, 2013)
2
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Graf 1: Počet pacientů v ambulantních psychiatrických zařízeních v letech
1992-2008.
Zdroj: Nechanská et al. 2011: 18

Co se psychiatrických lůžkových zařízení týče, v roce 2008 bylo celkem evidováno 7950
hospitalizací pro poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu a 5264
hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek. (Nechanská
et al. 2011: 55, 57)

Graf 2: Počet osob léčených v ČR v substituční léčbě
v letech 2000-2009 podle pohlaví.
Zdroj: Nechanská et al. 2011: 87
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Výzkumný záměr:
Vzhledem k tomu, že podobné statistiky, jako jsou uvedeny výše, neexistují pro
terapeutické komunity (TK), zvolili jsme si je pro náš výzkumný záměr. Domníváme se totiž,
že tento typ zařízení vykazuje při léčbě drogové závislosti nejvyšší účinnost.
(Vanderplasschen 2014: 41-56)
Premisami této hypotézy jsou: 1) dlouhodobá léčba (déle než 6 měsíců), 2) izolace
interních pacientů od většinové společnosti v mikrokosmu relativně uzavřeného prostředí
komunity, 3) strukturovaný program zaměřený na transformaci osobnosti pacienta
a závislostních vzorců jeho chování, 4) zpevňování společenských vztahů ve skupině se
silnou sociální kohezí. (Šafr, Bayer, & Sedláčková, 2008)
Během předchozího longitudinálního výzkumu jsme zkoumali dlouhodobou léčbu
v peruánské TK Takiwasi (Centro de rehabilitación de toxicómanos y de investigación de
medicinas tradicionales, Tarapoto, San Martín), kde se při rehabilitaci závislých využívá
principů tradiční domorodé medicíny peruánské Amazonie 4 aplikované v kombinaci
s psychoterapií po dobu 9-12 měsíců. (Horák, 2013) Statistická analýza klientských zpráv
z let 1999-2009 ukázala, že 27 % interních pacientů z Takiwasi dovedlo svou rehabilitaci do
takového stavu, že byli terapeutickým týmem považováni za vyléčené. 5
Vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že tento údaj je srovnatelný se zařízeními podobného
typu v Evropě i jinde, rozhodli jsme se pokračovat ve spolupráci s Takiwasi a zahájit
srovnávací výzkum. V návaznosti na to jsme oslovili všech 14 českých komunit sdružených
do Sekce terapeutických komunit Asociace nestátních organizací (A.N.O.). Do výzkumu se
zapojily TK Renarkon (Čeladná), TK Sejřek a Zařízení sociální intervence Kladno-Dubí. Díky
projektu NIKAZAM (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0028) se nám pak podařilo navázat spolupráci
s nikaragujskou TK Centro de especialidades en adicciones (CEA, Managua).
Všechna zmiňovaná zařízení poskytují dlouhodobou léčbu interním pacientům
obdobného typu, ačkoliv v ČR je terapie založena na totální abstinenci a v Nikaragui na
přepracovaném modelu Anonymních alkoholiků. (Anonymní alkoholici, 1996)
Cílem stanoveného výzkumného záměru bylo přitom nejen nabídnout klientům, kteří
neúspěšně absolvovali léčbu v ČR, alternativní formu terapie jiného či obdobného typu
v zahraničních podmínkách, ale především zjistit, které faktory ve skutečnosti přispívají
k zajištění efektivity rehabilitačního programu v TK.

Profil pacienta:
Dle dostupné literatury a vlastního šetření v TK se podařilo zjistit, že k nejvíce užívaným
psychoaktivním látkám v České republice patří tabák. Velmi častý je také výskyt
polytoxikomanie a konzumace stimulačních drog, zejm. pervitinu. (viz graf č. 3).
V peruánské TK Takiwasi byla u pacientů v letech 1999-2009 nejvíce obvyklá závislost
na alkoholu (65 %), dále na cannabis (54 %) a kokainové pastě (39 %). (Horák 2013: 21).
Během zúčastněného pozorování v TK CEA v Nikaragui bylo zjištěno, že se zde
klienti nejčastěji léčí ze závislosti na kokainu a heroinu. Přesné statistiky z tohoto
zařízení dosud nejsou dostupné.

4

Klíčovým prvkem tohoto typu léčby je ritualizované užívání rostlinných látek s psychoaktivními
účinky, zejm. ayahuasky (odvar z liány Banisteriopsis caapi a listů keře Psychotria viridis).
5
Ze zúčastněného pozorování a obsahové analýzy semi-strukturovaných interview
s pacienty je nicméně evidentní, že se v Takiwasi najdou i tací, kteří se drogové závislosti zbavili za
dobu kratší devíti měsíců. Pokud je vezmeme v potaz, indikátor úspěšnosti vystoupá na 70 %.
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Graf 3: Podíl užívaných psychoaktivních látek u českých pacientů
"živé kartotéky" v letech 1993-2008.
Zdroj: Nechanská et al. 2011: 22

Metodologie:
Pro dosažení cíle výše uvedeného výzkumného záměru jsme si jako klíčový indikátor
zvolili retenci neboli schopnost pacienta setrvat v léčbě po předepsanou dobu stanovenou
odborným personálem. (Edelen et al. 2007) Pro měření retence nám byla RAND Corp.
(Boston, USA) poskytnuta škála „Dimensions of Change“ (DCI), kterou po překladu do
českého a španělského jazyka distribuujeme ve zmiňovaných TK po dobu jednoho roku
počínaje zářím 2013. Šířením škály DCI je v každém zařízení pověřen jeden odpovědný
zaměstnanec (terapeut), který dohlíží nad jeho správným vyplněním po 0, 1, 3, 6 a 9
měsících. 6
Sesbírané škály jsou posléze transkribovány studentkou, která se podílí na realizaci
„projektu“. Získaná data jsou po přepisu statisticky analyzována analýzou rozptylu
a grafickou metodou následného testování pomocí konfidenčních intervalů. Na škále jsou
průběžně identifikovány klíčové proměnné, které mají vliv na retenci pacientů. Ty jsou dále
podrobeny kritickému rozboru v návaznosti na poznatky získané z terénního výzkumu,
zúčastněného pozorování a realizace semi-strukturovaných interview s interními pacienty
rehabilitačních zařízení.

Výsledky:
Data, analyzovaná po každém dílčím měření, jsou průběžně podrobována rozboru,
přičemž výsledky slouží jako podklad pro dílčí výstup v rámci „projektu“. V současné době
jsou k dispozici výsledky předposledního měření, které proběhlo v červnu 2014. Dle těchto
výsledků se jako statisticky vysoce průkazné jeví proměnné č. 9, 12, 42, 48, jimž odpovídají
tyto faktory: odpovědnost komunity (9, 12), introspekce a osobní řízení (42) a rozpoznání
problému (48). Pozoruhodné přitom je, že proměnné č. 9 a 48 se vyskytly také při všech
předchozích měřeních, tzn. již bylo ověřeno, že zvolená metoda poskytuje průkazné
výsledky.

6

Nulou se na tomto místě míní nejpozději týden po zahájení léčby.
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Proměnná č. 9 („K tomu, aby program fungoval, je nutné, aby se do něj zapojil každý“)
dokládá, že pacienti kladou různý důraz na význam vzájemného soužití v komunitě na
začátku, uprostřed a na konci terapeutického programu. Také odráží důležitý význam koheze
terapeutické skupiny, která je nutnou podmínkou pro zajištění účinnosti léčby.
U proměnné č. 9 bylo navíc dříve zjištěno, že se vyskytují výrazné rozdíly v názorech u
pacientů rehabilitovaných po dobu 0-6 a 3-6 měsíců. Změny v názorech v průběhu 3. měsíce
mohou být v tomto případě ovlivněny iluzorní představou některých pacientů, kteří si myslí,
že ústup abstinenčních příznaků je známkou kompletní rehabilitace.

Graf 4: Změny v postojích pacientů s ohledem na význam soužití v komunitě.
Zdroj: vlastní zpracování

U proměnné č. 48 („Moje postoje, pocity a chování mi mohou způsobit rodinné
problémy“) byl zjištěn statisticky vysoce průkazný rozdíl mezi pacienty rehabilitovány po
dobu 0-3 a 0-6 měsíců. Během dřívějších měření pak byl zjištěn rozdíl také
u proměnných č. 43 a 45, které se vztahují k působení závislostní struktury osobnosti na
fyzické zdraví a profesní život.
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Graf 5: Změny v postojích pacientů s ohledem na vliv závislosti na situaci
v rodině.
Zdroj: vlastní zpracování

Shrnutí:
Závislost představuje fenomén multidimenzionální a multifaktoriální povahy. Návykové
chování není způsobeno pouze jediným izolovaným faktorem, nýbrž je zapříčiněno a
udržováno v chodu různými kontextuálními proměnnými fyziologické, psychologické, sociální
a spirituální povahy. Ke klíčovým faktorům ovlivňujícím efektivitu léčby v TK patří
odpovědnost
vůči
komunitě,
ve
které
se
pacient
rehabilituje,
a rozpoznání problému, který je příčinou jeho závislostního chování.
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Analýza rozpočtů suburbánních obcí
The Municipal Budget´s Analysis in Sub-urban Villeages
Markéta Höschlová, Vladimíra Šilhánková

Abstrakt:
Příspěvek se soustřeďuje na analýzu municipálních rozpočtů v obcích, které podléhají
významnému soudobému fenoménu suburbanizace. Cílem příspěvku je tedy prezentovat
kvantifikaci celkových nákladů vynakládaných obcemi v suburbánních zónách na zajištění
provozu a fungování suburbia v přepočtu na jednoho obyvatele na příkladu vybraného
souboru suburbií. Pro tuto práci byl vybrán soubor suburbií, které se nacházejí v blízkosti
hlavního města Prahy, přesněji se jedná o sídla, která spadají do ORP Říčany u Prahy, kde
probíhá proces suburbanizace nejvýrazněji.

Klíčová slova:
suburbanizace, municipální rozpočet, ekonomické dopady, ORP Říčany u Prahy

Abstract:
The paper is focused on municipal budget´s analysis in villages whose are under
contemporary phenomena of suburbanization. The paper´s aim is to present the
quantification of total costs expended from municipal budgets in suburban zones to
guarantee operating and function of suburbia per capita. As an example the settlements in
region Říčany u Prahy are shown where the process of suburbanization is the most
makeable.

Key words:
suburbanization, municipal budget, economical impact, Region Říčany u Prahy

Úvod
Tato práce se soustřeďuje na analýzu municipálních rozpočtů v obcích, které
podlehají současnému fenoménu rezidenčního suburbie. Tento fenomén zažívá velký
rozmach v České republice přibližně od 90. let minulého století.
Suburbium je z pohledu široké veřejnosti ztělesněním ideálu bydlení, který bychom
mohli popsat jako sídelní strukturu charakteristickou plošnou zástavbou rodinných domů
nebo jiných obytných jednotek obklopených rozlehlými zahradami. Tato sídelní struktura je
zároveň specifická i pro téměř nulovou přítomnost služeb nebo pracovní příležitosti, kde by
obyvatelé suburbie uspokojily zbývající potřeby. (Hnilička, 2012)
Suburbium z toho důvodu zároveň můžeme označit i jako životní styl obyvatel, kteří
takovou sídelní strukturu obývají, jelikož jsou nuceni přizpůsobit své životní návyky, aby
zbývající potřeby uspokojovali v nejbližších městských strukturách, které pracovní příležitosti
a služby nabízejí. Z toho důvodu vůbec není výjimečné, že téměř každý obyvatel suburbie
vlastní osobní automobil, který podstatně zvyšuje komfort a hlavně pomáhá překonávat
nedostatky suburbánního stylu bydlení. (Sýkora, 2002)
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Suburbium však neovlivňuje pouze obyvatele, kteří zde bydlí, ale hlavně se výrazně
projevuje na fungování obce, přesněji řečeno vyvolává na obce tlak, právě kvůli zmíněné
absenci veřejných služeb, které obec do jisté míry musí zajistit, aby uspokojila dostatečně
nový příliv obyvatel.
Mezi tyto služby se nejčastěji řadí zřizování a údržba místních komunikací, vodovodů,
kanalizace, čištění odpadních vod, atd. až po ty, které vyplývají z nároků větší skupiny
přistěhovalých obyvatel, jako například mateřské školy, základní školy, policie, atd.
Práce se proto soustřeďuje na ekonomickou otázku, s tím, že se pokouší popsat
ekonomické dopady pro obce, které podléhají procesu rezidenční suburbanizace.
Stěhováním velkého množství obyvatel z měst do přilehlých lokalit vznikají suburbánním
obcím velké náklady na veřejné služby, ale samozřejmě i příjmy plynoucí právě z nových
obyvatel. Otázkou však je, zda tyto příjmy převyšují výdaje obce. Zde vzniká otázka, zda
vůbec může obec, která se zcela proměnila nebo se právě transformuje do suburbia,
dlouhodobě ekonomicky přežít nebo pracovat alespoň s vyrovnaným obecním rozpočtem.
Cílem práce je tedy pokusit se vyčíslit celkové náklady vynakládané obcí
suburbánního typu na zajištění provozu a fungování základních služeb suburbia
v přepočtu na jednoho obyvatele na příkladu vybraného souboru suburbií. Pro tuto
práci byl vybrán soubor suburbií, které se nacházejí v blízkosti hlavního města Prahy,
přesněji se jedná o sídla, která spadají do ORP Říčany u Prahy, kde probíhá proces
suburbanizace nejvýrazněji.

Vymezení zkoumaného území – ORP Říčany u Prahy
Pro výpočet byly vybrány obce, které se nacházejí ve Středočeském kraji,
tj. v suburbánní oblasti Prahy, konkrétně v okrese Praha – Východ a jsou součástí ORP
Říčany. Říčany samotné splňují podmínky velmi suburbanizované obce a vybrané obce
odpovídají vymezení suburbií dle Ouředníka a Temelové. (Ouředníček, Temelová, 2012) Pro
představu lze uvést, že mezi lety 1997 - 2007 zde bylo postaveno téměř 900 nových
bytových jednotek a podle sociálního průzkumu byla zjištěna nespokojenost obyvatel týkající
se nedostupností veřejných služeb nebo jejich nedostatečnou kvalitou a samozřejmě
nutností jezdit automobilem do práce a pro služby (například obchody).
Obce, na které se bude aplikovat výpočet, jsou dále specifikovány jako obce
s nejvyšší mírou rezidenční suburbanizace. Z těchto obcí jsou tudíž vybrány pouze ty, jež
splňují definici 1. suburbánní zóny. (Novák, Ouředníček, Špačková, 2013) Tím vznikl soubor
14 obcí vhodných pro aplikaci výpočtu. Jsou jimi: Herink, Hrusice, Kamenice, Kostelec
u Křížků, Křenice, Kunice, Louňovice, Mukařov, Nučice, Nupaky, Sulice, Světice, Svojetice a
Tehov.

Rozpočet obce
Rozpočet všeobecně je nástroj každého územního celku, který nejenom usnadňuje
přerozdělování prostředků na různé aktivity a služby, ale také má několik funkcí podporující
vnitřní rozvoj obce.
V první řadě ukazuje celkové hospodaření obce s finančními prostředky, přesněji
ukazuje přehled nebo bilanci příjmů a výdajů, se kterými obec operuje. Z bilance mohou vyjít
pouze dva výsledky, přičemž přebytek znamená, že obec vydělává více, než musela vydat
na výdajích a schodek, který je již méně příznivý, jelikož znamená, že obec prodělává.
Další funkcí obecního rozpočtu je určitá regulace aktivit obce. Může teoreticky
představovat finanční rozvahu, respektive ukazuje, kolik si obec může dovolit utratit a pokud
možno přizpůsobit své jednání tak, aby kroky spojené s vynakládáním financí, přispěly
příznivějšímu vývoji obce.
Obecní rozpočet také může pomoci rozhodnout ohledně otázky prosazování cílů
obecních a regionálních politik. Jelikož obecní rozpočet vypovídá o finančních možnostech
dané obce, musí daná obec uvážit, jaké množství finančních prostředků a jaká aktivita bude
z jejich rozpočtu podporována. (Provazníková, Sedláčková, 2011)
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Specifika rozpočtu suburbia
Z pohledu tvorby rozpočtu jsou suburbánní obce ve stejné pozici jako všechny ostatní
obce, v praxi ale je patrné, že rozpočet hospodaření těchto obcí tj. i jejich rozpočet je ale
rezidenční suburbanizací zásadně ovlivněn. Rezidenční suburbanizaci jsme si již výše
specifikovali pomocí charakteristických znaků a procesů, které v obci probíhají nebo teprve
proběhnou.
Jak již bylo uvedeno, předmětem našeho zájmu jsou obce, které spadají do
1. suburbánní zóny (nejsilnější suburbanizace) (Novák, Ouředníček, Špačková, 2013), která
je specifikována podmínkami vycházejícími především z dat sledující migraci nebo přesun
obyvatelstva z jádrových měst do přilehlých obcí a výstavbu bytových jednotek v takové obci.
Díky těmto kritériím vznikl i samotný seznam zkoumaných obcí tak, jak byl uveden výše.
(Novák, Ouředníček, Špačková, 2010)
Suburbanizace samozřejmě zasahuje i do rozpočtu jednotlivých obcí. Její dopad tak
není pouze „viditelného“ charakteru v podobě výstavby rodinných domků například, ale také
ovlivňuje mechanismus budoucího rozvoje obce. Můžeme na základě suburbanizačních
procesů předpokládat, jak bude rozpočet obce postihnuté suburbanizací vypadat.
Příjmy a výdaje rozpočtu suburbia
Jak tedy vypadá rozpočet obce, která se pomalu noří nebo se už zcela
transformovala do typického suburbia?
V příjmové části rozpočtu je v první řadě tvořen sdílenými daněmi z příjmů fyzických a
právnických osob, které jsou vybírané centrálně a nadále přerozdělované procentuálně
jednotlivým úrovním veřejné správy podle platného zákona (Zákon č. 243/2000 Sb.) a podle
dalších kritérií jako je počet obyvatel nebo rozloha obce. Předpokladem u tohoto příjmu obce
je celkem vysoké očekávání velkého objemu financí, hlavně co se týče daně z příjmu
fyzických osob. Suburbanizace totiž přináší ve velkém počtu nové obyvatele, takže i velký
příliv finančních prostředků do rozpočtu obce. Nicméně je zde jeden problém, a to trvalé
bydliště nových obyvatel. Reálná migrace obyvatel, kteří se stěhují směrem z města na
předměstí, totiž ještě neznamená, že zde budou mít i oficiální trvalé bydliště, což je bohužel,
velmi nevýhodná situace pro obce, kde obyvatelé i bez oficiálního trvalého bydliště reálně
bydlí. Tím pádem obce přicházejí o část sdílených daní z příjmu fyzických osob.
Důvodem může být například určitá alokační výhoda, která vyplývá z nedostatečné
finanční kontroly živnostníků ve velkých městech. Jsou známy případ, že oficiálně v suburbii
má trvalé bydliště manželka na mateřské dovolené s dětmi a ekonomicky aktivní člen
domácnosti si ponechá oficiální trvalé bydliště ve velkém městě tj. v našem případě v Praze.
Na druhou stranu je třeba zvážit i druhé hledisko, které se týká spíše zaměstnanců
žijících v suburbiích a dojíždějících do velkých měst za prací. U takového typu obyvatel lze
předpokládat, že pravděpodobně kvůli hypotéce budou muset mít v suburbiu i trvalé bydliště.
Tento předpoklad už ale není vidět v daních z příjmu právnických osob. Spíše se realita bude
v tomto ohledu vyvíjet negativně, jelikož je předmětem zkoumání rezidenční suburbanizace,
nikoli komerční, která by v tomto ohledu zřejmě hrála primární roli. Z tohoto důvodu bude ve
výpočtu příjem od právnických osob zanedbán, jelikož by nejspíše zaváděl a hlavně
zkresloval dopad rezidenční suburbanizace. Tento příjem by totiž s největší
pravděpodobností plynul z velkých výrobních nebo skladovacích budov, které jsou právě
typickým znakem komerční suburbanizace, která není předmětem zkoumání této práce.
Podstatným příjmem suburbia však bude daň z nemovitosti, která stoprocentně
připadá obci, pokud se nemovitost nachází na území obce. Z pohledu suburbanizace
předpokládáme početnou výstavbu nemovitostí, především pak rodinných domů a jiných
obytných jednotek. Jediným problémem může být samotná cena nemovitosti, ze které se
daň odvíjí, respektive záleží na velikosti nemovitosti neboli obytného domu.
Suburbium také může získat menší příjem z poplatků, kterých je několik (poplatek ze
psů, poplatek z ubytovací kapacity, atd.). Protože předmětem této práce je zkoumání
suburbanizace bude pozornost věnována jen těm poplatkům, které se suburbanizací mohou
nějakým způsobem souviset, a to jsou poplatky za komunální odpad, jelikož s nárůstem
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obyvatel a obytných jednotek roste zkrátka i odpad, který obyvatelstvo vyprodukuje a který
se musí i náležitě zlikvidovat a poplatek za zhodnocení nemovitosti přípojkou vodovodu a
kanalizace, u kterého lze předpokládat také větší objem příjmu z důvodu nárůstu
nemovitostí, respektive výstavby rodinných domů nutně připojených na základní
infrastrukturu. Poplatek je hlavně zaveden, aby pokryl alespoň část nákladů, které obec musí
vynaložit na stavbu infrastruktury. Potíž je v jeho jednorázovém zaplacení, které s největší
pravděpodobností nemůže pokrýt ani náklady na pořízení infrastruktury, a už vůbec
nepokrývá náklady spojené s její údržbou.
Posledním možným příjmem jsou pak dotace a nedaňové příjmy, které představují
hlavně úvěry poskytnuté obci a například dividenda. Tyto příjmy budou v práci zanedbány,
jelikož nesouvisí s procesem suburbanizace v obci.
Co se výdajů obce týče, nebudou v práci děleny na běžné a investiční výdaje, jelikož
spolu navzájem souvisí. Pro lepší přehlednost a návaznost, budou výdaje suburbie děleny
podle jednotlivých veřejných služeb vytížených a využívaných nejvíce z důvodu vysoké
suburbanizace.
Suburbanizace se celkově projevuje velkou migrací obyvatel do daného předměstí.
S tím souvisí výstavba rodinných domů, ale také neúměrné zatížení komunikací, způsobené
v první řadě stavební technikou, která obcí zpravidla pouze projíždí, a v další řadě jsou
silnice využívány hojně obyvateli, kteří jsou závislí na automobilech, aby pohodlně dojeli do
práce a do dalších služeb, které suburbium neposkytuje nebo je poskytuje, ovšem v malé
míře. Každodenním neúměrným využíváním rostou náklady obce na údržbu povrchu silnic,
ale také musíme počítat i se samotnou výstavbou dopravní sítě. S tím nadále souvisí i
pořízení veřejného osvětlení, nejenom nákup lamp, ale i následná údržba a energie, kterou
spotřebovávají. To vše pak musí zaplatit obec, stejně jako výstavbu sítě technické
infrastruktury (vedenou většinou pod povrchem vozovky), respektive vodovodu, kanalizace,
plynovodu, rozvody elektrické energie a samozřejmě nesmí se zapomenout taktéž na
budoucí náklady plynoucí ze správy těchto objektů. Lze tedy říci, že výstavba rodinných
domů velmi zatěžuje rozpočet obce, jelikož s touto výstavbou souvisí nemalé množství
veřejných služeb. V zimních obdobích pak přibývá ještě k údržbě povrchu komunikací i
posypy nebo odstranění napadaného sněhu, který znemožňuje efektivní využívání vozovek.
S touto zimní údržbou a nárůstem silniční sítě souvisí i nutné rozšiřování vozového parku a
počtu zaměstnanců i nákup většího množství materiálu potřebného k odklízení sněhové
pokrývky. Obec v tomto případě má i možnost najmout externí firmu, která tuto službu
obstarává. Nicméně je otázka, zda je tento druh rozhodnutí ekonomicky a provozně
výhodnější.
S nárůstem počtu rezidencí rostou pak požadavky obyvatel na svoz a zpracování
komunálních odpadů. Obec sice vybírá poplatky pokrývající alespoň částečně náklady, ale je
velmi nepravděpodobné, že by pokryly i náklady na nákup a provoz vozového parku a hlavně
samotné zpracování odpadu.
V poslední řadě nelze nezmínit i náklady na veřejnou dopravu, která sice neexistuje v
každé obci, ale pokud se nachází na území obce, je nutné pokrýt náklady na nákup vozů
veřejné dopravy a údržbu i stavbu zastávek. (Höschlová, 2014)
Metodika výpočtu
Tato část práce se tedy zaměřuje na to, jak lze vypočítat náklady na jednoho
obyvatele v suburbiu, kterou obec v konečné fázi zaplatí. Náklady na jednoho obyvatele lze
vypočíst tak, že náklady obce spojené s výstavbou suburbia (popsáno výše) a jejím
provozem budou očištěny o příjmy, které odtud pro obec naopak plynou. Jedná se tedy o
náklady a příjmy, které vznikají v krátkodobém časovém horizontu, přibližně do jednoho roku
od stavby i zabydlení jakékoli obytné jednotky nacházející se v daném suburbiu.
Do výpočtu jsou zahrnuti všichni obyvatelé dané obce, jelikož stávající i nově
přistěhovalí obyvatelé se podílejí na opotřebení majetku obce stejnou měrou, například
opotřebení silnic. Tím pádem se všichni podílejí na nákladech obce určených na údržbu
vozovky. Na druhou stranu se musí brát v potaz všichni obyvatele i z pohledu pořízení nové
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silnice, kterou ale taktéž mohou využívat stávající obyvatelé, nebo obec může tento náklad
vynaložit i na modernizací stávajících komunikací, které slouží spíše starousedlíkům.
Do výpočtu jsou zahrnuty náklady a příjmy obce/suburbia, které jsou uvedeny
v samotném rozpočtu dané obce, jelikož jsou tyto údaje nejpřesnější a hlavně reálné.
Vypočet by samozřejmě mohl vycházet i z průměrných cen na údržbu a pořízení určité
výbavy, ovšem zde vzniká riziko zkreslení cen z důvodu regionálních cenových rozdílů, ale
také může být cena za materiál zkreslena časově (i například z důvodu ekonomických krizí,
kdy ceny kolísají).
Rozpočty jsou sledovány v časovém horizontu pěti let a v konečné fázi výpočtu,
budou náklady zmenšené o příjmy obce či suburbia meziročně zprůměrovány a přepočteny
na jednoho obyvatele. Tím budou získány náklady na jednoho obyvatele daného suburbia.
Jelikož jsou sledovány rozpočty nejenom v časovém intervalu, ale i propočet je proveden na
soustavu suburbií spadajících do stejného administrativního území ORP Říčany u Prahy,
budou následně sečteny získané výsledky jednotlivých suburbií a výsledek následně vydělen
jejich počtem, respektive zprůměrován tak, aby bylo možné získané výsledky zobecnit.
(Höschlová, 2014)

Příklad výpočtu pro obec Nučice
Dle výše uvedené metodiky byl proveden výpočet pro zmiňovaný soubor 14 obcí. Pro
potřeby tohoto článku je uveden jako příklad výpočet provedený pro obec Nučice. Výpočty
pro všechny další obce je možné dohledat in Höschlová (2014).
Obec Nučice se rozkládá na ploše o velikosti 497 ha, z toho 385 ha zabírá orná
plocha a dalších 9 ha představuje zastavěná plocha. Průměrný věk se zde pohybuje o trochu
výše, než je u suburbanizovaných obcí obvyklé, přesněji se jedná o průměrný věk 41,6 let.
V obci se nachází mateřská škola a dvě hřiště. (ČSÚ, 2013) Z toho lze usoudit, že obec se
více zaměřuje na podporu mladých rodin a hlavně dětí. Dokonce i v územním plánu se obec
především zaměřuje na vytvoření, co možná nejzdravějšího a nejvhodnějšího prostředí pro
zástavbu rodinných domů a životní styl rodinného života.
Územní plán prosazuje hlavně výstavbu cyklostezek a stezek pro pěší a snaží se i o
nejvhodnější úpravu komunikací a chodníků, aby bylo možné se v obci pohybovat
přirozenějším způsobem, než pouze automobilovou dopravou. Zaměřuje se i na rezidenční
čtvrtě, kde plánuje zúžení místních komunikací, popřípadě je přeměnit na jednosměrné ulice,
ve kterých bude více bezpečno pro chodce. S tím souvisí i záměr vysadit více zeleně a
obnovu veřejných prostranství. (Obec Nučice, 2013)
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Obr. 1: Územní plán obce Nučice

Zdroj: www.nucice.cz

Z územní analýzy je patrné, že tvar celého území obce je poněkud pro výstavbu
nevýhodný a výstavba se může realizovat spíše jenom dvěma směry. Hlavní rezidenční zóna
se nachází ve východní polovině území obce. V této části lze přepokládat i velké dopravní
zatížení.
Následuje rozbor příjmové části rozpočtu obce Nučice, který je uveden v níže
uvedené tabulce.
Tab. 1: Příjmy obce Nučice
Rok

Počet
obyvatel

2008
2009
2010
2011
2012

345
352
352
355
354

Daň z
Daň z
Poplatek
nemovitos
příjmu FO
za TKO
ti

2200000 1700000 1400000
2670000 300000 700000
2210000 720000 770000
2280000 1020000 860000
2600000 1100000 930000

Poplatek
za pitnou
vodu

400000
600000
850000
192500
122000

Poplatek
za ČOV

Celkem

500000
350000
800000
150000
150000
Průměr

6200000
4620000
5350000
4502500
4902000
5114900

Příjmy na
1
obyvatele

17971
13125
15199
12683
13847
14565

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, www.nucice.eu

Z přehledu obyvatelstva je patrný velmi nízký přírůstek obyvatel za celých pět let. Je
zde také vidět, že obec na počtu obyvatel neztrácí příjmy, jako mnoho dalších obcí, plynoucí
z daně z příjmů fyzických osob. Zajímavým jevem je naopak daň z nemovitosti, která vzrůstá
až od roku 2009, stejně jako poplatky za svoz odpadu. Dalším výrazným aspektem je i vývoj
poplatků za vodovod a kanalizaci, kde je možno sledovat nejvyšší nárůst v roce 2010 a
následně se oba zmíněné poplatky rapidně v dalších dvou letech snižují. Obec v celkovém
propočtu dosahovala jednoho z nejvyšších ročních příjmů z celé soustavy sledovaných obcí,
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který představoval neuvěřitelnou hodnotu 14 565,-Kč na jednoho obyvatele za jeden rok ve
sledovaném období.
Tab. 2: Výdaje obce Nučice
Rok

2008
2009
2010
2011
2012

Pozemní
Počet
komunika
obyvatel
ce

345
352
352
355
354

700000
900000
1700000
1270000
1942100

Veřejná
Pitná voda
doprava

ČOV

450000 2000000 4353000
500000 1500000 2598000
550000 1500000 2099500
580000 300000 1769500
775000 809000 1895000

Veřejné Zpracová
osvětlení
ní TKO

325000
265000
120000
365000
325000

223000
1200000
1400000
1800000
2100000
Průměr

Celkem

Výdaje na
1
obyvatele

8051000
6963000
7369500
6084500
7846100
7262820

23336
19781
20936
17139
22164
20671

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, www.nucice.eu

Z tabulky výdajů obce lze vyčíst zvyšující se náklady na pozemní komunikace, které
spíše byly vynaloženy na rekonstrukce stávajících vozovek, nežli na novou výstavbu, jelikož
počet obyvatel a tudíž rodinných domů není až tak výrazný. Velmi podobný trend je pak
zaznamenán i u výdaje finančních prostředků na veřejnou dopravu, která se také nemusí
kvůli zanedbatelnému přírůstku přizpůsobit, popřípadě rozšířit svou kapacitu.
Obec však „ušetřený“ finanční obnos investovala v letech 2008 až 2010 do úpravy
rozvodu pitné vody a kanalizační sítě. Dále sledujeme, že veřejné osvětlení prošlo nejspíše
modernizací a v posledním sloupci se nachází vývoj nákladů na svoz a zpracování
komunálního odpadu, který kopíruje trend počtu obyvatel. Roční náklady obce Nučice
se v konečné sumarizaci rovnaly výsledku -20 671,-Kč na jednoho obyvatele za jeden rok ve
sledovaném období.
I přes vysoké příjmy obce však je patrný schodek rozpočtu Nučic, který v konečné fázi činil
ročně na jednoho obyvatele ve sledovaných položkách -6 106,-Kč za sledované období.

Celkové výsledky za sledované obce
Na závěr je možné shrnout získané jednotlivé výsledky hospodaření obcí a zjistit tak
konečný výsledek, kolik sledované obce v suburbánní zóně vydělávají či kolik prodělávají
v přepočtu na jednoho obyvatele, který v dané obci žije.
Tab. 3 Celkový přehled výsledků hospodaření za sledované obce
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Zdroj: vlastní zpracování

Z tabulky vidíme nejenom jednotlivé výsledky za sledované období 2008-2012 a
posuzování rozpočtů za jednotlivé obce, ale vyčteme zde i celkový výsledek hospodaření
obcí, který je uveden v Kč. Průměrný roční výsledek představuje minusovou hodnotu ve
výši -4 884,-Kč v přepočtu na jednoho obyvatele. Tím pádem můžeme prohlásit, že naše
hypotéza byla potvrzena a že sledovaný soubor suburbií průměrně prodělává (o zmíněnou
částku) na jednoho obyvatele za jeden rok.
Pro lepší vizuální představu zjištěného výsledku je uveden i sloupcový graf
znázorňující zjištěné výsledky.
Graf 1 Celkový přehled výsledků hospodaření za sledované obce

Zdroj: vlastní zpracování

Závěr
Proces suburbanizace, přesněji rezidenční suburbanizace, je specifický pro rozsáhlý
rozvoj obytné zástavby v zázemí velkých měst, zejména Prahy, kde dochází k výraznému
přesunu – migraci obyvatel z městských sídel do přilehlých oblastí, zejména malých obcí.
Tento proces migrace a výstavby v obcích v zázemí velkých měst, můžeme říci
v předměstích, je spojen s velkým zatížením hlavně dopravní sítě, která je zatížena už
v první fázi suburbanizace, kdy komunikace využívá stavební technika a v následujících
letech je zpravidla plně využívána samotnými obyvateli, kteří téměř denně dojíždějí do práce
a za službami, které se v obci nenacházejí. S rozvojem nových komunikací souvisí i nutnost
zřízení veřejného osvětlení, které poskytuje v nočních hodinách bezpečnost chodcům.
Místní komunikace však nejsou jedinými stavbami na území obce, které podléhají
zátěži velkého počtu obyvatel. S velkou výstavbou převážně rodinných domů souvisí také
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větší požadavky na vodovodní, kanalizační a elektrickou síť, a můžeme sem také zařadit
rozvody plynovodů. S postupným růstem obyvatel pak může přibýt potřeba i veřejné dopravy,
která spojuje tato předměstí s jádrovým městem.
Tyto zmíněné požadavky nových obyvatel na plnohodnotné služby ovšem zatěžují
obecní rozpočty, jelikož se jedná o významné výdaje na provoz i zřízení nové a kvalitní
infrastruktury, která zároveň musí vyhovovat i kapacitně. Spravování tohoto majetku připadá
zcela obcím, protože jsou jim přiznány takové pravomoci a povinnosti ze zákona.
Ze zákona však obcím připadá i část centrálně vybíraných daní. S ohledem
na rezidenční suburbanizaci neboli příliv nových obyvatel se zde jedná hlavně o daň z příjmů
fyzických osob, která ovšem čelí určité kritice, jelikož samotné přerozdělování této daně
podléhá určitým kritériím. Jedním z hlavních podmínek přerozdělování je počet obyvatel
s trvalým bydlištěm v dané obci, což může být poněkud zavádějící, jelikož se nebere v potaz
počet obyvatel, kteří reálně v určité obci bydlí.
Dalším podstatným příjmem obce je pak daň z nemovitosti, která vlastně
stoprocentně připadá do rozpočtu obce a jejich velikost závisí na samotné velikosti nebo
spíše výměře dané nemovitosti.
Nejmenší význam pak mají výnosy obce plynoucí z poplatků za využívání veřejných
služeb, jako je například poskytování vodovodu a pitné vody, kanalizace a čističky odpadních
vod a sběr a svoz komunálních odpadů. Musíme však zmínit, že málokdy tyto poplatky
pokrývají náklady spojené s těmito službami.
Analýza jednotlivých rozpočtů souboru suburbií, která právě poměřovala
vyjmenované příjmy a výdaje obce za pětileté období, potvrdila, že rezidenční suburbanizace
spíše škodí obecním rozpočtům a ve většině případů byl výsledek záporný. Výsledky byly
následně přepočítány na jednoho obyvatele za jeden rok.
Jednotlivé výsledky, které byly vypočteny po sečtení výnosů a výdajů a přepočítání
na obyvatele, byly nakonec sečteny a zprůměrovány. Tím pádem byl vypočten schodek ve
výši -4 884,-Kč na jednoho obyvatele, který průměrně zatěžuje obecní rozpočet
ve sledovaném území za jeden rok. Obecně se tedy suburbánní rozvoj jeví z pohledu jeho
dopadů do obecního rozpočtu jako dlouhodobě neudržitelný.
Pro zlepšení současné situace lze obcím, které se pomalu mění v suburbia, doporučit
změnu územní politiky, která by v první řadě podporovala rozvoj (ekonomicky výhodných)
komerčních zón (pokud chtějí zachovat obytné i ekonomické prostředí), ve kterých by
stávající obyvatelé suburbie mohli nalézt pracovní příležitosti a tím pádem ulevit zahlcené
dopravní síti. Tyto komerční zóny ovšem mohou mít negativní dopady do obytného či
životního prostředí, které je obyvateli suburbií obvykle velmi vysoce oceňováno a které je
často důvodem pro volbu daného suburbia k novému osídlení.
Další možností by mohlo být také zvyšování hustoty obyvatel v dané obci, čímž by
obec také zmírnila zatížení vozovek, ale také by zmenšila náklady na provozování
a pořizování technické infrastruktury, jelikož by ji využívalo relativně více obyvatel.
Efektivnější by pak byla i veřejná doprava, která by obsluhovala méně rozsáhlé území.
Obec by také mohla více motivovat své občany, aby si přihlásili trvalé bydliště v obci,
čímž by došlo k navýšení sdílené daně z příjmu fyzických osob.
Pokud i tak se obec rozhodne pro podporu výstavby nových obytných jednotek, měla
by spíše upřednostňovat výstavbu řadových domů, které šetří území obce a využívat
brownfields, nikoli zelené plochy.
Vhodné by také bylo řídit samotné stěhování do obce, s tím, že by obec měla
udržovat pomalý mírný růst obyvatel, aby nedocházelo k nepromyšleným a nekvalitním
řešením spojeným s nárůstem počtu obyvatel nebo zbrklé výstavbě obytných prostor.
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Regionální diferenciace environmentálních aspektů
multifunkcionality zemědělství v Česku
The regional differentiation of the environmental aspects of
agricultural multifunctionality in Czechia
Jiří Hrabák

Abstrakt:
Po vstupu do Evropské unie je v Česku implementována společná zemědělská politika, která
je založena na evropském modelu zemědělství. Tento model vychází z konceptu
multifunkčního zemědělství. Zemědělství tak kromě vlastní produkce poskytuje také
nekomoditní výstupy, které mohou vytvářet pozitivní environmentální externality. Vzhledem
k tomu, že Česko je v Evropské unii již 10 let, je možné hodnotit změny českého
zemědělství, ke kterým došlo po vstupu do EU. V příspěvku diskutuji multifunkcionalitu
zemědělství a regionální dopady tohoto konceptu. Multifunkcionalita přiřazuje zemědělství
celou řadu funkcí a v tomto příspěvku se podrobněji zaměřím na funkce spojené s ochranou
přírody a krajiny. Příspěvek se tedy zabývá environmentálními aspekty multifunkcionality
českého zemědělství. Multifunkcionalita je hodnocena za okresy, což je nejnižší možná
regionální úroveň, na které jsou dostupná statistická data. Cílem příspěvku je kvantifikovat
změny environmentální multifunkcionality mezi lety 2005 a 2010 a vytvořit souhrnný
ukazatel, který je založen na bodovací metodě. Hodnocení vývoje environmentální
multifunkcionality indikuje změny českého zemědělství po vstupu do Evropské unie.

Klíčová slova:
multifunkcionalita zemědělství, rozvoj venkova, Česko

Abstract:
The Common Agricultural Policy, which is based on a European model of agriculture, has
been implemented in Czechia since its accession to the European Union. This model is
founded on the concept of multifunctional agriculture. Under such model, agriculture involves
not only production, but also non commodity outputs which serve to create positive
environmental externalities. Ten years have passed since the Czech Republic’s accession
to the European Union, wherefore it is now possible to assess any changes Czech
agriculture has experienced since that moment. In this article, I discuss agricultural
multifunctionality and the regional impacts of the applications of this concept.
Multifunctionality attributes a variety of functions to agriculture and this article will primarily
focus on agricultural functions related to environmental and landscape protection. The article
is therefore concerned with the environmental aspects of the multifunctionality of Czech
agriculture. This multifunctionality is investigated on the level of districts, which represents
the most detail territorial scale for which there is available statistical data. The article
endeavours to quantify the changes in environmental multifunctionality between 2005 and
2010 and to propose a summary indicator which could be based on a point method. The
assessment of the development of environmental multifunctionality indicates the changes
Czech agriculture experienced since the accession to the European Union.
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Úvod
Význam zemědělství se podstatně mění v závislosti na vývoji společnosti. V minulosti
zemědělství plnilo především produkční funkci, která byla v předindustriálním období
doplňována řadou dalších funkcí. Agrární společnost byla na zemědělství závislá
a zemědělství zaměstnávalo většinu obyvatel. V průběhu industrializace se zemědělství
zintenzivňuje, s čímž je spojeno snižování potřeby pracovní síly a také zvyšování tlaku na
přírodní ekosystémy prostřednictvím zvyšování intenzity obhospodařování a využívání
chemických přípravků (Woods 2005). V rámci tohoto vývoje dochází také k procesu
specializace, který je založen na předpokladu zvyšování efektivity zemědělství
prostřednictvím snižování diverzity zemědělských aktivit. Dalším principem tohoto přístupu je
zvětšování výměry farem (Woods 2005) za účelem využívání úspor z rozsahu. Tento proces
je nazýván jako produktivistický přístup (Wilson 2007). Hlavní rozvoj tohoto konceptu nastal
v druhé polovině minulého století. Uplatňování tohoto přístupu přinášelo řadu negativních
dopadů na přírodu a krajinu a proto se v 90. letech minulého století začíná hovořit o krizi
produktivistického zemědělství (Woods 2005).
Východisko z této krize bylo nejdříve spatřováno v post-produktivistických přístupech,
ale po značné kritice (např. Evans, Morfia a Winter 2002) se ustálil pojem přechodu
k multifunkčnímu
zemědělství
(Wilson
2001).
Existuje
celá
řada
definic
a přístupů multifunkčního zemědělství. Nejznámější je přístup poskytování komoditních
a nekomoditních výstupů (Durand a van Huylenbroeck 2003; OECD 2001). Dále byla
definována multifunkcionalita jako spektrum aktivit, které farmáři vykonávají a které se
pohybují mezi produktivismem a neproduktivismem (Wilson 2007). Podle toho, které aktivity
zemědělci vykonávají, můžeme mluvit o míře multifunkcionality farem, která se pohybuje od
silné po slabou multifunkcionalitu. Jiný přístup vyzdvihuje schopnost zemědělství plnit mnoho
funkcí. Multifukcionalitu lze hodnotit podle naplňování jednotlivých funkcí, které lze souhrnně
seskupit podle jednotlivých oblastí na ekonomické, environmentální a sociální funkce
(Huylenbroeck et al. 2007; Kallas, Gomez-Limon a Arriaza 2007). Prostřednictvím
uplatňování těchto funkcí dochází k realizaci multifunkcionality. Ekonomické funkce jsou
nezbytné pro zajištění ekonomické životaschopnosti farem, environmentální funkce
zemědělství zároveň zabezpečují pozitivní vztah k životnímu prostředí a sociální funkce
propojují zemědělství s venkovem.
Odpovědí na tuto krizi byla také změna zemědělské politiky, která se odklonila od přímé
podpory produkce a přijala koncept multifunkčního zemědělství jako základ pro evropský
model zemědělství. Cílem tohoto příspěvku je diskutovat posun zemědělství směrem
k multifunkcionalitě a ověřit tyto změny na dostupných statistických datech z environmentální
oblasti s důrazem na regionální diferenciaci těchto ukazatelů.

Podpora multifunkcionality prostřednictvím zemědělské politiky
Evropský venkovský prostor a zemědělství čelí v současnosti řadě výzev, především se
jedná o potřebu zvýšit udržitelnost zemědělství a přizpůsobení se tlaku v podobě globalizace
a reakce na nové požadavky spotřebitelů (Granvik et al. 2012). Na základě těchto požadavků
dochází ke změnám Společné zemědělské politiky (SZP) prostřednictvím reforem. Důležitá
byla především změna v rámci Agendy 2000, která zavedla dva pilíře SZP. První pilíř
podporuje zemědělce prostřednictvím přímých plateb a tržních opatření. Druhý pilíř je
zaměřen na podporu multifunkčního zemědělství a rozvoje venkova. Tento příspěvek se dále
zaměřuje na implementaci druhého pilíře. Jeho zavedení transformovalo zemědělskou
politiku ze sektorového zaměření směrem k integrované politice rozvoje venkova (Marsden
a Sonnino 2008). Zemědělská politika tímto krokem sleduje cíle rozvoje venkova a ochrany
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životního prostředí. Prostřednictvím druhého pilíře dochází k přijetí multifunkčního
zemědělství a můžeme mluvit o takzvané institucionalizaci multifunkcionality (McCarthy
2005). Druhý pilíř je implementován prostřednictvím programů rozvoje venkova. Po vstupu
Česka do EU v roce 2004 došlo k přijetí SZP. Z druhého pilíře SZP byl v období 2004 – 2006
financován Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP), který byl především zaměřen na
podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, a Operační program Rozvoj venkova a
multifunkční zemědělství (OP Zemědělství), který podporoval především zvyšování
konkurenceschopnosti českého zemědělství. Pokračování obou programů bylo v
programovém období 2007 až 2013 zajištěno prostřednictvím Programu rozvoje venkova
(PRV). Tento program byl implementován prostřednictvím čtyř os. První osa se zaměřovala
na zvýšení konkurenceschopnosti a zhruba odpovídala zaměření OP Zemědělství. Druhá
osa zahrnovala opatření přispívající ke zlepšování životního prostředí a krajiny a přejímala
většinu opatření programu HRDP. Třetí osa měla za cíl zvyšování kvality života ve
venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova. Čtvrtá osa je založena na
podpoře iniciativy LEADER. Při podrobnějším pohledu lze opatření druhého pilíře PRV
rozdělit do dvou skupin na opatření podporující konkurenceschopnost zemědělství a na
opatření zaměřující se na multifunkcionalitu zemědělství (Ramniceanu, Ackrill 2007).

Podpora jednotlivých funkcí zemědělství na příkladu Programu rozvoje
venkova Česka
Konceptualizace multifunkcionality prostřednictvím zaměření na jednotlivé funkce
(Huylenbroeck et al. 2007; Kallas, Gomez-Limon a Arriaza 2007) nám umožní téma
podrobněji analyzovat.
Ekonomické funkce jsou spojeny především s diverzifikací zemědělství, hledáním příjmů
mimo farmu a se zajištěním pluriaktivity farem. Podpora ekonomických funkcí by se
v případě silné multifunkcionality neměla zaměřovat na podporu produktivistického přístupu,
neboť toto může být v případě některých opatření na podporu konkurenceschopnosti velmi
sporné. Na podporu konkurenceschopnosti zemědělství je v PRV alokováno více než 22,4 %
celkového rozpočtu. Jako příklad opatření posilujícím ekonomickou funkci farem lze uvést
opatření diverzifikace zemědělských podniků z třetí osy PRV. Prostřednictvím diverzifikace
získá farma dodatečný příjem z nezemědělské činnosti a tím se zvýší její ekonomická
životaschopnost.
Environmentální funkce mají za cíl snižování tlaku zemědělství na životní prostředí.
Environmentální aktivity jsou jedním ze znaků silné multifunkcionality (Wilson 2007). V rámci
PRV byly environmentální aktivity implementované v rámci druhé osy. Na tuto osu bylo
přiděleno 55,2 % prostředků PRV. Největší význam mají Agroenvironmentální opatření, které
zahrnují také podporu ekologických přístupů prostřednictvím ekologického zemědělství (EZ),
dále ošetřování travních porostů a podporu péče o krajinu. Dalším významným opatřením
jsou platby za přírodní znevýhodnění v méně příznivých oblastech (LFA). Toto opatření je
teritoriálně vymezeno do oblastí s nepříznivými přírodními podmínkami a je podmíněno
údržbou trvalých travních porostů (TTP).
Sociální funkce jsou spojené především s otázkou zaměstnanosti v zemědělství a na ni
napojených aktivit. Vzhledem k dlouhodobému poklesu zaměstnanců v zemědělství
v důsledku modernizace a zvyšování konkurenceschopnosti jsou možnosti zvyšování
zaměstnanosti v rámci produktivistického přístupu velmi omezené. Multifunkční přístup
nabízí možnost zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím zpracování vlastních výrobků
a jejich distribuci prostřednictvím alternativních potravinových sítí (van der Ploeg et al. 2000).
V rámci multifunkcionality vznikají také nové sociální funkce zemědělství, což může být
patrné na příkladu přístupu care farming (Hassink, Grin a Hulsink 2013), čili zemědělských
aktivit využívaných k terapeutickým účelům. V rámci PRV mohou sociální funkce
zemědělství podporovat aktivity implementované v rámci třetí a čtvrté osy PRV na něž je
vyčleněno 22,4 % celkového rozpočtu. Typickou podporou sociální funkce zemědělství je
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opatření na podporu agroturistiky. Velký potenciál v této funkci skýtá také komunitní přístup
LEADER.

Metodika
Hodnocení multifunkcionality je vzhledem k její nekomoditní povaze velmi
složité. Multifunkční aktivity mají charakter externalit a veřejného zboží (OECD 2001). Tyto
charakteristiky jsou velmi obtížně měřitelné. V příspěvku se zabývám především
environmentálními aspekty zemědělské multifunkcionality. Pro jejich výzkum jsem zvolil
kvantitativní přístup založený na statistickém hodnocení. V empirické části jsou tedy
používána data získaná v rámci statistických šetření v zemědělství. Cílem bylo analyzovat
data na úrovni okresů. Pro vývojové hodnocení za okresy jsou použity roky 2005 a 2010.
Přehled vývoje jednotlivých ukazatelů na úrovni Česka je uveden za roky 2003, 2005, 2007,
2010 a 2013. V letech 2003, 2005, 2007, 2013 bylo Českým statickým úřadem (ČSÚ)
realizováno Strukturální setření v zemědělství 1 (FSS). V letech 2010 proběhl Agrocenzus
(AGC), který zahrnoval šetření u všech zpravodajských jednotek. Při hodnocení vývojových
dat je problematická změna prahových hodnot v rámci Agrocenzu v roce 2010. V tomto
šetření došlo ke zvýšení hranice pro zahrnutí zemědělce do cenzu na 5 ha 2. I přes tuto
uvedenou změnu je možné data pro hodnocení environmentální multifunkcionality použít,
protože zvýšením prahových hodnot se vyloučily maximálně 2 % obhospodařované
zemědělské půdy a 2 % z celkového počtu velkých dobytčích jednotek (ČSÚ 2014). Údaje
o čerpání dotací za Agroenvironementální opatření byly získány ze Státního zemědělského
intervenčního
fondu
(SZIF).
Nejdůležitějším
zdrojem
dat
pro
rozmístění
Agroenvironmentalních dotací byl Státní zemědělsky intervenční fond (SZIF), který na svých
internetových stránkách (www.szif.cz) zveřejňoval Seznam příjemců dotací s údaji o čerpání
dotačních prostředků na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím. V současné době nejsou dostupné údaje za fyzické osoby zveřejňované
z důvodu rozhodnutí Soudního dvora EU. I když je hodnocen rok 2006, vzhledem
k pětiletému závazku nelze předpokládat výraznější změnu regionálního rozložení dotací.
Dále byla využita data o ekologickém zemědělství, údaje byly čerpány prostřednictvím
statistik Ministerstva zemědělství (MZe).
Z těchto zdrojů byly vytvořeny indikátory s cílem zachytit změnu environmentálních
aspektů multifunkcionality. Dostupnost indikátorů v environmentální oblasti je na regionální
úrovni velmi omezená. Pro hodnocení environmentální multifunkcionality jsem použil
ukazatele uvedené v tabulce 1. Ukazatel vývoje travních porostů nám znázorňuje
extenzifikaci zemědělství, podobně jako vývoj podílu orné půdy, i když na tento ukazatel mají
také dopady zábory zemědělské půdy. Vývoj stavu masného skotu je udáván
prostřednictvím počtu krav bez tržní produkce mléka (KBTM), tento ukazatel nám znázorňuje
přechod k extenzivní živočišné výrobě prostřednictvím pastvy skotu. Extenzivní chov skotu
má také pozitivní dopady na krajinu.
Pro hodnocení regionálních aspektů environmentální multifunkcionality byly
zkonstruovány kartogramy, které byly vytvořeny v programu ArcGIS. Hodnocení vývoje bylo
provedeno prostřednictvím hodnocení indexu změny mezi dvěma hodnocenými časovými
horizonty. Index změny byl vypočten jako poměr indikátoru v roce 2010/2013 k hodnotě roku
2005/2010.
Dále bylo provedeno souhrnné hodnocení okresů s cílem vytvořit souhrnný ukazatel za
oblast environmentální multifunkcionality. Souhrnný ukazatel byt vytvořen prostřednictvím
bodovací metody (Svatošová, Boháčková 2012). Hodnocení prostřednictvím bodovací
metody je založeno na tom, že regionu se přiřazuje bodové hodnocení za každý ukazatel
podle poměru vztaženému k nejlepší hodnotě indikátoru. Hodnoty takto obodovaných
indikátorů se sečetly, čímž se vytvořil souhrnný ukazatel za jednotlivé indikátory.
1

Data strukturálního šetření v zemědělství jsou získávána prostřednictvím výběrového šetření.

2

Došlo také ke zvýšení dalších hraničních hodnot (blíže v metodice sčítání ČSÚ 2014)
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Tab. 1: Přehled použitých dat na regionální úrovni
Charakteristika
Ukazatel
Zdroj
Výměra TTP
Podíl TTP na celkové výměře z. p.
ČSÚ, FSS, AGC
Výměra OP
Podíl OP na celkové výměře z. p.
ČSÚ, FSS, AGC
Výměra z. p.
Výměra zemědělské půdy
ČSÚ, FSS, AGC
Extenzivní živočišná
Podíl BTPM na celkové výměře TTP
ČSÚ, FSS, AGC
výroba
Ekologické zemědělství Podíl EZ TTP na celkové výměře TTP
MZe
Ekologické zemědělství Podíl EZ OP na celkové výměře OP
MZe
Podíl
dotace
AEO
na
celkové
výměře
z.
Dotace AEO
SZIF
p.

Zdroj: ČSÚ, MZe, SZIF

Výsledky
S cílem zhodnotit vývoj environmentálních aspektů multifunkcionality jsem se zaměřil na
hodnocení ukazatelů vývoje trvalých travních porostů, orné půdy, celkové zemědělské půdy,
krav bez tržní produkce mléka a ekologického zemědělství. Cílem tohoto příspěvku je
hodnotit změny, které nastaly po vstupu do EU. Prvním hodnoceným rokem je tedy rok 2003,
který udává stav českého zemědělství před vstupem do EU v roce 2004. Vývoj hodnocených
ukazatelů v hektarech zemědělské půdy je uveden v tabulce 2.
Tab. 2: Vývoj ukazatelů environmentální multifunkcionality za období 2003 – 2013 v ha
Rok
2003
2005
2007
2010
2013
Trvalé travní porosty
862 028
874 622
909 175
928 818
960 076
Orná půda
2 704 846
2 638 445
2 567 311
2 513 846
2 488 996
Zemědělská půda
3 618 920
3 557 791
3 518 073
3 483 500
3 491 818
BTPM
128 281
140 158
154 470
168 706
188 931
Ekologické zemědělství
196 699
224 818
302 703
342 164
443 157

Zdroj: ČSÚ

Z důvodu relativního vyjádření ukazatelů přepočtených na z. p./TTP, byla vytvořena
tabulka 3. Z této tabulky je patrný významný nárůst podílu obhospodařované půdy
ekologickým způsobem. Ze zvyšování podílu TTP na celkové rozloze z. p. je patrná
pokračující extenzifikace českého zemědělství, zároveň s tímto procesem se zvyšuje podíl
krav bez tržní produkce mléka na TTP. Tento trend značí významnější využívání TTP
prostřednictvím extenzivního chovu masného skotu. Dále dochází ke značnému snižování
výměry orné půdy, což bylo většinou ve prospěch TTP, ale také docházelo ke ztrátám orné
půdy prostřednictvím záboru orné půdy ke stavebním účelům.
Tab. 3: Vývoj poměrových ukazatelů environmentální multifunkcionality za období
1995 – 2013
Rok
2003
2005
2007
2010
2013
Podíl TTP na z. p.
23,82
24,58
25,84
26,66
27,50
Podíl OP na z. p.
74,74
74,16
72,97
72,16
71,28
Podíl BTPM na TTP
6,72
6,24
5,89
5,51
5,08
Podíl EZ na z. p.
5,44
6,32
8,60
9,82
12,69

Zdroj ČSÚ
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Celkově je tedy patrné, že dochází k významnému procesu extenzifikace zemědělství
a jeho ekologizace, což jsou procesy značící zvyšování environmentální multifunkcionality.
Z uvedených hodnot v tabulkách 2 a 3 je patrné, že k hlavním změnám v českém
zemědělství muselo dojít již v období před vstupem do EU, a že vlastní vstup do EU
a uplatňování Společné zemědělské politiky tento proces pouze prohloubily. Již před
vstupem do EU probíhal proces přizpůsobování se SZP (Bičík, Jančák 2005) a právě v tomto
období se odehrály změny směřující ke zvyšování environmentální multifukcionality,
především se jednalo o přeměnu orné půdy na trvalé travní porosty a také ke zvýšení zájmu
o masný skot chovaný extenzivním způsobem.
Regionální diferenciace indikátorů environmentální multifunkcionality
Transformační změny v českém zemědělství měly významné regionální dopady
především ve formě zvyšování regionální diferenciace českého zemědělství (Bičík, Jančák
2005). Zvyšování regionální diferenciace neustává ani po vstupu do EU. Z toho důvodu
analyzuji regionální diferenciaci ukazatelů environmentální multifunkcionality v období
2005 až 2010, která nám indikuje vývoj zemědělství ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
Regionální hodnocení trvalých travních porostů je provedeno mapou na obrázku 1.
Z této mapy vyplývá, že největší podíl TTP se nachází v horských a podhorských oblastech.
Celkově došlo mezi lety 2005 až 2010 k významnému nárůstu rozlohy trvalých travních
porostů. K poklesu rozlohy TTP došlo pouze u 26 okresů a to jak u okresů v úrodných
oblastech (Praha a okolí), tak i u okresů v horských a podhorských oblastech (oblast Beskyd,
okresy Jablonec a Šumperk). Pozitivně lze hodnotit nárůst TTP v úrodných oblastech
(např. okresy Mladá Boleslav, Kolín a Břeclav).

Obr. 1: Podíl TTP na z. p. v roce 2010 a vývoj rozlohy mezi lety 2005 a 2010 v Česku
Zdroj: ČSÚ

Regionální diferenciace ukazatele stavu krav bez tržní produkce mléka je znázorněna
mapou na obrázku 2. Nejvyšší podíly těchto krav na ha TTP jsou koncentrované na západě
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Čech. Pastevní chov skotu je významný v oblasti Šumavy, Českého lesa a Krušnohoří.
V těchto oblastech také došlo mezi lety 2005 a 2010 ke zvýšení hustoty tohoto typu skotu.
Ke snížení došlo pouze u 13 okresů. Nižší podíly hustoty krav bez tržní produkce mléka jsou
především v úrodnějších oblastech, kde pastevní způsob skotu není rozšířen a TTP se
využívají jiným způsobem, než extenzivním spásáním.

Obr. 2: Podíl krav bez tržní produkce mléka na TTP v roce 2010 a vývoj stavu mezi lety
2005 a 2010 v Česku
Zdroj: ČSÚ

Hodnocení ekologického zemědělství jsem rozdělil do dvou oblastí podle využití půdy.
Samostatně uvádím ekologické hospodaření na orné půdě a na TTP. Ekologické
zemědělství prodělalo v posledních letech významný rozvoj. Regionální diferenciace
ekologického zemědělství je založena na hodnocení stavu TTP a OP v EZ v roce 2010
a vývoji do roku 2013 (obrázky 3 a 4). Výměry ekologického hospodaření na TTP i orné půdě
se mezi roky 2010 a 2013 zvýšily.
Nejvíce TTP obhospodařovaných ekologicky se nachází v oblastech hraničních pohoří.
Největšího nárůstu ekologicky obhospodařovaných TTP dosahovaly regiony s nižší výměrou
ekologicky obhospodařovaných TTP, což značí určité nasycení v oblastech s vysokým
zastoupením ekologického hospodaření na TTP.
Regionální vzorec ekologicky obhospodařované orné půdy není tolik zřetelný, obecně
lze zhodnotit, že ekologicky obhospodařovaná orná půda se nachází spíše v oblastech
s horšími přírodními podmínkami s několika výjimkami (např. okres Břeclav). Při hodnocení
trendu vývoje mezi lety 2010 a 2013 je patrné opět zvyšování významu u regionů s nižším
zastoupením orné půdy obhospodařované ekologicky.
Z porovnání zastoupení ekologicky obhospodařované orné půdy a trvalých travních
porostů je patrné, že ekologické hospodaření na trvalých travních porostech je významnější
oproti hospodaření na orné půdě.
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Obr. 3: Podíl trvalých travních porostů v EZ na TTP a vývoj rozlohy mezi lety 2010 a
2013 v Česku
Zdroj: Mze

Obr. 4: Podíl orné půdy v EZ na OP a vývoj rozlohy mezi lety 2010 a 2013 v Česku
Zdroj: MZe

315

Obsah / Contents

Souhrnný ukazatel environmentálních aspektů multifunkcionality
Souhrnný ukazatel hodnotící environmentální aspekty multifunkcionality byl vytvořen na
základě hodnocení trvalých travních porostů, stavu krav bez tržní produkce mléka,
ekologického zemědělství a výše dotací na Agroenvironmentální opatření. Výsledky tohoto
hodnocení jsou uvedeny v mapě na obrázku 5. Z této mapy jsou patrné čtyři hlavní oblasti,
ve kterých dochází k uplatňování environmentálních přístupů, jedná se o oblast
Karlovarského kraje a okresu Tachov, Šumavy, Šluknovského výběžku, Jeseníků a Beskyd.
Environmentální aspekty jsou tedy nejvíce naplňované v horských a podhorských oblastech.
Naopak nižší hodnoty jsou patrné v oblastech Polabské nížiny a jižní Moravy, kde se
nacházejí úrodné oblasti. Regionální diferenciace environmentální multifunkcionality tedy
z velké části kopíruje diferenciaci přírodních podmínek, to je dáno přístupy environmetální
multifunkcionality, které podporují údržbu krajiny a další mimoprodukční aktivity.

Obr. 5: Souhrnný ukazatel environmentálních aspektů multifunkcionality zemědělství
Zdroj: ČSÚ, MZe, SZIF

Shrnutí
V příspěvku byla provedena diskuse přístupů multifunkcionality zemědělství a k dalšímu
hodnocení byly vybrány environmetální aspekty tohoto konceptu. Z regionální diferenciace
jednotlivých ukazatelů je patrné, že největší význam environmentálních přístupů je
v podhorských a horských oblastech. To potvrdila také konstrukce souhrnného ukazatele,
který vymezil čtyři hlavní klastry environmentální multifunkcionality v horských a podhorských
oblastech.
Hodnocení uplatňování environmentálních aspektů multifunkcionality by mělo také
reflektovat čerpání dotací podporujících tento způsob hospodaření. Čerpání
Agroenvironmentálních dotací se koncentruje především do oblastí s nepříznivými
podmínkami pro hospodaření (Hrabák 2013).
Prostřednictvím zemědělské politiky tedy dochází z útlumu a ekologizaci zemědělství
v horských a podhorských oblastech. Tento trend začal již v předvstupním období a po

316

Obsah / Contents

vstupu do EU se dále zvyšuje jeho význam (především v oblasti ekologického zemědělství).
Aspekt environmentální multifunkcionality je tímto trendem naplňován, bylo by dále vhodné
zkoumat prostřednictvím kvalitativního výzkumu skutečné dopady environmentální
multifunkcionality a popsat probíhající změny v této oblasti.
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Podpora projektů mezinárodní spolupráce z pohledu
regionální instituce
Supporting international cooperation projects in terms of
regional institution
Luděk Hynčík, Jaroslav Šíp, Miloslav Kepka, Marie Kotěšovcová, Veronika Nováková,
Jan Podola, Jiří Vacek

Abstrakt:
Článek představuje podpůrné aktivity zaměřené na zvýšení mezinárodního partnerství
regionálních subjektů Západních Čech jako dobrou praxi nastavenou Regionální kontaktní
organizací Západní Čechy, která je součástí Projektového centra Západočeské univerzity
v Plzni. Regionální kontaktní organizace Západní Čechy je podporována projektem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu EUPRO II. Článek
popisuje metody vedoucí ke zvýšení účasti regionálních subjektů v rámcových programech
Evropské komise, v nichž je stále slabá účast českých subjektů hlavně v koordinačních
pozicích, které jsou důležité nejen pro tvorbu silného renomé, ale i vyššího ovlivnění
Evropského výzkumného prostoru. Proto se závěrem článek snaží shrnout úspěšnost
uvedených přístupů z pohledu Západočeské univerzity v Plzni a identifikovat kritická místa
vyžadující hlubší analýzu přístupu k navazování kontaktů silné mezinárodní spolupráce.

Klíčová slova:
partnerství, mezinárodní, projekt, podpora, poradenství

Abstract:
The paper analyses the supporting activities focused on enhancing partnerships of regional
institutions on the international level. It describes activities of the Regional contact
organization West Bohemia as a unit of the Project Centre of the University of West
Bohemia, supported by the project EUPRO II of the Ministry of Education, Youth and Sports
of the Czech Republic, focused on increasing participation of regional subject in the EU
programs, namely in positions of project leaders, as those positions are important not only for
organizational image building, but also to stronger position in influencing the policies of the
European Research Area. Therefore in the conclusion the paper summarizes the success
rate of the activities and identifies critical issues regarding deeper analysis of approaches
and practices leading to fostering of contacts and promotion of participation in international
cooperation.

Key words:
partnership, international, project, support, consulting
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Úvod
S ohledem na budovanou excelentní infrastrukturu a přeshraniční výzkumná témata
regionálních výzkumných center financovaných převážně ze strukturálních fondů je žádoucí
financovat část udržitelnosti těchto center také ze zahraničních zdrojů. K tomu je potřeba
silná a ucelená podpora k vyhledávání vhodných zahraničních partnerů, komunikace s nimi
a přípravy návrhu projektu s ohledem na požadavky zahraničního poskytovatele, dále pak
motivace a vedení výzkumných pracovníků, podpora průběžného monitorování projektu,
příprava závěrečných zpráv a diseminace výsledků projektu. V případě auditu je nutná
jednotná struktura podkladů podle požadavků auditora.
Příspěvek se zaměřuje na Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) jako testovací subjekt
pro ověření vhodnosti nastaveného postupu. Je popsáno sestavení týmu a jeho začlenění do
organizační struktury instituce. Úvodem je podrobně popsán výchozí stav a jsou definovány
ukazatele, které indikují úspěšnost či neúspěšnost nastaveného postupu.
Článek shrnuje nastavené výše uvedené aktivity a uvádí souhrnné údaje o podaných a
přijatých projektech v jednotlivých obdobích činnosti Regionální kontaktní organizace
Západní Čechy (RKO-ZČ). Jsou zde shrnuty zkušenosti získané v průběhu let a závěrem
jsou formulována některá doporučení, která by mohla vést ke sdílení zkušeností mezi řešiteli
projektů, budování organizační databáze a učící se organizaci.

Metoda
S ohledem na budovanou excelentní infrastrukturu a přeshraniční výzkumná témata
regionálních výzkumných center podporovanou převážně ze strukturálních fondů (Operační
program Výzkum a vývoj pro inovace) je cílem částečně financovat udržitelnost těchto center
zahraničními zdroji. Proto se v posledním období práce RKO-ZČ stali členy týmu zástupci
nově vzniklých výzkumných center.
Základní metodou k dosažení požadovaného cíle je nastavená komplexní podpora
a poradenství v oblasti navazování bilaterální spolupráce se zahraničními výzkumnými
subjekty a s tím související průběžná, silná a ucelená informační a administrativní podpora
pro přípravu, řešení a reportování mezinárodních projektů. Metodika řešení obsahuje několik
základních kroků počínaje mapováním potenciálu z pohledu nabídky i poptávky a identifikací
výzkumných témat a motivovaných týmů jako základu bilaterální spolupráce.
Vyhledávání partnerů
Příspěvek zdůrazňuje jako důležitý první krok časově náročnou rešerši nejen
elektronických informačních zdrojů, ale i identifikaci vhodných dotačních programů. K tomu
RKO-ZČ využívá úzké partnerství s Podnikatelským a inovačním centrem Plzeň BIC Plzeň
nejen za účelem získání poptávky od zahraničních partnerů, ale i k zapojení regionálních
firem do připravovaných projektů. Ze zkušenosti řešitelů se ukazuje (Hynčík, 2011, Hynčík,
2012, Hynčík, 2013), že vstup do konsorcia je snazší v případě představení komerčního
subjektu, který je schopen dosažené výsledky projektu snadněji diseminovat.
Prezentace výzkumných témat
Za účelem sebeprezentace a nalezení partnerů byl zmapován region a připraveny profily
výzkumných témat rozvíjených nejen na ZČU, ale právě i regionálními komerčními subjekty
(Vacek & kol., 2010, BIC Plzeň, 2014).
Účast na mezinárodních akcích
Nedílnou součástí aktivit je i účast na národních i mezinárodních akcích, kdy se jako
velice důležitá ukazuje vhodná forma prezentace výzkumných týmů, nebo přímý kontakt na
výzkumné subjekty vzešlý z osobních kontaktů výzkumníků. Zde jsou úspěšně využívány
sestavené výzkumné profily jednotlivých týmů (Hynčík, 2011, Hynčík, 2012, Hynčík, 2013).
Jako nejlepší se ukazují akce typu R2B (Research2Business), které jsou pořádány různými
členskými zeměmi, resp. regiony, které jsou zavedeny v Evropském výzkumném prostoru
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(např. Severní Porýní – Vestfálsko, Regione Emilia-Romagna v severní Itálii). Zde je možno
nalézt konkrétního partnera díky předem připraveným bilaterálním jednáním.
Příprava konsorcia
Nalezením vhodného partnera zdaleka cesta k získání projektu nekončí. Dalším
důležitým krokem je sestavení celého řešitelského konsorcia, kde obvykle vypsaný dotační
program klade velký důraz na spolupráci výzkumné a komerční sféry a vyváženost projektu
z teritoriálního pohledu. Zde přichází v úvahu oslovení dalších partnerů tak, aby byly splněny
výše uvedené podmínky. Asi nejdůležitějším krokem je volba koordinátora jako instituce,
která v případě přijetí procesu provádí veškerá vyjednávání s Evropskou komisí a později
pak řídí celý běh projektu. Analýzy Technologického centra Akademie věd ČR jasně
dokládají, že renomovaný koordinátor zvyšuje pravděpodobnost přijetí projektu
(Technologická agentura Akademie věd ČR, 2014).
Výše popsané aktivity je nutné připravovat alespoň jeden rok před plánovaným získáním
projektu. V době, kdy je vypsána konkrétní výzva, je již krátká doba na to, aby bylo možné
výzkumné téma připravit tak, aby přesně reflektovalo požadavky Evropské komise. Projekt je
nutno připravit velmi detailně, projekt je vlastně business plán, který musí mít definován
jasný cíl s jasným postupem a jasně vyčíslenými přínosy a dopady. Proto je nutno pro
podání návrhu projektu disponovat již určitými zkušenostmi a referencemi, ať již z úspěšně
vyřešených předchozích projektů, nebo z minulé spolupráce s renomovaným partnerem.
V případě volby vhodného tématu a skupiny důvěryhodných partnerů se zvyšuje
pravděpodobnost přijetí dalších projektů (Hynčík, 2013).
Při stavbě konsorcia je nutno počítat s určitými náklady, protože je nutná alespoň jedna
fyzická schůzka všech partnerů pro představení a rozdělení aktivit. Jedná se o náklady, které
obvykle nelze proplatit z přijatého projektu, ale tyto náklady se bohatě vrátí v případě přijetí
projektu a získání dotace.
Zde dávají autoři na zvážení i využití externích poradenských firem. Jedná se sice o
relativně nákladnou záležitost, kterou je nutno financovat z režijních zdrojů, ale zkušenosti
autora potvrzují vyšší úspěšnost přijetí projektu, jelikož zavedené poradenské firmy průběžně
sledují vypisované výzvy a jsou schopny připravit návrh projektu přesně podle požadavků
poskytovatele. V neposlední řadě se dá hovořit i o jisté formě lobbingu, kdy mají tyto firmy
i zavedené kontakty na příslušné pracovníky Evropské komise a získávají tak včasný přístup
k informacím. Otázkou samozřejmě zůstává problematika financování nákladů spojených
s oslovením takové firmy zvláště v případě instituce, jako je veřejná vysoká škola, hlavně
z pohledu zákona o veřejných zakázkách.
Na závěr přípravné fáze zbývá upozornit na kvalifikovanou přípravu smluvních vztahů
v rámci konsorcia. Nezbytnou náležitostí je uzavření konsorciální dohody, která je závazným
řídícím dokumentem mezi partnery při uskutečňování projektu. Zde se předpokládá, že
budou stanovena jasná pravidla pro řešení projektu, vymezeny pravomoci členů konsorcia,
jeho orgány, ale především specifikována věcná náplň řešení projektu a míra, v jaké k jejímu
naplnění každý z partnerů přispěje. Jistou komplikací se v této souvislosti ukazuje, že tato
smlouva bývá obvykle uzavírána podle práva jiné země, než je právo České republiky.
Zpravidla jde o právo té země, v níž má sídlo koordinátor. Uchazeči o projekt by měli s touto
alternativou počítat a být na ni připraveni. Jako nezbytná se tedy jeví dostatečná právní
podpora jednotlivých řešitelských týmů.
Řešení projektu
Odborné řešení a výsledky
Během řešení projektu se každý řešitel musí zaměřit na základní aspekty odpovídající
přijatému návrhu. Z tohoto pohledu je již v návrhu nutno specifikovat jednotlivé aktivity
a podrobně je rozdělit do komplementárních pracovních balíčků, tzv. Work Packages. Autoři
doporučují, aby pracovní náplň byla napsána dostatečně konkrétně, ale zároveň tak, aby
bylo možno jednoduše změnit přístup k řešení, protože každý výzkumný projekt má určitou
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míru rizika. Pokud jsou vhodně napsány Work Packages, není třeba k takovým změnám
provádět změnová řízení, která jsou obvykle zdlouhavá a často závisí i na osobě tzv. project
officer, který nebo která má na starosti monitorování daného projektu pro Evropskou komisi.
Důležitým a z pohledu českých účastníků často opomíjeným hlediskem jsou práva
k výsledkům projektu. Zde důležitou roli hraje tzv. konsorciální dohoda (viz výše), která
jednak definuje rozdělení práv k výsledkům projektu, ale zároveň určuje, jak je možno naložit
s tzv. vnesenými právy, tedy know-how, která pro řešení projektu přináší jednotliví účastníci.
Práva k výsledkům projektu se řídí pravidly pro práva duševního vlastnictví. Jak jsme již výše
uvedli, jde velmi často o záležitost, která je podceňována. Právo duševního vlastnictví je
však vhodným a celosvětově uznávaným nástrojem, jak poskytnout výsledkům projektu
náležitou ochranu. Výsledky projektu přitom mohou být a obvykle také jsou významnou
konkurenční výhodou, kterou jejich vlastník získává oproti dalším subjektům. Samotné
vlastnictví výsledků však nestačí. Zpravidla důležitějším faktorem bude jejich uplatnění či
využití v praxi. Proto je nutné dohodnout hlavně pravidla pro transfer výsledků z účastníka
projektu na jinou osobu ať již licencí či přímým prodejem. Aby však takový transfer mohl
proběhnout bezvadně, musí být výsledkům zajištěna adekvátní ochrana (například udělen
patent), aby nebylo možno třetími osobami transfer zpochybnit a nabyvatel příslušných práv
si mohl být jist, že je s výsledkem oprávněn disponovat. Včasné dohodnutí pravidel pro
přenos výsledků pak může významně snížit rizika hrozící v budoucnosti.
Finance a vykazování
Stejně tak jako u odborné náplně je důležitý korektně sestavený realistický rozpočet
s odhadem na pracovní kapacity jednotlivých výzkumníků. Zde je obvykle problémem pro
české partnery vykazování reálně odpracovaných hodin, protože systém používaný v Evropě
je odlišný od českých poskytovatelů. Evropská komise proplácí pouze odpracované hodiny,
tzv. produktivní hodiny, nikoliv dovolenou nebo nemocenskou.
S tím souvisí i komplexní pracovní výkazy. Za účelem hladkého vykazování připravila
RKO-ZČ a dala řešitelům k dispozici systém pracovních výkazů vycházejících z vykazování
produktivních hodin.
Reportování a audit
Nedílnou součástí každého projektu je předkládání průběžných zpráv Evropské komisi,
závěrečné zprávy, popř. zprávy nezávislého auditora v případě, že je takový audit
požadován.
Zde hraje opět velmi důležitou roli osoba koordinátora projektu, kdy vhodný koordinátor
s bohatými zkušenostmi, který má navíc nastavené systémy i vazby na project officer, pouze
vyzývá další účastníky k poskytování konkrétních údajů (odborné řešení, finance) a vše
kompiluje do zprávy pro Evropskou komisi. V konsorciální smlouvě je třeba nastavit termíny
podávání dílčích zpráv koordinátorovi tak, aby ten měl čas je zpracovat a vytvořit zprávu za
celé konsorcium. Na včasném dodání zprávy často závisí financování další etapy a zpoždění
jediného partnera může ohrozit celé konsorcium.

Výsledky
Příspěvek se zaměřil na ZČU jako testovací subjekt pro ověření vhodnosti nastaveného
postupu. Ve všech uvedených aspektech nastavila RKO-ZČ ucelenou podporu na bázi
jednak vedoucích pracovníků podílejících se na strategii výzkumných týmů (za účelem
vstupu do mezinárodních konsorcií) a jednak zkušených výzkumných pracovníků
s dlouholetými zkušenostmi z řešení mezinárodních projektů. Právě ti se stali nedílnou
součástí poradenského týmu a s ohledem na široké portfolio témat na ZČU a výzev, na které
reagovali, jsou schopni pomoci konkrétnímu pracovníkovi s konkrétním problémem. Dále
mají kontakty na své zahraniční partnery, se kterými mohou konzultovat doporučovaná
řešení.
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Na druhou stranu byl ale identifikován negativní fakt, že financování výzkumu a vývoje,
výkaznictví projektů a přístup k řešení je v řadě evropských zemí odlišný a proto není vždy
možno aplikovat stejná pravidla. V neposlední řadě zde existuje určitá obava výzkumníků
z nových problémů a výzev, proto se často mezinárodních projektů ani neúčastní.
Za dobu řešení RKO-ZČ lze konstatovat, že se situace na ZČU výrazně zlepšila.
Tabulka 1 ukazuje počty podaných a přijatých projektů v letech 2011 – 2014 včetně procenta
úspěšnosti, graficky tyto hodnoty znázorňuje Graf 1. Zde lze jako extrémně úspěšný
považovat rok 2012, kdy byl plně rozběhnut 7. Rámcový program. Bohužel samotná
úspěšnost přijetí projektů nebyla v roce 2012 tak vysoká, jak ukazuje Tabulka 1.
Tab. 1: Počty podaných projektů 2011 – 2014 (1. polovina)
Projekty
Podané [počet]
Posuzované [počet]
Přijaté [počet]
Úspěšnost [%]

2011
23
0
6
26

2012
38
0
7
18

2013
16
1
6
38

2014
13
12
0
-

Zdroj: RKO-ZČ

Následný pokles oproti roku 2012 lze přičítat hlavně tomu, že 7. Rámcový program
pomalu končil a dobíhaly poslední výzvy, zatímco první výzvy programu Horizon 2020 nebyly
ještě zveřejněny. S ohledem na fakt, že data jsou sebrána pouze k první polovině roku 2014
lze očekávat nárůst úspěšnosti v roce 2014 oproti roku 2013. Navíc v roce 2012 narůstal
zájem o účast v rámcových programech z důvodu výrazného zlepšení finančních podmínek
oproti 6. Rámcovému programu a zjednodušení výkaznictví vůči EC. Zde se však projevila
„přetíženost programu“, kdy se výrazně zvýšily počty podaných návrhů projektů a omezený
rozpočet neumožnil podpořit EC i velmi kvalitní projekty. Také získané zkušenosti
a průběžná podpora řešitelů ze strany členů RKO-ZČ hrály nemalou roli při snaze o zapojení
dalších pracovišť ZČU do různých výzev především 7. Rámcového programu.

Graf 1: Počty podaných projektů 2011 – 2014 (1. polovina)
Zdroj: RKO-ZČ
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Shrnutí
Článek se zaměřil na nastavení mechanismů, které zvýší úspěšnost regionálních
subjektů v oblasti mezinárodního výzkumu a vývoje. Byly popsány aktivity a tým, který se
snažil aplikovat získané zkušenosti a manažerské schopnosti na součásti ZČU.
Neodmyslitelnou podporou je i kontakt s BIC Plzeň.
I když se analyzované čtyřleté období 2011 – 2014 může zdát jako krátká doba,
dosažené výsledky ukazují trendy pozitivního vývoje. Závěrem lze tedy konstatovat, že
ucelená podpora ustáleného týmu výrazně zvyšuje pravděpodobnost vstupu do
mezinárodního výzkumného prostoru.
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Role podniků v rozvoji regionu
The role of companies in regional development
Gabriela Chmelíková, Denisa Janoušková, Petra Kažová, Tereza Oškrdalová, Radka
Redlichová, Kristina Somerlíková

Abstrakt:
Cílem příspěvku je charakterizovat vliv podniku na rozvoj regionu. V úvodu příspěvku je
proveden přehled dosavadních výzkumů v této oblasti. Následně jsou identifikovány vhodné
indikátory pro deskripci úrovně regionálního rozvoje a to jak z ekonomického,
environmentálního tak i sociálního pilíře. Tyto jsou následně sledovány ve vybraných obcích
Jihomoravského kraje a statisticky evaluovány ve vztahu k rozvoji podniků v daných
oblastech. Vzhledem ke sledovaným indikátorům byla identifikována vazba v oblasti sociální
a environmentální a nepodařilo se identifikovat dopad do oblasti ekonomické.

Klíčová slova:
Podnik, regionální rozvoj, environmentální pilíř, ekonomický pilíř, sociální pilíř

Abstract:
The aim of the paper is to describe the influence of a business on the regional development.
The paper introduces results of up to now studies conducted in this area. Further the
indicators suitable for description regional development in all its aspects – economic, social
as well as environmental - are identified. These indicators are consequently an object of
empirical testing in the chosen municipalities in the Southmoravia Region. The indicators are
followed in the relationship to the development of business in the same areas. The influence
of business on the social and environmental development was identified on the other hand
no impact on the economic pillar was detected.

Key words:
Business, regional development, environmental pillar, economic pillar, social pillar

Úvod
Regionální rozvoj je široký pojem, jehož definice jsou často nejednotné, přičemž by se
mělo dbát na konkrétní představy jeho aktérů (obyvatelé, podnikatelé, političtí představitelé
a další). Rozvoj se stává subjektivní veličinou a odvíjí se od hodnoty, kterou má pro
konkrétní aktéry (Regionální rozvoj, online, 2014). Regionální rozvoj je většinou chápán jako
rozvoj samostatného území i jako činnost, která je v území vykonávána představiteli veřejné
správy. Regionální rozvoj zahrnuje různé složky - sociální a hospodářský rozvoj, či rozvoj
jednotlivých dílčích složek, jako rozvoj podnikání a rozvoj dopravy. Jednotlivé složky
regionálního rozvoje spolu navzájem souvisejí tak, že v případě ekonomického rozvoje je
nutné se zabývat i jeho sociální dimenzí a jeho vlivem na životní prostředí. Nejdůležitější
oblastí regionálního rozvoje je zlepšování podmínek tak, aby byl zajištěn růst blahobytu jeho
obyvatel. Zlepšováním podmínek v hospodářské oblasti je myšlen ekonomický růst a další
změny ekonomiky, v sociální oblasti se jedná o zlepšení sociálního prostředí, např.
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zkvalitnění zdravotnictví či školství, v oblasti environmentální pak zlepšování kvality životního
prostředí obyvatel (Maier, 2012).
Uvnitř regionu probíhají procesy. Tyto procesy mohou být jak pozitivní tak negativní.
Pokud se zaměříme na pozitivní změny, obvykle jde o zlepšení kvantitativních, ale
především kvalitativních charakteristik dané oblasti. Jako kvantitativní charakteristiky lze
například uvést: délku vybudovaných komunikací, vybudování ubytovacích kapacit atd. Mezi
kvalitativní charakteristiky můžeme uvést např. zkvalitnění poskytovaných služeb. Musíme
ovšem měřit, jakých cílů mělo být dosaženo (Regionální rozvoj, online, 2014).
Z hlediska environmentálního pilíře, podniky během svého provozu ovlivňují životní
prostředí. Firmy zavádějí environmentální opatření, která napomáhají eliminovat či snížit
jejich negativní dopad na životní prostředí. Mezi tato opatření se řadí čistší produkce,
certifikáty ISO, přístupy EMAS, integrované systémy řízení, ekologické značení
a společenská odpovědnost firem.
Ekonomický pilíř je nesporně ovlivněn základními makroekonomickými ukazateli v rámci
hospodářství jako celku. Mezi tyto ukazatele můžeme zařadit HDP, míru inflace, obecnou
míru nezaměstnanosti, spotřebu domácností apod. Tyto makroekonomické ukazatele
ovlivňují rozvoj regionu a ve většině případů odrážejí celorepublikový trend.
Sociální pilíř je jako jeden ze tří pilířů provázán a úzce souvisí s ostatními pilíři. Je tedy
spjatý jak s faktory ekonomickými, tak s faktory environmentálními. Důležité a podstatné je,
že se zde nelze zaměřit pouze na vztahy a vazby ve směru vlivu podniku na rozvoj regionu v
oblasti sociální, ale že zde také existuje zpětná vazba vlivu sociální složky a sociálního
kapitálu na podniky a instituce. Nevýhodou sociálních faktorů a jejich indikátorů je obtížná
kvantifikovatelnost.

Cíl
Cílem příspěvku je teoreticky identifikovat a následně empiricky ověřit vliv podniku na
rozvoj Jihomoravského regionu. Vliv bude zkoumán souhrnně v rámci všech pilířů
regionálního rozvoje tj. v oblasti ekonomické, sociální i environmentální. Očekávaným
výstupem je deskripce vztahu mezi rozvojem podnikání a vybranými indikátory regionálního
rozvoje ve zkoumaném regionu.

Metodika
Pro kvantifikaci vlivu rozvoje podniku na rozvoj regionu byla provedena teoretická
identifikace vlivu podniků na rozvoj regionu. Tato identifikace zahrnovala studium literárních
a internetových zdrojů, které obsahovaly informace o tom, jak podniky působí na rozvoj
regionu. Ve zdrojích byly uvedeny a popsány výzkumy, které byly na toto téma realizované.
Po zpracování literární rešerše byly z každého pilíře regionálního rozvoje vybrány určité
indikátory, které byly následně, spolu s daty charakterizujícími rozvoj podnikání, podrobeny
empirickému testování.
V každém z pilířů bylo nutné nalézt indikátor, na který byly kladeny požadavky jak ze
stran datového pokrytí, tak relevance k příslušné oblasti regionálního rozvoje. Vzhledem ke
skutečnosti, že vztah mezi rozvojem podnikání byl sledován na úrovni obcí, byly zvoleny
takové indikátory, které jsou běžně pro tuto úroveň veřejné správy dostupné. V sociálním
pilíři byla proto zjišťována nezaměstnanost, v rámci environmentálního pilíře byly sledovány
výdaje na ochranu životního prostředí a v ekonomickém pilíři byla role podniku zúžena na
dopad do obecních rozpočtů. Z pohledu přítomnosti podniku v daném území je relevantní
daňový výnos z titulu daně fyzických osob ze závislé činnosti a daně fyzických osob ze
samostatné výdělečné činnosti a celkové příjmy. Vzhledem k dostupnosti údajů, byla zvolena
data na úrovni obcí. Vycházelo se především z údajů dostupných na statistickém úřadě,
z obecních rozpočtů a výročních zpráv vybraných společností.
Pro empirickou analýzu byly zvoleny obce Jihomoravského kraje, s výjimkou krajského
města, v nichž mají sídlo největší podniky tohoto kraje. Velikost podniků byla kontrolována
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počtem zaměstnanců a zároveň ze zkoumaného vzorku byly vyloučeny organizace
veřejného sektoru. Rozvoj podnikání jednotlivých firem byl kontrolován úhrnným obratem
těchto podniků a následně sledován jejich vliv na vývoj indikátorů regionálního rozvoje. Bylo
pracováno s daty u jedenácti obcí a šestnácti podniků, které splňovaly uvedené podmínky.
Jelikož se v některých obcích vyskytovalo více sídel uvedených podniků, byla data za
podniky sídlící v jedné obci následně sloučena dohromady.

Literární rešerše
Z provedených výzkumů zabývajících se ekonomickým pilířem byla analyzována firma
Karosa a. s. vyrábějící autobusy. Bylo zjišťováno, v jakých oblastech dochází k rozvoji díky
existenci dobře fungujícího strojírenského podniku. Ve studii byla provedena analýza vývoje
obyvatelstva, bytové výstavby, rozvoje podnikání a spolupráce podniku Karosa a. s.,
s městem. Bylo především zjištěno, že kvalitnější výzkum je klíčovým prvkem každého růstu.
Přínosy jsou zde nesporné jak v ekonomickém tak v sociálním kapitálu. Např. jsou
poptávány služby zlepšující zdravotní stav zaměstnanců. (Vítková, 2004)
Dalším příkladem může být vliv rozvoje podniku Škoda Auto a.s. na území Vrchlabska.
Ve výzkumu jsou zjištěny pozitivní vlivy jako změna bytové výstavby, rozvoje služeb,
zvětšení kapacity školských a mimoškolských zařízení, výstavby dopravní infrastruktury,
zvýšení zaměstnanosti atp. Také jsou zjištěny negativní dopady a to např. útlum flory
a fauny, vysoké využívání místních komunikací, vysoká míra migrace atd. Ve výzkumu bylo
ještě zjištěno, že je potřeba dostatečná připravenost území na vstup velkého investora, jinak
to může přinést řadu negativních dopadů. (Vondrová, 2008)
Výzkum Bircha , D. (2012) dospěl k závěru, že zejména malé nové podniky jsou hlavním
motorem americké ekonomiky. Přímými účinky nových podniků jsou dle této studie
především vytváření nových pracovních míst a zvyšování tržního podílu. Toto je však jen
část, která přispívá k ekonomickému rozvoji regionu, protože jen zlomek podniku přežije od
založení po delší dobu. Nová firma podléhá značnému vlivu konkurence a může být tedy buď
z trhu vytlačena, nebo si na něm své postavení upevní. Největší vliv založení nového
podniku je tedy na zaměstnanost, zvýšení produktivity práce, zlepšení kvalifikace pracovní
síly, zlepšení nabídky na trhu, ale může také oslabit konkurenceschopnost ekonomiky.
Velice také závisí na kvalitě produktu, který je novou firmou nabízen, na dovednostech
zakladatele podniku a schopnost inovace. Negativem může být, že vznikají regionální rozdíly
a tím i silnější a slabší regiony. (Fritsch, 2007)
Vlivem podnikání na životní prostředí se zabývala studie autora Pustka, O. (2012). Ve
své práci popisuje vliv společnosti Nehlsen Třinec s.r.o., zabývající se sběrem, svozem
a tříděním komunálního odpadu na životní prostředí. Uvedená společnost si nechala
vypracovat odbornou hlukovou studii, která zjistila nadměrnou produkci hluku, který
negativně ovlivňuje životní prostředí. Na základě této studie byla navržena řešení, která sníží
hluk působící na obyvatele a na zaměstnance společnosti o 15dB (Pustka, 2012).
Termín společenská odpovědnost firem (angl. Corporate Social Responsibility – CSR)
se stává novým způsobem rozvoje podnikatelských subjektů. Zahrnuje především
problematiku sociální a problematiku životního prostředí, jenž by měly být řešeny na
podnikové úrovni. Konkrétně se jedná o vliv společenské odpovědnosti firem na regionální
rozvoj v zemích Evropské unie. Kožená (2007) uvádí, že společenská odpovědnost firem
zahrnuje především problematiku životního prostředí a problematiku sociální. Dále
poukazuje na to, že společenská odpovědnost firem přispívá k dalšímu rozvoji regionů.
Příkladem společensky odpovědné firmy v České republice je Plzeňský Prazdroj, a.s., který
se podílí na rozvoji regionu vyhlášením projektu Občanská volba. Cílem tohoto projektu je
zlepšení spolupráce s představiteli regionu a zvýšení vnímání firmy jako nejprospěšnější
společnosti pro region (Kožená, 2007).
Společenská
odpovědnost
firem
se
stává
novým
faktorem
podnikové
konkurenceschopnosti, protože přináší nové tržní příležitosti. Příznivé pracovní podmínky
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zvyšují produktivitu práce. Zde se do popředí dostává sociální pilíř regionálního rozvoje, kde
je sledována především zaměstnanost.
Zaměstnání poskytuje jedinci možnost navazovat nové sociální vztahy a napomáhá
začleňování jedince do sociální skupiny. Tímto může získat pocit sounáležitosti, potřebnosti
a prospěšnosti (Hunčová, 2007). Situaci je možné podrobněji popsat na příkladu reintegrace
sociálně vyloučených skupin, mezi něž patří například bezdomovci, přičemž nabytím
pracovní pozice dochází současně k získání společenského statutu a dále tato reintegrace
může mít za následek zvýšení životní úrovně jedince.
Renata Valentina Adlešič a Alenka Slavec (2012) provedly na území Slovinska výzkum
zaměřený na sociální kapitál ve slovinských inkubátorech, na jehož základě vznikla v roce
2012 empirická studie. Podnikatelské inkubátory mají hospodářský a společenský význam
a zkoumají, jakou roli hraje sociální kapitál a jaká jeho část bude k užitku všech
zúčastněných stran inkubace. Snahou v této studii bylo nalézt odpověď na otázku: „Jaké jsou
příčiny a důsledky aktivního využívání sociálních sítí v inkubátorech a jak inkubované firmy
vnímají výkon inkubátoru?“ Úspěšně inkubované firmy sloužily jako ukázkové příklady
a nejvýznamněji podporují využití sociálních sítí v inkubátorech. Čím více inkubované firmy
využívají společenské sítě, tím více jsou spokojeny s inkubátorem samotným. Vytvářejí si
k němu závazek a posilují vzájemnou důvěru (Adlešič, Slavec, 2012).
Majerová, Kostelecký, Sýkora (2011) zmiňují roli podniku ve vzdělávání studentů. Na
základě potřeb zaměstnavatelů v kraji Vysočina a na základě potřeby vybudovat
vysokoškolské instituce vznikla Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ). VŠPJ je
soukromého charakteru a skrze spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a největšími
zaměstnavateli se snaží reagovat na potřeby trhu. Dle toho nabízí technické obory a obory
zaměřené na cestovní ruch a regionální rozvoj. Cílem této iniciativy je udržení vysokoškolsky
vzdělaného obyvatelstva v kraji Vysočina.
Velké podniky se zapojují do rozvoje sociálního kapitálu skrze budování
vědeckotechnických parků (např. CEITEC). Tímto podporují rozvoj postgraduálního
vzdělávání, inovace, zvyšování konkurenceschopnosti kraje a zvyšují tak poptávku po
vysoce kvalifikované pracovní síle, což stimuluje vysoké školy k přizpůsobení studijních
programů (Majerová, Kostelecký, Sýkora, 2011).
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Výsledky
Jak již bylo podrobněji uvedeno výše v části Metodika, vliv podniků na region byl
zkoumán pomocí nezávisle proměnné tržby (součet tržeb za prodej zboží a vlastních
výrobků a služeb) a pěti závisle proměnných. Těmito proměnnými byly celkové příjmy, daň
z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, výdaje na životní prostředí
a nezaměstnanost.
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Obr. 1: vztah tržeb podniků a celkových příjmů obce

Zdroj: vlastní zpracování z dat z obecních rozpočtů a finančních výkazů podniků

Na základě korelace celkových příjmů obce a tržeb firem je patrné, že nebyla mezi
těmito dvěma veličinami prokázána statisticky významná závislost. Velmi obdobné jsou
výsledky pro výnosy z daně z příjmu fyzických i právnických osob. V případě daně z příjmu
právnických osob není nezávislost zkoumaných veličin překvapující. Důvodem je s největší
pravděpodobností systém rozpočtového určení daní (dále RUD), kdy daně z příjmů firem
jsou odváděny do státního rozpočtu a následně přerozdělovány obcím dle počtu trvale
žijících obyvatel a rozlohy. Pro zvýšení tohoto výnosu je tedy relevantní počet obyvatel,
samotná velikost daně ovlivňuje daný daňový výnos jen velmi zprostředkovaně.
U daně z příjmu fyzických osob (ze závislé činnosti i samostatně výdělečně činných) již
na základě RUD připadá část daně přímo obcím. Při zkoumání této závislosti se vycházelo
z předpokladu, že zvyšující se tržby jsou indikátorem růstu podniku, který s sebou přináší
i zvyšující se příjmy a to jednak přímo zaměstnancům podniků, tak i nepřímo podnikajícím
osobám které těží ze zvýšených příjmů obyvatel, tj. jejich zákazníků. Ani tato souvislost se
však neprojevila, což může být způsobeno řadou faktorů. Pro ilustraci lze uvést např.
následující - celkové příjmy firem nemusejí nutně znamenat zvyšování pracovní náročnosti
výroby. Efektivnější produkce může být dosaženo využíváním lepších technologií či
materiálů. Vyšší tržby mohou být i velmi jednoduše způsobeny „pouze“ zvýšením realizační
ceny či produkcí výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Avšak i v případě, že by se
zaměstnanost s rostoucími tržbami zvyšovala, nemusí firma nutně přijímat pracovníky
s trvalým bydlištěm v obci, kde má sídlo.
Posledním, v této skupině zmiňovaným indikátorem rozvoje obce byly celkové příjmy.
Zde je neexistence souvislosti jejich vývoje s tržbami firem již částečně vysvětlena analýzou
dvou dílčích položek celkových příjmů uvedených výše (daň z příjmu právnických a fyzických
osob). Další příčinu lze spatřovat v součtovém charakteru této položky výkazu obcí. Jelikož
zahrnuje poměrně velké množství dílčích částí, které jsou ovlivňovány specifickými faktory, je
obtížné vyjádřit vliv jednoho konkrétního.
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Vyššího koeficientu korelace (0,65) bylo dosaženo v případě výdajů za životní prostředí
(viz graf 2).
tis. Kč

Výdaje na životní prostředí

80
70
y = 0,0129x + 2178,1
R² = 0,4266

60
50
40
30
20
10
0
0

1 000

2 000

3 000

4 000
tržby (tis. Kč)

Obr. 2: vztah tržeb podniků a výdajů na životní prostředí

Zdroj: vlastní zpracování z dat z obecních rozpočtů a finančních výkazů podniků

V tomto případě se ukazuje zhruba lineární pozitivní závislost mezi velikostí tržeb
podniků a výdaji obce na životní prostředí. V tomto případě se nabízí vysvětlení na základě
přímé souvislosti vyššího výkonu podniku s vyšší produkcí látek znečišťujících životní
prostředí (emise) a případně i s vyšší hlučností provozu. Dalším aspektem je pravděpodobně
zvýšená potřeba dodávek materiálu a na druhé straně intenzivnější distribuce k zákazníkům,
což má opět za následek vyšší emise (výfukové plyny), vyšší hlučnost a hustší dopravu.
K alespoň částečné eliminaci těchto negativních dopadů mohou obce vynakládat
prostředky např. na stavbu protihlukových zábran či výsadbu stromů. I výdaje na životní
prostředí nejsou pochopitelně ovlivněny pouze přítomností firem, ale též politikou obecních
zastupitelů a požadavky občanů. V neposlední řadě hraje roli rozpočtové omezení obce.
Pokud je dané obci nutnost investovat do jiné oblasti, nejsou již volné finanční prostředky na
životní prostředí. Na druhé straně však zvýšené výdaje na ochranu životního prostředí
mohou být i částečně dotovány samotnými znečišťovateli. Jednak např. spoluúčastí na
financování, což může obec do značné míry motivovat ke zvýšeným výdajům do této oblasti,
nebo případně darem do obecního rozpočtu, ať již účelově vázaným na ekologická opatření
či nikoliv. Tento vztah by musel být ověřen analýzou souvislosti (závislosti) velikosti darů
a výdajů na životní prostředí.
Poslední zkoumanou determinantou rozvoje obcí byla nezaměstnanost. Tato dílčí
analýza přinesla nejvíce překvapující výsledky. Index korelace 0,82 svědčí o poměrně silné
závislosti, ovšem v opačné souvislosti, než bylo očekáváno. Výsledek naznačuje, že se
zvyšujícími se tržbami firem stoupá nezaměstnanost v obcích (viz Graf 3). Při vizualizaci
tohoto vztahu je patrné, že závislost je nejprve klesající, tj. při růstu tržeb firem dochází
k poklesu nezaměstnanosti. Tento vývoj je však zaznamenáván pouze do určité úrovně tržeb
a nezaměstnanosti (v případě tržeb zhruba 1,2 mil. Kč, u nezaměstnanosti okolo 9,5 %).
Poté se závislost obrací a tržby i nezaměstnanost mají rostoucí charakter.
Vysvětlením této situace může být stav, kdy firmy ze začátku rozvoje svých aktivit
přijímají nové pracovníky, tj. růst je založen z větší části na vyšším využívání výrobního
faktoru práce. Při dalším rozvoji je však už nutné zvýšit kapitálovou vybavenost práce, čímž
je růst tržeb doprovázen buď propouštěním pracovníků, nebo alespoň nepřijímáním dalších.
V prvním případě je růst nezaměstnanosti jednoznačně vysvětlen. V druhém případě by však
nastala stagnace (nikoliv nárůst) a pro objasnění je nutná další analýza souvisejících faktorů.
Nejzřejmější variantou je např. motivace obyvatel k přestěhování do dané obce
s předpokladem získání práce na základě předchozího pozitivního vývoje nezaměstnanosti
v dané obci, čímž dochází ke zvyšování počtu obyvatel bez zaměstnání.
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Obr. 3: vztah tržeb podniků a nezaměstnanosti
Zdroj: vlastní zpracování z finančních výkazů podniků a ČSÚ
Pro přesnější vysvětlení je nutné provedení podrobnější analýzy tohoto vývoje např.
zvýšením počtu zkoumaných obcí, prodloužením časové řady a také zapojením (resp.
vyloučením) dalších faktorů tento vývoj ovlivňujících.

Diskuse
Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že vliv podniků na region je
v jednotlivých pilířích regionální rozvoje odlišný. Nejméně průkazný je v ekonomické oblasti,
což je poměrně překvapující. Důvodem pro nepromítnutí se příjmů firmy do příjmů obce je
zejména rozpočtové určení daní, kdy přidělování ze státního rozpočtu probíhá spíše na
základě počtu obyvatel, než výkonu firem v regionu (obci) – resp. vliv počtu obyvatel
převažuje nad vlivem hospodářských výsledků podniků. Na základě výsledků korelační
analýzy je také možno uvažovat nad změnou metodiky (statistického vyhodnocení) vztahu
veličin, např. využití sluhové analýzy.
V environmentální oblasti byl prokázán vliv firem na výdaje na životní prostředí. I tuto
souvislost je však potřeba podrobit detailnější analýze zejména vzhledem
k pravděpodobnému vlivu i jiných faktorů (index korelace 0,65).
Nejvýrazněji se vliv firem projevil v oblasti sociální. Analýza vztahu vývoje
nezaměstnanosti a výkonu podniků v jednotlivých obcích prokázala silnou pozitivní závislost
mezi zkoumanými veličinami, což je v rozporu s očekávanými výsledky. Vysvětlení je možné
hledat v substituci výrobních faktorů.
Článek vznikl v rámci řešení projektu IGA „Role podniků v rozvoji regionu“ na FRRMS Mendelu,
Brno, č.4/2014
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Možné přístupy klasifikace faktorů a kritérií lokalizace
prvků nadnárodních logistických řetězců
Possible Approaches to Classification of Factors and
Criteria of Transnational Supply Chain Elements
Alice Chrobáková, Pavel Foltin, Mária Šikolová

Abstrakt:
Důležitou roli při rozhodování o umístění prvků nadnárodních logistických řetězců sehrávají
faktory a kritéria lokalizace. Cílem příspěvku je identifikovat možné přístupy pro stanovení
těchto faktorů a kritérií, která jsou nezbytá pro efektivní lokalizaci prvků logistických řetězců
v mezinárodním globalizovaném prostředí. Na základě provedeného šetření jsou
identifikované faktory a kritéria lokalizace podrobeny klasifikaci podle jejich významnosti, ve
vztahu k minimalizaci celkových nákladů na realizaci logistického řetězce.

Klíčová slova:
lokalizace, faktory lokalizace, kritéria lokalizace, logistický řetězec

Abstract:
Localization factors and criteria play an important role in determining the location of elements
of transnational supply chains. The article deals with possible approaches of how to identify
factors and criteria necessary for the effective localization of logistics chains’ elements in the
globalized international environment. Based on the study, localization factors and criteria are
identified according to the classification of their significance, in relation to minimizing the total
costs within the logistics chain.

Key words:
location, location factors, location criteria, supply chain

Introduction
One of the most significant current economic trends is undoubtedly globalization of entire
industrial branches and markets. Any form of the entry of transnational logistic chains into
international market and their effective management requires individual elements of a given
global chain to realize the influence of factors and criteria which determine the success of the
implementation of the logistics chain in a given market. The main reason is the fact that
some factors and criteria in logistics can be managed and checked, while the others are
beyond the reach of the chain. It is necessary to pay attention to both of these factors, since
the sheer awareness of them is one of the main prerequisites of profitability, continuous
reduction of unnecessary costs and at the same time a prerequisite of long-term
sustainability.
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Main goals and research method
The main goal of this contribution is to identify possible localization factors and criteria in
terms of the significance of their impact. The paper firstly identifies the assumptions of
examined issues; after that current approaches to localization are characterized. The primary
research method is the historical and descriptive method whose basis was subsequently
analysed by PESTLE method.

Transnational logistic chain in global environment
Appropriate selection of organization and administration of logistic functions is in
transnational logistic chains in global logistics as important as it is in logistic chains in home
environment. The goal of transnational logistic chain is to ensure its own growth by means
of the market growth, as well as to minimize costs arising from savings that result from
effectively set of the logistics chain. 1) World environment is not homogeneous in its
development; customers’ requirements are in each area different and therefore the
coordination of transnational logistic is more complicated. Thus, a key issue arises
concerning an appropriate selection of localization strategy in relation to global aspects of
logistic chains. 2) The main questions concerning localization strategy are as follows:
• What are specific characteristics of a given national market?
• Which characteristics do the given markets have in common with other markets?
• Should the company join some national markets from the viewpoint of logistic operations
or for planning purposes?
From the perspective of localization, for the transnational logistic company it is
necessary to determine proper ratio between centralized and local management of logistic
chain elements. At the same time, global synergy benefits resulting from the coordination of
activities have to be achieved which enables to reach economic advantages from the range
of supply and production. Moreover, the decision whether to produce standard production or
provide standardized services, or whether to adapt a given product or service to a given
market is also crucial.

Analysis of possible approaches of classification of factor and criteria
localization
The task of localization approaches is to find a mutually appropriate geographic spread
of producers, warehouses, distribution centres and other elements of logistic chain beside
centres of end customers. Due to the fact that the localization decision is a long-term
decision, it is essential that the management of the company has been able to identify local
conditions that affect the given area. A quite extensive area of localization factors and criteria
serves exactly to this purpose.
Localization factors according to spatial levels
Decision about appropriate localization of a logistic chain element is a rather complex
process since it covers a broad range of affecting conditions and factors. Owing to long-term
consequences resulting from individual conditions and factors it is vital to identify key factors
and analyse them in terms of possible impacts and benefits. Each localization decision is
limited by available resources which have to be utilized to acquire the ability to properly
identify and interpret relevant information. Since the decisions are at present made in
uncertain conditions full of both known and unidentified risks and in the interaction of
intentional and unintentional phenomena, the use of standardized optimization calculations is
1)

CHRISTOPHER, M. Logistika v marketingu. Praha: Management Press, 2000. 166 pp. ISBN 80-7261-007-4.
LAMBERT, D., STOCK, R., ELLRAM, L. Logistika. 2. ed. Praha: ComputerPress a.s., 2000. 589 pp. ISBN
8072262211.
2)
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rather limited. One of possible approaches is a stepped location decision, the essence of
which is based on the distribution of a given territory into several levels, such as country,
region, location, land, which, although comprehensive, is in terms of various levels
independent. 3) In each level, different types of localization factors are examined. When the
requirements on the higher level are met, the selection will move to a lower, more concrete
level.
Tab. 1: Localization factors according to spatial levels of decisions
level

criteria – localization factors

national

political and economic stability, tax system, trade unions, inflation,
economic growth, state aid at the level of regions

regional

Characteristic of labour, wages, trade unions, market access and
dynamics, size, economic structure, suppliers, services, regional
support

local

access to transport (air, car, train), the quality and quantity of labour,
specific infrastructure (universities, research facilities), local economic
policy and support, standard of living

land

connection to the surrounding infrastructure, size and price, state of the
environment
Source: Authors´ own processing, MAIER, G., TÖDLING (1997).

At the national level are primarily monitored macroeconomic indicators, while regional
level prefers microeconomic aspects. Generally two basic assumptions concerning the
localization factor are important for the investor. The first one is a spatial differential and the
second is the impact on revenues and expenses. Decisions made on regional and lower
spatial levels are part of the company's direct cost calculations.
Factors on lower level
Factors of lower level decision-making are bound to lower spatial structure, i.e. to
a region or town, see Tab. 2. Factors of higher levels, such as economic or political stability
of the country or cultural similarity, are not significant for companies running their businesses
exclusively on the territory of one country. On the contrary, these factors become essential in
the investment decision-making. In this case, after picking certain country the selection of an
appropriate location moves to the lower level. From this moment on, both hard and soft
localization factors are used. The most frequently used, as well as most comprehensive
typology is done by identifying hard and soft location factors. 4) Grabow and Hollbach-Grömig
emphasise the complementarity of factors. They point to the need for complementary
application of hard and soft location factors; moreover, they suggestfurtherdifferentiating ofa
group ofsoft factors:
• Hard localization factors: their level and quality are primarily calculable. They
determine potential investment areas. Examples: availability of qualified staff,
transport links, the tax burden on businesses, the transport infrastructure and other
aspects.
• Soft business localization factors: they affect the activity of a company/business, they
are primarily not calculable, since they are based on a subjective assessment of
each company/entrepreneur.
3)

MAIER, G., TÖDLING, F. Regionálná a ubanistická ekonomika: Teória lokalizácie a priestorová
struktura. Bratislava: Elita, 1997. 240 s. ISBN 80-8044-044-1.
4)
GRABOW, B., HOLLBACH-GRÖMIG. WeicheStanortfaktoren. Schriften des Deutschen Institut für
Urbanistik Band Dt. Gemeindeverlag. Stuttgart-Berlin-Köln, 2008, 89. s.
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•

Soft individual localization factors: they depend on personal preferences of both
management and employees and they do not immediately affect the activities of the
company. The importance of the recommended attitude lies especially in the fact that
the given factors increase work motivation and work efficiency of employees. They
have a significant influence on the choice of a place to live in and they become an
important factor in the stabilization of existing or possibly new population.

Tab. 2: Main localization factors on metropolitan or regional level
factors

labour market

business
environment and
infrastructure

criteria
hard localization
− Availability and quality of
human resources
(salaries, wages,
education, specialization
in the market)
− availability of places
(e.g. industrial zones,
terminals, etc..),
residential and office
facilities, the level of
traffic infrastructure

soft business localization
−

quality of institutions
affecting the labour
market(especially
labour offices, etc.).

− image of industrial zones

soft individual localization
− quality of the labour
market (employment
opportunities and job
offers)
− quality and appearance
of the area and its
surroundings,
communication and
social infrastructure,
transport links and
services
− regional differences in
wages and salaries

prices, costs,
revenues

− prices for areas,
facilities, energy,
sewerage, waste
− municipal taxes and
fees, subsidies and
support provided by the
city/town authorities

agglomeration
benefits-markets,
economic ties,
cooperation
networks"networks"

− availability of other
plants of the same
enterprise, distance of
contractors, distance of
sales markets, distance
of research institutions,
the possibility of
cooperation with
institutions of public
sector

− networks outside the
enterprise, supporting
participants from the public
sector
− contacts of employees
working at the site, the
quality /reputation of
research equipment

− informal contacts at the
site
− quality of the social
environment

− availability of markets
and relevant economic
regions

− image of geographic location
− geopolitical/geoeconomic
location

− availability of other
attractive locations
within the region
− geographic location

− flexibility, activity
andcompetence of
entrepreneurs and
enterprises, of public
administration, political
decision-makers,
− mentality of employees
(commitment, sickness rate,
flexibility, owninitiative)

− mentality of fellow
citizens and fellow
colleagues in the work
environment (regional
specifics, religion,
cultural habits, etc.).

geographic
location of a
town

flexibility,
mentality, activity
(iniciative)

-

-
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factors

economic
climate

image, tradition

quality of
country, town
and its locations

housing and
leisure

quality of
environment

criteria
hard localization

soft business localization

soft individual localization

-

− consensus of players in
the public and private
sector, the possibility of
strategic planning
stability, politicaleconomic climate in the
external environment
(region, country)

-

− image of micro location of
town, region
− image from the
international perspective,
importance of local
traditions and history

− image of micro location of
town, region
− atmosphere of town
(metropolitan vs. provincial)
− historicalandculturalimportance
of the city

-

− parks, greenery, the historic
city centre
−appearance of the city and its
formation (modernization)
−appearance and quality of the
surrounding landscape

-

− rent, availability of attractive
housing, schools, quality of
healthcare
− transport, shops
− sitesecurity

-

-

-

− purity of air and water
− climate / weather
− quality of the environment
− geological stability,
environmental
− attitudes and level of activity in
requirements and
the protection and creation of
conditions (laws and
the environment
decrees, regulations)
− environmental
standards (water,
waste management,
recycling)
Source: Authors´ own processing, Grabow, Höllbach-Grömig (2008).

Among the above mentioned hard and soft localization factors, the factor of individual
needs and expectations of investors which affects generally valid principles of economically
rational behaviour plays a significant role. 5) In terms of choice of the localization strategy, the
theme of investment with minimization of inputs, or costs, especially input price, remains a
primary aspect. The second essential aspect is the effort to enter a new market. 6) The
significance of localization factors depends also on the level of localization and its mobility,
see Tab. 3. The level of localization is given by concentration of some few locations (airport,
specialization of labour force, university, etc.), or, conversely by dispersion. Mobility provides
the possibility of moving a product or localization factor and also the costs associated with
this transfer.

5

KOLMAN, Luděk. Motivace, produktivita a způsob života. Praha: Linde, 2012, 191 pp. ISBN 978-807-2018-925.
p 47.
6

CHRISTOPHER, M. Logistika v marketingu. Praha: Management Press, 2000. 166 pp. ISBN 80-7261-007-4.
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Tab. 3 – Significance of localization factors based on localization and mobility
localization
concentrated

dispersive

Agglomeration benefits, highly specialized
infrastructure, land of exceptional quality

poorly developed infrastructure,
companies with small market

immobile

Highly skilled workforce, internal know-how

Unskilled labour

slightly mobile

Specialized information

Unspecialized information, bank capital in
the current credit conditions

highly mobile

high localization relevance

low localization relevance

mobility

Source: Authors´ own processing, BUČEK, M., REHÁK, Š.,TVRDOŇ, J. (2010) and MAIER, G., TÖDLING1997.

Discussion and results
When creating localization strategies of multinational logistics chain, primary factors to
be considered are as follows: geographic location with a sufficient level of infrastructure,
stable political and business environment, government access to foreign investment,
availability of skilled, educated and efficient labour force. In the framework of European
region, the use of European Structural Funds also plays a significant role. Other important
factors can also be industrial zones prepared for new investment, developed infrastructure
for research activities, extensive network of high quality local subcontractors, care provided
for investors also in aftercare period. From the viewpoint of soft individual criteria, living
standard (history, culture) and quality of environment are important. Nevertheless, individual
business entities determine the significance of individual factors according to their
preferences. Differentiation between manufacturing and service companies remains
generally valid – see Table 4.
This approach corresponds by its content with the possibility of follow-up application of
PESTLE method enhanced by the effect of geographical G factor. Its application enables to
further identify the most significant phenomena, events and risks for each factor group which
have the greatest influence on a given organization:
• P – political: existing and potential political influences;
• E – economic: impact and influence of local, national and world economy;
• S – social: projection of social change into organizations; cultural impact (local,
national, regional, international) is also a part of it;
• T - technological: the impact of existing, new and advanced technologies;
• L – legislative: impact of national, European and international legislative;
• E – ecological: local, national, and world environment;
• G – geographical: transnational, national, regional, local, specific plot.

338

Obsah / Contents

Table 4 – Priorities of localizationfactorsof service and manufacturing companies
factor

service
company

manufacturing
company

rent

yes

no

parking, pedestrian frequency

yes

no

traffic load

yes

yes

availability of public transport

yes

yes

visibility, labelling, environment

yes

no

surrounding (neighbourhood)

yes

no

entrances, exits

yes

no

profile of market environment

yes

no

distance from competition

yes

no

distance from main traffic routes

no

yes

loading and shipping facilities

no

yes

access to major distributors

no

yes

access to major suppliers

no

yes

labour resources

yes

yes

Source: Authors´ own processing, DVOŘÁČEK, J., SLUNČÍK, P. (2012).

The chosen approach creates proper conditions for correct location of an element of
transnational logistics chain while guaranteeing the company triplet, i.e. the balance of the
factors of time, costs and expected quality. For the identification of mutual bonds of triplet
factors and hard and soft criteria it is valid that hard localization criteria are directly reflected
in costs. As for soft criteria, the costs are not necessarily so important; nevertheless, they
significantly influence the final decision, i.e. the ratio of time and quality.

Summary:
The contribution is focused of the analysis of extended area of factors and criteria of
localization criteria of transnational logistics chain elements in globalized environment.
Location factors significantly affect the historical context and are subject to the changing
structure of the world economy, globalization of economic processes and developing of new
production and technological processes. Identification of affecting factors has to take into
account the dynamics of changes that affect the implementation of multinational logistics
chain in global bonds. Though at the same time, especially on the grounds of the dynamics
of changes, it is essential to take into consideration the requirements on the ability to react to
these changes, even on the local level.
In addition to the standard approach to localize elements of logistics chains, it is
important to bear in mind the possible consequences and opportunities that result or may
result from it, in support of the objectives of economic diplomacy of the state. In this respect,
appropriate localization may represent a useful tool for the direct promotion of trade, inflow of
foreign investment, new technologies, including the possibility of foreign assistance. Another
area may cover the support of the image of state or company. The use of localization
approach may be applied in the area of sharing essential information, synchronization of
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decision-making and implementation of the priorities of the state in close cooperation with the
business community.
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Vady v procesu územního plánování
Urban Planning Process Failures
Jana Janderová

Abstrakt:
Obce, které vydaly územní plán před rokem 2006, mají dle stavebního zákona povinnost
pořídit územní plán v souladu s novými právními předpisy do konce roku 2015. Jelikož jich
tak řada doposud neučinila, dá se na tomto poli v brzké době očekávat jejich zvýšená
aktivita. Územní plány se vydávají formou opatření obecné povahy. Proces jejich pořizování
je poměrně komplikovaný a obce se v jeho průběhu mohou dopustit řady chyb, jež mohou
způsobit nezákonnost územního plánu nebo jeho části. Z toho důvodu pak mohou být zcela
nebo z části zrušeny v přezkumném řízení nebo správním soudem k podané žalobě.
Nejvyšší správní soud ve své judikatuře stanovil algoritmus přezkumu územních plánů
a z jednotlivých projednaných kauz lze zobecnit, které vady považuje za zásadní a jaká
pochybení lze ještě tolerovat. Nejčastějším důvodem zrušení územního plánu jsou procesní
pochybení, zejména špatné vypořádání námitek, nezajištění potřebných podkladů pro vydání
územního plánu a vady veřejného projednání. Cílem příspěvku je rozbor jednotlivých
procesních vad a poskytnutí jistého návodu, jak proces vést řádně a dovést jej k úspěšnému
vydání územního plánu.

Klíčová slova:
územní plán, opatření obecné povahy, procesní vady, námitky, veřejné projednání

Abstract:
Those municipalities, that have their zoning plans issued before 2006, are obliged under the
Building Act to issue a new zoning plan in accordance with the new legislation till the end
of 2015. Since a number of them have not yet done so, an increase in activity in this field can
be expected in the near future. Zoning plans are issued in the form of a general binding
measure. The process of their preparation is quite complicated, thus municipality in the
course of it might commit a number of mistakes that can cause the illegality of zoning plan
or part thereof. For this reason, it may be wholly or partly cancelled in the review proceedings
or by administrative court after an action brought against such zoning plan. The Supreme
Administrative Court has established in its jurisprudence a certain algorithm for review
of zoning plans. Thus, defects which are to be deemed as essential can be generalized from
individual court cases, as well as which errors may still be tolerated. The most common
reason for the abolition of zoning plans are procedural errors, particularly poor settlement
of objections, failure to ensure the necessary supporting documents for the issue of a zoning
plan, and public hearing defects. This article aims to analyze the various procedural failures
and provide certain guidance on how to properly lead the process and bring it to
a successfully issued zoning plan.

Key words:
zoning plan, general binding measure, procedural errors, objections, public hearing
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Úvod
Územními plány obce vymezují možné způsoby využití jejich území. Vydávají se formou
opatření obecné povahy, jehož obecná úprava včetně procesu jeho vydávání je obsažena
v šesté části správního řádu. Zvláštní úprava vydávání územních plánů je obsažena v třetí
části stavebního zákona, konkrétně v ustanoveních §§ 43 – 60. Celý proces jejich vydávání
je poměrně komplikovaný nejen z toho důvodu, že se k nově vydávanému územnímu plánu
vyjadřují různé správní orgány, ale rovněž také vlastníci nemovitostí, občané obce
a případně zástupci zainteresované veřejnosti, přičemž s jejich stanovisky, námitkami či
připomínky se musí obec řádně vypořádat. Protože obec musí zvolit jedno z více možných
řešení, zůstávají často určité skupiny či jednotlivci se svými zájmy nevyslyšeni. Ti potom
hledají možnosti jak takový územní plán napadnout.
Správní řád neumožňuje se proti opatření obecné povahy odvolat. V úvahu přichází
přezkumné řízení, ke kterému je možné dát podnět, nicméně je zahajováno vždy pouze
z moci úřední. Zákonnost opatření obecné povahy dále mohou přezkoumat správní soudy
k žalobě. Ty dle ustáleného algoritmu zkoumají pravomoc a působnost správního orgánu,
který jej vydal, soulad s procesní a hmotněprávní úpravou a proporcionalitu vydaného
územního plánu. Statisticky nejvíce vad způsobujících nezákonnost územního plánu je vad
procesních.
Obce, které vydaly územní plán před rokem 2006, mají dle stavebního zákona povinnost
pořídit územní plán v souladu s novými právními předpisy do konce roku 2015. Jelikož jich
tak řada doposud neučinila, dá se na tomto poli v brzké době očekávat jejich zvýšená
aktivita. Proto je cílem tohoto příspěvku analýza aktuální judikatury ve snaze zejména
poukázat na to, kterých procesních vad se obce dopouštějí nejčastěji a čeho je třeba se při
vydávání územních plánů vyvarovat.

Proces vydávání opatření obecné povahy
Jak bylo uvedeno výše, vydává se územní plán formou opatření obecné povahy. To je
zvláštním typem správního úkonu, který není ani právním předpisem, ani rozhodnutím, ale
něčím na jejich pomezí. Lze jej charakterizovat jako abstraktně-konkrétní správní akt
s konkrétně určeným předmětem (obdobně jako správní rozhodnutí) a obecně vymezeným
okruhem adresátů (obdobně jako právní předpis). [HENDRYCH, 2012], [VEDRAL, 2007]
Shrňme nyní pro potřeby tohoto článku alespoň základy procesu, ve kterém se podle
obecné úpravy obsažené v šesté části zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „SŘ“)
opatření obecné povahy vydává. Jeho návrh vypracuje správní orgán, který jej nejprve
projedná s dotčenými orgány státní správy. Následně jej publikuje formou veřejné vyhlášky,
kterou vyvěsí na úřední desce alespoň po dobu patnácti dní.
Poté, co se s návrhem seznámí, mohou v průběhu řízení dotčené osoby využít určité
kvalifikované procesní prostředky obrany. Kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, může k jeho návrhu vznést připomínky.
Připomínky je správní orgán povinen použít jako podklad pro opatření obecné povahy
a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.
Specifickou formou oproti připomínkám jsou námitky, které mohou podávat vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
O námitkách je správní orgán povinen rozhodnout a rozhodnutí odůvodnit. Toto rozhodnutí
se pak stává součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí není přípustné
odvolání ani rozklad, je však možný jeho přezkum z moci úřední a podání návrhu na jeho
zrušení ve správním soudnictví. [VEDRAL, 2012]
Pokud je rozhodnutí o námitkách změněno nebo zrušeno, je to důvodem pro změnu
opatření obecné povahy. Vydané opatření obecné povahy publikuje správní orgán opět
formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce. Účinným se stává patnáctý den po
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vyvěšení veřejné vyhlášky, hrozí-li však vážná újma veřejnému zájmu, může nabýt účinnosti
již dnem vyvěšení. [JEMELKA, 2011]
Další možnost, jak opatření obecné povahy napadnout, je podat návrh na jeho přezkum
správnímu soudu. Přitom rozhodující je, zda příslušný úkon správního orgánu naplňuje
materiální znaky opatření obecné povahy, nikoliv to, zda v zákoně je za opatření obecné
povahy výslovně označeno. Takto tedy soudy mohly posuzovat k návrhu i územní plány
vydané dle předchozí právní úpravy, která ještě tento institut neznala, nicméně materiálními
znaky se o opatření obecné povahy jednalo. [VESELÝ, 2009]

Přezkum územních plánů správními soudy
Soudní řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je upraveno
v ustanoveních §§ 101a až 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního,
v platném znění (dále jen „SŘS”). K řízení jsou od 1. 1. 2012 příslušné krajské soudy. Jejich
rozsudky lze napadnout kasačními stížnostmi, o nichž rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je oprávněn podat ten, kdo tvrdí,
že byl na svých právech opatřením obecné povahy vydaným správním orgánem, zkrácen.
Odpůrcem je ten, kdo vydal opatření obecné povahy.
Rozsah přezkumu
Žaloba musí být podána ve lhůtě tří let ode dne, kdy napadené opatření obecné povahy
nabylo účinnosti, přičemž zmeškání lhůty nelze prominout. Další lhůta v délce 90 dnů platí
pro vydání soudního rozhodnutí.
Jsou-li dány podmínky řízení, přistoupí soud k meritornímu přezkumu územního plánu.
Správní soudy posuzují pouze zákonnost vydaného územního plánu, nikoliv jeho věcnou
správnost, neboť nesmí zasahovat do činností svěřených moci výkonné. Nepřezkoumává se
tedy vhodnost a efektivita konkrétního řešení, jež správní orgán zvolil. Soudy proto mohou
zasahovat pouze minimálně do toho, jak obce stanoví funkční využití území a jeho rozvoj,
jsou-li splněny všechny cíle a zásady územního plánování. To znamená, že správnímu
soudu rozhodně nepřísluší přezkoumávat, zda by bylo pro určitý pozemek či území
vhodnější zvolit ten či onen způsob funkčního využití či zda by nebylo výhodnější vymezit
oblast klidu jinde, než je tomu v územním plánu současném. Nejvyšší správní soud
konstatoval, že orgány územního plánování by měly mít maximální míru úvahy ve výběru
konkrétního typu funkčního využití území, protože k provedení konkrétní volby mají nejen
potřebné schopnosti, ale též detailní znalost lokálních poměrů a potřeb. [rozsudek
NSS č. j. 7 Ao 2/2010 – 78]
Soudy naopak přezkoumávají, zda změnu přijal pravomocí nadaný a kompetentní orgán,
zda přitom postupoval zákonem předepsaným procesním postupem, v mezích stanovených
hmotněprávními předpisy a zda zásah do práv je přiměřený. V průběhu řízení již nelze nad
rámec skutkových či právních důvodů uvedených v návrhu doplňovat nové. Soud je vázán
tím, co je návrhem napadáno, naopak není vázán právními důvody návrhu. Může proto
územní plán zrušit i z jiných právních důvodů než z důvodů tvrzených navrhovatelem. Každý
nedostatek však automaticky nevede ke zrušení územního plánu, nebo jeho části.
S ohledem na komplikovanost procesu vydávání územních plánů a poměrnou složitost
právní regulace jeho obsahu, přistupují správní soudy ke zrušení vadného územního plánu
jen tehdy, pokud došlo k porušení zákona v nezanedbatelné míře, resp. v intenzitě
zpochybňující zákonnost řízení a opatření obecné povahy jako celku. Důvodem pro zrušení
územního plánu je „když pochybení správního orgánu překročila mez, kterou je možno
vzhledem k celkové komplikovanosti řízení a s přihlédnutím k povaze rozhodované věci
považovat za ještě přijatelnou. K překročení takové meze může dojít jediným závažným
pochybením stejně jako větším počtem relativně samostatných (povětšinou procesních)
pochybení." [rozsudek č. j. 8 Ao 2/2010 – 644].
Rozhoduje se na principu kasačním. V případě, že soud dospěje k závěru, že územní
plán trpí vadou, která jej činí nezákonným, pak jej nebo jeho příslušnou část zruší, jinak
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návrh zamítne. Přitom vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání
územního plánu.
Dopad do práv a povinností osob
Práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před zrušením územního plánu nebo
jeho části zůstávají dle ustanovení § 101d odst. 4 SŘS nedotčena. Proto zrušení územního
plánu nebo jeho části soudem nemá žádný dopad na stavebníka, který na základě
schváleného územního plánu získal územní rozhodnutí a stavební povolení ke konkrétní
stavbě v lokalitě řešené zrušeným územním plánem nebo jeho zrušenou částí. Bylo-li pak na
základě takového územního plánu nebo jeho zrušené části rozhodnuto o správním deliktu
a toto rozhodnutí nabylo právní moci, ale nebylo vykonáno, je to důvodem pro obnovu řízení.

Vady územních plánů
Nejvyšší správní soud stanovil v rozsudku č. j. 1 Ao 1/2005 – 98 ze dne 27. 9. 2005
algoritmus přezkumu opatření obecné povahy, který spočívá v pěti krocích. V prvých třech
z nich se posuzuje, zda správní orgán splnil při vydávání opatření obecné povahy kritéria
formální, a v posledních dvou krocích kritéria materiální. Soud tedy postupně zkoumá
pravomoc správního orgánu opatření obecné povahy vydat, jeho působnost jej vydat
a ve třetím kroku kontroluje procesní postup správního orgánu. Následuje přezkum obsahu
opatření obecné povahy z hlediska jeho rozporu s hmotným právem. V závěrečném kroku,
obstojí-li územní plán ve všech předchozích, soud posuzuje obsah napadeného opatření
obecné povahy z hlediska jeho proporcionality. Tento pátý krok přitom není výslovně uveden
v SŘS. [BAHÝLOVÁ, 2011]
Přistupme nyní k popisu jednotlivých vad, jež vedou ke zrušení územního plánu,
případně jeho části. Přitom hlavní důraz bude kladen na vady procesní, ostatní vady budou
probrány pouze okrajově. Procesní vady jsou totiž vadami, kterých se správní orgány při
vydávání územních plánů dopouštějí nejčastěji. V 75 % případů, kdy soudy územní plán
nebo jeho část v minulosti zrušily, bylo důvodem zrušení právě procesní pochybení.
[SUCHÁNKOVÁ, 2014]
Nedostatek pravomoci správního orgánu a jednání ultra vires
Pravomoc znamená právní prostředky, které má správní úřad k dispozici pro výkon
působnosti. Soud v prvním kroku algoritmu proto posuzuje, zda měl správní orgán oprávnění
vydat opatření obecné povahy. Při posuzování dostatku pravomoci půjde tedy zejména o to,
zda územní plán vydal orgán, který ze zákona má oprávnění takový právní prostředek
použít. Bude se tedy kontrolovat, zda územní plán vydalo zastupitelstvo obce. [SLÁDEČEK,
2013]
Správní orgán se pohybuje v mezích své působnosti, jestliže se pohybuje v jemu
zákonem (věcně a místně) vymezené oblasti. [SLÁDEČEK, 2013] Zkoumá se dostatek
působnosti věcné, místní, osobní a případně časové. U věcné působnosti se posuzuje, zda
správní orgán nestanovil nějaké povinnosti nad rámec jemu stanovených zákonných limitů.
Z věcných oblastí by překročením působnosti bylo vybočení z mezí toho, co je předmětem
územně plánovací dokumentace dle stavebního zákona. Rozpor územního plánu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací se však dle ustálené judikatury Nejvyššího
správního soudu posuzuje jako rozpor se zákonem v rámci čtvrtého kroku algoritmu.
[rozsudek č. j. 1 Ao 1/2009 - 185]; [rozsudek č. j. 1 Ao 3/2011 – 229] V úvahu teoreticky
přichází překročení místní působnosti, v případě, že by zastupitelstvo územním plánem
regulovalo území jiné obce.

Vady v procesním postupu správního orgánu
Již bylo uvedeno, že porušení pravidel procesního postupu je nejčastějším důvodem
zrušení územního plánu. Pravomoc a působnost správního orgánu k vydání územního plánu
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jsou totiž zpravidla dány, avšak v komplikovaném procesu vydávání územního plánu se lze
dopustit pochybení relativně snadno.
Ne každé tvrzené procesní pochybení však povede k úspěšnosti návrhu. Nezákonnost
územního plánu totiž nezpůsobuje jakékoliv procesní pochybení, ale pouze vada, která je
takové intenzity, že ve svém důsledku znamená zásah do veřejných subjektivních práv
navrhovatele. Navrhovatel tedy musí tvrdit, jakým způsobem konkrétní pochybení mohlo mít
dopad do jeho hmotných práv. Uveďme tedy některé běžněji se vyskytující vady, které
dosahují této míry.
Chybné vymezení zastavěného území namísto vydání územního plánu
Správní orgán nejdříve musí správně zvolit formu regulace území. Obce, které nemají
územní plán, mohou dle ustanovení § 59 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném
znění (dále jen „stavební zákon“) pouze vymezit zastavěné území. Proces vymezení
zastavěného území je oproti procesu vydávání územního plánu výrazně jednodušší, je
časově kratší a také finančně méně náročný. Pro obce je tedy výhodnější volit tuto možnost.
Podstatné je, že stavební zákon v takto vymezeném zastavěném území umožňuje použít
zjednodušené postupy územního rozhodování (zjednodušené územní řízení a územní
souhlas) a ohlášení vybraných jednoduchých staveb, aniž by byl třeba předchozí územní
souhlas nebo územní rozhodnutí.
Podmínkou pro využití tohoto postupu ze strany obce je však to, že pro dané území
nebyl vydán územní plán. Jestliže tedy v minulosti obec územní plán vydala, již nesmí
zastavěné území vymezit samostatným postupem ve smyslu § 59 stavebního zákona. Došlo
by k procesnímu pochybení. Tento druh pochybení je tak zásadního charakteru, že je
důvodem pro zrušení vydaného opatření obecné povahy. Z judikatury Nejvyššího správního
soudu přitom vyplývá, že předpokladem samostatného postupu vymezení zastavěného
území je neexistence jakékoli platné územně plánovací dokumentace typově odpovídající
územnímu plánu dle stavebního zákona řešící příslušné území. Tedy půjde rovněž
o regulační plány dle dřívější právní úpravy, které pozbyly platnosti nejpozději 31. 12. 2009.
Do té doby však byly aplikovatelné, jestliže jejich časová působnost nebyla nijak omezena.
[rozsudek NSS č. j. 1 Ao 3/2008 – 136]
Vynechání fáze procesu územního plánování
Další pochybení souvisí s tím, že je vynechána některá z fází procesu územního
plánování (často půjde o veřejné projednání). Případně je porušena některá povinnost
stanovená stavebním zákonem pro danou fázi tak závažným způsobem, že to již vede
k nezákonnosti územního plánu. K takovémuto porušením může například dojít, chybí-li
posouzení kumulativních a synergických vlivů plánovaných záměrů, nebo není respektováno
posouzení vlivu koncepce nebo záměru na životní prostředí (SEA/EIA). Tohoto pochybení se
například dopustila obec Vysoká nad Labem. V dané kauze krajský úřad upozornil na to, že
vyhodnocení vypracované posuzovatelem neobsahuje potřebné náležitosti. Proto byla
vyžádána oprava vyhodnocení od posuzovatele, který jej však předložil pouhé čtyři dny před
schválením napadeného územního plánu. Přitom opravené vyhodnocení nebylo
zpřístupněno veřejnosti ani nebylo předmětem projednání. Takto špatně provedená náprava
tedy nemohla zhojit vadu vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. [rozsudek
NSS č. j. 1 Ao 5/2009 – 185]
Nedostatečné vypořádání se s námitkami
Další podstatnou vadou procesu a vadou bohužel poměrně častou je nedostatečné
vypořádání se s námitkami. Na odůvodnění rozhodnutí o námitkách je přitom třeba klást
stejné požadavky jako v případě typických správních rozhodnutí. Musí z něj být seznatelné,
z jakého důvodu považuje obec námitky uplatněné oprávněnou osobou za liché, mylné nebo
vyvrácené, nebo proč považuje skutečnosti předestírané oprávněnou osobou za
nerozhodné, nesprávné, nebo jinými řádně provedenými důkazy za vyvrácené. [rozsudek
NSS č. j. 1 Ao 5/2010 – 169]
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Ovšem i soudy uznávají, že i povinnost správního orgánu vypořádat se s námitkami není
bezbřehá a detail, do jakého se jimi zabývá, by měl přiměřeně odpovídat skutečné obsahové
složitosti příslušné námitky. Ústavní soud to vyjádřil tak, že: „…požadavky na detailnost
vypořádání se s námitkami nesmí být přehnané, neboť by to vedlo k přepjatému formalismu,
který by ohrožoval funkčnost územního plánování a narušoval jeho stabilitu a právní jistotu
občanů.“ Nadto by se jednalo o nepřípustný zásah do práva na samosprávu. Konkrétnost
odůvodnění má v zásadě odpovídat míře konkrétnosti námitky. [nález ÚS sp. zn. III. ÚS
1669/11]
Při nekonkrétní námitce soudy nekladou příliš vysoké nároky na odůvodnění rozhodnutí
a odůvodnění je možné hledat nejen v textové a grafické části odůvodnění územního plánu,
nýbrž jej lze dovodit i z obsahu správního spisu. [rozsudek NSS č. j. 1 Aos 5/2013 – 45]
Kromě povinnosti správního orgánu, aby se sám vypořádal s námitkou, má rovněž
povinnost předložit dotčenému orgánu k zaujetí stanoviska takovou námitku oprávněné
osoby, která se obsahově týká veřejného zájmu, jehož ochrana je v působnosti příslušného
dotčeného orgánu. [rozsudek NSS č. j. 2 Ao 2/2008 – 62]
Nicméně takovýto požadavek dotčené osoby a tvrzení veřejného zájmu nesmí být
pouhou zástěrkou prosazování jejích osobních zájmů, které nijak s veřejným zájmem
nesouvisí. Pokud účastník požaduje stanovisko dotčeného správního orgánu, které má
sloužit k vymezení veřejného zájmu, není nutné jej vyžádat, je-li zřejmé, že účastníkovi nejde
o hájení takového zájmu, ale naopak o jeho zájem soukromý. [rozsudek NSS č. j. 1 Aos
5/2013 – 45]
Poznamenejme ještě, že své výhrady k územnímu plánu musí dotčený uplatnit včas.
Platí, že v procesu přípravy staveb a jejich následného povolování je uplatňována zásada
vigilantibus iura. Dotčený musí tvrdit, že byl zasažen ve svých právech v závislosti na tom,
v čem je takový zásah spatřován, v příslušné fázi schvalovacího procesu, včetně procesu
vydávání územního plánu. Jestliže nevystihne řádně fázi řízení, kdy má své tvrzení uplatnit,
nemá později možnost obrany. Je-li námitka obecnějšího charakteru, tedy týká-li se obecně
způsobu využití území jak jej předpokládá územní plán, je účelné předejít zásahu do práv
právě již ve fázi územního plánování. Dotčený by si proto svá tvrzení neměl ponechat až na
fázi územního či stavebního řízení. Učiní-li tak, půjde o irelevantní námitky, které nejsou
přípustné. Nevznese-li dotčený včas námitky proti změně územního plánu, toto své
opomenutí již nemůže napravit tím, že formálně brojí proti rozhodnutí o umístění stavby, a ve
skutečnosti napadá územně plánovací dokumentaci. [rozsudek NSS č. j. 7 As 57/2007 – 98]
Nedostatečné vypořádání se s připomínkami
Nedostatečné vypořádání se s připomínkami v odůvodnění opatření obecné povahy je
obdobně jako u námitek vadou, jež je důvodem ke zrušení územního plánu. Byť jsou
připomínky procesně slabším nástrojem ochrany než námitky, o kterých je orgán vydávající
opatření obecné povahy povinen rozhodnout. Z hlediska přístupu k soudní ochraně není
v zásadě rozdíl mezi nimi rozdíl. Stanovisko Nejvyššího správního soudu je takové, že
připomínky správní orgán nesmí a priori považovat za něco, s čím není třeba se zabývat.
Připomínkami se správní orgán nesmí zabývat toliko formálně a vypořádat se s nimi
obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata. Řádné vypořádání připomínek je
tedy také předmětem přezkumu ze strany správních soudů. [rozsudek NSS č. j. 4 Ao 5/2010
– 48]
Podrobnost vypořádání se s konkrétní připomínkou pak podobně jako u námitky závisí
na její relevanci, rozsahu a detailnosti. Vypořádá-li se správní orgán s námitkou nesprávně
jako s připomínkou, může to být důvodem ke zrušení územního plánu. Pokud však pouze
námitku formálně označí za připomínku a věcně se jí zabývá jako námitkou, pak soudy
uznávají, že taková vada je nepodstatná, neboť takovýmto postupem nedojde k dotčení
subjektivních veřejných práv. Rozhodující pro posouzení, zda určité podání je třeba
kvalifikovat jako námitku či pouze jako připomínku je to, kdo takové podání učinil. Naopak
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kvalita či obsahové náležitosti takového podání jimi nejsou. Pokud jsou tedy výhrady proti
územnímu plánu vzneseny vlastníkem pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, popřípadě
zástupcem veřejnosti, musí k nim být bez dalšího přistoupeno jako k námitkám. Pokud tak
obec neučiní, avšak i přes takovéto formální pochybení výhrady v odůvodnění opatření
obecné povahy věcně projedná, nemá to žádný vliv na možnost domáhat se soudní ochrany.
[rozsudek NSS č. j. 2 Ao 1/2008 – 51]
Nerespektování závazných stanovisek dotčených orgánů
Dalším procesním pochybením je nerespektování závazných stanovisek dotčených
orgánů. Stavební zákon v některých svých ustanoveních používá termín „závazná
stanoviska“, a v jiných naopak pouze „stanoviska“. Výkladem a contrario by pak bylo možné
dovodit, že druhá kategorie pouhých bezpřívlastkových „stanovisek“ je pro zastupitelstva při
přijímání územního plánu nezávazná a nemusí se jimi tedy nutně řídit. Není tomu však tak.
Nejvyšší správní soud totiž interpretuje tuto dichotomii tak, že byť některá stanoviska
dotčených orgánů nejsou rozhodnutími a další stanoviska nejsou stavebním zákonem
označena výslovně jako „závazná“ je třeba z ustanovení § 4 odst. 2 písm. b), věty za
středníkem, stavebního zákona jejich závaznost pro územní plánování dovodit. Kategorie
„stanovisek“ je nezávazná pouze v případech, kdy je vydáváno rozhodnutí ve správním
řízení. Se stanovisky dotčených orgánů nemůže obec naložit libovolně podle své úvahy,
protože se jedná o závazný podklad pro územní plán. V posuzované kauze šlo konkrétně
o stanovisko správy národního parku k územnímu plánu z hlediska ochrany přírody a krajiny.
[rozsudek NSS č. j. 2 Ao 2/2008 – 62]
Obdobně to platí například o povinnosti správního orgánu respektovat obsah rozhodnutí
o prohlášení stavby za nemovitou kulturní památku. [rozsudek NSS č. j. 6 Ao 3/2009 – 76]
Nedostatečné odůvodnění územního plánu
Uvedené vady se často prolínají s poměrně běžnou vadou nedostatečného odůvodnění
územního plánu. To způsobuje jeho nepřezkoumatelnost. Obecné náležitosti odůvodnění
vyplývají z ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu, jež se má použít přiměřeně i na opatření
obecné povahy ve smyslu ustanovení § 174 odst. 1 správního řádu. Musí v něm být uvedeny
důvody vydání územního plánu resp. zvoleného konkrétního řešení území, podklady pro jeho
vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních
předpisů a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s námitkami. Dále stavební
zákon stanoví výslovně v ustanovení § 53 odst. 5 zvláštní náležitosti odůvodnění územního
plánu. Těmi jsou výsledek přezkoumání územního plánu, tedy souladu jeho návrhu
s nadřazenou dokumentací, závaznými stanovisky a právními předpisy, dále zpráva
o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanovisko krajského úřadu k návrhu
koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a sdělení, jak toto bylo
zohledněno, komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty a nakonec
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch. Chybí-li tyto náležitosti, trpí územní plán vadou.
I když tyto náležitosti územní plán obsahovat bude, může být jeho odůvodnění
nesrozumitelné a z toho důvodu nepřezkoumatelné. Tak tomu bude například při nesouladu
textové a grafické části územního plánu. V kauze územního plánu města Zlín byl pozemek
původně vymezen jako plocha pro individuální bydlení a na žádost bylo jeho funkční využití
změněno na bydlení hromadné, avšak ve výrokové části územního plánu tato změna nebyla
zmíněna. Uvedena byla pouze v odůvodnění v části, která se vypořádávala s připomínkami
a v grafické části byl pozemek označen písmeny BH. U vypořádání se s připomínkou bylo
uvedeno pouze „vyhovuje se“. Tuto vadu soud označil za vadu zásadního charakteru,
ke které musí přihlížet z úřední povinnosti, neboť z odůvodnění není zřejmé, proč obec
přistoupila ke změně funkčního využití plochy. [rozsudek NSS č. j. 8 Aos 3/2012 – 62]
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Rozpor s hmotným právem a nedodržení zásady proporcionality
Na okraj ještě zmiňme další vady, mino vady procesní. Nesoulad s hmotným právem
může spočívat zejména v porušení stavebního zákona, případně též jiných právních
předpisů. Zmiňme pouze nejběžnější vady. Těmi jsou nedodržení hierarchie, tedy nesoulad
územního plánu s územně plánovací dokumentací krajské a celostátní úrovně (porušení
ustanovení § 36 odst. 5 a § 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona); dále nesplnění
podmínek pro rozsáhlý zábor zemědělského půdního fondu a vymezení další zastavitelné
plochy změnou územního plánu, není-li prokázáno, že je nemožné využít již vymezené
zastavitelné plochy a že je vymezení nových zastavitelných ploch potřebné (tedy porušení
ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona).
Proporcionalita územního plánu se posuzuje v testu jeho zákonnosti jako poslední,
obstojí-li v prvních čtyřech bodech. Správní soudy posuzují, zda omezení, jež s sebou
územní plán přináší zejména vlastníkům nemovitostí, sledují legitimní cíl. V souladu se
zásadou subsidiarity a minimalizace zásahu zkoumají obecnou přiměřenost regulace, její
vhodnost, potřebnost, a zda zásahy jsou provedeny pouze v minimální nezbytné míře
a nediskriminačním způsobem. Tedy, zda není dán zjevný nepoměr mezi využitím území
(zpravidla veřejným zájmem na jeho využití) a omezením vlastnického práva.
Nejvyšší správní soud již konstantně spojuje dodržení zásady subsidiarity
a minimalizace zásahu s předpokladem kumulativního splnění následujících podmínek:
• zásah má ústavně legitimní a o zákonné cíle opřený důvod,
• zásah je činěn v nezbytně nutné míře,
• zásah je činěn nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému
cíli,
• zásah je činěn nediskriminačním způsobem a
• zásah je činěn s vyloučením libovůle.
Jsou-li dodrženy zásady subsidiarity a minimalizace zásahu může územní plán omezit
vlastníky nebo jiné nositele věcných práv k nemovitostem, nepřesáhnou-li taková omezení
spravedlivou míru. Přitom taková omezení nevyžadují souhlas jimi dotčeného vlastníka, který
je zároveň musí strpět bez náhrady. [usnesení č. j. 1 Ao 1/2009 – 120]

Závěrem
Cílem tohoto příspěvku bylo zejména analyzovat aktuální judikaturu správních soudů
a poskytnout přehled procesních vad, jichž se dopouštějí obce při územním plánování. Má
sloužit jako určitý návod, čeho by se měly vyvarovat. Z analýzy vyplývá, že správní soudy
jsou při rušení územních plánů nebo jejich napadených částí spíše zdrženlivé a ponechávají
obcím prostor pro volbu konkrétního řešení jejich území. Zároveň však poskytují dostatečnou
ochranu osobám, jež byly dotčeny ve svých právech, když ruší územní plány, které trpí
závažnými vadami.

Shrnutí:
Územní plány jsou vydávány formou opatření obecné povahy. Správní soudy
přezkoumávají k návrhu, zda netrpí vadami. Z analýzy judikatury vyplývá, že nejčastějšími
vadami, pro které jsou územní plány nebo jejich části správními soudy rušeny, jsou vady
procesní. Mezi ně patří zejména vynechání některé obligatorní fáze řízení o vydání
územního plánu, nedostatečné vypořádání se s námitkami nebo připomínkami,
nerespektování závazných stanovisek jiných správních orgánů a nedostatečné odůvodnění,
jež způsobuje nepřezkoumatelnost územního plánu. Toto jsou tedy vady, jichž by se obce
měly při vydávání nových územních plánů nebo jejich změn vyvarovat.
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Možné dopady rekodifikace soukromého práva na rozvoj
obcí
Potential Impact of the Recodification of Private Law on
Development of Municipalities
Jan Janeček

Abstrakt:
Příspěvek podává stručnou analýzu vývoje právní úpravy hospodaření obcí s jejich
majetkem, a to od obnovení územní samosprávy na počátku devadesátých let dvacátého
století až po dnešek. Dopady rekodifikace soukromého práva, ke které došlo k 1. lednu
2014, jsou shledávány nejzásadnější změnou právního prostředí s možnými fatálními
dopady pro ekonomický základ územní samosprávy, ohrožující nejen její další rozvoj, ale
také potencionálně v některých případech samotnou existenci. Změny provedené, resp.
neprovedené v zákoně o obcích v reakci na přijetí nového občanského zákoníku snížily míru
(veřejnoprávní) ochrany majetku obcí. Nakládání s ním je stále méně regulováno zvláštní
úpravou, která by zohledňovala jeho povahu a účel. Příspěvek obsahuje konkrétní návrhy de
lege ferenda, které by zajistily alespoň dosavadní standard ochrany majetku obcí.

Klíčová slova:
majetek obcí, rozvoj, právní úprava

Abstract:
The paper gives a brief analysis of the development of the municipal property management
legal regulation as it has been developing from the restoration of local government in the
early nineties of the twentieth century to the present. The impacts if the recodification of
private law, which came into effect on January 1, 2014, are found to be the most
fundamental change in the legal environment with possible fatal consequences for the
economic basis of local self-government, threatening not only its further development, but
also the very existence. The adopted changes, respectively not adopted, of the Act on
Municipalities in response to the adoption of the new Civil Code reduced the (public-law)
protection of the municipal property. Legal disposing of the municipal property is still less
regulated by special rules which would take into account its nature and purpose. The paper
contains concrete proposals de lege ferenda which would ensure at least the current
standard of protection of municipal property.

Key words:
municipal property, development, legislation

350

Obsah / Contents

Úvod
Majetek obcí představuje významný socioekonomický faktor ovlivňující kvalitu života
nejen občanů samotné obce, ale také spoluvytvářející prostředí pro fungování
celospolečenských institucí. Jde současně o jeden z konstitutivních prvků územní
samosprávy jako takové. Těžko si představit realizaci práva na samosprávu bez
ekonomických zdrojů, které umožní faktickou realizaci konkrétních úkolů. Bez existence
obecního majetku by tak prakticky právo na samosprávu zůstalo jen teoretickou možností,
vyprázdněným pojmem. Územní samospráva je přitom vnímána jako jedna z podstatných
náležitostí demokratického právního státu. Přinejmenším z těchto důvodů je legitimní
uvažovat o zvýšené zákonné ochraně obecního majetku, která by měla přispět, vedle
dalších mechanismů, k zajištění podmínek pro další rozvoj obcí.

Cíle a metodika
Cílem příspěvku je jednak podat samotný přehled vývoje právní úpravy hospodaření
s obecním majetkem, a pak především na jeho nástinu dílčí analýzou předmětné právní
úpravy, resp. jejího působení na společensko-ekonomické vztahy, identifikovat vývojové
tendence ovládající řešenou právní úpravu. Na základě výsledků analýzy pak budou
navrženy případné změny de lege ferenda, které by měly zajistit udržitelnost obecního
majetku, jako jednoho z předpokladů existence územní samosprávy jako takové.

Stručně k vývoji právní úpravy hospodaření obcí s jejich majetkem
Jak bude dále rozvedeno, podoba české právní úpravy hospodaření obcí s jejich
majetkem nedoznala od obnovení územní samosprávy počátkem devadesátých let minulého
staletí až do okamžiku, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
žádných zásadních změn. O těch lze uvažovat až právě v souvislosti s realizovanou
rekodifikací soukromého práva, která se dotkla, podle názoru autora tohoto příspěvku,
zásadním způsobem (přesto, že to zřejmě nikdo nezamýšlel) právě i pravidel hospodaření
obcí s jejich majetkem, resp. dosavadního „standardu“ ochrany obecního majetku.
Přijetím ústavního zákona Federálního shromáždění č. 294/1990 Sb., kterým byla do
Ústavy ČSSR vložena hlava sedmá nazvaná „Územní samospráva“ s následným přijetím
zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech
hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice
(rozpočtová pravidla republiky), došlo po čtyřech desetiletích k obnovení české územní
samosprávy. V tomto případě lépe řečeno k vytvoření právního prostředí, které reálnou
existenci územní samosprávy umožňovalo. K reálnému obnovení fungování územní
samosprávy bylo ještě potřeba také vytvořit vhodné faktické podmínky – mimo jiné obnovit
ekonomický základ obcí. K tomu přispěl především zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí, kterým obce nabyly značné
množství majetku. Právní i faktické základy územní samosprávy tak byly položeny.
Jak už bylo zmíněno, existence ekonomického základu, resp. potažmo majetku obcí, je
jednou z podmínek existence samotné územní samosprávy. Této skutečnosti si byl, a snad
stále je, vědom i zákonodárce, který stanovil pravidla hospodaření obcí, a to včetně pravidel
hospodaření s jejich majetkem. Pokud budeme postupovat v analýze těchto pravidel
chronologicky „od starších k novějším“, musíme začít zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích,
v původním znění. Analýzou jeho textu zjistíme, že kromě vyhrazení rozhodování
o některých majetkových dispozicích zastupitelstvu obce a obecného definování cílů
sledovaných obcí při výkonu samostatné působnosti prakticky neobsahoval žádná pravidla,
resp. omezení, která by regulovala hospodaření s obecním majetkem. Další pravidla
dopadající na hospodaření obcí s jejich majetkem byla obsažena v zákoně č. 172/1991 Sb.
(viz shora) v jeho původním znění, který již nezůstal pouze u vyhrazení některých
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rozhodovacích pravomocí obecnímu zastupitelstvu, ale dále uložil obcím zveřejňovat záměr
převodů a pronájmů nemovitostí tak, aby se k němu mohli občané vyjádřit a předložit své
nabídky. V té době se také uvažovalo o přijetí zvláštního zákona, který by danou
problematiku reguloval, k jeho schválení však nedošlo. Pravidla upravující hospodaření obcí
s jejich majetkem tak zůstala poměrně strohá a obcím bylo umožněno požívat vysokou míru
svobody.
I v reakci na zkušenosti s praktickou aplikací „prvního“ obecního zřízení, ale i s ohledem
na to, že po nabytí jeho účinnosti byla přijata Ústava a pro Českou republiku se stala
závaznou Charta místní samosprávy, byl po deseti letech od obnovení územní samosprávy
přijat nový zákon o obcích, který se ve Sbírce zákonů objevil pod číslem 128/2000 Sb. (dále
také jen „OZř“). Tento zákon však žádné výrazné změny do sledované právní úpravy
nepřinesl, když v zásadě převzal tu dosavadní. Pravidla hospodaření obcí s jejich majetkem
tak bylo, a v zásadě stále je, možné stručně charakterizovat několika větami. Předně jde
o několik ustanovení zákona o obcích, která stanovují nemnoho pravidel procedurálního
charakteru. Tato pravidla nám dávají odpověď na otázku, jaké kroky má obec učinit, pokud
chce konkrétním způsobem hospodařit (především pak naložit) se svým majetkem. Prakticky
jde o povinnost obce nechat schválit vybrané majetkové dispozice radou obce, resp.
zastupitelstvem obce a dále o povinnost u některých zamýšlených majetkových dispozic
dopředu zveřejnit na úřední desce záměr takové dispozice. Nedodržení těchto postupů je
zákonem stíháno neplatností následně učiněných právních jednání obce (viz dále
k neplatnosti ve světle rekodifikace soukromého práva). Druhou skupinu pravidel by bylo
možné označit jako pravidla kvalitativní. Ta určují, jaké vlastnosti, parametry, hodnoty by
mělo hospodaření obcí v konkrétních případech nabývat. Jejich úprava je poměrně strohá
a většinou zůstává na velmi obecné úrovni, když např. zákon o obcích konstatuje, že se má
obec chovat hospodárně. Konkrétnější je pravidlo, které obci ukládá odůvodňovat při
realizaci úplatných převodů obecního majetku (jen v těchto případech) odchylku od ceny
v čase a místě obvyklé (toto pravidlo by samo o sobě mohlo být řazeno i mezi pravidla
procedurálního charakteru, obsahově však dopadá na kvalitu naložení s majetkem obce,
když klade, byť nepřímo, požadavek na výši úplaty realizované dispozice s obecním
majetkem). Poslední skupinou pravidel jsou výslovné zákazy určitého chování. Tato skupina
pravidel je nejméně početná. Zmínit lze především zákaz ručení (ne však jiných způsobů
zajištění dluhů) za dluhy třetích osob s několika možnými výjimkami.
Výraznější pokus o změnu diskutovaných pravidel lze zaznamenat v rámci
naplňování Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 1. Zřejmě
i s ohledem na stále rostoucí zadluženost celků územní samosprávy (viz tabulku č. 1) se
strategie zaměřila také na otázky související s nakládáním s veřejnými prostředky na úrovni
obcí a krajů. Ke zlepšení neutěšené situace mělo podle strategie přispět také provedení
legislativních změn pravidel hospodaření obcí a krajů s jejich majetkem. Konkrétně strategie
mluvila (mimo jiné) o zavedení přísnějších pravidel pro nakládání s majetkem obcí
a krajů, úpravě kompetencí mezi zastupitelstvem a radou zamezující obcházení zákona
a zvýšení transparentnosti nakládání s dotčeným majetkem.

1

Usnesení vlády České republiky číslo 1 ze dne 5. ledna 2011, dále pak usnesení číslo 65 ze dne 19. ledna 2011, usnesení
číslo 370 ze dne 18. května 2011, usnesení číslo 837 ze dne 16. listopadu 2011 a usnesení číslo 346 ze dne 16. května 2012.
Dne 1. ledna 2013 pak vláda České republiky schválila svým usnesením číslo 39 Strategii vlády v boji s korupcí na období let
2013 a 2014.
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Tab. 1: Souhrnné údaje o dluhu obcí ČR v letech 2001 – 2012 v mld. Kč
Zdroj: Ministerstvo financí České republiky (2012)

Hned úvodem je nezbytné zmínit, že cesta vedoucí ke vzniku zmíněného návrhu novely
obecního zřízení nebyla jednoduchá. První návrhy na provedení protikorupčních změn
zákona o obcích (stejně tak zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze), které
Ministerstvo vnitra dalo k připomínkování, byly především ze strany samotných celků územní
samosprávy ostře kritizovány a vyvolaly určitou vlnu nevole. Výsledek dalších jednání
a práce na ně navazující – návrh novely obecního zřízení předložený Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR – byl tak podstatně méně radikální, když například byla opuštěna myšlenka,
že by obce měly být primárně povinny prodávat veškerý svůj nepotřebný majetek, tedy i věci
movité, formou veřejné dražby, stejně tak jako prvotní návrh umožňující zletilým občanům
obce uplatňovat jménem obce soudní cestou náhradu škody, pokud tak neučinila obec.
Novela měla současně se zavedením protikorupčních opatření vést k „přizpůsobení
zákonů o územních samosprávných celcích novému občanskému zákoníku“, jak uvádí
důvodová zpráva k sněmovnímu tisku č. 904/0, který návrh novely předložené Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky obsahoval. Přes poměrně dlouhou dobu přípravy
a rozsáhlé projednávání předložený návrh obsahoval přinejmenším diskutabilní místa
a vyvolával celou řadu otázek. S ohledem na rozpuštění Poslanecké sněmovny v létě 2013
nebyl nakonec návrh projednán. Vzhledem k tomu, že jde o nejvýraznější snahu o změnu
pravidel hospodaření obcí s jejich majetkem zaznamenanou od roku 1990, stojí za to se
stručně k některým dílčím návrhům v ní obsaženým vrátit.
Návrh novely například počítal s tím, že by obce byly nově povinny zpeněžovat svůj
nepotřebný nemovitý majetek zásadně formou veřejné dražby 2 nebo veřejnou soutěží
o nejvhodnější nabídku (§ 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále také
jen „NObčZ“) s tím, že stanovila uzavřený výčet případů, kdy je možné postupovat odlišně.
Pro zavedení tohoto režimu by hovořila nepochybně vysoká míra transparentnosti samotné
veřejné dražby. Problematičtější se veřejná dražba může obcím jevit z hlediska jejího
faktického zajištění. Obce měly, a stále mají podle současné právní úpravy (viz § 2 písm. e)
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů) možnost
vystupovat jako dražebníci, jde-li o jejich majetek. Z tohoto hlediska je možné konstatovat, že
provedení veřejné dražby obcí by nemuselo nutně vyvolat žádné další náklady. V praxi by
však bylo spíše pravidlem (s ohledem na velký počet malých obcí nedisponujících větším
úřednickým aparátem), že obce nebudou schopny samy veřejnou dražbu správně provést
a byly by tak nuceny využívat služeb jiných dražebníků, případně riskovat, že svým
postupem zavdají příčinu neplatnosti dražby. S důvodovou zprávou ke komentovanému
2

Veřejnou dražbu je nutné odlišovat od dražby podle ustanovení § 1771 nového občanského zákoníku. Ta posledně zmíněná je
soukromoprávní povahy (aukcí). Viz k tomu Dražka, Š. Dražba podle nového občanského zákoníku, aneb není dražba jako
dražba. [online] Konkursní noviny, č. 25/2012, vyšlo dne 5. 12. 2012. Dostupné z http://www.kn.cz/clanek/drazba-podle-novehoobcanskeho-zakoniku-aneb-neni-drazba-jako-drazba.
Komentovaný návrh novely obecního zřízení nebyl v tomto směru terminologicky důsledný, když v ustanovení § 38 odst. 3
mluvil o veřejné dražbě a v ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) už jen o dražbě, aniž by předtím definoval legislativní zkratku
„dražba“, která by i tak byla nevhodnou pro možnost záměny s dražbou podle nového občanského zákoníku.
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návrhu novely by bylo možné polemizovat v tom, že takto vzniklé zvýšené náklady obcí
„budou plně pokryty předpokládanými příjmy z veřejných dražeb“ 3. Ministerstvo vnitra, které
návrh novely připravilo, v této části důvodové zprávy odkazovalo na analýzu Ministerstva pro
místní rozvoj, ze které mělo vyplývat, že obce dosahovaly při zpeněžování svého
nemovitého majetku v roce 2010 v průměru 147% nejnižšího podání. Tím měla být
dokladována ekonomická výhodnost veřejných dražeb pro zpeněžování nemovitostí obcí.
Pokud bychom se však podívali do odkazované analýzy 4, zjistili bychom, že neobsahovala,
kromě samotného konstatování, že obce dosahovaly v průměru 147% nejnižšího podání,
žádné další informace, ze kterých by se dalo usoudit na ekonomickou výhodnost takového
postupu. Především úplně chyběl údaj o tom, jak byla sledovanými obcemi stanovena výše
nejnižšího podání. Takováto analýza pak prakticky měla nulovou vypovídací hodnotu
a rozhodně z ní nebylo možné činit závěry směrem k možnému sanování nákladů obcí
vzniklých jim v důsledku prováděných veřejných dražeb.
Zpeněžování obecních nemovitostí ve veřejných dražbách ale může přinášet i další
úskalí. Mezi faktory ovlivňující úspěšné zpeněžení nemovitosti ve veřejné dražbě patří zcela
jistě výběr vhodné nemovitosti (ne o každou nepotřebnou nemovitost obce bude mít někdo
zájem) a také stanovení nejnižšího podání, které by „nalákalo“ k účasti v dražbě. Přímo
diskriminačně může působit nevhodné stanovení dražební jistoty, která může podstatně
snížit okruh osob ucházejících se o nabytí nepotřebného majetku obce. Stejně diskriminačně
(prokorupčně) také bude působit nevhodné stanovení lhůty pro uhrazení ceny dosažené
vydražením. Jinými slovy, i při zpeněžování nemovitostí obce ve veřejné dražbě lze výrazně
ovlivnit konečný výsledek, především pak již v okamžiku formulování dražební vyhlášky.
Návrh novely výslovně nestanovil, zda by obsah dražební vyhlášky měl být schválen
zastupitelstvem obce ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) návrhu (resp. radou obce,
pokud jí bude pravomoc rozhodovat o zpeněžení nemovitosti ve veřejné dražbě svěřena),
nebo zda obsah dražební vyhlášky vůbec předmětem schvalování nebude. Lze se domnívat,
že oním rozhodnutím o „zpeněžení nemovité věci v dražbě“ je právě také schválení obsahu
dražební vyhlášky, stejně tak jako schválení smlouvy o provedení dražby, není-li obec sama
dražebníkem. Při formulování dražební vyhlášky, resp. podmínek veřejné dražby by byla
obec limitována v zásadě jen určením výše nejnižšího podání, které by zásadně nemělo být
nižší, než cena v čase a místě obvyklá (viz § 39a odst. 3 návrhu novely) a případná odchylka
by musela být zdůvodněna. Rozhodování o obsahu dražební vyhlášky by obec musela
provázat s rozhodováním o výběru dražebníka, pokud by jím obec nebyla sama – smlouva
o provedení dražby totiž obsahuje údaje o připravované dražbě, které jsou také povinnou
obsahovou náležitostí dražební vyhlášky. Výběr dražebníka by pak bylo nutné s ohledem na
pravidelnou úplatnost takové služby realizovat v souladu s pravidly zákona o veřejných
zakázkách.
Správné a bezchybné zorganizování dražby by na obce kladlo (klade) nemalé nároky
a lze se domnívat, že v mnoha případech, za situace, kdy by prodej nemovitostí touto formou
byl povinný, by obce využily možnosti rozhodnout o zpeněžení nemovité věci jiným
způsobem, kterou jim měla novela dát (viz § 38 odst. 3 písm. f) návrhu novely). V konečném
důsledku by obce zřejmě nevyužívaly veřejných dražeb o mnoho častěji než doposud.
Veřejná dražba jistě patří k efektivním a transparentním postupům zpeněžování majetku,
nelze od ní však očekávat, že by vyřešila všechny nešvary, které se při zcizování obecních
nemovitostí mohou objevit.
Navrhovaná právní úprava dále rozváděla a zpřesňovala některá již uplatňovaná
pravidla realizace majetkových dispozic (zveřejňování záměru, určování ceny), ale
přicházela také s novou povinností spočívající ve zveřejňování některých smluv
uzavřených obcí, s nímž pak spojovala konkrétní právní účinky. Pokud jde o právní úpravu
povinnosti obce zveřejnit před realizací některých právních dispozic na úřední desce obce
3

Viz stranu č. 65 důvodové zprávy ke komentovanému návrhu zákona obsažené ve sněmovním tisku č. 904/0

4

Ministerstvo vnitra. Poskytnutí informace (plného textu analýzy Ministerstva pro místní rozvoj, zmiňované na straně č. 78
sněmovního tisku č. 904/0. [cit. 10. 5. 2013]. Dostupné online http://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informace-plneho-textuanalyzy-ministerstva-pro-mistni-rozvoj-zminovane-na-strane-c-78-snemovniho-tisku-c-904-0.aspx
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záměr takové dispozice, můžeme konstatovat, že jde o povinnost, která se objevuje v našem
právním řádu již od roku 1990 a současně také po celou dobu vyvolává celou řadu otázek.
K této problematice existuje také poměrně bohatá diskuze odborné veřejnosti a také, dá se
říci, rozsáhlá judikatura 5, což může napovídat tomu, že nejde o právní úpravu zdařilou.
Návrh novely se snažil reagovat na některé aplikační nejasnosti a současně modifikovat
právní úpravu tak, aby byla zajištěna vyšší míra transparentnosti nakládání s obecním
majetkem. Bylo navrhováno, aby se u obcí prodloužila doba zveřejnění záměru na třicet dnů
z původních patnácti. Také bylo přesněji definováno, o kterých třicet dnů se má jednat mělo jít o třicet dnů (bezprostředně) předcházejících rozhodování o zamýšleném právním
jednání v příslušném orgánu obce. Napříště by tak nemělo docházet k tomu, že záměr obce
bude tak zvaně odvěšen např. půl roku před rozhodováním příslušného orgánu obce
a veřejnost tak prakticky nebude mít možnost dozvědět se „jednoduchou cestou“
o realizované dispozici s obecním majetkem. Nově měl záměr obsahovat také informace
o základních hlediscích pro výběr nabídky a způsob jejího hodnocení. Záměr měl být
současně zveřejňován také na Portálu veřejné správy (doposavad se zveřejňuje na úřední
desce příslušného obecního úřadu) – tím mělo být zajištěno, že informace o všech
zamýšlených majetkoprávních dispozicích s obecním majetkem všech obcí, jejichž platnost
zákon podmiňuje předchozím zveřejněním záměru, bude možné jednoduše získat z jednoho
místa. Nezveřejnění záměru na Portálu veřejné správy mělo vést k neplatnosti takového
právního jednání. Tuto úpravu by bylo zcela jistě možné vnímat jako pozitivní
a potřebnou. K zamyšlení ovšem zůstává výčet právních jednání, jejichž platnost by měla
být podmíněna předchozím zveřejněním záměru. Tady návrh novely přejímal úpravu
dosavadní, aniž by reagoval na změny, které přinese nový občanský zákoník, a to přesto, že
v důvodové zprávě ke komentovanému návrhu novely bylo „přizpůsobení“ zákona o obcích
novému občanskému zákoníku výslovně vytčeno jako jeden z cílů novely 6. Především bylo
možné návrhu vytknout, že kromě nájmu nemovité věci nepodmiňuje předchozím
zveřejněním záměru platnost také smlouvy pachtovní, kterou nový občanský zákoník
navrací jako smluvní typ do českého právního řádu. S ohledem na to, že pachtovní smlouva
zakládá nejen právo věc užívat (jako smlouva nájemní), ale také právo věc požívat, lze pacht
vnímat jako závažnou dispozici s majetkem obce, která by měla podléhat stejně přísnému
režimu z hlediska její realizace, jako právě zmiňovaný nájem. Obdobně by bylo možné
uvažovat o zřizování věcných břemen, konkrétně například o služebnosti užívacího práva,
kterou se zakládá právo užívat cizí věc pro vlastní potřebu uživatele a potřebu jeho
domácnosti, kdy se nadto jedná o právo věcné – přesto o záměru obce takovým právem
zatížit obecní nemovitost nemusí být veřejnost informována, zvláště vezmeme-li v potaz, že
rozhodnutí o takovém právním jednání by spadalo do takzvané zbytkové pravomoci rady
obce (§ 102 odst. 3 obecního zřízení ve znění návrhu novely). Návrh novely se sice snažil
zvýšit veřejnou kontrolu nad nakládáním s obecním majetkem, činil tak však jen
výběrově a některé poměrně zásadní dispozice ponechával bez jakéhokoli komentáře
a zdůvodnění realizovatelné v režimu „relativního“ utajení.
V souvislosti s navrhovanou úpravou zveřejňování záměru bylo možné sledovat i určitý
posun také ve výkladové praxi Ministerstva vnitra. Ten se týká povinnosti zveřejňovat záměr
při zpeněžování obecní nemovitosti ve veřejné dražbě. Není asi sporu v tom, že veřejnou
dražbou dochází k přechodu vlastnického práva, nikoli k jeho převodu. Z tohoto hlediska
nelze na veřejnou dražbu pohlížet jako na případ prodeje, jehož platnost by byla podmíněna
dle ustanovení § 39 odst. 1 obecního zřízení ve znění návrhu novely (resp. v současné době
účinného znění obecního zřízení), přesto ministerstvo v rámci své metodické pomoci obcím
doporučovalo záměr zveřejňovat i v tomto případě [Furek, 2010, s. 55]. Ačkoli toto metodické
doporučení nabádalo obce zveřejňovat záměr určité majetkové dispozice nad rámec textu
zákona, lze je vnímat jako pozitivní působení směrem ke zvýšení transparentnosti
5
Pro shrnutí problematiky a přehled judikatury viz Furek, A.:Právní úprava dispozic obecním majetkem podle zákona o obcích,
komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního stavu k 23. srpnu
2010. Praha:Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy. 2010. s. 14 až 55. Není bez zajímavosti, že
problematice zveřejňování záměru je věnována téměř třetina této publikace.
6

Viz stranu č. 44 důvodové zprávy ke komentovanému návrhu zákona obsažené ve sněmovním tisku č. 904/0.
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hospodaření s veřejným majetkem. Z textu důvodové zprávy ke komentovanému návrhu
novely lze usuzovat na posun v postoji Ministerstva vnitra k této otázce [Furek, 2010, s. 55].
Pokud by obce, nad rámec zákonné povinnosti záměr zpeněžit nemovitost ve veřejné dražbě
nezveřejňovaly, dozvěděla by se veřejnost o zamýšleném naložení s tímto majetkem až ze
zápisu ze zasedání zastupitelstva (odhlédneme-li od případů, kdy se někdo osobně zasedání
zastupitelstva účastní) nebo ze zápisu ze schůze rady obce, následně z dražební vyhlášky,
která musí být zveřejněna i na centrální adrese nejméně 30 dnů před zahájením dražby.
Zvýšení transparentnosti a kontroly veřejností při hospodaření s majetkem obce by
spíše prospělo, pokud by informace o tom, že obec má záměr (plánuje) pozbýt
některou ze svých nemovitostí, bez ohledu na způsob takového pozbytí, byly
zveřejňovány jednotně, byť by tím docházelo ke zmnožování zveřejnění stejné
informace na různých místech.
Podrobnější úpravu měla novela přinést v oblasti stanovování výše úplaty související
s právními jednáními obce. Ustanovení §39a ve znění návrhu novely nově formulovalo
povinnosti obce při určování výše plnění souvisejících s vybranými majetkovými dispozicemi
obce. Zatímco doposavad bylo (a stále je) výslovně obci uloženo zdůvodňovat odchylku od
ceny v čase a místě obvyklé pouze v případech úplatného převodu obecního majetku, aniž
by bylo řečeno, kde a jak má být odůvodnění provedeno (§ 39 odst. 2 obecního zřízení
v účinném znění), navrhovaná úprava obcím zamýšlela výslovně uložit povinnost sjednávat
kupní cenu, jde-li o prodej věci patřící obci, nebo nájemné, jde-li o pronájem obecní věci, ve
výši v místě a čase obvyklé. Důvody pro odchýlení se od této výše směrem dolů (tedy pro
sjednání ceny nebo nájemného nižších) by musely být odůvodněny přímo v textu usnesení
příslušného orgánu obce, pokud by rozhodoval starosta nebo obecní úřad, pak by musely
být uvedeny „v listině o daném právním jednání“. Analogické pravidlo pak návrh novely
zaváděl pro situace, kdy má obec úplatně nabýt věc do svého vlastnictví nebo kdy si obec
věc pronajímá pro sebe. Tady by nesměla být cena, resp. nájem naopak bez důvodu
a odůvodnění sjednány vyšší, než cena nebo nájemné v čase a místě obvyklé. Není sporu
v tom, že by obec měla při hospodaření se svým majetkem postupovat hospodárně, účelně
a efektivně. Z tohoto hlediska navrhovaná úprava nic nového nepřináší, neboť povinnost
hospodárného postupu byla a je v zákoně o obcích zakotvena. Navrhovaná novela tak
v zásadě jen, ku škodě věci, zdůraznila z celé škály možných úplatných dispozic
s majetkem obce dvě konkrétní, což by v konečném důsledku mohlo vést ke vzniku
nesprávné představy toho, že v ostatních případech se obec může chovat libovolně
a nepřezkoumatelně (opět se nabízí otázka, proč by stejná povinnost neměla dopadat
třeba na smlouvy o pachtu apod.). Na tomto místě lze navrhnout, aby jakákoli odchylka
od ceny v čase a místě obvyklé, a to bez ohledu na to, jakého právního jednání obce
se má týkat, byla vždy povinně odůvodňována tak, jak předpokládá navrhovaná novela
v případě uzavírání kupních a nájemních smluv obcí. Konec konců posouzení
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti připravované operace je povinností vyplývající obci ze
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh novely pak výslovně počítal také s tím, že by sjednání ceny, resp. nájemného
v rozporu s danými pravidly vedlo k neplatnosti takového právního jednání 7. Aniž by mělo být
obcím ukládáno zjišťovat cenu v čase a místě obvyklou formou znaleckého posudku, lze
předpokládat, že by se poptávka obcí po znaleckých službách přijetím komentované novely
zvýšila.
Novou povinností obce mělo být zveřejňování některých smluv. Ustanovení §40 návrhu
novely ukládalo obci zveřejnit smlouvu, „kterou je nakládáno s nemovitou věcí obce, nebo
jestliže celková výše jejího plnění ze strany obce je nebo lze očekávat, že bude vyšší než
50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, jedná-li se o jinou smlouvu podle předpisů
7

V dosavadní právní úpravě takovéto výslovné ustanovení chybělo (k současné úpravě neplatnosti viz dále). Jak však
upozorňovala i důvodová zpráva ke komentovanému návrhu na straně 108, judikatura neplatnost takových právních úkonů
dovodila i za současného právního stavu – viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. listopadu 2010, sp. zn. 28 Cdo
3950/2010. K problematice určování výše úplaty viz také Havlan, P., Janeček, J. a kol.: Majetek územních samosprávných
celků v teorii a praxi. Praha: Linde Praha, a. s., 2013, s. 194 a násl.
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soukromého práva“. Zveřejnění smlouvy mělo být provedeno prostřednictvím Portálu veřejné
správy do patnácti dnů ode dne jejího uzavření. Pokud by obec tak neučinila sama, mělo
Ministerstvo vnitra smlouvu zveřejnit na žádost kterékoli smluvní strany do deseti dnů od
doručení takové žádosti – tím mělo být zajištěno, aby obce jednostranně neoddalovaly
účinnost smlouvy – zveřejňovaná smlouva měla totiž nabývat účinnosti až dnem
následujícím po dni jejího zveřejnění shora popsaným způsobem. Smlouva měla být pak
zveřejněna po dobu pěti let „ode dne vkladu do katastru nemovitostí nebo ode dne zániku
závazků z této smlouvy“. K této koncepci je možné učinit několik poznámek. Předně by bylo
možné očekávat, že poměrně značné množství smluv uzavíraných obcemi vůbec nenabude
účinnosti a bude tak docházet k plněním bez právního důvodu. Na správnost takového
předpokladu lze usuzovat z dosavadního chování obcí při realizaci některých majetkových
dispozic a míry dodržování s tím souvisejících právních povinností. Vypovídajícím mohou
v tomto směru být zjištění Ministerstva vnitra ohledně míry dodržování povinnosti zveřejňovat
záměr podle §39 obecního zřízení – viz tabulka č. 2.

Tab. 2: Míra porušování zákona při nakládání s nemovitým majetkem obcí zjištěná při
provádění dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí Ministerstvem vnitra
České republiky ve vybraných letech
Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky (2012)

Pokud se některé obce nedokázaly za dobu více než dvaceti let vypořádat s povinností
zveřejňovat záměr (povinnost zveřejňovat záměr prodeje nebo pronájmu obecní nemovitosti
se objevila v „prvním“ zákoně o obcích č. 367/1990 Sb. s účinností od 29. listopadu 1991 –
viz jeho § 36a odst. 4, kde, mimochodem, byla doba zveřejnění záměru stanovena na třicet
dnů, tedy v délce, která byla novelou znovu navrhována), nelze se rozumně domnívat, že
by byly schopny bez problémů aplikovat ještě složitější mechanizmus nezbytný pro
nastolení účinků uzavírané smlouvy. Další „komplikace“ stěžující správnou aplikaci by
zajisté spočívala v novém pojetí nemovité věci, jak ji podává ustanovení § 498 NObčZ
(především pak zřejmě fakt, že nemovitostí jsou nově i některá práva).
Jak už bylo shora uvedeno, komentovaná novela zákona o obcích nebyla z důvodu
rozpuštění Poslanecké sněmovny nakonec projednání. To však neznamená, že se
v konečném důsledku nerealizovalo nic z toho, co obsahovala. Ta její ustanovení, kterými
chtěl zákonodárce reagovat na rekodifikaci soukromého práva (viz výše), si nakonec cestu
do Sbírky zákonů našla. Stalo se tak prostřednictvím zákona č. 303/2013 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Ten v zásadě
bez dalšího převzal zmíněné návrhy novely, ovšem bez „protikorupčních” ustanovení.
Z námi sledovaného úhlu pohledu je nezbytné uvést, že zákon č. 303/2013 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, upravil znění
obecního zřízení především po stránce formální, když reagoval na novou terminologii
občanského práva. S trochou ironie by se dalo říci, že právní úkon byl nahrazen právním
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jednáním. Do větší hloubky však zákonodárce nešel. V praxi tak bude vyvolávat problémy
především zveřejňování záměrů, když dosavadní pojetí nájmu je novým občanským
zákoníkem opuštěno, nicméně s pojmem „nájem“ je i nadále beze změn spojována
povinnost zveřejnění záměru (viz shora ke vztahu nájmu a pachtu). Jako správný se zdá být
výklad nerozšiřující povinnost obce zveřejnit záměr na další právní jednání, byť by takové
právní jednání zakládalo z obsahového hlediska právní vztah shodný se vztahem
označovaným dosavadní právní úpravou (zákonem č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších
předpisů) jako „nájem“ (obdobně u výpůjčky podle dosavadní právní úpravy a výprosy).
Rozšiřující výklad by odporoval principu jednotnosti a bezrozpornosti právního řádu. Je však
zřejmé, že dalším dopadem této praxe bude také snížení transparentnosti nakládání
s obecním majetkem – dojde totiž jednoznačně ke snížení počtu případů, kdy bude platnost
právního jednání podmíněna předchozím zveřejněném záměru (důsledek zúžení obsahu
pojmu nájem apod.). Zůstává otázkou, zda tento stav byl skutečně záměrem zákonodárce,
nebo jen jeho opomenutím.
Ne zcela jednoznačný může být také závěr ohledně neplatnosti právních jednání obce
učiněných v rozporu se zákonem o obcích. Rekodifikace soukromého práva přinesla zásadní
změny do pojetí neplatnosti právních jednání zakotvením priority neplatnosti relativní. Za
absolutně neplatné se tak považují ta právní jednání, která se zjevně příčí dobrým mravům,
anebo která odporují zákonu a zjevně narušují veřejný pořádek. V reakci na tuto změnu
zákonodárce doplnil § 41 obecního zřízení o odstavec 3, kterým prakticky vymezil zvláštní
případy absolutní neplatnosti právních jednání učiněných obcí. Ohledně jiných, tedy ve
zmíněném odstavci výslovně neuvedených případech neplatnosti právních jednání obce se
uplatní pravidla vyplývající především z ustanovení § 588 nového občanského zákoníku.
Absolutní neplatnost tak není u dalších právních jednání obce vyloučena, na druhou stranu
bude nezbytné vždy prokázat naplnění zákonných podmínek neplatnosti.

Závěrem
Zdá se, že v rámci privatizačních tendencí probíhajících v naší společnosti a s nimi
související civilizací práva [Havlan, 2008, s. 44] byl obecní majetek od 1. ledna 2014 opět
více vystaven rizikům spojeným s volností, které se obcím, pokud jde o možnost nakládání
s jejich majetkem, dostává.
Systematické přehlížení problematiky právní úpravy
hospodaření obcí s jejich majetkem, kterého jsme svědky od obnovení územní samosprávy
počátkem devadesátých let dvacátého století, dosáhlo svého maxima právě s přijetím
nového občanského zákoníku. Zákonodárce zcela nedostatečně reagoval na zásadní
změny, které postihly celý právní řád. Na některé konkrétní případy dopadu rekodifikace
soukromého práva na pravidla hospodaření obcí bylo shora upozorněno. V příkrém rozporu
s proklamacemi připravované tzv. protikorupční novely (viz shora) tak v konečném důsledku
realizací části jejího obsahu dochází, přinejmenším, ke snížení transparentnosti nakládání
s obecním majetkem. Na druhou stranu je možné tento stav vítat – je zde totiž vytvořen
ideální prostor pro přijetí zcela nové, komplexní, co do povahy zvláštní (veřejnoprávní)
úpravy hospodaření obcí s jejich majetkem. Otázkou jen je, zda tato příležitost bude využita.
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Nákupní chování seniorů
The Shopping Behaviour of Senior Citizens

Michaela Jánská, Čeněk Celer

Abstrakt:
Spotřebitelské chování, jako specifický typ chování vznikající v procesu spotřeby, se mění
pod vlivem působení různých faktorů. Jedním z těchto faktorů je i věk spotřebitelů. Se
zvyšujícím věkem se mění požadavky nákupního chování zákazníků, ať už v oblasti
preferování typu prodejny, vzdálenosti prodejny nebo četnosti nakupování. Cílem článku je
zkoumání změn nákupního chování zákazníků z hlediska věku a regionální segmentace.
Příspěvek za pomoci dotazníkového šetření zkoumá u zákazníků věkové struktury 60 let a
více v Ústeckém kraji působení osobních a psychologických faktorů na jejich nákupní
chování. Výsledky v článku ukazují, že maloobchodníci by měli věnovat pozornost změnám
demografického vývoje na trzích, protože různé formy působení na nákupní chování
zákazníka, souvisí s věkovou strukturou obyvatelstva.

Klíčová slova:
nákupní chování, senioři, regionální segmentace, faktory nákupního chování

Abstract:
The consumer behaviour as specific type of behaviour arising in the process of consumption
is changing by influence of various factors. One of these factors is an age of consumers too.
With the increasing age requirements of shopping behaviour of customers are changing,
whether in the sphere of preference for type and distance of store or shopping frequency.
The aim of the article is research of changes of customers´ shopping behaviour from the
point of view of age and regional segmentation. The contribution researches with the aid of
questionnaire survey by customers aged over 60 years in Ústí nad Labem Region the
influence of personal and psychological factors on their shopping behaviour. The results in
the article show that retailers should pay attention to changes of demographic evolution in
the market, because different forms of influence on the customer´s shopping behaviour are
connected with age group of population.

Key words:
shopping behaviour, senior citizens, regional segmentation, factors of shopping behaviour

Úvod
V rámci uspokojení nákupních potřeb a přání spotřebitelů je důležité, aby obchodníci
poznali proměnné segmentace, které ovlivňují jejich nákupní rozhodnutí. Prodejci vycházejí
z faktu, že lidé žijící blízko u sebe mají pravděpodobně stejné finanční prostředky, záliby
preference, životní styl a spotřební návyky (Schiffman, Kanuk, 2004).
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Významnou skupinu proměnných determinujících nákupní rozhodování tvoří zkoumání
demografických faktorů – a to hlavně věku. Česká republika patří v EU mezi země
s nejrychleji stárnoucím obyvatelstvem. V současnosti přijímá společnost staré lidí často jako
břemeno a ne jako rovnocennou skupinu lidí, která má právo žít plnohodnotně
i v důchodovém věku. Mnozí prodejci přicházejí na to, že senioři představují lukrativní
spotřebitelskou cílovou skupinu, která stojí za povšimnutí. Starší zákazníci patří mezi
náročné zákazníky, kteří na jednu stranu vědí, co chtějí, ale na druhou stranu jsou specifičtí
věrností k danému prodejci nebo samotné značce zboží. Cílem předloženého článku je
poskytnout na základě segmentačních proměnných informace o nákupním chování seniorů.

Senioři jako cílová skupina
Stárnutí populace patří k celosvětovému trendu, kterému se musí prodejci v rámci
konkurenčního boje přizpůsobit. Spočívá to především v uvědomění si specifických potřeb
seniorů. Exaktní vymezení věkového rozmezí u seniorů se u různých autorů liší. Za seniora
je na základě definic Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizace
považována osoba nad 60 let. Podle ČSÚ nejstarší skupina obyvatelstva začíná věkem nad
65 let. Podle těchto institucí kategorie senior začíná věkem v rozmezí od 60 do 65 let.
Marketingové studie poukazují na to, že na osobu, jako seniora, je potřebné se dívat již od
50 let pro její specifické způsoby oslovení a marketingovou komunikaci (Clow, Baack, 2008).
Autorka Dvořáková (2007) rozděluje seniory do třech skupin. První skupinu tvoří senioři
v tzv. předdůchodovém věku (50-62 let), kteří jsou aktivně zapojeni do pracovního procesu
a tím se stávají lákadlem pro obchodníky. Tuto skupinu se snaží marketéři získat pro jejich
příjmy z výdělečné činnosti. Druhou skupinou seniorů jsou tzv. aktivní důchodci (63-74 let),
kteří ještě mohou pracovat, ale již přehodnocují své rozpočty a začínají se zabývat svým
zdravím. O tuto skupinu marketéři nejeví takový zájem. Poslední skupinu tvoří tzv.
„opravdoví senioři“ (nad 75 let), kteří se více než nákupnímu procesu věnují péči o zdraví
a svou rodinu.
Britský časopis ADMAP (5/2000) na základě kvalitativního výzkumu charakterizuje
seniory 50+ jako sebejisté a zkušené v nákupním rozhodování, kteří věří významu
racionálních argumentům, užitečnosti produktů, osobním doporučením a kvalitě služeb,
predisponovaným ke shromáždění informací o produktu před samotným nákupem
(Vysekalová, 2011).

Nákupní chování seniorů
Cílová skupina seniorů je značně diverzifikovaná, a to hlavně rozdílnými příjmy. Od toho
se pak odvíjejí odlišné reakce na cenové změny, vnímání kvality zboží a služeb, věrnost
k dané značce nebo konkrétnímu obchodu. Starší spotřebitelé preferují funkčnost, menší
rizikovost, pohodlí a jednoduchost nákupního procesu.
Nákupní chování starších spotřebitelů je ovlivněno osobními faktory, především věkem,
protože s rostoucím věkem se mění jejich potřeby a klesají finanční příjmy. Podle marketérů
věk nemá až takový vliv na nákupní chování seniorů jako psychologické faktory, které
vysvětlují jeho hodnotový systém a jeho důvody k nákupu (Turčíniová, 2011).
V rámci nákupního chování mohou senioři vystupovat konzervativně, tj. vážit si své
tradice a hodnot, které přenášejí i do nákupního chování. U této skupiny neexistuje žádný
povrchní konzum nebo moderní navigování.
Mnoho seniorů také preferuje tradiční životní styl, což znamená, že tito lidé neměli po
celý život žádné vysoké ambice, naučili se skromně přizpůsobovat dané realitě. Tato skupina
starých lidí celý svůj život tvrdě pracovala a na stáří si chtějí vychutnat svou zaslouženou
penzi a odpočinek. Jejich nákupní chování se pohybuje v rovině tradic a nutností, většinu
svých příjmů nespotřebují, ale dávají svým potomkům (Kalka, Allgayer, 2007).
Herzman a Petrová (2005) charakterizují na základě vlivů současných sociálněekonomických faktorů existenci moderního seniora, který má zajištěný příjem v důchodovém
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věku. Marketingová komunikace probíhá prostřednictvím adresní distribuce a direct-emailu
na úkor TV reklamy. Díky pohodlnému nákupu se nákupní centra preferují jako výhodná
nákupní místa. V současnosti se vyskytují i bohatí senioři, kteří jsou náročnou cílovou
skupinou, protože vyžadují luxusní produkty a jsou věrni ověřeným značkám. V rámci
marketingové komunikaci preferují adresní inzerci a one-to-one komunikaci.
Autoři Kotler a Ketler (2013) uvádějí, že především senioři v předdůchodovém věku se
při koupi často rozhodují nikoliv podle věku, ale podle životního stylu. Tito senioři se
vyznačují vysokou znalostí značky a citlivostí na ni, ale věrnost ke značce u nich není tak
velká jako u starší generace seniorů.

Cíl a metodika
Česká populace nezadržitelně stárne. V současné době žije v České republice 15,5 %
seniorů a toto číslo se bude zvyšovat (www.czso.cz, 2014). Do nedávna se segmentu
seniorů nevěnovala značná pozornost v domnění, že tato cílová skupina nepotřebuje
specifické marketingové aktivity a pro obchodníky je neatraktivní. Dnešní senior je jiný než
senior před 10 lety, více pociťuje vliv marketingových aktivit obchodníků, má větší možnost
volby obchodu nebo produktu a umí získat více informací o samotném produktu.
Cílem článku je zjištění změn nákupního chování seniorů nad 60 let z hlediska
demografické a psychologické segmentace v Ústeckém kraji. Senioři 60+ tvoří
ve zkoumaném kraji přibližně 23 %, což řadí tento kraj mezi regiony s nejnižším zastoupením
seniorů. Dalším cílem je posouzení vlivu rostoucího věku a životního stylu na nákupní
rozhodování starších lidí. Předpokládá se, že potřeby a přání seniorů v dané oblasti se
budou odlišovat od potřeb starších lidí z jiné oblasti. Proto je věnována pozornost jednomu
regionu.
Pro určení změn chování seniorů v nákupním rozhodování byl použit sběr primárních dat
prostřednictvím písemného dotazování. Šetření probíhalo na jaře 2014, počet dotazovaných
mužů a žen byl 418. Důležitými ukazateli pro zkoumání změn nákupního chování bylo
stanovení věkového rozmezí, pracovního statusu a výšky příjmu oslovených respondentů.
Respondenti byli rozděleni do čtyř věkových kategorií 60-64 let, 65-69 let, 70-74 let, 75 let
a více s cílem porovnání nákupního rozhodování mezi věkovými skupinami s ohledem k
jejich příjmu a pracovnímu statusu. Věkovou strukturu respondentů zachycuje graf 1. Jelikož
nebylo možné splnit požadavky na reprezentativní výběr, byl použit náhodný výběr vzorku
respondentů. Hlavní technikou sběru dat byl strukturovaný dotazník, který obsahoval 19
uzavřených otázek. Získané odpovědi respondentů se zařazovaly na základě analytického
třídění, které umožnilo zkoumat vzájemné vztahy a závislosti mezi zjištěnými informacemi.

Graf 1: Věková struktura respondentů
Zdroj: vlastní zpracování

Výsledky výzkumu
Podle akčních nabídek nakupuje v různých prodejnách 60 % všech oslovených (tab.1).
Tento segment je více než ze dvou třetin reprezentován ženami, v kategorii 60-69 let tak
nakupují tři čtvrtiny respondentů. Skupinu tvoří převážně (75 %) senioři, jejichž jediným
příjmem je právě starobní důchod. Je zřejmé, že právě ekonomické důvody je vedou
k takovému kupnímu rozhodnutí. Jednomu prodejci je věrná třetina oslovených. Z nich 60 %
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tvoří ženy, stejným podílem je zastoupena i věková kategorie 60-69 let. Také tento segment
tvoří převážně senioři, jejichž jediným příjmem je právě starobní důchod. Respondenti, kteří
nakupují „jinak“ svoji věrnost střídají.
Tab. 1: Status věrnosti zákazníků v procentech
Nakupují převážně
Věk
stále v jedné prodejně podle akčních nabídek
60-64
9,8
21,1
65-69
10,3
21,5
70-75
8,4
13,6
76+
3,8
3,8

jinak
4,3
0,5
1,4
0,2

Zdroj: vlastní zpracování

Téměř tři čtvrtiny seniorů nakupuje zboží běžné denní potřeby převážně
v super/hypermarketech. Nejvíce nakupují v těchto provozovnách senioři v kategorii 60-64
(81 %), ve skupině 65-69 (73 %), shodně po 66 % v obou dalších věkových skupinách. Jak
vyplývá z tab. č. 2 pouze necelých 18 % seniorů nakupuje v samoobslužných prodejnách
s počtem pokladen méně než 4 a téměř 9 % respondentů využívá provozovny s 1-2
pokladnami, resp. s obsluhou. I ve skupině zákazníků super/hypermarketů dominují ženy (47
%) a více jak polovina seniorů, kteří mají starobní důchod jako jediný zdroj svých příjmů.
V super/hypermarketech nakupuje 75 % oslovených mužů. Také v segmentu zákazníků
menších obchodních jednotek převažují ženy a důchodci bez výdělečných aktivit. Nejméně
jsou navštěvovány prodejny s 1-2 pokladnami, které především pracující důchodci využívají
minimálně.
Tab. 2: Kde se nakupuje
Návštěvnost obchodních jednotek v %
Věk
Super/hypermarket
Samoobsluha
Malá prodejna
60-64
28,5
5,3
1,4
65-69
23,4
5,3
3,6
70-75
15,6
6,0
1,9
76+
6,0
1,4
1,7
Zdroj: vlastní zpracování

Pokud se jedná o lokalizaci oblíbené prodejní jednotky, upřednostňují senioři
nakupování v okrajových částech města, resp. přímo v místě bydliště, pouze pětina z nich
využívá prodejny v místě bydliště (viz tab. 3). Nejvíce nakupují v centru senioři skupiny 6064, což je způsobeno tím, že v tomto segmentu se nachází největší počet pracujících, kteří
své nákupy uskutečňují především cestou ze zaměstnání. Přes 40 % oslovených žen
nakupuje v místě svého bydliště, více jak třetina na předměstí a pouze pětina v centru. 45 %
oslovených mužů nakupuje mimo centra. Na předměstí nakupují nejčastěji výdělečně činní
a pracující důchodci (41 %, resp. 45 %), 40 % respondentů, jejichž jediným zdrojem příjmů je
starobní důchod, upřednostňuje nakupování v místě svého bydliště.
Tab. 3: Lokalizace navštěvovaných prodejních jednotek
Návštěvnost obchodních jednotek v %
Věk
Na předměstí
V centru
V místě bydliště
60-64
14,8
8,1
12,2
65-69
13,4
6,0
12,9
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70-75
76+

8,1
3,3

5,3
2,6

10,0
3,1

Zdroj: vlastní zpracování

Z šetření také vyplývá, že většina seniorů jezdí na své nákupy zboží běžné denní
potřeby automobilem (44,5 %), třetina chodí pěšky a každý pátý oslovený senior používá
veřejnou hromadnou dopravu (tab. 4). Ženy nejčastěji uskutečňují své nákupy autem (40 %),
více jak třetina jich chodí nakupovat pěšky a 22 % používá veřejnou hromadnou dopravu.
Autem jezdí na nákupy 55 % oslovených mužů. Tento dopravní prostředek používají ke
svým nákupům dvě třetiny respondentů, kteří nejsou důchodci, polovina pracujících
důchodců a 40 % seniorů, jejichž jediným zdrojem příjmů je starobní důchod.
Tab. 4: Způsob dopravy
Věk
60-64
65-69
70-75
76+

Pěšky
9,6
11,0
9,3
3,6

Podíl jednotlivých způsobů dopravy v %
Veřejná
Automobil
5,3
20,1
6,5
14,4
6,2
7,2
2,4
2,9

Jinak
0,2
0,5
0,7
0,2

Zdroj: vlastní zpracování

Jak vyplývá z tab. 5 nakupuje nejvíce respondentů 2-4x týdně, 36,8 % jednou týdně,
16 % denně a pouze necelých 5 procent méně než jednou týdně. V segmentu 60-64 a 70-75
se nakupuje nejčastěji jednou týdně (41 %, 42 %), resp. 2-4x týdně (37 %,
40 %), v segmentu 65-69 nakupuje každý druhý senior 2-4x týdně, v segmentu 76+ nakupuje
2-4x týdně 42 % a jednou týdně 32 % seniorů. 45 % žen uskutečňuje své nákupy 2-4x týdně,
31 % jednou týdně, 18 % denně a pouhých 6 % méně než jednu týdně. Téměř polovina
oslovených mužů uskutečňuje své nákupy jednou týdně. 40 % pracujících seniorů nakupuje
2-4krát týdně, stejný počet jednou týdně; třetina pracujících penzistů nakupuje 2-4krát týdně,
tolik také jednou týdně; 44 % důchodců, kteří již nepracují, nakupuje 2-4krát týdně a 37 %
jednou týdně.
Tab. 5: Frekvence nakupování seniorů v %
Věk

Denně

2-4x týdně

Jednou týdně

60-64
65-69
70-75
76+

6,0
5,7
3,3
1,0

13,2
16,0
9,3
3,8

14,6
9,6
9,8
2,9

Méně než
jednou týdně
1,4
1,0
1,0
1,4

Zdroj: vlastní zpracování

Z výzkumu je zřejmé, že nejsilnější příjmovou skupinu respondentů tvoří senioři
s měsíčním důchodem v rozmezí 8-12 tisíc Kč (55 %). Tabulka č. 6 zachycuje vazbu
proměnné - měsíční příjem respondentů - na frekvenci jejich nákupů předmětů denní
potřeby. 41 % seniorů z nejsilnější příjmové skupiny navštěvuje prodejní jednotky 2-4x týdně,
38 % jednou týdně. Druhá největší příjmová skupina - senioři s důchodem 12-15 tisíc Kč –
shodně po 42 % uskutečňuje své nákupy 2-4x týdně, resp. jednou týdně. 52 % seniorů
s příjmem do 8 tisíc Kč navštěvuje prodejní jednotky 2-4x týdně, 22 % jich nakupuje denně,
resp. jednou týdně. V segmentu seniorů s příjmem 15-20 tisíc Kč uskutečňuje 41 %
respondentů nákupy 2-4x týdně a třetina jednou týdně. Ve skupině 20- nakupuje přes 70 %
dotazovaných jednou týdně.
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Tab. 6: Frekvence nakupování v závislosti na měsíčním příjmu seniorů v %
Měs. příjem
Méně než
Denně
2-4x týdně Jednou týdně
v tis. Kč
jednou týdně
-8
3,3
8,1
3,3
0,7
8-12
9,1
23,0
21,3
3,1
12-15
2,2
7,4
7,2
0,7
15-20
1,4
2,6
2,2
0,2
200
1,2
2,9
0
Zdroj: vlastní zpracování

Výzkumem se také zjistilo, jak se respondenti v průběhu rozhodovacího procesu
připravují na své nákupy zboží denní potřeby. Každý nákup si nejčastěji předem připravuje
téměř 60 % ve věkové skupině 76+, v níž pouze čtvrtina plánuje občas. V kategorii 65-75
promýšlí každý nákup 44 % seniorů, občas jen 35 %, v segmentu 60-64 se 44 %
dotazovaných někdy připravuje a 36 % plánuje každý nákup. 46 % oslovených žen plánuje
každý nákup, mužů pouze 37 %. Své nákupy předem vůbec nepromýšlí 26 % oslovených
mužů, 37 % je plánuje občas a stejný počet se připravuje na každý nákup. Ve skupině
pracujících seniorů jich 58 % plánuje občas, 23 % se na své nákupy připravuje. Téměř
polovina pracujících důchodců své nákupy předem promýšlí pravidelně, třetina občas. 45 %
penzistů, kteří již nepracují, nákupy předem připravuje, třetina občas.
Tab. 7: Plánování nákupů v %
Věk
60-64
65-69
70-75
76+

každý nákup
12,7
14,8
10,3
5,3

Plánuje se
občas
15,3
11,2
7,9
2,4

neplánuje vůbec
7,2
6,2
5,3
1,4

Zdroj: vlastní zpracování

Více jak polovina oslovených seniorů s příjmem 8–12 tisíc Kč (největší skupina) se
připravuje na své nákupy. Nejméně plánují respondenti v příjmové skupině nad 20 tisíc Kč
(41 %), stejný počet se v této kategorii připravuje na své nákupy pouze občas. 56 % seniorů
v příjmovém segmentu 15–20 tis. Kč plánuje své nákupy občas. 40 % Seniorů s příjmem do
8 tisíc Kč plánuje každý nákup, třetina jen občas.
Tab. 8: Plánování nákupů v závislosti na měsíčním příjmu seniorů v %
Plánuje se
Měs. příjem
v tis. Kč
každý nákup
občas
neplánuje
-8
6,0
4,8
4,1
8-12
27,8
17,9
8,5
12-15
5,5
7,6
3,7
15-20
1,4
3,4
1,4
201,1
2,8
3,0
Zdroj: vlastní zpracování
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Shrnutí:
Podle marketingových výzkumů (společnost ACNielson,2000 a studie Mather, 2009) se
životní úroveň seniorů ve věkové kategorii 55 – 60 let značně neliší od průměru populace.
Životní úroveň seniorů nad 60 let závisí na situaci, jestli pracují a žijí sami nebo s dalším
členem ve společné domácnosti. Skupinu starších lidí nad 65 let shledávají marketéři více
chudší než ostatní populaci (Mather, 2009).
Průměrný starobní důchod činí kolem 11 tis. Kč., což v dnešní ekonomické situaci
mnoha lidem nestačí, proto musí při důchodu pracovat. Pracující senioři tvoří důležitou
součást české ekonomiky, pracují spíše na částečné úvazky většinou na dohodu nebo na
základě živnostenského oprávnění. Na základě statistických údajů z roku 2008 byl průměrný
odchod do důchodu 60,6 let a závisel na výši vzdělání a kvalifikaci seniorů (www.czso.cz,
2014).
Podle údajů statistického úřadu představuje podíl zaměstnaných mužů ve věku 60 let
a výše v Ústeckém kraji 18 % z celkového počtu obyvatelstva. Nejvyšší podíl zaměstnaných
mužů seniorů je v Praze (26,5%). Podíl pracujících žen ve věku 60 let a více v Ústeckém
kraji se řadí mezi nejnižší (5,1 %), průměrní podíl pracujících starších žen je 7,6 %. V rámci
skupiny seniorů nad 60 let jich nejvíce pracuje ve věkovém rozmezí od 60-64 let (40 %),
nejméně pracují důchodci ve věku 75 let (5%) což souvisí s ubýváním fyzických i duševních
sil (www.czso.cz,2014).
Výsledky šetření ukazují, že s rostoucím věkem se mění nákupní rozhodování seniorů,
a také potvrzují, že segment starších zákazníků nemůže být považován za homogenní
skupinu, protože její členové vykazují odlišné chování i postoje. Kupní chování seniorů
z pohledu typu prodejní jednotky, frekvence návštěv prodejních jednotek, místa nákupu
a způsobu dopravy se ukázalo jako závislé zejména na věku respondentů. Zejména mladší
segmenty preferují nákup v super/hypermarketech, s rostoucím věkem zájem o tyto prodejní
jednotky postupně klesá. Z tohoto zjištění je zřejmé, že senioři nejsou jejich věrnými
zákazníky. Z výzkumu vyplývá, že kromě věku je také významným faktorem kupního
rozhodování seniorů také jejich příjem. Trh seniorů je zajímavá různorodá skupina
s rozdílným sociálním a profesionálním postavením. V současnosti jsou starší lidé
sebevědomější a více přístupnější k marketingovým aktivitám.

Závěr:
V posledních dvaceti letech zaznamenal maloobchod výrazný nárůst počtu
supermarketů a hypermarketů, co má vliv i na nákupní chování seniorů. Senioři nakupují
převážně v těchto typech maloobchodu kvůli nabízené nižší ceně zboží (výběr podle akčních
cen) a většímu výběru zboží. Malé prodejny mají význam hlavně pro „starší senioři“ nad 65
let, hlavně z hlediska kratší vzdálenosti od jejich místa bydliště. Malé prodejny umožňují
lidem být v stálém sociálním kontaktu se společností – schopnost ještě dojít nakoupit, být
v kontaktu s jinými lidmi. Toto jsou faktory, které mají pro seniory s rostoucím věkem větší
význam než nabízená nižší cena zboží ve větších prodejnách.
Na nákupní rozhodování seniorů má vliv především věk a životní styl, který závisí na
výše jejich příjmu. Senior vystupuje jako zákazník vyzrálý, vyrovnaný, přemýšlivý,
odpovědný, věrný, se smyslem pro tradiční hodnoty.
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Statistická databáze jako prostředek vzájemného
přeshraničního poznání
Statistical database as a means of mutual cross-border
knowledge
Milan Jeřábek, Helena Kratěnová, Michal Šindelář

Abstrakt:
Pohraničí představuje z pohledu mnohých vědních disciplín, ale i každodenního života
specifické území. Nic na tom nemění postupné otevření (státních) hranic v posledním období
jako součást evropské integrace, neboť se zde setkávají, případně střetávají různé přístupy
na úrovni (téměř) kontinentální, státní (národní), regionální (případně zemské, krajské,
okresní) až lokální. Bezprostřední sousedství však vyžaduje kompatibilitu až unifikaci
relevantních prostorových informací (statistika, rozvojové dokumenty, kartografické/GIS
vyjádření). Příspěvek se zaměřuje na aktuální situaci v oblasti regionální statistiky Česka
a sousedních států s důrazem na srovnatelnost z hlediska územního, věcného (obsahového)
a časového (frekvence, periodicita, vývoj). Tematicky jsou sledovány vybrané okruhy, které
lze shrnout pod pojmy: lidský a sociální kapitál, sídelní systém a infrastruktura, inovační
potenciál pro posílení konkurenceschopnosti. Provedená analýza napomůže k odhalení
slabých míst a následně budou navrženy korekce pro sledování příslušných indikátorů v
zájmu společného (integrovaného) rozvoje českého pohraničí.

Klíčová slova:
pohraničí, statistická databáze, Česko, lidský/sociální kapitál, sídla, infrastruktura, inovační
potenciál

Abstract:
Borderland is the view of many disciplines, but also the everyday life of a specific territory.
This remains the gradual opening (state) border in recent years as part of European
integration since the meet here, or meet a variety of approaches at (almost) continental, state
(national), regional (or provincial, regional, district) to local . The immediate neighborhood but
requires compatibility to the unification of relevant spatial information (statistics, development
documents, cartographic / GIS observations). This paper focuses on the current situation in
the Czech regional statistics and neighboring countries, with an emphasis on comparability in
terms of location, subject matter (content) and time (frequency, periodicity, development).
Thematically, the survey selected topics, which can be summarized under the terms: human
and social capital, settlement system and infrastructure, innovation potential to strengthen
competitiveness. The completed analysis will help to reveal weak points and subsequently
corrections will be proposed for monitoring relevant indicators in the interest of the common
(integrated) development of the Czech borderland.

Key words:
borderland, statistical database, Czechia, human/social capital, settlement, infrastructure,
innovation potential
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Úvod
Pohraniční regiony jsou, v porovnání s vnitrozemskými oblastmi jednotlivých států,
znevýhodněny geografickou polohou, zpravidla doprovázenou nižší úrovní zdejší
infrastruktury (občanské, dopravní, technické) s negativními dopady na demografický,
sociální a ekonomický vývoj (situaci). Tento hendikep je oboustranný, neboť se zde setkávají
dva (případně tři) systémy – např. v legislativě, statistice, územním plánování a regionální
politice, ale i rozdíly ve společnosti (mentalita, jazyk aj.). Přes rámcové i dílčí projevy
evropské integrace, doplněné aktivitami Asociace evropských hraničních regionů 1, vyžaduje
pohraničí resp. vnitřní hranice EU nadále zvláštní pozornost.
Evropská unie jako celek, jednotlivé státy či regiony (nadstátního i vnitrostátního
rozsahu) usilují o vzájemnou propojenost v jednotný systém, mj. prostřednictvím unifikace
nejrůznějších postupů a metodik. Usměrňování územního rozvoje – na základě relevantních
územně určených informací (poznatků) – není v tomto ohledu výjimkou, ba naopak vytváří
(mělo by vytvářet) jakousi protiváhu oborovým (odvětvovým, resortním) přístupům.
Zvláštní pozornost si přitom zaslouží právě Střední Evropa, v našem případě ji lze
ztotožnit s územím České republiky a sousedních států (Německa, Rakouska, Slovenska
a Polska). Nedostatečné „přesahy“ konzervují státní hranice jako „švy, jizvy dějin“, jak je
uváděno v Chartě evropských hraničních regionů. V realitě tato území vyžadují jejich
„srůstání“ cestou vzájemného poznání, porozumění, spolupráce a koordinace.
České pohraničí představuje oblast nedostatečně integrovanou jak v rámci státu,
tak „přeshraničně“/mezinárodně v rámci procesů probíhajících v Evropě. Zároveň jej
vnímáme jako značně diferencované, a to z pohledu vnitřního (např. endogenního
potenciálu) i vnějšího (charakter území, donedávna příslušnost k jiným celkům v rámci
bipolárního rozdělení světa). Přitom právě zde se koncentrují/zesilují problémy současného
vývoje, např. demografické stárnutí podmíněné depopulačními tendencemi, nezaměstnanost
jako problém nevyhovující/zastaralé či slabé výrobní základny, zatížení krajiny/životního
prostředí dopravou či cestovním ruchem apod. Přeshraniční spolupráce proto znamená pro
tyto oblasti (lokality) šanci na plnohodnotné zapojení do regionálního systému nejen v rámci
státu, ale i na vyšší – např. středoevropské – úrovni.
Příčinou je především (geometrická, reálná) odlehlost od center a přetrvávající
uzavřenost v rámci Česka. To ostatně platí i pro sousední státy. Prostředkem k širšímu
zapojení pohraničí je mj. srovnatelná datová (informační) základna, na níž naváže
doporučení ke zpracování společných, tj. přeshraničně provázaných rozvojových koncepcí
na úseku regionální politiky (rozvoje) a územního plánování. Následně tak pohraniční
regiony posílí svoji pozici v konkurenčním boji s jinými oblastmi v Česku a Střední Evropě
(sousedních státech), přičemž zároveň přispějí v rámci procesu „každodenní“ evropské
integrace.
V současnosti je sledování případně usměrňování regionálního rozvoje v (českém)
pohraničí znesnadňováno absencí či nedostatkem relevantních dat (pro obě strany státní
hranice). Sledování je podmíněno odpovídající datovou/informační základnou, kterou
spravuje především Český statistický úřad. Známé jsou jeho snahy, případně jiných subjektů
prostřednictvím evropských prostředků, o zajištění obdobné databáze z hlediska konstrukce
ukazatelů, periodicity sledování, územních jednotek. Předpokladem k tomu je znalost
prostředí, a to na všech řádovostních úrovních (přeshraniční, národní, regionální i lokální).
Zdánlivě srovnatelná data se liší způsobem získávání, konstrukcí některých ukazatelů,
periodicitou sledování apod. Přes četné pokusy o nápravu – z akademického prostředí (např.
Atlas Euroregionu Elbe/Labe 2005 či Soubor tematických map euroregionů Elbe/Labe,
Šumava a Silva Nortica 2011) i veřejné správy (databáze ČSÚ přeshraniční spolupráce pro
Česko, Sasko, Bavorsko a Polsko; projekt Crossdata 2 v rámci OP Cíle 3 v česko-saském

1
2

http://www.aebr.eu/en/index.php
http://cross-data.eu/cz.html
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pohraničí; projekt Centrope 3 / CZ, AU, HU, SK) současná situace neodpovídá aktuálním
potřebám. Ani databázi Eurostatu nelze považovat za uspokojivou, neboť přeshraniční
dimenze v ní není téměř zastoupena.

Cíl – obsahové zaměření – metodika
Základ příspěvku tvoří prvotní analýza dostupných databází po obou stranách státní
hranice, tak aby mohlo dojít k jejich následné komparaci. Jako zdroje slouží veřejné
databáze statistických služeb. Pozornost bude věnována zejména následujícím tématům:
demografie, trh práce, doprava / infrastruktura, land use, sociální prostředí,
environmentalistika, cestovní ruch, veřejná správa, ekonomika, věda / výzkum / inovace.
Výzkumné aktivity se orientují na komparaci relevantních dat po stránce územní, tematické
a časového určení, přičemž vyústí v doporučení na sjednocení popř. doplnění přístupů české
statistiky (ČSÚ) v souladu s národními statistikami sousedních států.
Komparace je do značné míry podmíněna kompatibilitou relevantních dat. Tuto tezi,
jakkoliv se může zdát zřejmou, není v realitě – v našem případě pro přeshraniční sledování –
jednoduché naplnit. Na zřeteli totiž musíme mít přinejmenším tři hlediska, a to obsahové,
územní a vývojové.
Statistické služby, případně rezortní orgány (instituce, např. Ministerstvo pro místní
rozvoj či CzechTourism) disponují jako správci určitou datovou základnou. Ty, s výjimkou
komplexního záběru ČSÚ, jsou koncipovány především odvětvově (oborově) tak,
aby poskytly souhrnné informace. Jednotlivé ukazatele slouží k deskripci příslušného
odvětví, ať již mají povahu absolutních hodnot (např. hrubý domácí produkt, osevní plocha,
počet obyvatel) či relativních/přepočtených hodnot (hrubá míra porodnosti, hektarový výnos,
HDP na hlavu apod.). Jejich konstrukce se v čase může měnit (výpočet míry
nezaměstnanosti). Setkáváme se bohužel i s tím, že některé ukazatele resp. prvky
se přestanou – vlivem změněných rámcových podmínek – sledovat (např. hraniční
přechody). Další rozměr představuje mezinárodní srovnání, když v zásadě tytéž ukazatele
mohou, a také jsou, jinak definovány (např. míra nezaměstnanosti, míra urbanizace).
Setkáváme se ovšem i s případy, kdy shodné termíny (při překladu) vyjadřují odlišné
indikátory resp. kategorie (v Česku chráněné krajinné oblasti /CHKO/ neodpovídají –
zaměřením, rozlohou, charakterem – německým/saským Landschaftschutzgebiet /LSG/).
Druhou rovinu zastupuje územní (prostorové) hledisko. Zde vycházíme z premisy,
že každá informace se vztahuje k určitému, konkrétnímu území, které může mít povahu bodu
(místa) až celého světa (Země, zemského povrchu). Z pozice geografie (geografů) je patrné,
že čím detailnější informaci máme k dispozici, tím lépe lze vystihnout reálnou situaci, zachytit
územní diferenciaci (specifika). Často „se uchylujeme“ ke sledování prostřednictvím různě
vymezených regionů: ve fyzické geografii zpravidla homogenních (přirozeně vymezených),
v sociální geografii naopak heterogenních (nodálních, funkčně či uměle vymezených). Zde
se dotkneme jen jejich velikosti, přičemž postačí z hlediska hierarchického (vertikálního)
úrovně od státní dolů. Situace v Česku je dostatečně známa, byť i u nás nelze hovořit
o zrovna stabilním uspořádání v podobě platného (aktuálního) administrativního členění:
regiony soudržnosti, kraje (VÚSC), (okresy), správní obvody obcí s rozšířenou působností
(SO ORP), pověřené obecní úřady (POÚ) až obce (případně části obcí či městské části).
Zejména pro mezinárodní srovnání si můžeme pomoci jednotkami NUTS 0/1 až 5 resp.
nověji až 3 doplněné o LAU 1 a 2. Toto uspořádání „narušují“ euroregiony, jejichž vymezení
je jak rámcové (např. prostřednictvím okresů), tak ad hoc na základě dobrovolnosti (členské
obce). Na území sousedních států se rovněž setkáme s klasifikací Eurostatu, avšak velikost
(rozloha, počet obyvatel atd.) umožňuje jen omezenou komparaci. Oproti našemu
původnímu předpokladu sledování na lokální/komunální úrovni (s vědomím malých obcí
v Česku) se silněji prosazuje zejména okresní úroveň, která mj. zaručuje i srovnání vývojové
(1960-).
3

http://www.centrope.com
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Vývojový aspekt je podložen periodicitou sledování příslušných jevů. V zásadě lze
rozlišovat mezi průběžnou statistikou (zpravidla s údaji za kalendářní rok) a jednorázovým
šetřením, byť opakovaným, např. v podobě sčítání lidu či dopravy. Většina ze zvolených
ukazatelů pochází z běžné statistiky, garantované až na výjimky ČSÚ. Analyzovat tak
můžeme i trendy, určovat období progresivní (např. z environmentálního hlediska), stagnující
(např. v ekonomice) či regresivní (např. reflektující demografické stárnutí a problémy s ním
spojené). Určitým problémem je ovšem aktuálnost dostupných dat za Česko a sousední
státy, když absence dat – byť za jeden stát – požadovanou komparaci znesnadňuje,
až znemožňuje.
Vstupem pro naši práci byla analýza databáze ČSÚ, prezentovaná ve veřejné databázi,
ať ve formě elektronické či tiskové (písemné). V zásadě vycházíme z Městské a obecní
statistiky, představující pro nás nejmenší (nejnižší) územní detail. Jiné ukazatele jsou
dostupné na úrovni vyšší (až krajské). Zde jsme využili statistických ročenek (např.
Ústeckého kraje za rok 2013), ale také výsledků projektu Cross-border friendship database,
realizovaného pro pohraniční oblasti na styku Česka, Bavorska (a Durynska), Saska
a Polska (s údaji zpravidla za okresy, ale také zdejší euroregiony případně v členění na jejich
národní části).
Naše ambice spočívá v sestavení jakéhosi (minimalistického) katalogu ukazatelů,
pomocí nichž by byla sledována, analyzována případně usměrňována až aktivizována
přeshraniční spolupráce. Ta se týká všech hraničních úseků (saský, bavorský, rakouský,
slovenský a polský) vč. přilehlého území sousedních států, jakož i euroregionů či zdejší
územní (samo)správy. Realizované konzultace s kompetentními pracovníky v Česku
i zahraničí poukazují na náročnost tohoto úkolu, nicméně jsme přesvědčeni o nezbytnosti
jakési unifikace (harmonizace) ulehčující spolupráci, nejen ve statistice. Jádrem je přirozeně
česká statistika, k níž hledáme ekvivalenty u sousedů – optimálně u všech. Možná je však
i vnější inspirace, tzn. aplikace vhodného ukazatele (šetření) co českého resp.
středoevropského prostředí.
Samotné ukazatele vyjadřují nejrůznější tematické okruhy (viz např. krajské ročenky –
celkem 25 počínaje územím a volbami konče). S vědomím nezbytné redukce – vzhledem
k zaměření příspěvku – jsme se soustředili pouze na některé tematické okruhy.
Povaha jednotlivých ukazatelů se liší. Nepochybně nejvíce se jich používá ve všech
územních typech, nemají však nic společného se státní hranicí či přeshraniční spoluprací
(např. hustota zalidnění). Jejich prostřednictvím lze území, stav, vývoj „přeshraničně“
srovnat. Druhou skupinu představují ukazatele, které „vnímají“ (po)hraniční problematiku
zprostředkovaně (např. výuka cizích jazyků). Konečně třetí skupina je zastoupena
jednoznačně charakteristikami (po)hraničními – návštěvnost památek „od sousedů“,
přeshraniční pohyb za prací, znečištění ovzduší přenosem emisí, přeshraniční projekty
apod.). Kvantitativně jich je nejméně, nás naopak zajímají nejvíce.

Vybrané průběžné poznatky
K deskripci průběžného stavu poznání jsme zvolili dvojí přístup, a to jednak územní resp.
hierarchický, jednak tematický (obsahový). Následně se tak věnujeme dvěma úrovním –
lokální a regionální, následně pak komparaci prostřednictvím charakteristiky situace v českosaském resp. česko-polském pohraničí.
Lokální (komunální) úroveň
Základ pro tuto úroveň představuje zdroj Městská a obecní statistika, provozovaná ČSÚ.
Níže uvedená tabulka reflektuje aktuální situaci, prozrazuje ale zároveň i jakýsi ústup resp.
oslabení některých témat. Lze konstatovat, že tradičně se velká pozornost věnuje
problematice školství a zdravotnictví, jiné okruhy byly bohužel postupně částečně utlumeny
či dokonce zcela ze sledování na této úrovni vypuštěny. Zřejmě nejvíce propracovaná je
statistika obyvatelstva, a to jak vycházející z průběžné registrace (každoročně dostupné), tak
ze sčítání lidu, domů a bytů (v 10leté periodě). Doplníme-li tento okruh o problematiku
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nezaměstnanosti (na pomezí obyvatelstva, sociálna a ekonomiky), pak v úhrnu tvoří až 2/5
všech ukazatelů (z bezmála 1000) při maximální tematické šíři sledování (viz tab. 1).
Tab. 1: Tematické zaměření a kvantitativní rozsah ukazatelů Městské a obecní
statistiky ČSÚ
P. č.
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
40
50

Okruh
Obecná charakteristika
Doprava
Technická vybavenost
Školství
Kultura
Sport
Zdravotnictví
Obchod a veřejné stravování
Peněžnictví
Obyvatelstvo
Byty
Lázně
Druhy pozemků
Sociální oblast
Organizační struktura (RES)
Cestovní ruch
Hospodaření městských a obecních úřadů
Životní prostředí
Hospodaření obcí
Působnost orgánů státní správy
SLDB 1991
SLDB 2001
Nezaměstnanost

Počet ukazatelů
14
18
20
83
20
8
49
64
3
62
4
2
50
89
57
3
3

Zdroj: ČSÚ

Dostupnost

2006
2006
1999
1999

2006

2001

54
8
41
105
155

Pro mezinárodní (přeshraniční) komparaci jsme zvolili – s ohledem na navazující aktivity
projektu – saskou statistiku (viz tab. 2). Ukazuje, že hloubka propracování v rámci Česka je
nesrovnatelně výraznější. Pokud bychom odhlédli od absence některých okruhů, které jistě
jsou (případně budou) k dispozici v jiných zdrojích, pak se jedná o 10násobek. K jednotlivým
okruhům uvádíme pár poznámek:
• Populační problematika je zastoupena jinde, za Česko uváděné údaje (ukazatele,
data) sčítání a nezaměstnanosti jsou velmi propracované. 4
• Školství je u nás saturováno mimořádně (byť vzhledem k odlišnosti vzdělávacích
systémů je srovnání obtížné).
• Pro sledování ekonomických aktivit slouží jiné zdroje, např. prostřednictvím úřadů
práce, možnost srovnání bude ovšem omezená.
• V saské statistice zjišťujeme nadstandardní zastoupení stavebních (investičních)
aktivit, což v našich podmínkách na této úrovni zřejmě nelze spolehlivě sledovat
(doložit).
Doplníme-li toto tvrzení o poznámku týkající se zásadně odlišné velikosti obcí, pak náš přístup oproti
saskému je velmi detailní a umožňuje tím sledování územní diferenciace na nejnižší úrovni.
4
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Finanční aspekty jsou u nás zastoupeny poměrně obsáhle, míra (přeshraničního)
srovnání bude pravděpodobně nejednoznačná.

•

Tab. 2: Tematické zaměření a kvantitativní rozsah ukazatelů saské
Gemeindestatistik
Okruh

Počet ukazatelů

Gebiet und Bevölkerung / území a obyvatelstvo
Bildungswesen / školství
Gewerbe / řemesla, živnosti
Landwirtschaft / zemědělství
Flächennutzung / využití plochy
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe / těžba a průmysl
Bauhauptgewerbe / stavebnictví
Bautätigkeit / stavební činnost
Gebäude- und Wohnungsbestand / domovní a bytový fond
Straßenverkehrsunfälle / dopravní nehody
Öffentliche Kommunalhaushalte / veřejné obecní rozpočty

1
11
2
24
13
8
6
21
4
6
14

Zdroj: Gemeindestatistik StaLaS

Regionální (okresní) úroveň
Pro druhou – o řád vyšší – úroveň jsme využili kombinace projektu Cros-Border
Friendship Database (CBFD) a intenzivních aktivit statistických služeb v Euroregionu NeisseNisa-Nysa (ERN) v česko-německo/sasko-polském pomezí. Bez nadsázky můžeme
konstatovat, že právě zde (mj. díky podpoře z Evropské unie) se statistika úspěšně zapojuje
do integračního procesu. Zdejší pracoviště Českého statistického úřadu v Liberci, Urzad
Statystyczny we Wroclawiu – zastoupený pracovištěm Jelenia Góra a Statistisches
Landesamt Sachsen z Kamenz mají totiž za sebou více než 10letou institucionalizovanou
spolupráci 5, jejímž výsledkem jsou mj. četné společné publikace.
Zaměření DBFD lze dokumentovat opět prostřednictvím relevantních témat následně
rozvedených do jednotlivých ukazatelů (viz tab. 3). Jedná se tedy o komparaci jak na úrovni
jednotlivých států (zemí – 3 jednotky), tak o dostupnost na regionální resp. okresní úrovni
(LAU 1 zastoupenou v Česku okresy, v Sasku Landkreis, v Polsku powiaty). Jednoduchý
přehled poukazuje na dostupnost nanejvýše dvoutřetinovou, tj. vždy jedna jednotka chybí
(případ např. kultury, kde nejsou údaje za Sasko). Nejméně uspokojivou situaci
zaznamenáváme v oblasti životního prostředí (a nehod), zde jsou k dispozici pouze některé
informace za polskou část.
Tab. 3: Tematické zaměření a srovnatelnost ukazatelů statistiky CBFD
Okruh
Regionální struktura a území
Statistika obyvatelstva
Národní účty
Nezaměstnanost
Vzdělávání
Kultura
5

Počet ukazatelů
4
19
10
3
8
3

Samostatná skupina expertů (EUREX) v rámci ERN
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Srovnatelnost (v %)
67
63
7
44
17
67
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Strukturální statistika ekonomických subjektů
Stavebnictví
Cestovní ruch
Silniční dopravní nehody
Životní prostředí
Obecní rozpočty
Volební statistika

6
4
4
4
8
6
6

33
58
58
17
17
50
39

Zdroj: database CBFD

Vzhledem k této neuspokojivé situaci jsme v dalším kroku analyzovali publikaci Ročenka
2011, vydanou k 20 letům ER Nisa. Zde se plně projevila sousedská blízkost, a tak výsledek
je podstatně lepší. Dokumentována je nejen plná srovnatelnost (až na výjimky v krajské
případně národní úrovni) na okresní úrovni (Česko 5, Sasko 2, Polsko 8), ale zpravidla je
číselně podchycen i vývoj v časových horizontech 1991, 1995, 2000, 2005, 2010. Přitom
i koncipování jednotlivých ukazatelů nezůstává u zastoupení základních proměnných (např.
hustota zalidnění), ale obsahuje i sofistifikovanější přístupy (podrobná věková struktura,
indexy závislosti a ekonomického zatížení, zemřelí podle příčin úmrtí, dlouhodobě
nezaměstnaní, průměrná hrubá měsíční mzda aj.).

Obr. 1: Podíl obyvatel ve věku 60 a více let na celkovém počtu obyvatel (2010)
Zdroj: Ročenka 2011

Územní diferenciaci, dokládající podobnost resp. rozdílnost jednotlivých částí navzájem,
ale i uvnitř v rámci států, přibližuje obr. 1. Nejmladší obyvatelstvo vykazuje jednoznačně
polská část, naopak nejstarší obyvatelstvo najdeme v Sasku. Tuto situaci potvrzují také

374

Obsah / Contents

věkové pyramidy, které jsou dalším grafickým vyjádřením analyzované publikace, přičemž je
patrné postupné prohlubování stárnutí populace (1995 vs. 2010).
Lidský a sociální kapitál v přeshraniční komparaci
Pro jednu ze sledovaných oblastí se naše aktivity soustředily na obsahové upřesnění a
měřítkovou dostupnost.
Demografické ukazatele
Demografické charakteristiky jsou zpravidla brány jako základ jakékoliv další analýzy,
z pestré a bohaté nabídky jsme zvolili pět ukazatelů – viz tab. 4. Hustota zalidnění,
s vědomím omezené vypovídací schopnosti jako průměru, je jistě vhodnější než prostý počet
obyvatel. Celkový přírůstek představuje ukazatel poukazující na atraktivitu území resp. jeho
„životaschopnost“, např. z hlediska depopulačních tendencí. Migrace obecně signalizuje
územní pohyb (na rozdíl od přirozeného vývoje), tedy jakési přemisťování v rámci určitých
administrativních jednotek. Na významu tato problematika nabývá, sledujeme-li
ji v přeshraniční dimenzi. Nutnost potýkat se s důsledky stárnutí obyvatelstva, které mohou
mít výrazné přeshraniční dopady, zejména ve smyslu prohlubování populační
nevyrovnanosti sousedících území – viz obr. 1. Přítomnost cizinců lze vnímat jako základní
znak existence přeshraničních vazeb a ekonomické atraktivity regionu
Tab. 4: Územní dostupnost vybraných demografických ukazatelů v přeshraničním
srovnání
Ukazatel
Hustota zalidnění
Celkový přírůstek
Přeshraniční pohyb
Index stáří
Národnost

Česko

LAU 1

Zdroj: vlastní šetření

Německo
LAU 2
LAU 2
NUTS 1
LAU 2
LAU 2

Polsko

LAU 1

Tabulka dokládá, že v tomto okruhu lze hovořit o vysoké míře komparace na úrovni
okresů resp. LAU 2. Stojí ovšem za připomenutí, že se setkáváme se specifiky národních
statistik:
• PL, D – sledování migračních příchodů a odchodů do zahraničí, bez bližší
specifikace kdo a kam;
• PL – národnost a občanství sledováno pouze ve třech kategoriích – polské,
nepolské, obojí; za obce je dostupné pouze v rámci sčítání s desetiletou periodou;
• D – nerozlišuje původ cizince na úrovni LAU 2, jedná se o souhrnný ukazatel;
• D – kategorie NUTS 1 (Sasko) není plně srovnatelná s NUTS 1 (Česko) v českém
prostředí.
Vzdělání a zdravotnictví
Výběr ukazatelů na úseku vzdělání a zdravotnictví poukazuje na možnosti / potenciál
zhodnocení a kvalitu lidského kapitálu. Potenciál rozvoje lze deklarovat pomocí přítomností
kvalifikované pracovní síly především s vysokoškolským vzděláním, přičemž lze konstruovat
i další, složitěji konstruované ukazatele. Naproti tomu dostatečná dostupnost základního
vzdělání a s tím spojené vytváření podmínek pro podporu mladých rodin souvisí nepochybně
se stabilitou (stabilizací) populace v konkrétních podmínkách. 6 Výuku cizích jazyků chápeme
Tato problematika může být aktuální zejména v periferních, geograficky odlehlých a ekonomicky
problémových (např. strukturálně postižených či zaostávajících) oblastech.
6
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jako prostředek usnadňující přeshraniční komunikaci a podporující vazby mezi občany
pohraničí, ať již na úrovni (euro)regionální či lokální. Konečně poslední ukazatel zachycuje
míru dostupnosti základní lékařské péče, jakkoli jeho hodnotou nelze usuzovat na kvalitu.
Tab. 5: Územní dostupnost vybraných ukazatelů vzdělání a zdravotnictví
Ukazatel
Index vzdělanosti
Počet základních škol na 1000 obyvatel
Výuka cizích jazyků
Počet obyvatel na 1 praktického lékaře

Česko
LAU 2
NUTS 1
LAU 2

Zdroj: vlastní šetření

Německo
NUTS 3
LAU 2
NUTS 1
NUTS 1

Polsko
NUTS 2
LAU 1
LAU 1

Oproti předchozímu okruhu je zřejmé snížení porovnatelnosti (viz tab. 5), když pouze
pro jeden z ukazatelů jsou k dispozici shodná data za sledovanou jednotku. Opak
představuje index vzdělanosti, a to se snižující se podrobnosti v posloupnosti: Česko za
okres, Sasko za kraj, Polsko za regiony soudržnosti.
Také zde jsme si všímali odlišností oproti české statistice, jakož i navzájem:
• PL – vzdělanost obyvatelstva vztahována již k věkové kategorii obyvatelstva 13+,
navíc děleno na vesnice a města;
• PL – velká pozornost základnímu školství, údaje za střední školy jsou dostupné za
LAU 1;
• PL – sledována výuka čtyř základních jazyků (angličtina, němčina, francouzština,
ruština);
• PL – na úrovni powiatu sledováni lékaři pouze obecně, chybí jakékoliv rozlišení
specializací;
• D – sledování všech vyučovaných jazyků, ale pouze na úrovni NUTS 1;
• D – velmi podrobná statistika specializovaných lékařů, avšak s tímtéž územním
omezením (členěním).
Nezaměstnanost
Třetí okruh zastupuje ekonomiku, byť výběr lze považovat za poněkud jednostranně
zaměřený. Nicméně nezaměstnanost jako jev či proces je vnímána jako prostředek
k mapování ekonomického vývoje území, čímž lze náš přístup obhájit. Vstup do problematiky
tvoří odvětvová resp. oborová struktura zaměstnanosti, tj. ukazatel, jehož hodnoty
se v posledním období (po roce 1989) zásadně proměnily. Zároveň příslušná struktura
determinuje konkurenceschopnost toho kterého regionu (lokality). Sledování struktury
zaměstnanosti je, a to ve všech sledovaných státech, velmi detailní, neboť pouze solidní
znalost umožňuje koncipovat a zavést odpovídající opatření k omezení negativního vývoje.
Posledním ukazatelem lze vyjádřit kupní sílu obyvatelstva.
Tab. 6: Územní dostupnost vybraných ukazatelů nezaměstnanosti
v přeshraničním srovnání
Ukazatel
Zaměstnanost podle odvětví ekonomických činností
Nezaměstnanost
Dlouhodobá nezaměstnanost
Nezaměstnanost specifických skupin
Příjmy domácností

376

Česko
LAU 1
LAU 1
LAU 1
LAU 1
NUTS 3

Německo
NUTS 3
NUTS 3
NUTS 3
NUTS 3
NUTS 3

Polsko
LAU 2
LAU 2
LAU 1
LAU 1
NUTS 2

Obsah / Contents

Zdroj: vlastní šetření

Tabulka 6 nemá ani pro jeden ze zvolených ukazatelů shodné územní určení resp.
dostupnost. Pro Česko je příznačná úroveň lokální (obecní), v Polsku se prolíná úroveň
lokální a mikroregionální (okresní, powiaty), v Sasku jsou zastoupeny výlučně kraje, tedy
úroveň kterou lze označit za meziregionální.
Také zde se setkáváme s národními specifiky:
• PL – absolventi jsou sledováni jako studenti rok po ukončení studia;
• PL – sledování příjmu podle kategorií: ze zaměstnání, z podnikání, ze sociálních
dávek;
• CZ – zaměstnanost cizinců na úrovni okresu, bez bližší specifikace, o jaké cizince
se jedná; stejná situace panuje v případě jejich evidence na úřadu práce;
• D – na úrovni LAU 2 se sleduje počet OSVČ.

Diskuse
Prezentované poznatky demonstrují, dle našeho názoru, nepříliš uspokojivou situaci
pro sledování environmentálního, sociálního a ekonomického vývoje v pohraničí obecně
a na příkladu pohraničí Česka. Statistické služby, přestože jakási snaha o unifikaci
na evropské úrovni (ze strany Eurostatu) existuje, se řídí primárně národními (vnitrostátními,
interními) předpisy a postupy. Tímto zjištěním je vedena snaha o nápravu (změnu) z pohledu
žádoucí komparace, a to ve více směrech – jak příspěvek naznačuje.
Primárně se jedná o územní určení resp. sjednocení, přičemž ani shodná úroveň
automaticky nezaručuje kompatibilitu – viz rozdílná velikost v příslušných státech.
Z hlediska obsahového jsme učinili první kroky v okruzích, které následně mohou sloužit
k deskripci lidského a sociálního kapitálu. Pro dílčí okruhy konstatujeme, případně
navrhujeme jako doporučení kompetentním orgánům pro:
demografické ukazatele:
• Zdokonalení sledování cizinců, mapování přeshraničního migračního pohybu
ze sousedního státu, stejně jako důkladnější kategorizace ukazatele národnosti,
potažmo občanství na obecní úrovni;
• Migrace cizinců na úrovni státu zkresluje absence rozlišení vnitrostátního pohybu
cizinců;
• Posun věkových kategorií tak, aby více reflektovala současnost – definování
předproduktivní a poproduktivní složky (faktická provázanost s národním
důchodovým systémem.
vzdělání a zdravotnictví:
• Sledování výuky rodného jazyka sousední země na nižší úrovni (LAU 1);
• Podrobnější statistika údajů ohledně specializace lékařů na úrovni LAU 1 v Sasku
a v Polsku;
• Specifický výzkum přeshraničního dojezdu ke specializovaným lékařům (dostupnost,
cena, kvalita).
nezaměstnanost:
• Sledování nezaměstnanosti cizinců podle země jejich původu na úrovni LAU 1;
• Sledování dlouhodobého vývoje pro postihnutí ekonomických potíží strukturálního
rázu;
• Znovuzavedení sledování nezaměstnanosti v Česku na úrovni SO ORP a v Sasku
na úrovni LAU 1 (LAU 2);
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•

Prohloubení kooperace statistických úřadů s úřady sociální péče (především
v otázce sdílení informací o čerpání a druzích sociálních dávek).

Shrnutí:
Lze očekávat, že postupně se budou stále více prosazovat, nejen na úrovni evropské,
ale i sousedské, přeshraniční vztahy, vazby a souvislosti. Státní hranice bude (měla by) –
ve smyslu bariéry – mizet a pohraničí tak nabývá charakter území zprostředkování. Tomu by
měl odpovídat i stupeň (vzájemného, přeshraničního) poznání.
Konkrétní aktivity jsou přitom v souladu s proklamovanou harmonizací statistických
metod a postupů, o níž usiluje Eurostat ve spolupráci s členskými zeměmi resp. jejich
statistickými službami (Cieslar, 2013). Do budoucna se plánuje nastavení základních směrů
rozvoje evropského statistického systému tak, aby poskytoval v komplexní podobě nezbytné
informace o vývoji společnosti, ekonomiky a dílčích oblastí.
Certifikovaná metodika přeshraniční statistické databáze, která je jedním z výstupů námi
realizovaného projektu TA ČR, bude využita v práci euroregionů při posuzování oprávněnosti
realizace přeshraničních projektů, stane nástrojem pro vyšší provázanost evropské, národní
a regionální politiky hospodářské a sociální soudržnosti.
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Podnikatelské prostředí a veřejné zakázky v regionech ČR
Business Environment and Public Procurement in the
Czech regions
Radek Jurčík

Abstrakt:
V tomto příspěvku se autor zabýval vztahem mezi zadáváním veřejných zakázek v regionech
České republiky a v návaznosti na míru nezaměstnanosti. Autor se zabývá rovněž vztahem
nastavení podmínek zadání předmětu veřejných zakázek z pohledu „regionálního“
zvýhodnění, které je v souladu s právní úpravou veřejných zakázek a které musí být
respektovány v rámci podnikatelského prostředí. Příspěvek se zaměřuje na to, jak takové
podmínky využívají regionální zadavatelé a vlivem výše veřejných zakázek na místní
(regionální) nezaměstnanost.

Klíčová slova:
region, regionální veřejné zakázky, podnikání, nezaměstnanost

Abstract:
In this article, the author discussed the relationship between procurement in regions of the
Czech Republic and in relation to the unemployment rate. The author discussed the
relationship of adjusting enter the subject of public procurement in terms of "regional"
advantage, which is in accordance with public procurement law and must be respected within
the business environment. This paper focuses on how such conditions are used by regional
authorities and the influence of the amount of procurement at local (regional) unemployment.

Key words:
region, regional public contracts, business, unemployment

Úvod a metodologie
Veřejné zakázky zajišťují potřeby státu v místě sídle státních institucí či jejich poboček,
regionálních institucí, obcí a krajů (Pellešová, P., 2008). Šíře a variabilita těchto potřeb je
značná jak v oblasti dodávek, služeb či stavebních prací. Pokud se týče zadávání veřejných
zakázek, je nutné uvést, že v rámci nastavení podmínek veřejné zakázky lze nastavit
různorodé podmínky naplňující různé strategie a politiky státu, regionů, sociálních, zelených
a dalších politik (Jurčík, R., 2013). Realizace plnění veřejných zakázek je obchodní
příležitostí pro dodavatele veřejných zakázek, kterými jsou až na výjimky podnikatelé
zaměstnávající povětšinou zaměstnance a poptávající další plnění nezbytné pro celkovou
realizaci veřejné zakázky od svých subdodavatelů. Současní autoři se zabývají zejména
transparentností, nediskriminací a rovností dodavatelů při postupu zadavatelů při zadávání
veřejných zakázek. Tedy podnikatelskému prostředí z pohledu zajištění hospodářské
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soutěže o předmět plnění veřejné zakázky (Ochrana, F., Maytová, A., 2012). Tyto základní
zásady de facto znamenají možnost všech dodavatelů ucházet se o realizaci předmětu
plnění veřejné zakázky, což na jednu stranu vylučuje možnost požadovat „regionální
zvýhodnění“ dodavatelů, na straně druhé se tyto základní zásady aplikují v relativním
vyjádření. Vztah mezi regionálním rozvojem a veřejnými zakázkami byl již některými autory
řešen, a to jak v obecné rovině (např. Cabras, I., 2011, Arrowsmith, S., 2010), tak ve vztahu
k některým zemím (Cooke, P., Piccaluga, A., 2006). Regionální aspekty veřejných zakázek
jsou tedy zřejmé (Palát, M., 2013, Palát, M., Dvořáková, Š., Kupková, N., 2012). Z této nauky
vyplývá rozdílný vliv a nezbytnost nastavení vhodných podmínek realizace veřejné zakázky
v daném místě, aby skutečnost, že v daném místě je zadávána veřejná zakázka, přinesla
nejen její realizaci a naplnění potřeb zadavatele, ale aby samotná realizace měla vliv na
rozvoj regionu, jeho inovační strategii (k tomu in Klímová, V., 2014), zvyšování vzdělanosti (k
tomu in Dufek, J., Somerlíková, K., 2013) a odstraňování regionálních disparit (Kutscherauer,
A., 2011, Palát, M., 2011).
Tento příspěvek se zabývá odpověďmi na dále položené otázky, které by měly zčásti
zaplnit ne vždy dopředu vystupující vztah realizace a nastavení „regionálních“ podmínek tím,
zda mají zadavatelé možnost nastavit podání veřejné zakázky. Jde o následující otázky:
1. Umožňuje právní úprava veřejných zakázek v rámci regionálních politik nastavení
takových podmínek zadání pro podnikatele, které budou podporovat řešení
regionálních problémů, jako je např. řešení místní (regionální) zaměstnanosti?
V rámci odpovědi na tuto otázku se autor bude zabývat tím, zda podmínky plnění
umožňují řešit hospodářské problémy na regionální úrovni. Dále tím, zda je v praxi
tato možnost využívána.
2. Druhou otázkou, kterou se zabývá tento příspěvek, je odpověď na to, zda existuje
vztah mezi množstvím veřejných zakázek zadávaných v daném regionu a množství
a výše zadávaných veřejných zakázek má vliv na výši nezaměstnanosti.
Metodologicky je článek pojat tak, že čerpá z údajů získaných z Informačního systému
veřejných zakázek (Věstníku veřejných zakázek), z údajů České statistického úřadu
a dalších veřejných zdrojů. Vzhledem k organizační struktuře České republiky byly
zkoumány z tohoto pohledu kraje, resp. jejich území a zkoumáno podnikatelské prostředí
pouze z pohledu, kolik dodavatelů se sídlem v jednotlivých krajích uspělo ve veřejných
zakázkách zadávaných v kraji jejich sídla.

Nastavení a využívání podmínek zadání k řešení místní nezaměstnanosti
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění mnoha novel, vycházeje
z evropských zadávacích směrnic, by měl zajišťovat efektivní hospodářskou soutěž
o předmět plnění veřejné zakázky za respektování zásad nediskriminace, rovnosti
a transparentnosti dodavatelů. Tento zákon z pohledu Evropské unie zajišťuje realizaci
dalších politik, jako je politika udržitelného rozvoje, podpory sociálních aspektů a ochrany
životního prostředí. Již z tohoto důvodu je nutné odpovědět na otázku, zda má zadavatel
v kompetenci možnost stanovit požadavky k řešení místní zaměstnanosti za logickou.
V § 44 odst. 110 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který v § 44 odst.
10 stanoví, že zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se
zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti
zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí.
Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních
podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti
nebo v oblasti životního prostředí. Zadavatel si tedy může vyhradit, aby:
• dodavatel, v případě, že je s ním uzavřena smlouva na předmět veřejné zakázky,
zaměstnal určitý počet nezaměstnaných z daného regionu,
• dodavatel zaměstnal určité pracovníky, kteří provádí u zadavatele určitou činnost,
kterou zadavatel „outsorcuje“, což je v současné době moderní způsob snižování
úředníků. Takový postup používá např. Magistrát hl. města Prahy.
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Nicméně jedna možnost je mít takovou pravomoc, druhá možnost je využívat ji efektivně
v praxi.
Tab. 1: Oslovené územní samosprávné celky
Využívání nastavení
podmínky na
zaměstnání místně
nezaměstnaných
osob

Název

Počty

Vykonává
působnost:

Kraje

14

Státní správa
a samospráva

0

205

Státní správa

0

Počet obcí
s rozšířenou
působností
(tzv. malé okresy)

Zdroj: vlastní zpracování

V rámci odpovědi na otázku, zda v rámci zadávání veřejných zakázek používají kraje
a obce mající rozšířenou působnost zadávací podmínku spočívající v povinnosti dodavatelů
zaměstnat určitý počet pracovníků evidovaných Úřadem práce, či jeho pobočkou byla
odpověď u všech, kteří zaslali odpověď negativní. Výše uvedené subjekty za tímto účelem
byly osloveny s tím, že odpověděly všechny kraje a 28 obcí s rozšířenou působností.
U vybraných krajů: Středočeského a Moravskoslezského byly zkoumány příčiny nevyužívání
této zákonné možnosti podpory řešení místní nezaměstnanosti.
Důvody byly následující:
• Špatná spolupráce s Úřadem práce, resp. jeho krajskými pobočkami při identifikaci
možného počtu místně nezaměstnaných, kteří by se do realizace veřejné zakázky
zapojili,
• Zajištění toho, aby se místně nezaměstnaní na plnění veřejné zakázky účastnili,
v případě stanovení takové podmínky nejsou nástroje na to, jak tuto podmínku
vynutit,
• Neochota dodavatelů zaměstnávat tyto nezaměstnané při plnění veřejné zakázky
z důvodu toho, že pokud by tito odmítly danou práci vykonávat, porušuje smluvní
podmínky a on je k práci nemůže donutit.
Z výše uvedeného je zřejmé, že jeden z největších problémů na místní úrovni, vysokou
nezaměstnanost, by šlo řešit i prostřednictvím zapojení do veřejných zakázek, zejména
stavebních, nicméně nefunguje efektivní systém, jak tento nástroj daný právní úpravou
veřejných zakázek v praxi zrealizovat.
Vztah mezi veřejnými zakázkami a regionální nezaměstnaností
Jedním z největších problémů současné doby je nezaměstnanost. Nezaměstnaností,
jejím pojetím a měřením se zabývá celá řada autorů. V rámci odpovědi na výše uvedenou
otázkou se zabýváme vztahem mezi veřejnými zakázkami a nezaměstnaností v tom kterém
kraji.
Tab. 2: Nezaměstnanost a zadávané veřejné zakázky v roce 2010 a 2013
(nezaměstnanost je uvedena v %, u veřejných zakázek je uveden podíl na ceně
v % a celková hodnota veřejných zakázek v mil. Kč)
Kraj
Nezaměstnano
Zadávané
Nezaměstnanost
Zadávané
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st v roce 2010, veřejné zakázky v roce 2013, % veřejné zakázky
%
v roce 2010
v roce 2013
10,80
10,55
Hlavní město
5,12
4,0
Praha
30 155,403
35 547,174
3,21
3,94
Jihočeský
6,7
6,17
8 957,818
13 271,317
6,69
4,90
Jihomoravský
9,5
8,04
18 687,876
16 512,837
1,22
0,89
Karlovarský
10,2
8,76
3 417,345
2 987,867
3,54
2,13
Vysočina
8,6
6,89
9 879,095
7 182, 645
2,43
1,86
Královehradecký
7,1
6,70
6 791,238
6 254, 559
2,22
1,58
Liberecký
10,0
8,02
6 205,384
5 339,039
6,86
8,35
Moravskoslezský
11,5
9,82
19 156,999
28 130,061
3,60
2,56
Olomoucký
10,6
8,81
10 055,484
8 634, 546
2,23
2,65
Pardubický
8,2
6,59
6 216,987
8 934, 813
3,86
3,14
Plzeňský
7,3
6,02
10 780,721
10 576, 765
4,19
5,83
Středočeský
7,0
6,51
11 704,379
19 626,437
2,69
4,22
Ústecký
12,9
11,14
7 518,7782
14 207,239
2,31
2,33
Zlínský
9,7
7,56
6 450,076
7 839,480

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z Českého statistického úřadu a Věstníku veřejných
zakázek

Z tabulky č. 2 vyplývá, jaká je regionální nezaměstnanost v roce 2010 a 2013
a procentuální podíl veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních zadávaných
v jednotlivých krajích a cenový rozsah těchto veřejných zakázek zadávaných v jednotlivých
krajích.

Tabulka 3: Vztah mezi sídlem dodavatele a sídlem zadavatele za roky 2010 a za
rok 2013
Kraje

Podíl veřejných zakázek přidělených dodavatelům v kraji
Rok 2010
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Rok 2013
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Hlavní město Praha

88 %

86 %

Jihočeský

39 %

41 %

Jihomoravský

80 %

83 %

Karlovarský

29 %

31 %

Královéhradecký

61 %

63 %

Liberecký

48 %

55 %

Moravskoslezský

40 %

48 %

Olomoucký

32 %

38 %

Pardubický

48 %

51 %

Plzeňský

13 %

18 %

Středočeský

36 %

39 %

Ústecký

56 %

58 %

Vysočina

32 %

35 %

Zlínský

60 %

65 %

Zdroj: vlastní zpracování na základě Věstníku veřejných zakázek

Z tabulky č. 3 vyplývá, jaká je finanční alokace zadávaných veřejných zakázek
v jednotlivých krajích, regionální nezaměstnanost v roce 2010 a 2013 a procentuální podíl
veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních zadávaných v jednotlivých krajích a cenový
rozsah těchto veřejných zakázek zadávaných v jednotlivých krajích.
Z tabulek č. 2 a 3 plyne, že v mnoha krajích je vyšší než 50 % podíl v daném kraji
sídlících firem, na špici se drží Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj, Kraje Vysočina,
Plzeňský, Olomoucký má tento podíl nižší. Nicméně celkový podíl veřejných zakázek
zadaných v jednotlivých krajích tam sídlícímu dodavateli je vyšší než 50 %. Na uvedených
údajích se nepochybně projevuje větší počet podnikatelů sídlících v Praze
a v Jihomoravském kraji, kteří mají zájem o získání veřejných zakázek i v jiných krajích.

Shrnutí a diskuse výsledků:
Z výše uvedeného a údajů uvedených v tabulkách č. 1 až 3 vyplývá, že aby fungovalo
podnikatelské prostředí v oblasti veřejných zakázek, které podporuje rozvoj v daném regionu
(včetně řešení nezaměstnanosti v regionu) je nezbytné, aby byl zájem regionálních aktérů
o stimulaci regionální ekonomiky a řešení problémy v tomto regionu. Uvedené lze
demonstrovat na tom, že zadavatelé nevyužívají možnosti „regionálního“ zvýhodnění
veřejných zakázek prostřednictvím nezaměstnaných osob. Je nepochybné, že na uvedeném
negativním jevu mají podíl jak zadavatelé (obce, kraje), tak státní orgány, Úřad práce
a krajské a další pobočky Úřadu práce. Absentuje existence navazující právní úpravy, jak
případnou stanovenou povinnost zajistit. Rovněž neexistuje státní metodika (např. ve formě
certifikované metodiky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní
rozvoj), což by rovněž motivovalo regionální zadavatele k většímu používání podmínek pro
podporu regionů. Uvedenému by se následně muselo přizpůsobit podnikatelské prostředí,
kterého by uvedené podmínky více motivovaly podílet se na rozvoji regionu a na komunikaci
s místně nezaměstnanými osobami a s pobočkami Úřadu práce. Z tabulek č. 1 až 3 vyplývá,
že čím vyšší je podíl veřejných zakázek v jednotlivém kraji, tím vyšší je finanční alokace
prostředků dodavatelů, kteří v kraji působí. Jinými slovy řečeno, je vysoký podíl místních
dodavatelů na regionálních veřejných zakázkách, což přímo nebo nepřímo stimuluje
regionální rozvoj.
Nebyl prokázán přímý vztah mezi podílem veřejných zakázek v krajích a jejich finanční
hodnotou v kraji zadávaných veřejných zakázek. Uvedené může být dáno i tím, že na
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regionální nezaměstnanost má vliv více faktorů a převážný finanční podíl veřejných zakázek
tvoří stavební veřejné zakázky, u nichž je realizace prováděna „migrujícími“ pracovníky, kteří
cestují po stavbách. Z dostupných údajů lze rovněž obtížně zkoumat vliv subdodavatelů
a jejich plnění. Uvedené faktory nemají souvislost s místem sídla dodavatele a místem
zadání veřejné zakázky, pokud nejde o místní subdodavatele.
Aplikace uvedených doporučení do praxe by vedla k většímu důrazu na sofistikovanost
podmínek zadání a kladení většího důrazu na sekundární aspekty veřejných zakázek, mezi
něž patří důraz na místní produkty, ekologické aspekty, sociální aspekty. V tomto směru
můžeme hovořit o regionálních veřejných zakázkách, které tento charakter mají, veřejných
zakázkách čistě soutěžní povahy, které se zadávají dle standardů čistě ekonomických.
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Ekoturismus a vybrané eko-destinace Evropy
Ecotourism and selected Eco-Destinations of Europe
Patrik Kajzar

Abstrakt:
Cestovní ruch je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících hospodářských odvětví, v němž,
zejména v posledních desetiletích, se stále více odráží nové trendy. Ve společnosti dochází
ke změnám nepřetržitě, a trendy - ať už se jedná o hospodářské, sociální či životní styl –
mají následně dopad na cestovní ruch, který je nedílnou součástí naší společnosti.
Cestování se stále více stává neodmyslitelnou součástí našeho života. Na cestovní ruch mají
neustálý vliv změny jednak demografické, tak i ekonomické faktory, stejně tak jako změny
v oblasti životního stylu. Tyto změny v cestovním ruchu potvrzuje i řada výzkumů v mnoha
evropských státech. Ve svém příspěvku autor klade důraz na ekoturismus a vybrané ekodestinace Evropy. Ekoturismus představuje jednu z forem cestovního ruchu, která zahrnuje
návštěvu nedotčených a relativně nenarušených přírodních oblastí.

Klíčová slova:
environmentální, ekoturismus, eko-destinace, Evropa, kulturní, památky

Abstract:
Tourism is one of the most dynamic economic sectors in which especially in recent decades
were increasingly reflected new trends. Society changes continuously, and trends - whether
economic, social or lifestyle - subsequently impact on tourism, as tourism is an integral part
of our society. Travel is increasingly becoming an essential part of our lives. On the tourism
continuous influence have demographic changes, and economic factors as well as changes
in lifestyle. These changes in the travel industry are also confirmed by many studies in many
European countries. In this article, author pay attention to ecotourism and selected ecodestinations of Europe. Ecotourism is a form of tourism involving visiting pristine and
relatively undisturbed natural areas.

Key words:
environmental, ecotourism, eco-destinations, Europe, cultural, heritage

Introduction
The EU tourism industry generates more than 5 % of the EU GDP, with about 1,8 million
enterprises employing around 5,2 % of the total labour force (approximately 9,7 million jobs).
When related sectors are taken into account, the estimated contribution of tourism to GDP
creation is much higher: tourism indirectly generates more than 10 % of the European
Union's GDP and provides about 12 % of the labour force. Europe is indeed a key cultural
and ecotourism tourism destination, with a large number of major sites and a strong flow of
international and domestic visitors. (Kajzar, 2013b)
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Travel is increasingly becoming an essential part of our lives. On the tourism have
continuous influence demographic changes, and economic factors as well as changes in
lifestyle. These changes in the travel industry are also confirmed by many studies in many
European countries as well as countries outside Europe. In recent years there has been
a change of motives participation in tourism. Tourists begins search for particular
gastronomy, cultural and natural wealth. (Kajzar, 2013a)
Ecotourism is an alternative form of tourism whose sole purpose is holiday activities and
the core element of this type of tourism is natural-based. The basic intention of this type
of tourism is to raise awareness amongst travellers about the natural setting or place that
they visit for and at the same time minimize any corrosive (in terms of negative impact on
environment) impact of the human activity. The idea of Ecotourism was raised and evolved
during the 80s where the necessity for environmental care became more imperative, in order
to protect the natural habitat from human intervention for the future generations. The main
characteristics of Ecotourism, concern mainly destinations where the cultural and
environmental heritage are in abundance, in certain parts of our planet. The increasing
demand for alternative types of tourism, such as Ecotourism, make countries (like Greece)
more popular as destinations. (Ecotourism and Sustainable Tourism: Trends, 2012)

Materials and Methods
UNWTO (2012) Ecotourism definition: Ecotourism is used to mean forms of tourism
which have the following characteristics:
• All nature-based forms of tourism in which the main motivation of the tourists is
the observation and appreciation of nature as well as the traditional cultures
prevailing in natural areas.
• It contains educational and interpretation features.
• It is generally, but not exclusively organised by specialised tour operators for
small groups. Service provider partners at the destinations tend to be small
locally owned businesses.
• It minimises negative impacts upon the natural and socio-cultural environment.
• It supports the maintenance of natural areas which are used as ecotourism
attractions by: - generating economic benefits for host communities,
organisations and authorities managing natural areas with
conservation purposes,
- providing alternative employment and income opportunities for
local communities,
- increasing awareness towards the conservation of natural and
cultural assets, both among locals and tourists.
The aim of this paper is evaluation of the ecotourism in selected eco-destinations of
Europe. Author used theoretical research, in which the initial descriptive stage of scientific
research clarified the concepts, definitions and categories, enabling to organize and
categorize phenomena on the basis of similarity and repetition.
To obtain primary information there was selected the complementary method of
participatory observation from traveling along selected eco-destinations of Europe.

Results and Discussion
Greece has a long tradition in tourism and hospitality mainly due to its history and
ancient civilisation. Foreigners were considered sacred in ancient Greece. Xenius Zeus, the
father of gods, also became the god of hospitality to protect foreigners and inspire locals to
look after their visitors. A land of rich economic, religious and intellectual activity for more
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than three and a half millennium; geographically spread on an archipelago of more than
2500 islands; located at the south-eastern corner of Europe; on a crossroad to Africa and
Asia, inevitably stimulated travel activity since the beginning of recorded history. Greece has
more than 15,000 kilometres of coastline, 190,000 beaches, and 6,000 islands and islets.
In addition, visitors are discovering the diverse selection of sailing and cruising options,
incentive travel, and weekend breaks, opening up new opportunities in niche and attractive
markets. (Kajzar, 2013b)
As one of the top tourism destinations in the world, Greece is best known for its relaxed
lifestyle, white-washed buildings, beautiful beaches and seas, gorgeous blue skies, ancient
culture and mythology, and delicious food. Yet, Greece is an extraordinary family-friendly
destination as well. While the terms agritourism and ecotourism are being used
interchangeably throughout Greece, there are some authentic ecotourism experiences
including: (Kajzar, 2013c), (Ecotourism Destination, 2012)
• Hiking the Samaria Gorge in Greece - Known for its ancient man-made
wonders, Greece is still home to some equally impressive natural spectacles.
For one of the best glimpses of ecotourism in Greece, head to the island
of Crete, where the Samaria Gorge, one of Europe’s longest, beckons
travellers and adventurers to hike through its exceptionally unique ecosystem.
• Vikos-Aoos National Park – one of ten national parks and the most valuable
park for nature conservation in mainland Greece, it is named after the two
major canyons in the area. The park is part of the Natura 2000 ecological
network and one of the UNESCO Geoparks. Travelers can raft, kayak, hiking
and mountain bike throughout the canyons while observing the amazing
wildlife diversity of the area.
• Messinia – within mainland Greece in the Peloponnese lays Messinia and its
capital Kalamata. This region offers visitors many opportunities for nature
walks, kayaking/canoeing, birding, cycling, mountain and rock climbing,
caving, diving, hiking and sailing. Specific ecotourism sites in the region
include Polylimnio, Neda River, Viros Gorge, and Ridomo Gorge. In addition if
you want to beat the summer crowds, visit this area during the early spring
when rare species of orchids, crocuses, and lilies are in full bloom.
• Magnesia – not discovered yet by mass tourism, the mountain range of Pelion
is best known for its topography of beech forests and Macedonian fir trees.
But the real treasure is the Sporades island of Alonissos with its Marine Park,
abundant wildlife, and deserted areas that are a safe haven to birds, mammals
and the Mediterranean monk seal, most of which are under threat
of extinction.
• Kefalonia – resting in the Ionion Sea is the biggest island of Kefalonia. An
ecological gem of an island that is famous not only for conserving the
endangered Loggerhead sea turtles, but also for the study of the
Mediterranean monk seal and the wild horses of Mount Aenos. Add to that
birding, hiking, snorkeling and cycling and you have the makings of some fun
and educational family time.
• Rhodes - Many tourists that come to Rhodes for their Rhodes Holidays enjoy
walking tours by visiting the Greek mountains, beaches and culture
heritage.(Fig.1)
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Fig. 1: The fortifications of the town of Rhodes
Source: Created by author

Greece is a land of unbelievable beauty and diversity. Although 80 % of its terrain is
mountainous or semi-mountainous, making it one of Europe’s hilliest countries, at the same
time its coastline is approximately 16,000 km in length of which 7,500 km belong to the
islands in the Greek archipelago. This gives it a rare geomorphological singularity, the like
of which cannot be found in the whole of continental Europe.
Approximately 50,000 species of animals live in Greece. This huge wealth of wildlife is
unmatched in Europe and is due to the rugged terrain which has created different
ecosystems, even though the distance separating them may be small. The numerous caves,
exceeding 10,000, are all separate habitats, each with different biodiversity. Gorges and
ravines, age-old forests, lakeside areas, fertile river deltas, inaccessible mountains create
innumerable cradles of life. About 700 species of animals and over 900 species of plants are
protected due to their rarity and the crucial role they play in the natural environment.
(Greece, an ark of life, 2012)
Following Australia’s lead, Sweden was the second country in the world to introduce an
eco-tourism charter. Stockholm was voted European Green City 2010, whilst Malmo boasts
the world’s largest wind farm. A destination for all seasons, in winter you can ski, go husky
sledding or take in the wondrous Northern Lights, whilst in summer, take a tip from the
Swedish themselves and head to the coast and participate in some sailing or kayaking.
(Travelraccoon, 2012)
Sweden also set up ‘Nature’s Best’, Europe’s first eco-label that assures the quality
of around 147 tours run by its 87 eco-certified tour operators around the country. For average
Swede few things are more sacred than spending time at their summer cottage and going for
a dip in a lake or the sea or foraging for wild berries and mushrooms in the forests and many
other countryside activities.
Nature’s Best tours, trips and active holidays are the best way to enjoy Sweden’s great
outdoors responsibly and to benefit the environment you find yourself in, local business, local
people and their culture. It’s pretty simple really; you should book your trip through one
of their approved tour operators. The range of activities on offer is amazing; dogsledding in
the Arctic Circle, timber-rafting in Värmland, oyster and lobster ‘safaris’ in West Sweden, sea
kayaking and a host of others. (Eco-tourism: Sweeden, 2012)
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In Sweeden we can visit place for example: (Smith, 2012), (Glamping, 2013)
• Guide Natura is your natural choice for nature experiences in Swedens most
norhern Aarkipelago in the Gulf of Bothnia - Coastal Swedish Lapland. Guide
Natura operates at Renön, centrally located in Piteå archipelago, and provides
you with nature travel experience that at the same time contributes to local and
global conservation and sustainable development. Guide Natura is certified by
Sweden's ecotourism label, "Nature's Best".
• Guest House Tornedalen is a small-scale holiday accommodation close to the
Arctic Centre in Tornedalen, Swedish Lapland. Guest House Tornedalen protects
cultural heritage, nature and beauty, take advantage of old buildings to create
beautiful and comfortable accommodation for those who wants to visit
Tornedalen.
• Stockholm might garner the international attention, but it’s Malmö, Sweden’s third
largest city, that’s topping the ratings when it comes to green living. The city is
home to the world’s third largest wind farm, a wide cycle network, and an
impressive amount of parks and green spaces. Most interestingly, the city is
home to an innovative new urban development located on the city’s western
harbor – an entirely green district housing some 10,000 inhabitants and utilizing
water harvesting, solar power, and wind power to furnace a 100 % renewable
energy zone.
• Sweden's most primitive hotel is this collection of twelve cosy little huts located in
a forest by the beautiful Lake Skärsjön. A natural refuge for silence, wilderness
and adventure, the Kolarbyn eco-lodge (Fig.2) is set in dense forest by the
beautiful Lake Skärsjön, just a couple of hours away from the capital Stockholm.
There’s no electricity in these cosy little huts but that’s all part of the appeal.
Families with kids seeking true adventure, and fun, will find it all here.

Fig. 2: Kolarbyn eco-lodge
Source: Welcome Beyond: Hand-picked paradlse, 2013.

Slovenia is one of most pristine alpine ecotourism destinations in Europe. Under the yolk
of communist Yugoslavia from World War II until the 1990s, Slovenia remained relatively
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undiscovered. As a result, it missed the onslaught of tourism that besieged Europe during the
post world war period.
Since Slovenia gained its independence at a time when ecology and conservation were
already buzz words in the general lexicon, efforts were made from the onset to create a bestpractices model for sustainable tourism. This green approach to tourism, as well as the
unspoiled beauty of this alpine country, has lead Slovenia to win the EDEN award (European
Destinations of Excellence) for three consecutive years, from 2008–2010. (MyNatour, 2013)
If you are a nature lover, Slovenia is for sure ideal for you. 35 % of the land is protected,
60 % of the land is covered in forest offering trails and hiking paths, mountains peak on all
sides, the landscape is incredibly beautiful and diverse, water is abundant, there are so many
thermal springs and beside all that Slovenia is one of the cleanest and ecologicaly oriented
countries in the world. (Liberty Adriatic, 2013)
Protected and preserved natural areas can provide significant opportunities for
development of ecological tourism, with ecological tourism farms that offer quality food and
accommodation in an authentic natural, if inhabited, environment are among leading recent
developments. In 2009 the 2096 organic farms in Slovenia represented 2.6 % of all
agricultural holdings. The total area of organic arable land amounted to 29,388 hectares,
representing 6.2 % of all agricultural land in use. Of these 2096 organic farms, only 46 tourist
farms of 195 also offered accommodation, representing 2.2 % of all organic farms. (Balažič
and Jurinčič, 2012)
Slovenia is a diverse land of glaciers, waterfalls, caves, karst formations, and--where its
landmass dips down to meet the Adriatic Sea--beaches. However, Slovenia is most well
known for its many glacial lakes, and its number one tourist destination (and iconic photo
image) is Lake Bled.
Lake Bled lies supine at the base of the towering Julian Alps. At Bled’s center is the
small island of Blejske Otok, upon which sits the Church of the Assumption and the medieval
Bled Castle. Green transport to the island is available, and for a few cents, you can find
yourself skimming across the glassy surface in a Plenta: a man-powered water taxi.
(MyNatour, 2013)
In Slovenia we can visit place for example: (The BHecotourism, 2012)
• Ljublana - Ljubljana was erected at the Roman settlement of Emona and was
mentioned for the first time as Laibach in 1144. In 1335 it fell under the Habsburg
rule until the end of the Austro-Hungarian Empire. Austrian influence is visible in
the city’s urban style and architecture; the capital of Slovenia has a strong midEuropean element at the same time leaning on Slovene culture as well.
Preservation of Roman and medieval remnants enables Ljubljana to present its
most important historical moments to visitors.
• Near the Triglav National Park is the highly sophisticated the luxurious 5-star
Bohinj Hotel Park (Fig.3), the first eco-friendly hotel in Slovenia, opened in 2009.
The hotel is located in the center of the Julian Alps within remarkable
environment and in the vicinity of four skiing zones (Vogel, Kobla, Sorico and
Senožeta). There is also the deep blue Lake of Bohinj which attracts tourists and
businessmen coming there for seminars. The hotel is also nearby the Bled golf
course and the Sava Bohinjka river.
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Fig. 3: Bohinj Hotel Park
Source: Bohinj Hotel Park, 2011.

•

The Bled Lake (Fig.4) is the only real island in Slovenia. There is still some Ice
Age limestone remaining under the trees covering the moraine. The island
probably had a special meaning in prehistoric times and our famous poet
Prešeren made poems about it. The way to come to the island is by a sort of
a roof-topped boat called pletna. This type of boat with a single rower is known
only in Bled. At the peak of the island is an old medieval church with a separate
bell tower on a Baroque roof with some secondary buildings. The provost’s office
was built in the 17 century and the vicarage a century later.

Fig.4: Bled, Island - The Church of the Assumption
Source: Slovinsko – tripzone, 2011
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Conlusion

The aim of this paper was evaluate the ecotourism in selected eco-destinations
of Europe. In this paper were introduced eco-destinations of Greece, Sweden and Slovenia.
Each of these destinations has many cultural and natural heritages.
Greek Culture is one of the oldest cultures. It has evolved over thousands of years.
It finds its roots in the Mycenaean and Minoan civilizations. The Roman, the Byzantine and
the Ottoman empires have had a major influence on the culture of Greece. Greeks are
proud of their culture and look at their culture as being a representation of their nationality
and ethnicitGreece is a true paradise for cultural and ecotourism, a large journey into history
and art. Educational excursions, theatrical productions, festivals, pilgrimages, visits to
archaeological sites, monuments and museums, excursions to study the natural
environment, folk art and culture – these are just a few of the many things that Greece has to
offer in the eco-tourism sector.
Sweden was the second country in the world to introduce an eco-tourism charter.
Stockholm was voted European Green City 2010. Sweden is a destination for all seasons,
in winter you can ski, go husky sledding or take in the wondrous Northern Lights, whilst in
summer, take a tip from the Swedish themselves and head to the coast and participate in
some sailing or kayaking.
Slovenia is one of most pristine alpine ecotourism destinations in Europe. Under the yolk
of communist Yugoslavia from World War II until the 1990s, Slovenia remained relatively
undiscovered. Slovenia ecological tourist farms and farms stays present such an authentic
experience. They offer guests relaxing and friendly environment where they can meet local
people and learn about their culture, customs, and everyday work and enjoy certified organic
food.

Summary:
Travel is increasingly becoming an essential part of our lives. On the tourism continuous
influence have demographic changes, and economic factors as well as changes in lifestyle.
Ecotourism is an alternative form of tourism whose sole purpose is holiday activities and the
core element of this type of tourism is natural-based. The main characteristics of Ecotourism,
concern mainly destinations where the cultural and environmental heritage are in abundance,
in certain parts of our planet. Greece, as one of the top tourism destinations in the world, is
best known for its relaxed lifestyle, white-washed buildings, beautiful beaches and seas,
gorgeous blue skies, ancient culture and mythology, and delicious food. Yet, Greece is an
extraordinary family-friendly destination as well. Sweden also set up ‘Nature’s Best’,
Europe’s first eco-label that assures the quality of around 147 tours run by its 87 eco-certified
tour operators around the country. For your average Swede few things are more sacred than
spending time at their summer cottage and going for a dip in a lake or the sea. 35 % of the
Slovenia land is protected, 60 % of the land is covered in forest offering trails and hiking
paths, mountains peak on all sides, the landscape is incredibly beautiful and diverse, water is
abundant, there are so many thermal springs and beside all that Slovenia is one of the
cleanest and ecologicaly oriented countries in the world
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Potreba vnímania ľudského kapitálu v organizácii
The Need for Understanding as Human Capital in
Organisation
Gabriela Kalinová, Radek Dohnal

Abstrakt:
Správne riadenie ľudí v organizácii je svedectvom a kľúčovým prvkom každej organizácie.
Zapájanie ľudí je podporované dôrazom na kvalitné vzťahy, na riadenie očakávania
(dosiahnuteľné metriky a časovanie) a na jasnú komunikáciu (spätná väzba a kladenie
otázok). Cieľom organizácie je využívať ľudský kapitál a budovať koalíciu pre úspech
z pohľadu konkurenčnej výhody. Cieľom úspešnej komunikácie je riadiť očakávania a
minimalizovať prekvapenie. Spokojní ľudia dostanú, čo potrebujú a je vidieť obchodnú
hodnotu organizácie. Kendallov koeficent bol použitý pre overenie hypotézy ľudského
správania sa v organizácii, zatiaľ čo workshopmi boli získané vstupné údaje o správaní sa
v organizáciách. Implicitný predpoklad pre použitie nepozorovanej metriky zákazníka, je
predvídať alebo predpovedať pozorovateľné správanie ako je zachovanie alebo zvýšenie
spotreby.
Klíčová slova:
Ľudský kapitál, vzťahy, očakávania, komunikácia, typy správania, celoživotné hodnoty
zákazníka
Abstract:
Good management of people in organisation is a testimony and a key component of
organisation. Involvement of people is supported by an emphasis on quality relationships
(trust and structure), expectation management (achievable metrics and timing) and clear
communication (feedback and ask questions). The organisational goal is to use human
capital and build a coalition that foster success in terms of competing advantage. The goal of
a successful communication is to manage expectations and minimized surprises. Satisfied
people get what they need and can see the business value of the organisation. Kendall’s
coefficient of concordance was used to verify the hypothesis of human behaviour in an
organisation, while through workshops were obtained input data on the behaviour of the
organisations. The implicit assumption for the use of unobservable metrics of the customer,
is to anticipate or to predict an observable behaviour, such as maintaining or increasing
consumption.

Key words:
Human capital, relationship, expectation, communication, types of behaviour, customer
lifetime value

Introduction
Human capital is the most valuable asset to any organisation. Unlike other assets, people
are the only greatest potential asset and the only greatest potential liability that an
organization will acquire as it moves about its business. People make up the social
background of the organization. They consist of individuals and groups, and large groups as
well as small ones. People are the thinking, feelings beings that created the organizations.
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And apart from those, human capital is mostly important for young business than, established
organisations. The Nobel Prize-winning economist Becker, G. S. (1964), who coined the
term human capital, says that the basic resource in any company is the people. Human
capital is a valuable resource to any organisation, because it recognizes that people should
be treated as assets, rather than as an expense.
This paper aims on human capital, which is most valuable intangible asset, and how it affects
an organisations’ productivity. Human capital is not just the people working in an
organisation. It’s a broad combination of their experience, attitudes, abilities, culture, etc. For
more than three decades researchers from the areas of human resources management have
been interested in finding the relationship between human capital (which includes education,
knowledge, experience, and skills) and the success of an organisation. A number of
researches suggest a positive relationship between human capital and organisational
success. By systematically reviewing the literature on this topic, I would like to state that the
human capital that consists of current task-related knowledge and skills has a positive
influence with the success of a business.

The Concept of Human Capital
Most of the researches define the human capital as attributes, relevant to education,
knowledge, experience, and skills (Sexton, Upton, 1985). And researchers' those interested
in human capital have done numerous studies that have applied the concept of
entrepreneurship, which reflects human capital (Chandler, Hanks, 1998; Rauch et al., 2005).
According to most researches, human capital increases employees’ capabilities of
discovering and exploiting business opportunities as well as human capital helps employees’
to identify and acquire other useful beneficial resources such as financial capital, and it
assists in the stockpile of new knowledge and skills. Experience should not be equated with
knowledge because experience may or may not lead to increased knowledge. The theory
simply states that human capital investments improve knowledge, skills, or health, and
thereby raise money or psychic incomes (Unger, Rauch, Frese, 2011).
The literature provides a number of arguments on how human capital can helpful to
increase entrepreneurial success:
• Human capital helps to increase the ability of employees to perform their day-to-day
entrepreneurial tasks of discovering and exploiting business opportunities (Shane,
Venkatraman, 2000).
• Human capital is positively related to planning strategy, which in turn, positively
impacts success (Unger, Rauch, Frese, 2011).
• Good work related knowledge is helpful for gaining other needful resources such as
financial and physical capital to the firm (Brush, Greene, Hart, 2001).
• Human capital may helpful to compensate a lack of financial capital, which is a
constraint for many entrepreneurial firms (Chandler, Hanks, 1998).
• Finally, human capital is helpful for gaining further learning, and it will assist to collect
new knowledge, and skills (Unger, Rauch, Frese, 2011).
As before, it is still necessary to understand that the employee behaviours requires to
implement into corporate’s business strategies and use the human resource to encourage
and support those behaviours. However, the complexity of modern organisations makes it
much more difficult to diagnose and understand the key behaviors that are essential to
organisation.
Understanding behavioural imperatives
Human behaviour is largely constrained by the rules that govern particular situations and
environments. We are constantly obliged to behave in a particular way, or to avoid certain
behaviours. In general, if people adhere to the rules, then any organisation will work
smoothly, every individual will co-operate with one another. (Blair, 1995) Just as people are
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the foundation of the organization, behaviour and human relations are the foundation
supporting performances. The study of human relations looks closely at the way people
behave.
Behaviour is what people do and say. Human relations fuel behaviour. The three levels
of behaviour are individual, group, and organizational.
Individual behaviour influences group behaviour. Group behaviour consists of the things
two or more people do and say as they interact.
Variables influencing the individual human behaviours are person and environment of
the organisational. Can in sign: B = f (P, E)

Figure 1: People and their behaviour
In simple word behaviour is the function of persons and environment in which he/she is
working. According to Oxford dictionaries Behaviour is the way in which one acts or conducts
oneself, especially towards others.
Known is the extended definition of behaviour: explore the interdependence of
communication and relationships and the underpinning reasons why both can be disrupted
and derailed. Also focus on building emotional awareness and examining the alignment
between intentions and actions.
Persons
No single measure of individual differences can provide a complete understanding of
an individual or predict all the behaviours of an individual. It is therefore more useful to
consider a variety of differences that explain aspects behaviour of people/ employee. These
can be:
Skills and Abilities: Mental and physical capacities to perform various tasks. This comes from
knowledge, learning, and experiences.
Personality: Defined as a given person’s characteristic thoughts, feelings and behaviour.
Perceptions: the mental process is the process of gathering, selecting, and interpreting
information about how we view themselves and others. In contrast, physical perception
focuses on gathering and interpreting information about physical objects rather than people.
Attitudes: Are comprised of feelings, and beliefs. One important work-related attitude is job
satisfaction, the general attitude that people have toward their jobs.
Values: Are long-lasting beliefs about what is important, worthwhile, and desirable. A
person's value system is the way he/she organizes and prioritizes values. Cultural values can
affect personal values.
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Figure 2: Aspects of person
Inside the organization, the work group or the relationship between the group members can
affect the individual behaviour. Organizational culture can also have impact on the individual
behaviour. The environment of organisation:
• Work group
• Job
• Personal life
• Organisational culture

Figure 3: Aspects of organisation environment
People share the values of their culture, which form the basis for individual value
systems composed of terminal values and instrumental values. A key work-related value is a
person's behaviour. Value systems affect human behaviour in organisations.
Behaviour arises in interaction of person with the natural and especially with the social
environment. Behaviour is such an individual activity, which can be observed by another
person. Based on the behaviour we can infer what a person is experiencing what the
opinions, attitudes, characteristics. (Nakonečný, 1997)
Under understand behaviour:
• Response - this is the activity of the endocrine glands and muscle activity operating
on congenital basis. This is the easiest behaviour involving instincts and
unconditioned reflexes.
•

Answers - the activity of the endocrine glands and muscle activity operating on the
basis of learned. These are complex behaviours that are based on personal
experience. This includes in particular the customs and habits of man, but also other
behaviour (hygiene, greeting when meeting, automated working movements, etc.).
Behaviours is the answer detention. In every situation, the body somehow release,
although it is not externally visible and it can be recorded only devices.

•

External expressions (facial expressions, fading, flushing, etc.), Pantomime
(gestures, escape in fear, etc.) And vegetative changes (changes in heart rate,
breathing, sweating) induced survival. External expressions accompany particular
reactions and responses.

•

Procedure - it is a consciously performed human activity, in which participating
mental states, human characteristics and the highest mental functions (speech,
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thinking, decision-making). The impetuses for action are a suggestion from the body
or from the environment and human conduct intentionally acts on themselves or the
environment. Procedure for example self-education or construction lathes.
•

Language - it is the activity by which a person can most accurately reflected their
survival. Survival of man we conclude from the content and formal speech site
(volume, pause in speech, speed of speech, etc.). Language accompanies especially
when answering a man act.

Impact of behaviour to effectiveness of communication
Communication is a constant flow of verbal and nonverbal information. Relationships
can be built on or broken by the use positive and negative communication behaviours.
Understanding how others communicate their feelings helps strengthen relationships.
Workplace communication is the transmitting of information between one person or
group and another person or group in an organisation, is vital to an organisation’s ability to
be productive and operate smoothly. Communication flow is very important to people/
employees.
The purpose of communication is to guide employee behaviour to by more efficient and
productive while contributing to the overall productivity of the organisation.
Improve the quality communication in organisation:
•
Interaction with people/ employees - know how to use feedback and correct asking
questions.
•
Employees participation - concentrated on clear and concise ways of communicating
information and instructions.
•
The job communicates - to increase the effectiveness of human interaction, people
are attempting to structure jobs so that the work is seen as more meaningful.
•
Attitudes – in addition to the factual and logical content of communication, emphasis
must be placed on the ways communication affects employees’ attitude and feelings.
(Costley, Todd, 1987)
Ability to effectively communicate (verbally and in writing) ensures there is a flow of
information in of awareness and understanding. Effective communication is the ability to
communicate with others in a manner that conveys the key messages.
Based on those premises the research was focused on formulating analysis and evaluation
of hypothesis (H0, H1)

Research and hypothesis
In this paper we devote human capital in terms of behaviour of people in different
organizations (they were five). The whole research we divited into two phases. First provides
an overview of types of behaviour which we obtained by implementing the survey method
workshop. Here we investigated the preferred types of behaviour, using a five-point Likert
scale (1-totally disagree, 2-partially disagree, 3-indifferent, 4-partially agree, 5-totally agree).
Subsequently, as a second phase we created one group (21 participants) as the panel of
experts which evaluated individual behaviours. As a part of the research we have
established two hypotheses, which we verified by the usage of Kedall’s coefficient (W).
During the research were realised five workshops in various organisaions on topic
Dynamics of Growth of Company in Dependance on Human Resources. The goal was to
define expactations in human behaviour.
104 participants took part in workshops, from that were 48 woman and 56 men.
Workshop findings are following:
1) behaviour that others expect from participants
2) behaviour that participants identified on themselves
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This research is focused on following types of human behaviour: task orientation or drive
for results, solving problems, building effective teams, motivating others, dealing with change
or risk and uncertainty, customer focus, solving conflicts, self presentation or self awareness,
getting trust or building relationship, self development, dealing with emotional situations, etc.
Based on the conducted workshops were processed the following tables (Tab.1, Tab.2)

Tab. 1: Behaviour typology evaluation – expected from others
Levels
Totally
Partially
Indifferent Partially Totally
disagree
disagree
agree
agree
Types of behaviour
Customer focus
5
9
15
22
5
3
Task orientation
13
10
7
30
4
4
Motivating others
6
23
20
21
4
0
Dealing with emotional
12
13
11
35
3
situations
3
Building effective teams
13
15
17
30
2
9
Solving problems
10
19
20
28
2
7
Dealing with change
14
16
26
23
2
5
Solving conflicts
14
18
34
13
2
5
Tab. 2: Behaviour typology evaluation – identified on themselves
Levels
Totally
Partially
Indifferent Partially Totally
disagree
disagree
agree
agree
Types of behaviour
Customer focus
3
12
19
24
4
6
Task orientation
7
9
22
20
4
6
Motivating others
6
23
20
21
4
0
Dealing with emotional
5
7
29
29
3
situations
7
Building effective teams
14
14
11
30
3
5
Solving problems
9
15
23
25
3
2
Dealing with change
14
18
17
27
2
8
Solving conflicts
8
17
34
18
2
7
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By comparing the typology of behaviour we can conclude that the behaviour
expectations are identical only in 60% from behaviour that participants identify about
themselves. Based on realized workshops, we determinied two hypothesis. In the case has
been focused only to positive human behaviour.
As a second step we are with 21 resposndes in the workshop also processed the
order types of behaviors. (1 being the least favourite and 8 being the favourite of the list)
These results are entered in the following Tab. 3.
Sample group participants confirmed the the order of types of behavior.
Hypothesis
The null hypothesis (H0): Participants will have expectations about the behaviours of
others and as well as themselves identical/ are equal (null hypothesis generally says that do
not exist are differences respectively addiction).
The alternative hypothesis (H1): Expectations of participants in type the behaviour
different (at least between there are statistically significant /generalized difference).
Kendall’s coefficient of concordance (W) is a measure of agreement among ratters
defined as follows. Assume there are m ratters rating k subjects in rank order from 1
to k. R be the squared deviation, i.e.

(1)
By Kendall’s W

(2)
m (ratters) = respondents/ participants
k (subjects) = types behaviour
R i = significant degree allocated for i th types behaviour by k th respondent
In fact, it is always the case that 0 ≤ W ≤ 1.
We calculated the sums of the values in each row of data to make sure that the data range
contained ranked data. Since there are 8 subjects the sum of rankings on each row should
be 1 + 2 + ∙∙∙ + 7 + 8 = 8 ∙ 9 / 2 = 36, which it does.
We can use this property to test the hypothesis that W = 0 (i.e. there is no agreement among
the ratters).
21 respondents/ participants rank order the same eight type’s behaviour (the results shown
in Tab. 3.)
The average rank is used in cases of ties. Calculate Kendall’s W for this data and test
whether there is no agreement among the participants.
Tab. 3: Order types of behaviour and Calculation Kendall’s W
Resp.

Customer
focus

no.

Task
orientation

Motivating
others

Dealing with
emotional
situations

Building
effective
teams

Dealing
with
change

Solving
problems

Solving
conflict

1

8

6

7

5

4

3

2

1

36

2

8

7

4

6

5

2

3

1

36

3

7

8

6

5

2

1

4

3

36

4

8

6

7

3

4

1

5

2

36

5

8

7

5

6

3

4

1

2

36

6

7

8

4

4

5

3

3

2

36
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7

8

7

6

4

5

2

1

3

36

8

8

7

5

6

1

3

4

2

36

9

7

6

8

4

3

2

5

1

36

10

7

8

6

5

4

3

2

1

36

11

6

8

7

5

2

1

4

3

36

12

8

7

5

6

1

2

3

4

36

13

8

6

7

4

5

3

1

2

36

14

8

6

5

7

4

2

3

1

36

15

7

5

8

6

3

4

2

1

36

16

8

7

6

5

2

1

4

3

36

17

7

8

6

5

4

3

2

1

36

18

7

8

5

6

1

4

3

2

36

19

8

6

7

5

4

1

3

2

36

20

7

6

8

5

3

1

4

2

36

21

8

5

4

7

4

3

4

1

36

Ri

158

142

126

109

69

49

63
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k=
m=
W=
r=
x2=
df=
pvalue=

W=

8
21
0,7556
1494
0,7433
9569
111,07
5396
7

=COUNTA(B2:I2)
=COUNTA(A2:A8)
=12*DEVSQ(B9:I9)/(C12^2*(C11^3-C11))
=(C12*C13-1)/(C12-1)
=C12*(C11-1)*C13
=C11-1

5,493E
-21

=CHIDIST(C15;C16)

0,7760
5010

=12*SUMSQ(B9:I9)/(C12^2*(C11^3-C11))-3*(C11+1)/(C11-1)

We see that W = 0,7776 which indicates some level of agreement between the respondents.
We also see that and that the p-value = 54,9E-05 < .05 = α, thereby allowing us to reject the
null hypothesis that there is no agreement among the respondents, which is a confirmation of
the chosen hypothesis H1.
From the research it is clear that the most common type of expected behaviour is
customer focus. Next part of the paper is devoted to the customer, specifically in the
construction industry. Key factor for sustainable development of all organisations is
generating new customers, retaining existing customers and building long-term relationships
with them. Possible indicators for management accountability: number of orders in position of
general contractor (and their investors), number of orders in position of subcontractor (and
their leaders), number of customers, number of new customers, percentage of customers
retained from last periods.
The organisation must offer products and services required by its customers. It is
important to know who our customers are and what they want. More efficiently meet
customer needs will help us gain an advantage over our competitors. Therefore, this analysis
should be pay due attention and company on its basis may seek to strengthen relationships
with the existing customers.
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Behavioural customer metrics
The purpose is to predict observable behavior, as maintaining or increasing
consumptions. It is the relationship between unobservable measuring satisfaction of the
customer and observable measuring such purchasing. There is a direct relationship
connectible of the company's customer behavior and the financial business performance.
This metric includes the customer's decision about what when, how and where you buy your
product or service. Consumer decision-making must be monitored in order to gain new
customers and retain existing customers: Autors Thomas, Blattberg and Fox (2004) found
that low price increases the probability of acquiring customers, but on a shorter period of
time. Lewis (2003) showed that the promotions that will enhance acquiring customers, can
be decisive in the long run. Recently, some researchers have argued that customers should
be considered as renewable source (Dreze, Bonfrer, 2005).
The more the cost of getting new customers increases, the more the company is trying to get
money from existing customers and offer them new services. Cross-selling involves deciding
what, when and to whom the company sells. Also includes a selection of marketing tools
(strategies, prices, etc.)
Customer Lifetime Value (CLV)
Customer acquisition, preservation and cross its sale together determine the long-term
profitability or CLV (Gupta, 2005).
CLV is the present value of all future profits, collected from the customer for his life for his
relationship with the company. CLV is defined as an individual customer or segment, too, so
it comes down to it, that one customer is worth more to the company than the other. CLV
involves the possibility that customers go to competitors. CLV is derived by estimating its
expected lifetime of T (based on the retention model) and rated its NPV (net present value)
According to the formula:
(3)
where p is the price paid by the consumer at time t, c is the direct cost of providing service to
our customers and the discount rate, T is the expected life of the customer and AC is the
cost of its acquisition.
Customer Ratings by CLV
From the following table we will evaluate the business value customers. Tabl. 4 we focus on
private investors according to the amount of volume of their respective orders. (Kvartální
analýza českého stavebnictví, 2012)
Tab. 4 The business value customers
Direct costs of The costs of customer
Private investors
construction* acquisition **
Price
"p"[tis. Kč]
"c"[tis. Kč]
"AC"[tis. Kč]
BOHEMIA HEALING MINERAL
WATERS CZ a.s.
120 000
110 175
1 084
Biocel Paskov a.s.
23 400
21 768
211
ŽPSV a.s.
22 150
20 494
200
Kaskády Hejčín s.r.o.
21 800
20 312
197
TOMI REMONT a.s.
18 900
17 970
171
FB Lodžie s.r.o.
12 000
10 991
108
Přemysl Veselý, stav.a
inž.činnost s.r.o.
9 050
8 550
82
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Infraservices a.s.
ŽSD a.s.
Serge Fashion E.K.J., s.r.o
Stavby holding CZ a.s.
ŽPSV a.s.
Nupharo Park.a.s.
ELZA - elektromontážný závod
Bratislava a.s.
Lobstav s.r.o.
Uchytil s.r.o.

8 100
5 700
4 200
3 400
1 800
1 500

7 763
5 184
3 977
3 104
1 705
1 389

73
52
38
31
16
14

1 000
950
600

928
900
555

9
9
5

* Direct costs include direct construction costs - materials, labor, subcontracting, equipment
and other direct costs, production overhead construction, manufacturing overhead
implementation centers, the proportion of production overheads cost to a division company
that orders are given, and the share of the administrative expenses of the company.
** The acquisition costs include costs associated with tender and the proportion of the costs
of promotion and advertising of the entire company. It is calculated as a percentage of the
share of revenues derived specific building contract and total revenues of company.
After substituting the values into the formula CLV we get the value of individual customers.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tab. 5 Values CLV
Private Investors
CLV
BOHEMIA HEALING MINERAL WATERS CZ a.s.
8 741
ŽPSV a.s.
1 456
Biocel Paskov a.s.
1 421
Kaskády Hejčín s.r.o.
1 291
FB Lodžie s.r.o.
900
TOMI REMONT a.s.
759
ŽSD a.s.
464
Přemysl Veselý, stav.a inž.činnost s.r.o.
418
Stavby holding CZ a.s.
266
Infraservices a.s.
264
Serge Fashion E.K.J., s.r.o
185
Nupharo Park.a.s.
97
ŽPSV a.s.
79
ELZA - elektromontážný závod Bratislava a.s.
63
Lobstav s.r.o.
41
Uchytil s.r.o.
39

The performed calculation shows that not only determines the volume of orders, but
the order of the CLV companies in terms of order volume and different. Researchers either
build separate models for customer acquisition, retention, and margin or sometimes combine
two of these components.
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Summary
Through gaining a better understanding of behaviour and that of others in
organizations, you will be more skilled at interacting with people and better prepared to
anticipate and eliminate human relations problems before they occur. The goal is to develop
a shared understanding of appropriate conduct at work and what these expectations mean in
a practical setting. It should be name the behaviour and the impact the behaviour is having
on person, the team, or organisation.
The way how to improve the concordance between “how I see myself” and “how the
others see me” depends on personal development process. Except of traditional
development approaches e.g. training, postgraduate studies, mentoring, job rotation, could
we see individual or group coaching as one the most effective approach. Consideration in
this direction will be the issue of other research.
It is also very important for the productivity of people in an organization to maintain
open communication with constructive and regular feedback to all employees, which is linked
to the proper ask questions.
Finally, an organization can provide development for their people/ employees, in
order to improve their behaviour to be well on their work. In addition, the organization should
place emphasis on how to improve the human behaviour and make sure that all the people
have a clear perception of roles, as well as provide good working conditions and working
environment in order to concentrate on your work.
Companies are beginning to ask whether the relation between unobservable
measures as the customer satisfaction and observable behaviour, such as the purchase is
sufficiently strong as to also entitle its use as a primary predictor unnoticeable. In addition to
shows that the administration of databases and customer relationship management is need
to pay close attention to precisely such customer metrics, as shown in the CLV. Specifically,
it is necessary to target the customer, its acquisition, retention and cross selling, which will
determine lifetime customer value (CLV). Focus on the CLV then has direct implications for
the financial performance of companies.
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Finanční analýza ve firmě zabývající se nákladní
dopravou
The Study on Analysis of Finance of the company in
haulage
Liběna Kantnerová, Petra Pártlová

Abstrakt:
Tato studie se zabývá rozborem finančních výkazů jedné české společnosti, která se zabývá
nákladní dopravou. Tato společnost funguje na českém trhu s dopravou již více jak 20 let,
zaměstnává více jak 300 zaměstnanců a 300 kamionů. V posledních pěti letech má velké
problémy se solventností. Tak jako celé řadě jiných podobných společností jí hrozí bankrot,
neboť trh je velmi nasycený a konkurence je obrovská.. Situaci navíc ztěžují neustále se
zvyšující ceny ropy a platby státu (např. mýtné). Samozřejmě je zde také vliv globální
ekonomické situace a další specifické problémy České republiky a okolních zemí.

Klíčová slova:
Nákladní doprava, společnost, solventnost, finanční analýza

Abstract:
The study was made on the financial statements of one Czech company which is specialized
on haulage. The company has more than 20 years old history, about 300 employees and
trucks and in the last five years lot of problems with the solvency. As other company having
business on the road transport is put in the big risk of bankruptcy because of the saturated
and very competitive market, increasing prices of petrol and government duties (as toll) and
of course by influence of the global and general economic problems in the Czech Republic
and surrounding markets.

Key words:
Haulage, enterprise, solvensy, analysis on finance

1. Introduction
The study was made on the financial statements of one Czech company which is
specialized on haulage. The company has more than 20 years old history, about 300
employees and trucks and last years big problems with the solvency. As other company
having business on the road transport is put in the big risk of bankruptcy because of the
saturated and very competitive market, increasing prices of petrol and government duties as
toll and of course influenced by the global and general economic problems in the Czech
Republic.
By Intrum Justitia the percentage on the written off debt (bad debt) was in the Czech
Republic in 2012 2,6 %, in 2013 3,1 %. The European averige was in 2013 2,7 % (about 330
billions EUR) and the averige in days is about 60 days. The worst situation than in the Czech
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Republic is only in Italy and Spain (more than 90 days), the averige in the Czech Republic in
the sector of transport is 75 days (http://www.mpo.cz/dokument141226.htm).
Till now the company has growing wildly, without any rules, all operations were managed
by the owner. But the size of company now does not enable to continue in this way and the
first steps were made. There are 2 managers helping the owner to manage all processes in
the company and build the strategy and plans for the future.
One of the steps was to make financial analysis to find – if any – mistakes and sources.
By Brealey (2008) managers learn from experience how to cope with routine problems.
But the best managers are also able to respond to change.
By Gourdin (2008) road haulage offers more flexibility and versatility to the shipper than
virtually any other form of transportation. This mode tends to be used for higher value/lower
volume cargo than that moved by rail and can offer essentially door-to-door service from
seller to buyer. National governments can influence their transportation systems in a number
of ways.
The road transport is very increased in the Czech Republic in last 25 years (Kantnerová,
2011), Some European transport data see from Eurostat bellow.
Table 1 – Model split of freight transport (% in total inland freight tonne-km).
2005 2006
EU
countries)

2007

2008

2009

2010

2011 2012

(28 17,7

18.0

17.9

17.9

16.5

17.1

18.3

18.2

The
Czech 25.5
Republic

21.8

25.3

23.3

22.1

21.0

20.7

21.8

Source:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdtr220&plugin=1;
own work

On pages of Eurostat can be found data about employes in road transport, from it the
Czech Republic gives work for 50 thousands of people (data from last 5 years are not
available), the biggest employer in this sector is Spain and Italy. From all this data follows
fact of big importance of this sector for the economy.
Because of the key role played by transportation in a nation´s economy, governments
have historically taken a great interest in how it is accomplished. For some nations, this
involvement has taken the form of outright national ownership of transport resources such as
airlines, steamship lines, and railways; other countries have chosen to rely on the private
sector to provide these services. However, regardless of location, transportation services
have almost always taken place within a complex framework of laws and regulations
seemingly intended to protect the industries themselves at the expense of efficient resource
utilization and customer service.
Road haulage offers more flexibility and versatility to the shipper than virtually any other
form of transportation. This mode tends to be used for higher value/lower volume cargo than
that moved by rail and can offer essentially door-to-door service from seller to buyer.
However, the global logistic manager will find that trucking can wary dramatically from
country to country. One of the possibilities how to solve situation of competitive market is
Porter´s theory of competitive advantage and the value chain Yet in general logistics has
remained a rather underappreciated part of many firms. However, dramatic changes in the
international business environment in recent years have led to an increased role for logistics
in firm operating globally.
By Fabozzi, Petersson (2002) the leasing an asset is often an alternative to purchasing
it. But there is a difference between leasing and buying. A firm buying an asset can finance it
using debt, activity, on some of both
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The owner and managers analyse the situation of the market and in this company and
there is lot of opportunities, how to find solution of problems. One of it is the financial
analysis.
By Vernimmen et al. (2011) the financial analysis is a tool used by existing and potential
shareholders of a company, as well as lenders or rating agencies. For shareholders, financial
analysis assesses whether the company is able to create value. It usually involves an
analysis of the value of the share and ends with the formulation of a buy or a sell
recommendation on the share. For lenders, financial analysis assesses the solvency and
liquidity of a company, i.e. its ability to honour its commitments and repay its debts on time.
A financial analysis is an investigation that must be carried out in the logical order. It
comprises parts that are interlinked and should not therefore be carried out in isolation.
Financial analysis constantly seeking to establish a logical sequence of criterions, as well as
looking for any disruptive factor that may be a prelude to problems in the future. By Fridson,
Alvarez (2011) the primary goal in financial reporting is the dissemination of financial
statements that accurately measure the profitability and financial condition of a company.
The goal of analysing in income statement is essentially to determine whether the story it
tells si good, bad, or indiferent.To accomplish this objective, the analyst draws a few initial
conclusion, then puts the income statement into context by comparing in with income
statement of earlier periods, as well as statements of other companies. The problem is value
– that accountants wrestle with have also historically plagued philosophiers, economists, tax
assessors, and the judiciary.
Business enterprises typically go trough phases of development that are in many
respects analogous to a human being´s stages of life. Just as children are susceprible to
illnesses differnet form those that afflict the elderly, the risks of investing in any companies
are different from the risks inherent in mature companies. Accordingly, it is helpful to
understand which portmon of the life cycle a company is and which finanical pitfalls it is
therefore most likely to face.
Profit hold an exalted place in the business world and in economic. The necessity of
producing profits imposes order and discipline on business organisations. It fosters costreducing innovations, which in turn promote the efficient use of scare resources. The profit
motive also encourage savings and risk-taking, two indispensable elements of economics
development. Finally, profitability is a yardstick by which businesspeople can measure their
achievements and justify their claims to compensation.
In the condition of market economy all enterprises try not only to survive, but maximise
theirs results also, we can as healthy enterprise determine such one, which doesn´t have any
problem with its liquidity and is profitable too.

2. Methods and aim
The aim of this paper is to show the situation in the company and find some way of the
solution.
Because of limited sources was chosen only some of them and the calculation was
made by Czech authors P. Růčková (2010) and J. Sedláček (2009). In the final part of the
paper was made the comparison with data from some other transport company ( only 55
employes and 35 trucks, called after as compared company ) and with the averige data for
whole sector, all for 2012.
The first group of rentability compares the profit and level of sources of a company,
which were used for the reaching of it.
1. criterion – ROA…….ROA = EBIT / assests
The second group of criterions is the ability of company to pay its liabilities – the name of
it is liquidity. Analysing liquidity means analysing the risk of some company will have to
„borrow“ money to pay some obligation. For each maturity it is necessary to compare the
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company´s cash needs with the resources it will have at its disposal. Generally a balance
sheet is liquid when, for each maturity, there are more assets can being converted into cash
(inventories, sold, receivables, paid, securuities etc.) than there are liabilities due.
The first one screened is quick ratio. Is the same as current ratio excluded from the
calculation inventory.
Current assests are measured by current liabilities ( currents assests –
inventory/liabilities).
The third group of criterions – return on revenue and costs – checks out the return and
profit on two most screened categories in any company.
Return on revenue measures the performance of enterprise, its ability to reach profit on
the given level of sales, What does it mean how much of profit is born from 1 Czech crown of
incomes. In this calculation is used netto profit, after tax and other duties, thus the results is
profit margin.
Return on revenue = profit / sales
Rentability on costs = 1 – profit / sales.

3. Results
3.1 The Czech market place
Following part describes condition of the Czech market as environment of the company
business. The next table shows the value of exchange of CZK/EUR, what is necessary to do
in the situation of paying petrol and toll abroad.
Table 2 – The exchange rate of EUR in the Czech Republic (in CZK)

Year

January –
March

Apríl -June

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

37,156
35,771
34,798
31,756
31,628
32,859
30,014
28,600
28,037
25,562
27,599
25,868
24,375
25,083
25,568

37,607
36,289
34,298
30,405
31,477
32,027
30,126
28,384
28,266
24,826
26,677
25,589
24,321
25,261
25,831

July Septemeber
36,428
35,459
34,024
30,247
32,167
31,587
29,677
28,330
27,923
24,092
25,598
24,913
24,388
25,065
25,852

October –
December
36,340
34,911
33,202
30,853
32,089
31,126
29,298
28,045
26,829
25,342
25,915
24,786
25,279
25,167
26,657

Source: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/grafy_form_js.jsp, own work.

The „price“ of EUR is decresed from year to year, but the last period is under influence of
the intervention of Czech central bank and for the 2014 is again growing. The results of this
intervence is not known yet (only from some research is seen mostly negative response of
people in the business). On the contrary prices of petrol in the domestic market are growing
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from month to month and this situation caused problemes for transport company – see
following tables bellow 3 – 7 for the explanation of the situation.
The situation is caused not only by the prices in the international markets, but because
of the Czech government duty policy too. There is a space how to help in this sector of
economy, because some countries in Europe has not so much high duty on petrol and for the
Czech transport company is economic decision to buy the petrol in some of them. What in
the end means, that our government probably lost in this sector. See following chart.

Average price of petrol (CZK/l)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Chart 1 – Average price of petrol
Source: http://www.mdcr.cz/cs/Statistika_dopravy/default.htm

3.2 The analysed company
The analysed company and its some results is described bellow.
Table 3: Domestic turnover (in thous. of CZK)
Years
Turnover
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

213 894
279 451
455 824
725 654
685 720
547 482
534 560
520 054
539 668

Source: own work
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The break of positive growing sales are economic crisis years. The same trend we can
see in the following table describing the situation in the international transport.
Table 4: Turnover from international transport (in thous. of CZK).
Years
Turnover
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012

153 347
180 634
201535
216 988
250 291
238 644
185 769
175 574

Source: own work

The next table higlights the cost of trucks – the situation in the numbers of them and
installment of the leasing of them.
Table 5: Number of truck and installments of the leasing of it.
Number
Annual installment of leasing
of trucks
(thous. of CZK)
Years
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

118
139
236
338
378
350
368
306
320
344

1 876
6 448
48 213i
69 736
193 612
89 750
124 806
87 000
123 617
138 014

Source: own work
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Average cost of 1 employe (in thous. of CZK)
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Chart 2– Average cost of 1 employee
Source: own work

During last 10 years the averige salary is two time higher. The level of salary is given by
the competition in the sector, not chosen by the financial possibility of the enterprise. The
averige salary in the Czech Republic is 25 942 CZK to 1st January 2014 ( cca. 943 EUR).
The general situation in the market describes following table. There is shown the
situation in the debt from the sales, which was the worst in year of crisis. The improving of
the situation in two last years is made in the co-operation with specialised company, but the
situation in the market does not allow big improving,
Table 6: Debts from sales (in thous. of CZK).
Years

Till
30 days

Till 60
days

Till 90
days

Till
180 days
12
860

Till
365 days

Over
365 days

Total

6 587

0

54 972

2 472

860

3 724

33 742

3 218

2 984

247

1 058

55 965

3 200

20 748

1 004

3 011

4 073

67 584

11 365

412

157

405

9 406

62 464

5 584

85 555

6 218

99 807

2006

16 300

8 600

10 625

2007
2008
2009
2010

21 593

4 282

811

35 468

12 990

35 548
40 719

2011

19 900

6 950

6 251

2012

24 966

10 296

7 336

6 801
33
767

40
069
17
224

Source: own work

3.3 Financial analysis of the company
In the financial analysis plays the important role lot of aspects. To very important and
basis criterions belong rentability and liqvidity, to which will pay the main focus of this paper.
Because of limited sources was chosen only some of them and the calculation was made by
Czech authors P. Růčková (2010) and J. Sedláček (2009). The first group of rentability

413

Obsah / Contents

compares the profit and level of sources of a company, which were used for the reaching of
it.
1. criterion – ROA…….ROA = EBIT / assests
The results of the company reached in the last years higlights the next chart.

ROA
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Chart 3 – ROA
Source: own work

On this chart is shown the decline of the production force of company after the crisis in
2008. The next one shows the results of analyse on Quick ratio.

Quick ratio
4
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2011

2012

Chart 4 – Quick ratio
Source: own work

The second group of criterions is the ability of company to pay its liabilities – the name of
it is liquidity.
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The first one screened is quick ratio. Is the same as current ratio excluded from the
calculation inventory.
Current assests are measured by current liabilities ( currents assests –
inventory/liabilities). In this case the optimal situation is about 1, maximaly to 1,5.
In the case of the result equals 1, the company is in the good financial health and there
are not any problem to pay its debts. The higher result means, that can be good, but maybe
the enterprise should to sell part of the inventory or some other form of its properte. It means
too, that the inventory is not used productively, right and this situation is good for company´s
creditors, not for owners or shareholders. The progress of this criterion shows the following
chart.

Cash ratio
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2008

2009

2010

2011

2012

Chart 5 – Cash ratio
Source: own work

From this chart looks the situation in described enterprise in the good proportion. A small
warning is the falling in 2012 and it is necessary to screen the situation in the next years. If
the value will decrease again, the result will be lower than optimum and the liquidity will be
very important problem.
The third group of criterions – return on revenue and costs – checks out the return and
profit on two most screened categories in any company.
Return on revenue = profit / sales
The next chart higlights the situation in the development of this criterion.
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Return on revenue
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Chart 6 – Return on revenue
Source: own work

This criterion evinces the permanent decreasing with the signal of slow increasing in
2012. Optimal value is different in different sectors, it is hard to say, if the situation is optimal.
But the development till 2012 year is negative, the decreasing indicates the permanent
decreasing of power of right using incomes from the sale. The develepment is necessary to
follow, hopefuly the value of it in 2012 is signal of improving of the situation.
The rentability on costs (ROC) do the previous criterion more specific. Generally – the
smaller values are better, because it indicates better results in the business.
Rentability on costs = 1 – profit / sales.
We can see the same development as by the previous criterion, the value oscilate from
0.96 to 0.99 in this company.
The following table compares some financial critierions among analysed company,
compared company and the average of sector in 2013.
Table 8 - The comparison
Criterion

ratio

ROA
ROE
Costs
Total assesment turnover
Average collection period
Payables turnover ratio
Debt ratio
Current ratio

Analysed
Compar
Average
company
ed company of the sector
0.63 %
1.3 %
3.8 %
6.17 %
2,5 %
4,1 %
0.99998
0.99621
0.95800
0.37
2.75
0.62
76 days
44 days
72 %
1.091

Source : http://www.mpo.cz/dokument141226.html; own work,
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32 days
58 %
2.015

75 days
84 days
35 %
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By Intrum Justitia is European average of collection period about 60 days, the worst
situation is in Italy and Spain ( more than 90 days), the best in Scandinavian countries.

4. Conclusion
In the condition of market economy all enterprises try not only to survive, but maximalise
theirs results also, we can as healthy enterprise determine such one, which doesn´t have any
problem with its liquidity and its profitable too.
The analysed company has big problem with its liquidity and use lot of external sources
(credits). The analysed criterions looks be in the range of business in 2012 or is lower as it is
showeed in tables and charts.
The biggest problem for the company looks to be debt of their clients What makes the
cash flow not enough and company needs external sources of finance for their survival,
development and debts. Company should to arrange steps, how to avoid such situation.
At first, the company needs to do some changes in the organisation of work and
management. There is necessary to do SWOT analyse too, to find some posssibilities of
better management. The written rules concerning debts should be made and kept. The
special department or minimaly some staffs should be obliged to take care of debts and cooperate with the business department. The building of controlling department looks to be an
optimal way how to improve the situation. This department can take care not only of debt, but
for some other situation as small lost ( spare parts, petrol), better organisation of stock
etc.too.
The second way can be changes in the business. The company in the SWOT analyse
can find some other profitable service, connected with haulage and offer it to their customers
– e..g. tenant of space for advertising, machinery maintenance, some administrative service
connected with transport etc. As proof for the searching of it is the better situation of the
second, compared company. It has e.g. except of haulage the personnal transport ( 5 buses)
too for the needs of travel agency.
The third solution can be the connection with some other companies, in some chain. It is
good solution in the ordering of spare parts, in the centralisation of ordering of transport etc.
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Cizinci v regionech České republiky
Foreigners in regions in the Czech Republic
Radka Knězáčková

Abstrakt:
Česká republika svoji polohou a dostupností představuje stát vhodný pro zahraniční
migraci. Důsledkem globalizace, modernizace a lidského pokroku se eliminují překážky
bránící migraci a nárůst migrace ze zahraniční lze zaznamenat i v České republice. Vstup do
Evropské unie tento jev ještě posílil. Vývoj migrace závisí především na ekonomickém,
sociálním a politickém vývoji oblasti, přičemž hlavním motivem pro stěhování je nalezení
práce. Lidé se stěhují z oblastí méně ekonomicky vyspělých do oblastí s lepším hodnocením
ekonomiky. Cílem článku bude analyzovat migrační tok cizinců přicházejících do České
republiky z kvantitativního a kvalitativního hlediska. Analýza bude provedena na úrovni krajů.
Ty jsou v dnešní době považovány za hlavní zdroj ekonomického růstu v zemi. Článek se
bude zabývat vztahem mezi ekonomickou úrovní regionu a jeho atraktivností pro migranty.
Stupeň ekonomické vyspělosti bude hodnocen pomocí konkurenceschopnosti. Ta vypovídá
o hospodářské a sociální situaci a na základě dat lze porovnat úroveň jednotlivých regionů.

Klíčová slova:
mezinárodní migrace, konkurenceschopnost

Abstract:
The Czech Republic in terms of its location and accessibility is a state, which has good
conditions for international migration. As a result of globalization, modernization and human
progress, barriers of migration are eliminated and increasing tendency in the inflow of people
from abroad are observed also in the Czech Republic. This phenomenon was strengthened
with accession to the European Union. The development of migration depends mainly on
economic, social and political development of the region. Finding a job is considered as the
main motive for moving. People mostly move from less economically developed areas to
areas with better assessment of economy. The aim of the article is to analyse the migration
flow of foreigners who come to the Czech Republic in terms of quantitative and qualitative
aspects. The analysis will be carried out at the regional level. Nowadays, regions are
considered as the main source of economic growth in the country. The paper will deal with
relationship between the level of economic development of the region and its attractiveness
for migrants. The economic situation in region will be evaluated by competitiveness. It
reflects economic and social situation in region.

Key words:
international migration, regional competitiveness

Úvod
Regiony jsou v globální ekonomice považovány za hnací motory ekonomického rozvoje
a růstu národních ekonomik. Dochází zde ke specializaci v odvětví, na regionální úrovni je
možné lépe realizovat koncepty klastrů a jiných forem spolupráce než na úrovni národní.
Decentralizace veřejné správy z národní na regionální úroveň také přispěla k posílení pozice
regionů v ekonomickém rozvoji státu. [2]
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K řešení regionálních problémů v dnešní době velkou měrou přispívá Evropská unie. Již
při vzniku Evropského hospodářského společenství se předpokládalo, že bude poskytovat
pomoc regionům s tradičními starými průmyslovými odvětvími, aby v rámci společenství byly
minimalizovány rozdíly mezi vyspělými a zaostalými regiony.
Tato práce je zaměřena na analýzu regionálních rozdílů v České republice a jejich
dopad na migraci. Územní vymezení regiony vychází ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře
regionálního rozvoje, region je vymezen na úrovni vyšších samosprávných celků, tedy krajů.
Cílem článku je identifikovat kraje, které jsou z pohledu ekonomických ukazatelů efektivní,
přispívají k růstu země a provést komparaci ekonomické úrovně kraje a míry migrace.
V příspěvku bude testována hypotéza,
že regiony
vykazující vyšší míru
konkurenceschopnosti jsou atraktivnější pro migranty a mají vyšší potenciál přilákat lidi ze
zahraničí. Pro analýzu hospodářského vývoje regionů bude využita metoda hodnocení
regionální konkurenceschopnosti vycházející z koeficientů efektivnosti, které jsou postaveny
na základních ukazatelích využívajících se nejčastěji pro hodnocení konkurenceschopnosti –
HDP, čistý disponibilní důchod a zaměstnanost. Míra atraktivnosti kraje pro migranty bude
určena podílem počtu přistěhovalých cizinců do kraje na celkovém počtu lidí, kteří se do
České republiky přistěhovali. Analýza bude provedena pro období 2004 – 2012 na základě
dostupných dat z Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Hodnocení ekonomické výkonnosti regionu
Za jeden ze základních ukazatelů ekonomického rozvoje považuje Evropská unie
konkurenceschopnost. Z důvodu poměrně krátké doby užívání pojmu konkurenceschopnost
ve veřejném sektoru (od počátku 80. let 20. stol., byl převzat ze soukromé sféry), neexistuje
jednotná obecně uznávaná definice. Paul Krugman [5] pojem konkurenceschopnost
vysvětluje jako způsob pro hodnocení ekonomiky a srovnání její úspěšnosti v čase
a v prostoru.
Storper [8] definoval regionální konkurenceschopnost „jako schopnost místní ekonomiky
přitáhnout firmy se stabilními nebo rostoucími podíly na trhu a současně schopnost této
regionální ekonomiky zajistit stabilní nebo rostoucí životní standard participujících stran.“
OECD definuje konkurenceschopnost jako schopnost korporací, odvětví, regionů, národů
a nadnárodních celků generovat vysokou úroveň příjmů z výrobních faktorů
i relativně vysokou úroveň jejich využití na udržitelné úrovni za současného vystavení
mezinárodní konkurenci.
Obdobně jako definice, neexistuje ani jednotný přístup k hodnocení regionální
konkurenceschopnosti a způsobů, jak konkurenceschopnost hodnotit, existuje celá řada.
Evropská komise v šesté periodické zprávě o sociální a ekonomické situaci a vývoji regionů
Evropské unie za hlavní ukazatele konkurenceschopnosti považuje produktivitu
a zaměstnanost. Hančlová a kol. [2] poukazují na úzké propojení těchto faktorů s dalšími
ukazateli. Produktivita je výsledkem působení dalších faktorů, k jejímu růstu přispívá
množství investic v zemi, rozvoj výzkumu a vývoje, přímé zahraniční investice, úroveň
kapitálu v zemi. Vysoká úroveň produktivity následně přináší vyšší mzdy, tedy vyšší životní
úroveň a zaměstnanost. Přístup k hodnocení konkurenceschopnosti podle Ročenky
konkurenceschopnosti České republiky je postaven na analýze ekonomické výkonnosti,
inovační výkonnosti a kvalitě života. Úzkou vazbu konkurenceschopnosti na produktivitu
regionu potvrzuje také Porter [in 4]. Další přístup k měření konkurenceschopnosti přinesl
Huggins [4], který sestrojil index konkurenceschopnosti ve Velké Británii. Index regionální
konkurenceschopnosti byl dále rozpracován Evropskou unií. Byl vytvořen Regional
competitiveness index (RCI), který porovnává regiony Evropské unie úrovně NUTS2
z hlediska jejich konkurenceschopnosti.
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Migrace jako ukazatel ekonomického růstu
Migrace je v odborné literatuře označována jako mechanický pohyb obyvatel, kteří se
stěhují z jednoho místa na jiné. Od ostatních forem mobility lidí se odlišuje především tím, že
je spojena se změnou trvalého bydliště. [7] Jedná se o složitý socioekonomický jev, který je
na jedné straně podmíněn hospodářskou a společenskou situací jak zdrojového, tak cílového
regionu, a který zpětně na vývoj oblastí působí. Na druhou stranu i sama migrace je
důležitým ukazatelem, který vypovídá o charakteristice daného území. Migrace dle
Lisabonské strategie je vnímána jako jeden z faktorů konkurenceschopnosti regionů a má
vliv na rozvoj dané oblasti.
Pohled na vliv migrace na ekonomický rozvoj však není jednotný a prošel ve druhé
polovině 20. stol. významným vývojem. Postoj k migraci v souvislosti s rozvojem regionů
úzce souvisel s obecně přijímanou teorií vysvětlující příčiny migrace. V 50. a 60. letech se
předpokládalo, že migrace přispívá k ekonomickému rozvoji oblasti. Teorie vycházela
především z neoklasické teorie migrace, která je založena na rozdílech ve mzdách a na
nákladech spojených s migrací. Migrace je chápána jako individuální rozhodnutí člověka,
které vede k maximalizaci jeho zisku. Tento pohled na migraci, v literatuře často označovaný
jako optimistický pohled, ale dlouho nevydržel. Již v 70. a 80. letech začínají převládat
názory opačné, které tvrdí, že migrace k rozvoji neprospívá, prohlubuje chudobu
a zaostalost. Penninx [6] ji chápe jako odliv výkonných lidí z periferních oblastí, které pak
nemají dostatečný potenciál pro svůj rozvoj. Migrace vede k nerovnosti uvnitř země. Na
přelomu 20. stol. nastává druhý zásadní zlom v chápání přínosu migrace. V pojetí migrace
jako přínosu pro ekonomický rozvoj začíná opět převládat pozitivní postoj.
Migrace je dnes v rozvinutých ekonomikách považována za jeden z ukazatelů
efektivnosti fungování trhu práce, prostřednictvím kterého působí na celkový rozvoj regionu
a jeho konkurenceschopnost. Příchodem nových pracovních sil zaplňuje mezery na trhu
práce, naopak odchod pracovníků snižuje míru nezaměstnanosti v oblasti.

Vývoj zahraniční migrace v České republice
Migrační a azylová politika v České republice spadá do působnosti Ministerstva vnitra,
a to na úrovni legislativní, analytické i realizační. Prioritou migrační politiky je přijímat taková
opatření, která budou podporovat legální migraci a minimalizovat migraci nelegální.
Vývoj migrační politiky v České republice byl výrazně ovlivněn transformačními procesy
ekonomiky v 90. letech 20. stol. Druhá výrazná změna nastala po vstupu České republiky do
Evropské unie. Barša a Baršová [1] rozdělují vývoj migrační politiky mezi lety 1990 – 2000 do
tří etap.
Po otevření hranic v roce 1989 se Česká republika velmi rychle stala imigrační (tranzitní)
zemí. Vzhledem k malým, téměř nulovým zkušenostem s migrujícími osobami byly podmínky
a pravidla migrační politiky stanoveny velmi liberálně, vedle příchodu cizinců legální cestou,
byl zaznamenán také příliv nelegálních migrantů do země. Vstup cizinců do země nebyl
nijak výrazně kontrolován a omezován. Povolení k podnikatelské činnosti cizinci moli získat
na základě turistického víza či pozvání. V druhé polovině devadesátých let, v kontextu
s harmonizací práva s požadavky Evropské unie, se začíná vstup do země pomalu
zpřísňovat. Drbohlav [3] uvádí, že migrační politika České republiky vznikla postupně
integrací s politikami západoevropskými. Zatím co v roce 1989 žilo v České republice 35 tis.
cizinců, do roku 1995 se jejich počet zvýšil více než sedmkrát. Do České republiky přicházeli
lidé převážně z Ukrajiny, Ruska, zemí bývalé Jugoslávie a Vietnamu. V roce 1999 počet
cizinců v České republice mírně poklesl. Důvodem byly nově zavedené zákony a opatření
upravující pobyt cizinců. V kontextu s restrikcí migrační politiky probíhající od roku 1995 byl
přijat zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území Česka a zákon č. 325/1999 Sb.
o azylu. Nově byly také zavedeny víza pro některé cizince (např. Ruka a Ukrajiny), jejichž
podíl byl na celkovém počtu cizinců výrazný. Migrační politika se postupně začala přibližovat
té evropské. Vstup České republiky do Evropské unie a následně do Schengenského
prostoru výrazně změnil pohled a pojetí migrační politiky v zemi. Migrační politika České
republiky se stala součástí migrační politiky Evropské unie, kdy hlavním cílem je ochrana
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vnějších hranic unie, před nelegální migrací cizinců z třetích zemí. Vstup České republiky do
Evropské unie znamenal výrazný nárůst počtu cizinců v zemi. Česká republika se stala
součástí jednotného trhu, který je založen na právu volného pohybu osob, práce, kapitálu
a zboží mezi členskými státy.
Vývoj počtu cizinců od roku 1989 do roku 2011 na území České republiky je znázorněn
na grafu č. 1. Mezi lety 1989 – 2008 je z grafu patrný zvyšující se počet cizinců v České
republice, tento trend byl přerušen pouze v roce 2000, kdy počet cizinců v důsledku výše
uvedených důvodů poklesl. Od té doby, ale až do hospodářské krize v roce 2008 narůstal.
Tempo růstu se ještě zvýšilo po vstupu České republiky do Evropské unie. Od roku 2004 se
počet cizinců zvýšil z 254 294 osob na 437 565 v roce 2008. Po hospodářské krizi počet
cizinců v České republice pozvolna klesá. V roce 2011 na území České republiky žilo
406 211 cizinců. Téměř 90 % z nich jsou lidé ve věku 15 – 64 let, 2/3 z nich jsou muži.
Převážně se jedná o lidi starší 25 let.

Rok

Graf 1: Výsledky koeficientu efektivnosti ekonomického rozvoje a koeficientu
efektivní disponibility
Zdroj: vlastní zpracování dle dat [2]

Hodnocení ekonomických ukazatelů krajů České republiky
Pro určení míry závislosti zahraniční migrace na konkurenceschopnosti krajů je třeba
nejprve stanovit ukazatele, ze kterých bude analýza vycházet. Analýza ekonomické situace
krajů bude provedena pomocí vybraných specifických ekonomických koeficientů efektivnosti.
Metoda vychází z práce Hančlové a kol. [4] Makroekonomické modelování České ekonomiky
a vybraných ekonomik EU, kde pomocí vybraných koeficientů byly z hlediska
konkurenceschopnosti (výkonnosti ekonomiky) porovnávány regiony NUTS2 zemí
Visegradské čtyřky v roce 2006 a 2010. Koeficienty budou spočítány pro jednotlivé kraje
České republiky pro roky 2004 - 2012 a budou doplněny o ukazatel trhu práce týkající se
míry nezaměstnanosti. Na základě výsledků budou oblasti porovnány a bude zkoumána
závislost míry migrace na dané ekonomické výkonnosti. Níže uvedené koeficienty jsou
vztaženy k počtu zaměstnaných osob (Z), zohledňují tedy míru zapojení výrobního faktoru
práce v regionu.
Pro určení stupně konkurenceschopnosti regionu budou použity následující specifické
koeficienty efektivnosti.
První ukazatel, koeficient efektivnosti ekonomického rozvoje, je definován jako podíl
koeficientu produkce vyjadřující podíl produktivity kraje na HDP celé republiky a koeficientu
zaměstnanosti. Po matematických úpravách lze koeficient zapsat ve tvaru:
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(1)

Koeficient efektivní disponibility je ukazatelem, který vypovídá o dostupných peněžních
prostředcích člověka, odráží tedy kupní sílu regionu. Koeficient je dán podílem koeficientu
disponibility a koeficientu zaměstnanosti. Po matematických úpravách:

(2)

Třetí ukazatele, podle kterého budou regiony porovnány, odráží podíl nezaměstnaných
osob v kraji na celkovém počtu nezaměstnaných v České republice.
Výsledky specifických koeficientů jsou uvedeny na grafu č. 2, který zobrazuje velikost
koeficientu pro příslušný kraj a porovnává hodnoty mezi kraji navzájem. Dle hodnoty
koeficientu efektivnosti ekonomického rozvoje lze kraje rozdělit na kraje efektivní, kdy
velikost koeficientu je vyšší než 1 a HDP vyprodukované jedním zaměstnaným v kraji
převyšuje průměrný produkt na jednoho zaměstnance v zemi, a kraje neefektivní, kdy
produkt vytvořený jedním zaměstnancem je nižší než republikový průměr.
Graf také
porovnává jednotlivé kraje mezi sebou. Aby mohly být kraje mezi sebou porovnávány, byla
nejprve zjištěna průměrná hodnota koeficientů a zkoumána odchylka krajských koeficientů
od průměrné hodnoty. Hraniční pásma byla stanovena na úrovni hladiny spolehlivosti 0,05.
Na základě tohoto porovnání byly kraje rozděleny do tří skupin. Kraje, jejichž koeficient
přesahoval průměrnou hodnotu o více než 5 %. Jedná se o oblasti, ve kterých je efektivita
využití práce vyšší než průměrná hodnota státu. Jsou to oblasti, které přispívají ke zvýšení
konkurenceschopnosti země. Na druhé straně stojí oblasti, jejichž koeficienty jsou o více než
5 % nižší než průměrná hodnota. Tyto případy leží pod povoleným pásmem. Jedná se o
kraje s nízkou mírou efektivnosti využití zdrojů. Kraje, které se pohybovaly uvnitř tohoto
intervalu, se od průměrné hodnoty nelišily o více než ±5 %, tyto kraje lze označit za oblasti
průměrné. Shodný postup byl použit i pro analýzu koeficientu efektivní disponibility. Při
porovnání krajů pomocí ukazatelů KER a KED jsou větší meziregionální rozdíly patrné pro
koeficient efektivnosti ekonomického rozvoje. V kontextu tohoto ukazatele se nad hraničním
pásmem pohybuje pouze kraj hlavního města Prahy. Těsně pod touto hranicí jsou kraje
Středočeský a Jihomoravský. Naopak nejhůře jsou hodnocené kraje Karlovarský a
Olomoucký. V případě koeficientu efektivní disponibility se všechny kraje s výjimkou kraje hl.
m. Prahy, Středočeského kraje a Karlovarského kraje, pohybují uvnitř vymezeného pásma.

Graf 2: Výsledky koeficientu efektivnosti ekonomického rozvoje a koeficientu
efektivní disponibility
Zdroj: vlastní zpracování
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Obdobně jako pomocí koeficientů efektivnosti byly kraje porovnány i z hlediska míry
nezaměstnanosti. Hodnoty vybraného ukazatele jsou znázorněny na následujícím grafu č. 3.
V porovnání jednotlivých ukazatelů jsou z grafu patrné největší rozdíly mezi regiony. Mezi
kraje s nejnižší mírou nezaměstnanosti patří kraje Hl. m. Prahy (3,1 %), Středočeský (4,6,
%), Jihočeský (5,6 %) a Plzeňský (4,8 %), naopak nejvyšší nezaměstnanost je v kraji
Karlovarském (10,4, %) a Ústeckém (10,7 %).

Graf 3: Míra nezaměstnanosti dle krajů
Zdroj: vlastní zpracování

Ekonomická úroveň regionů ovlivňuje sociální a demografickou situaci v regionu, která
se následně projeví v migračním chování obyvatel. Migraci lze zkoumat pomocí mnoha
ukazatelů, mezi nejčastěji využívané patří roční míra migrace, tedy poměr přestěhovaných
k celkovému počtu obyvatelstva nebo míra čisté migrace či index migrace. V následující
analýze bude migrace vyjádřena pomocí podílu počtu přistěhovalých cizinců do kraje na
celkovém počtu cizinců, kteří do České republiky v daném roce přišli.

Vliv ekonomické úrovně regionu na migraci
Analýza ekonomické úrovně regionů na příliv cizinců do jednotlivých krajů České
republiky bude provedena pomocí korelační analýzy. Statistická metoda bude zpracována ve
statistickém softwaru Statistica 12. V první části analýzy bude zkoumána závislost migrace
na ekonomické výkonnosti krajů. Výkonnost regionu bude vyjádřena koeficienty efektivnosti
KER a KED a mírou nezaměstnanosti a migrace podílem přistěhovaných cizinců do kraje na
celkovém počtu přistěhovaných lidí.
Korelační analýza umožňuje kvantifikovat závislost dvou veličin. Cílem této analýzy je
určit a popsat vztah mezi proměnnými. Analýza klade důraz na určení síly tohoto vztahu.
S ohledem na výsledky provedeného testu normality proměnných, který vyvrátil nulovou
hypotézu předpokládající normální rozdělení pravděpodobnosti, byl pro měření těsnosti
vztahu použit Spearmanův koeficient korelace. Spearmanův koeficient korelace (r) je
založen na předpokladu, že data nepocházejí z normálního rozdělení pravděpodobnosti
a ízkoumá závislost mezi pořadími znaků. Jeho výše je dána vztahem (3) [5]:
(3)
kde i vyjadřuje pořadové číslo proměnné v uspořádané řadě a n je počet případů.
Index korelace nabývá hodnot -1 až +1, přičemž pokud je korelační koeficient roven +1
mezi proměnnými existuje silná přímá závislost, veličiny jsou korelované. Pokud koeficient
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korelace nabývá hodnoty -1, pak mezi veličinami existuje silná nepřímá závislost. Veličiny
jsou nekorelované, pokud index korelace je roven 0. Platí tedy, že čím je absolutní hodnota
výsledku indexu korelace větší a blíží se 1, tím je mezi veličinami silnější vztah.
Výsledky korelační analýzy jsou znázorněny v následující tabulce č. 1.
Tab. 1:Výsledky korelační analýzy
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

KER

0,490

0,586

0,771

0,758

0,740

0,595

0,551

0,450

0,468

KED
podíl
nezaměstna
ných

0,239

0,200

0,674

0,736

0,481

0,753

0,556

0,428

0,551

-0,419

-0,485

-0,432

-0,226

-0,142

-0,221

-0,239

-0,151

-0,094

Zdroj: vlastní zpracování

Při hodnocení výsledků korelační analýzy je třeba hodnotit působení každého ukazatele
zvlášť. Zatímco u koeficientů efektivnosti do roku 2010 lze vysledovat statisticky významný
vztah mezi zmiňovanými veličinami, závislost se nepotvrdila u ukazatele míry
nezaměstnanosti. Jedním z důvodů může být, že cizinci, kteří do České republiky přicházejí,
přicházejí převážně za prací a jsou obsazováni na pozice pomocných pracovníků. Výběr
cílové lokality tak nehodnotí dle nezaměstnanosti, ale přicházejí do krajů s vyšším HDP, kde
je vyšší koncentrace zmiňovaných pozic. Na základě výsledků korelační analýzy lze dále říci,
že oba koeficienty efektivnosti ovlivňují míru migrace v pozitivním směru. Míra
nezaměstnanosti má na míru migrace v kraji negativní vliv.

Shrnutí:
Regiony a jejich rozvoj jsou považovány za motor ekonomického rozvoje státu. Cílem
regionální politiky je podporovat snižování rozdílů mezi regiony, zaměřuje se převážně na
podporu méně rozvinutých oblastí, tak aby mohly plně rozvíjet svůj potenciál a přispívat
k ekonomickému růstu země. Tento článek se zabýval analýzou mezikrajských rozdílů
v České republice. Kraje byly porovnány z hlediska jejich konkurenceschopnosti a byly
určeny regiony, které nejvíce přispívají k ekonomickému růstu státu a které naopak nejméně.
Konkurenceschopnost krajů byla porovnána pomocí ukazatelů efektivnosti hodnotící hrubý
domácí produkt kraje a disponibilní důchod. Kraje byly dále porovnány z hlediska míry
nezaměstnanosti. Míra migrace byla vyjádřena podílem počtu přistěhovalých cizinců na
celkovém počtu lidí, kteří se do České republiky přistěhovali.
V příspěvku
byla
testována
hypotéza,
že
kraje
s lepším
hodnocením
konkurenceschopnosti, které přispívají k růstu konkurenceschopnosti země, jsou
atraktivnější pro migranty a mají vyšší migrační přírůstek v porovnání s ostatními. Hypotéza
byla testována pomocí korelační analýzy a na základě výsledků lze říci, že vztah mezi
stupněm rozvoje kraje a mírou atraktivity kraje pro migranty existuje.
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Vypovídací schopnost účetních dat
Presentation of the financial data
Eva Kolářová.

Abstrakt:
Cílem článku je zjistit, jak data získaná z účetních výkazů ovlivní výsledek hospodaření,
základ daně i výsledky finanční analýzy. Každá účetní jednotka by měla vést své účetnictví
podle principů a zásad. Základním principem je princip věrného a poctivého obrazu. Bylo
zkoumáno celkem 52 farem v České republice, z nichž byl vybrán vzorek 20 srovnatelných
společností s hodnotou aktiv od 20 mil. do 130 mil, a na tomto vzorku byly prováděny
výzkumy. Cílem byla analýza chyb, které mají vliv na účetní závěrku a klasifikaci aktiv.

Klíčová slova:
Účetnictví, chyby, klasifikace, základ daně, finanční analýza

Abstract:
The objective of the present paper is to find out how the data obtained from financial
statements affecting the final accounts, tax base and the financial analysis. Each business
unit should keep its book consistent with the principles and rules. The underlying principle is
that of true and fair representation. It examined a total of 52 farms of the Czech Republic
from which it was selected sample of 20 comparable companies with net assets value from
20 miles to 130 million on this sample were examined in the assets. The objective of the
research errors affecting the final accounts, problems of classification of assets.

Key words:
accounting, errors, classification, tax base, financial analysis

1 Úvod
Obchodní společnosti čelí vážným rizikům z účetních nesrovnalostí a nesprávností, které
vedou k chybám v účetní závěrce. Některé účetní nesrovnalosti mohou vést i k trestným
činům (Peace, Kolodner, Britt, 2013). Firmy podvodně manipulují své účetní závěrky, aplikují
faktorovou analýzu pro vyhýbání se daňovým povinnostem. Lennox, Lesowsky, Pittman,
2013). K chybám dochází v podstatě při provádění jakékoliv činnosti. Účetní a daňová
problematika je tak obsáhlá a složitá, že vyvarovat se chyb je těžký úkol.
Vysvětlení a chápání funkce, základních principů a pravidel účetnictví umožní
manažerům lepší využití účetních informací pro podnikové řízení a rozhodování. Řízení
veškerých ekonomických procesů, včetně řízení aktiv v rámci podnikového rozhodování
musí vycházet z manažerského a finančního účetnictví (Otrusinová, Šteker, 2013). Účetní
závěrka představuje hlavní zdroj prvotních informací pro finanční analýzu (Knápková,
Pavelková, Šteker, 2012). Účetní jednotky zveřejňují své konečné účetní závěrky a výroční
zprávy v obchodním rejstříku firem, kde jsou veřejně přístupné. Účetní závěrka tam může být
předložena i jako součást výroční zprávy (Strouhal, 2012). Výzkum účetní závěrky se
zabýval položkami aktiv, hlavně klasifikací majetku a pohledávkami.

427

Obsah / Contents

Podstatným rysem dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je jeho účel. Má
umožňovat, usnadňovat nebo rozšiřovat existující podnikatelskou činnost. (Kovanicová
2012). Z daňového hlediska se u samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí
jedná o majetek se samostatným ekonomicko-technickým určením, jejichž vstupní cena je
vyšší než 40 000 Kč a jeho provozně-technické funkce delší než 1 rok (Marková 2014).
Daňový subjekt nesmí zapomenout, že obě zákonem stanovené podmínky musí platit
současně. Pokud není jedna z podmínek splněna, pak se nejedná o hmotný majetek, ale o
drobný hmotný majetek nebo spotřební materiál, který se zúčtovává přímo do nákladů.
Způsob účtování do nákladů závisí na vymezení hodnotové hranice dlouhodobého hmotného
majetku příslušnou účetní jednotkou. Toto vymezení bývá stanoveno obvykle vnitřní směrnicí
účetní jednotky. Z pohledu daně z příjmů je tento způsob akceptován jako daňový náklad.
(Prudký, Lošťák 2014)
Účetnictví a finanční výkaznictví jsou cenným zdrojem informací o finanční pozici a
výkonnosti podniku. Pro finanční analýzu má velký význam srovnatelnost údajů z finančních
výkazů. Nicméně je často velmi obtížné dosáhnout úplné srovnání (Otrusinová, Hýblová,
2013). Aby bylo určité hmotné aktivum zahrnuto do dlouhodobého hmotného majetku,
nemusí nutně vyhovovat všem uvedeným znakům. Některý hmotný majetek se do této
skupiny majetku zahrnuje vždy, bez ohledu na výši svého ocenění či na dobu použitelnosti.
Podnik může do položky „Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ zahrnout rovněž
movité věci, jejichž doba použitelnosti je sice delší než 1 rok, ale jejichž ocenění je nižší než
částka stanovená účetní jednotkou (Kovanicová, 2012).
Další položkou rozvahy jsou pohledávky. V každém podnikání může dojít k situaci, kdy
jeden z partnerů je v primární nebo sekundární platební neschopnosti. (Paseková, Bařinová,
Randáková, Strouhal, 2011) Pohledávky jako součást oběžných aktiv jsou také významnou
položkou v rozvaze. Základem správného řízení pohledávek je jejich identifikace a přesné
informace o současných a budoucích zákaznících. Pro pochybné pohledávky mohou být
tvořeny opravné položky i daňové opravné položky, které nám snižují základ daně (Smejkal,
Rais, 2003). Dalším řešením je vymáhání pohledávek. Toto je složitý proces, který trvá
někdy i několik let a nakonec vede k selhání (Vozňáková, 2011). Firmy často nevyužívají
efektivní instrumenty pro řízení pohledávek (Kolářová, Otrusinová, 2013).

2 Cíl
Cílem článku je zjistit, jak rozdílné chápání majetku a řízení pohledávek může ovlivnit
vypovídací schopnost účetních výkazů a tím i ukazatele finanční analýzy. Základem pro
finanční analýzu jsou data získaná z účetních výkazů. Jestliže budeme dělat finanční
analýzu, je pro nás velmi výhodné ji dělat pro vlastní firmu. Pokud se analyzuje cizí firma, je
důležité zjistit, zda účetní operace nezkreslují zdraví firmy. Výzkum se zabýval položkami
drobného dlouhodobého majetku a zjišťoval, zda tato položka bývá pro firmy významná. Dále
v položkách aktiv se výzkum zaměřil na pohledávky u zemědělských firem, ke kterým by se
měly tvořit opravné položky z důvodu dosažení věrného a poctivého obrazu účetnictví
a respektování jedné ze zásad a povinností, kdy v rozvaze nesmí být vykazována
nadhodnocená aktiva.

3 Metodika
Toto šetření se provádělo u podnikatelských subjektů v zemědělství se zaměřením na
právnické osoby, ať společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva.
Pro komplexní zpracování dané problematiky byly použity zejména metody indukce
a dedukce, analýzy a následné syntézy. Tyto metody se obvykle vzájemně doplňují a někdy
i překrývají. Na základě analýz účetních závěrek jednotlivých společností, byly získány
informace k jednotlivým šetřením. Pomocí osobního kontaktu, byly tyto informace
dopracovány, získány přesnější a podrobnější údaje. K jejich srovnání byly použity statistické
metody, jako jsou průměry, rozptyly, míry relativní variability, hlavně variační koeficient. Na
tuto etapu výzkumu navázalo hodnocení jednotlivých výsledků.
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4 Výsledek
Výzkum navazuje na šetření z roku 2011, kde byl také zkoumán vzorek 20 farem
v České republice. Do nynějšího výzkumu byl z 52 farem v České republice vybrán vzorek
20 dalších srovnatelných společností s hodnotou aktiv od 20 mil. do 130 mil. A na tomto
vzorku byla zkoumána jejich aktiva z výkazů roku 2013. Výzkum byl zaměřen na položky
aktiv, které špatným zařazením ovlivní výsledky finanční analýzy i daňového základu. To se
může stát u drobného hmotného majetku, odpisů, oprav, technického zhodnocení,
pohledávek, časového rozlišení. Článek je zaměřen na dlouhodobý drobný majetek
a pohledávky z obchodního styku.

Obr. 1: Rozložení firem
Zdroj: vlastní

4.1 Statistická analýza
U účetních jednotek dochází k chybám v zařazení DDHM, protože nejsou schopny
odhadnout, zda položka DDHM je pro firmu významná. I když existuje rozdělení
samostatných movitých věcí a dospělých zvířat v účetnictví, není toto rozdělení pro firmy
povinné. Rozdělení majetku na drobný hmotný majetek, drobný dlouhodobý majetek
a dlouhodobý hmotný majetek je dáno vnitřní směrnicí účetní jednotky. V tabulce č. 1 byly
seřazeny firmy od 1 s největší hodnotou aktiv, až po 20 s nejmenší hodnotou aktiv. Dále
tabulka ukazuje podíl hodnot samostatných movitých věcí na celkových aktivech.
Tab. 1: Analýza rozdělení.

Firma SMV v tis. Podíl SMV/A
1

13 782

5,109 %

2

22 130

12,169 %

3

21 285

15,344 %

4

14 023

10,245 %

5

14 864

12,699 %

6

7 928

9,483 %

7

7 203

8,942 %

8

11 469

20,610 %

9

3 111

5,874 %

10

5 825

12,319 %
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11

752

1,714 %

12

6 992

17,953 %

13

1 098

2,594 %

14

1 112

2,826 %

15

14 281

44,027 %

16

8 553

35,442 %

17

3 792

2,149 %

18

985

6,724 %

19

2 109

18,216 %

20

234

10,056 %
Zdroj: vlastní

Tato tabulka je základem pro statistické šetření. Jestliže se sestaví výsledky poměru
samostatných movitých věcí a celkových aktiv do variační řady, dostanou se tyto výsledky:
Variační řada - 1,714; 2,146; 2,594; 2,826; 5,109; 5,874; 6,724; 8,942; 9,483; 10,056;
10,245; 12,169; 12,319; 12,699; 15,344; 17,953; 18,216; 20,610; 35,442; 44,027.
Tab. 2 – Intervalové rozdělení četností
Relativní Kumulativní Kumulativní
Podíl SMV/Aktiva v % Střed intervalu Počet
společností četnost absolutní
relativní
četnost
četnost
1,714 – 10,170
10,171 – 18,627
18,628 – 27,084
27,085 – 35,540
35,541 – 44,027

4,228
14,399
22,856
31,313
39,769

10
7
1
1
1

0,50
0,35
0,05
0,05
0,05

10
17
18
19
20

0,50
0,85
0,90
0,95
1

Zdroj: vlastní

V tabulce č. 2 bylo použito intervalové rozdělení četností s počtem intervalů 5.
A z tabulky je zřejmé, že 85% společností má podíl SMV na aktivech v rozmezí do 18,6 %.
Společnosti, které mají tento podíl větší, jsou jen výjimkou, ale tato výjimka ovlivňuje
poměrové ukazatele.
Pro popis statistických souborů je důležitá hlavně úroveň rozdělení četností a variabilita
(Hindls, Hronova, Seger, 2003).
Statistické charakteristiky:
- Minimum – 1,714 % z celkové hodnoty aktiv
- Maximum - 44,027 % z celkové hodnoty aktiv
- Prostý aritmetický průměr – 12,725 %
- Medián – 9,925 %
- Variační rozpětí – 42,312
- Směrodatná odchylka – 10,852
- Variační koeficient – 89,256 %
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Variační koeficient nám ukazuje, že soubor je nesourodý. Z toho vyplývá, že existuje
velký rozdíl v zařazení drobného hmotného i drobného dlouhodobého majetku. Na prokázání
tohoto tvrzení byly vybrány dvě firmy z 20 šetřených, zabývající se stejnou činností ve
stejných podmínkách.
4.2 Analýza výkazů dvou srovnatelných firem
Tyto firmy mají srovnatelnou výši aktiv a výzkum byl zaměřen na dodržování principu
významnosti a principu věrného a poctivého zobrazení majetku.

Rozvaha firmy 15
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
- Pozemky
- Stavby
- SMV
- Zvířata
DFM
Oběžná aktiva
Zásoby
Krát. pohledávky
Krát. finanční maj.
Časové rozlišení

Tab. 3 – Rozvaha firmy č.15
za rok 2013
32 436 Pasiva celkem
23 538 Vlastní kapitál
2 207 Základní kapitál
6 125 Kapitálové fondy
14 281 Rezervní fondy
815 VHMO
110 VHBO
8 898 Cizí zdroje
2 303 Dlouhodobé závazky
2 580 Krátkodobé závazky
3 860 Úvěry
155 Časové rozlišení

32 436
25 164
15 558
1 205
4 800
1 277
2 324
7 272
504
2 729
3 989
50

Zdroj: vlastní

Podíl samostatných movitých věcí na celkových aktivech u firmy 15 je 44,027. Firma 15
i položky DDHM považuje za významné a uvádí je v položkách SMV.

Rozvaha firmy11
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
- Pozemky
- Stavby
- SMV
- Zvířata
DFM
Oběžná aktiva
Zásoby
Krát. pohledávky
Krát. finanční maj.
Časové rozlišení

Tab. 4 – Rozvaha firmy č.11
za rok 2013
33 289 Pasiva celkem
23 013 Vlastní kapitál
2 727 Základní kapitál
18 397 Kapitálové fondy
647 Rezervní fondy
1 142 VHMO
100 VHBO
10 276 Cizí zdroje
3 250 Dlouhodobé závazky
2 584 Krátkodobé závazky
3 952 Úvěry
490 Časové rozlišení
Zdroj: vlastní
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22 262
842
3 520
573
-1 637
7 729
2 283
2 378
3 026
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Podíl samostatných movitých věcí na celkových aktivech u firmy 11 je 1,714. Firma
většinu majetku DDHM účtuje přímo do nákladů. Tato položka je dost významná a podnik se
pohybuje ve ztrátě.
Jestliže bychom sjednotili účetní politiku obou firem a firma 11 by významné položky
zahrnula do SMV, výrazně by to ovlivnilo poměrové ukazatele finanční analýzy.
Z poměrových ukazatelů byly vybrány ukazatele, ve kterých figuruje hodnota dlouhodobého
majetku.
Výpočet poměrových ukazatelů u podniku 11
Tab. 5 – Poměrové ukazatele
Původní hodnoty
Hodnoty po
sjednocení
Vlastní kapitál/aktiva
1,088
0,7618
Krytí dlouh. majetku
1,616
2,216
dlouhodobými zdroji
Krytí dlouhodobého
1,088
0,762
majetku vlastním kapitálem
Celková zadluženost
0,327
0,238
Zdroj: vlastní

Základem pro výpočet daně z příjmů je rozdíl mezi výnosy a náklady vynaloženými na
dosažení, zajištění a udržení výnosů, tedy výsledek hospodaření, který se ještě musí upravit
o položky neuznatelné podle zákona o daních z příjmů, náklady zahrnuté v nesprávné výši,
částky neoprávněně zkracující výnosy a částky, které se podle zákona do základu daně
nezahrnují.
V ukázkových rozvahách dvou vybraných firem je vidět jak špatné zařazení DDHM
ovlivní náklady a tím i výsledek hospodaření. Firma 15 je v zisku a firma 11 je ve ztrátě.
Během 2 účetní období a nejdéle 4 let se situace vyrovná.
4.3 Krátkodobé pohledávky
Další výzkum se zabýval krátkodobými pohledávkami, jejich rozložením na pohledávky
z obchodního styku, pohledávky ovládaná a ovládající osoba, pohledávky podstatný vliv,
pohledávky za členy družstva, společníky a členy sdružení, sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění, stát–daňové pohledávky, krátkodobé poskytnuté zálohy, dohadné účty aktivní
a jiné pohledávky. 20 firem bylo stejně jako v předchozím šetření sestaveno od firmy
s největší hodnotou aktiv, až po firmu s nejmenší hodnotou aktiv. U firme se sledovaly
všechny položky krátkodobých pohledávek, ale u většiny firem se vyskytovaly položky
pohledávky z obchodního styku, stát-daňové pohledávky v 24%, jiné pohledávky v 25%
a z těchto u dvou firem se vyskytovaly v záporné hodnotě. Proto byla pozornost zaměřena
jen na pohledávky z obchodního styku.
Tab. 6 - Pohledávky
Firma
1
2
3
4
5
6

Krátkodobé pohledávky
16 078,- tis. Kč
20 099,- tis. Kč
12 875,- tis. Kč
2 590,- tis. Kč
13 834,- tis. Kč
7 304,- tis. Kč

Pohledávky z obchodních vztahů
10 192,- tis. Kč
10 166,- tis. Kč
8 643,- tis. Kč
1 390,- tis. Kč
12 568,- tis. Kč
5 142,- tis. Kč

432

Jejich poměr
0,634
0,506
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15 432,- tis. Kč
6 019,- tis. Kč
7 629,- tis. Kč
2 228,- tis. Kč
2 584,- tis. Kč
11 425,- tis. Kč
5 667,- tis. Kč
7 005,- tis. Kč
2 580,- tis. Kč
461,- tis. Kč
1 286,- tis. Kč
921,- tis. Kč
3 061,- tis. Kč
1 648,- tis. Kč

13 120,- tis. Kč
2 016,- tis. Kč
7 069,- tis. Kč
1 679,- tis. Kč
2 344,- tis. Kč
8 929,- tis. Kč
496,- tis. Kč
708,- tis. Kč
1 834,- tis. Kč
461,- tis. Kč
1 286,- tis. Kč
354,- tis. Kč
3 061,- tis. Kč
1 648,- tis. Kč

0,850
0,335
1,000
0,754
0,907
0,782
0,088
0,101
0,711
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Tato tabulka je základem pro statistické šetření. Jestliže sestavíme výsledky poměru
krátkodobých pohledávek a pohledávek z obchodního styku do variační řady, dostaneme
tyto výsledky: Variační řada – 0,088; 0,101; 0,335; 0,506; 0,537; 0,634; 0,671; 0,704; 0,711;
0,754; 0,782; 0,850; 0,907; 0,908; 1,000; 1,000; 1,000; 1,000; 1,000; 1,000; Z této řady
vidíme, že dochází k extrému u firmy č. 13 a č.14. Firma 13 má velmi vysoký dohadný účet
aktivní a druhá firma 14 má vysoké pohledávky za společníky.
Opravné položky může tvořit každý poplatník, který je účetní jednotkou. Tvorba
opravných položek je v mnoha případech nejen možná, ale též žádoucí a to z důvodu
dosažení věrného a poctivého obrazu účetnictví a respektování jedné ze zásad a povinností,
kdy v rozvaze nesmí být vykazována nadhodnocená aktiva. Účetní jednotka by měla tvořit
opravné položky zpravidla na konci roku na základě provedené inventarizace pohledávek
vyhodnotit rizika spojená s jejich úhradou. Takto vytvořené opravné položky jsou podle
účetních předpisů, ale nejsou daňovým nákladem.
Ani jedna z šetřených účetních jednotek netvořila na konci roku opravné položky, jednak
z důvodu náročnosti a druhým důvodem byl nedaňový náklad.

5 Shrnutí
Výsledky provedeného výzkumu ukázaly, že podle kumulativní relativní četnosti 85%
zkoumaných firem správně klasifikuje svá aktiva. I 90% zkoumaných firem se pohybuje
v rozmezí do 27%, což nám naznačuje i polygon rozdělení četností. Podle dalších
statistických výpočtů je zřejmé, že existuje velký rozdíl mezi maximem zařazení drobného
majetku do samostatného movitého majetku, který nám ukazuje poměr SMV/A. Tento velký
rozdíl je analyzován i u dvou vybraných srovnatelných zemědělských podniků s velkými
rozdíly v zařazení DDM. Na rozvahách je vidět i rozdíl ve výsledku hospodaření, který má
vliv na daňový základ, i když se daná situace během 2 let vyrovná. Špatné rozdělení
zařazení samostatných movitých věcí ovlivňuje i poměrové ukazatele v daném roce. Medián,
prostřední hodnota zkoumaných dat, dosahuje hodnoty 9,925% z čehož vyplývá, že většina
firem má stejnou metodiku zařazování majetku.
Z daného výzkumu vyplývá, že by bylo vhodné vytvořit metodiku vyloučení chyb při
sestavování účetní závěrky.
Ve výzkumu pohledávek vyplynulo, že řízení pohledávek je na nízké úrovni, je to
způsobeno specifickou oblastí podnikání.
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Přístupy vymezování problémových regionů na úrovni
krajů v kontextu rozvoje venkovského prostoru
Approaches to defining the problem region at the regional
level in the context of the development of rural areas
Kateřina Konečná, Ondřej Konečný

Abstrakt:
Rozvoj venkovského prostoru je podporován řadou strategických nástrojů vytvořených
na nejrůznějších územních/administrativních úrovních (stát, kraj), přičemž některá území
jsou také podporována v rámci opatření směřujících na rozvoj tzv. problémových regionů.
Takové regiony lze považovat za území se slabou venkovskou multifunkcionalitou, pakliže
jsou lokalizována ve venkovském prostoru (problémové regiony mohou představovat také
městské prostory). Předkládaný příspěvek si proto klade za cíl diskutovat rozdílné přístupy
vymezení těchto problémových regionů v Česku na krajské úrovni, a následně se pokusit
zhodnotit jejich podobnost s vymezením venkovského prostoru ve vybraném území.

Klíčová slova:
uzemní vymezení, problémový region, venkovský prostor, kraje, Česká republika

Abstract:
The development of rural areas is supported by a number of strategic tools developed
on the various territorial/administrative levels (state, the region – NUTS3), while some areas
are also supported under measures aimed at developing the problem regions. Such regions
can be considered as an area of weak rural multifunctionality (if they are located in rural
areas; problem regions maybe also represented by urban areas).Therefore, this paper aims
to discuss different approaches to defining these problem regions in the Czech Republic
at the regional level and try to analyze their similarity with the definition of rural areas in those
territories.

Key words:
spatial delimitation, problem region, rural area, the regions, the Czech Republic

Úvod
Rozdílné pojmy, mezi nimiž je však možné nalézt jisté souvislosti a společné znaky. Dva
typy území potýkající se s určitými problémy, jež jsou překážkou jejich harmonického
rozvoje, a jsou tak jednou z příčin meziregionálních disparit. Problémové regiony
a venkovské prostory jsou specifická území, na která je soustředěna pozornost nejrůznějších
administrativních úrovní. Jednotlivé správní orgány vytvářejí koncepční dokumenty pro svá
území, ve kterých rovněž tyto lokality vymezují. Následně volí nejvhodnější nástroje pro
řešení konkrétních problémů, s nimiž se takto vytyčené oblasti v jejich správní působnosti
potýkají. Níže budou nastíněny samotné pojmy problémový region a venkovský prostor,
i možné metody jejich vymezení, se kterými se na území České republiky můžeme setkat.
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Problémový region
Definice problémových regionů se dle jednotlivých autorů liší, avšak obecně se jedná
o regiony vykazující ve srovnání se zvolenou základní úrovní podprůměrné hodnoty v oblasti
vybraných hospodářských, sociálních nebo environmentálních ukazatelů. Pro problémové
regiony jsou charakteristickými znaky: vysoká míra nezaměstnanosti, nízká ekonomická
výkonnost, nepříznivý demografický vývoj, nízká životní úroveň tamních obyvatel atp.
(Hrabánková, 2002). Z důvodu výrazné diferenciace území Česka, způsobenou přítomností
těchto „méně rozvinutých regionů“, je snaha o využití jejich potenciálu, tedy o celkový rozvoj
území a zlepšení socioekonomických i environmentálních ukazatelů v jednotlivých
regionech. Redukce nejvýraznějších meziregionálních disparit a zabezpečení harmonického
rozvoje území přitom patří mezi hlavní cíle regionální politiky. Úkolem státu v této oblasti
je zejména vytvořit základní legislativní, institucionální a koncepční rámec regionální politiky
a prostřednictvím jednotlivých programů napomáhat ke snižování těchto rozdílů, neboť právě
postupné vyrovnávání vnitřních disparit je jedním z předpokladů pro úspěšný rozvoj celého
územního celku, např. státu (Postránecký, 2013).
Kritéria pro naplnění definice problémového regionu se na jednotlivých územních
úrovních odlišují, hodnotící ukazatele se v průběhu let dle potřeb mění, a rozdílná je taktéž
měřítková úroveň. Evropská unie kupříkladu pracuje s regiony na úrovni NUTS II (tzv.
regiony soudržnosti), přičemž za „problémové“ považuje regiony s HDP na obyvatele nižším
než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou EU. V České republice jsou problémové (zde
zvané státem podporované regiony) primárně zmíněny v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje. Z něj vychází Strategie regionálního rozvoje ČR (dále jen SRR), v níž
jsou detailněji vymezeny problémové regiony na celém území státu. Aktuálně platná SRR
pro roky 2014–2020 obsahuje podrobnou analýzu regionálních rozdílů na úrovni obcí
s rozšířenou působností (dříve úroveň okresů), a pro „problémové regiony“ zde byl také
zaveden pojem - státem podporované regiony, které se dále dělí do dvou kategorií:
hospodářsky slabé a ostatní regiony.
Rozdílné přístupy k vymezení těchto oblastí lze najít ve strategických dokumentech
rozvoje jednotlivých krajů, což jen dokládá problematičnost vymezení tohoto typu regionů.
Společným znakem na všech úrovních je naopak zvýšená pozornost a soustředěná podpora
těchto oblastí, i když jednotlivé nástroje podpory se mohou lišit. Odlišnosti lze nalézt také
u samotného pojmu problémový, kdy je možné se u některých autorů setkat se synonymy,
jako hospodářsky slabý, postižený, podprůměrný, venkovský atp. A právě diskuze vymezení
problémových regionů a venkovských oblastí ve vybraném území Pardubického kraje
je hlavním cílem předkládaného příspěvku.
Venkovský prostor
Přestože na venkově žije méně než třetina obyvatel Česka, jeho význam je mnohem
větší (Binek a kol., 2007). Samotný pojem je obtížné vymezit. Obdobně jako při definici
problémových regionů, se lze setkat s množstvím definic, založených na odlišných kritériích
a hodnotících ukazatelích. V minulosti, kdy byla města jasně oddělena od okolní krajiny, bylo
vcelku zřejmé, co lze považovat za venkovský, a co naopak za městský prostor. Postupným
nárůstem složitosti a množství sociálně-ekonomických vazeb mezi městem a venkovem
se však toto dělení stává mnohem složitějším a méně jasným (Perlín, 2008).
Ještě ve druhé polovině 20. stol. se o venkově dalo hovořit jako o relativně homogenním
prostoru s nižší mírou zalidnění a vysokým podílem osob zaměstnaných v primárním
sektoru. Dnes se však můžeme setkat s venkovskými oblastmi, které jsou rozvinuté a plní
množství rozdílných funkcí. Proto je nutné si před samotnou definicí vždy venkovský prostor
dle požadovaného účelu jednoznačně vymezit podle předem stanovených kritérií, přičemž
těchto kritérií existuje celá škála (Svobodová a kol., 2011). Mezi nejčastější znaky využívající
se pro určení rurálních území patří např. hustota zalidnění či počet obyvatel, statut
municipální jednotky, hustota a charakter zástavby, občanská a institucionální vybavenost
a dostupnost služeb, podíl zastavěných/přírodních ploch na celkové rozloze, dopravní
dostupnost od center, dojížďka za prací a studiem nebo zaměstnanost v primárním sektoru.
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Velmi obecně lze venkov popsat jako prostor tvořený volnou krajinou i plochou zastavěnou
sídly, jako území charakteristické vyšší intenzitou sociálních kontaktů, přirozeným centrem
a menšími sídly tvořenými obytnými domy se zahradami. Tradičně je spojován rovněž
se zemědělskou výrobou (Perlín, 2008). Zemědělství je i dnes hlavním uživatelem půdy
v těchto oblastech, avšak tento sektor se stává stále méně významným, především
z hlediska snižování podílu zemědělství na celkové zaměstnanosti.
Představy o venkovu jako o prostoru s bezstarostným životem, klidem, volností, přírodou
a bezpečím, jsou dle Vaculíka (2008) často idealizovány, neboť venkov trpí řadou problémů.
Mezi negativní znaky venkovských oblastí v dnešní době lze zahrnout např. vylidňování,
postupné stárnutí obyvatel, vyšší míru nezaměstnanosti zapříčiněnou zejména nedostatkem
pracovních příležitostí, relativně nízkou mobilitu pracovních sil, často v důsledku
nedostatečné dopravní obslužnosti odlehlejších míst, nevyhovující infrastrukturu či nízkou
občanskou vybavenost. Mladí, a převážně vzdělaní lidé z venkovských území stále častěji
migrují do větších sídel, kde mají větší možnosti uplatnění svých znalostí, což má
za následek nižší úroveň vzdělanosti venkovského obyvatelstva vůči městskému. Ovšem
toto tvrzení není zcela jednoznačné, neboť i mezi jednotlivými venkovskými oblastmi
(zejména jejich polohou vůči městským centrům) lze nalézt rozdíly.

Vymezování problémových regionů v České republice
Jak bylo uvedeno, v praxi se setkáváme s množstvím způsobů sloužících k vymezení
problémových a venkovských oblastí. Přitom tato regionalizace je důležitá mj. pro
uplatňování regionální politiky a výběru vhodných nástrojů, které budou přizpůsobeny
konkrétním oblastem, napomohou k řešení jejích obtíží, a sníží tak meziregionální disparity.
Z důvodu rozsáhlosti této problematiky bude pozornost věnována přednostně národní
a krajské úrovni. Právě tyto úrovně následně ovlivňují tvorbu strategických dokumentů
a záměrů na nižších administrativních úrovních (obce, svazky obcí), tedy úrovních,
na kterých jsou dle Chabičovské (2008) přijímána a prováděna konkrétní opatření vedoucí
ke zlepšení zjištěného stavu, a nedochází zde jen k teoretickému vymezení a pojmenování
problému.
Národní úroveň
Prvotní zmínka o státem podporovaných regionech je v zákoně č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje. Jedná se o regiony vykazující s celorepublikovým srovnáním
nízkou životní úroveň, nízkou úroveň příjmů a ekonomickou výkonnost, nadprůměrnou míru
nezaměstnanosti či nepříznivý demografický vývoj (MpMR, 2013). V § 4 tohoto zákona jsou
dále členěny na:
• Regiony se soustředěnou podporou státu
• Ostatní regiony
V návaznosti na uvedený zákon 1 je prováděn podrobnější výběr problémových regionů
Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci SRR. Aktuálně platná SRR pro roky 2014 až 2020
vymezuje na rozdíl od své předchozí verze v rámci regionů se soustředěnou podporou státu,
pouze hospodářsky problémové regiony.
Tato území jsou vymezena na úrovní ORP, což je nejmenší územní jednotka, za kterou
lze bez větších problému získat potřebná data. Na základě multikriteriální analýzy byly
vybrány regiony, jež ve svém sociálně-ekonomickém rozvoji významně zaostávají
za ostatními celky. V České republice je nyní vymezeno 57 hospodářsky slabých regionů.
Jejich největší zastoupení je v krajích Moravskoslezském a Ústeckém (shodně 13),
Olomouckém (9) a Jihomoravském (6). Žádná taková území pak dle SRR nejsou v Praze
a krajích Středočeském a Jihočeském. Celkové území hospodářsky slabých regionů

1

§ 4 odst. 2, zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
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odpovídá téměř třetině rozlohy České republiky a zahrnuje 24,8 % obyvatel země. Ukazatele
využité pro jejich vymezení jsou: (MpMR, 2013)
• Hrubý domácí produkt
• Míra nezaměstnanosti
• Zadluženost ORP na obyvatele
• Dávky v hmotné nouzi
• Saldo migrace na 1000 obyvatel
SRR dále identifikuje regiony se specifickými problémy, které je nutné řešit v koordinaci
s více subjekty, neboť jejich odstranění je bez koordinované spolupráce a aktivní pomoci
státu velmi obtížné. Jedná se o tzv. ostatní regiony, které jsou dále členěny na sociálně
znevýhodněné oblasti a současné a bývalé vojenské újezdy.
Sociálně znevýhodněné regiony (ORP) vykazují nadprůměrnou míru dlouhodobé
nezaměstnanosti, v jejich území se nachází lokality sociálně vyloučené, či vyloučením
ohrožené. Časté je sociální napětí mezi obyvateli a vyšší výskyt sociálně-patologických jevů.
Problémy sociálního vyloučení jsou koncentrovány převážně do vybraných lokalit Ústeckého
a Moravskoslezského kraje. (MpMR, 2013)
Druhou kategorií jsou vojenské újezdy. V návaznosti na redukci počtu příslušníků
armády a útlumu vojenské činnosti, se některé újezdy staly pro armádu nadbytečnými.
V současnosti se na našem území nachází 5 újezdů 2, u nichž byla schválena optimalizace.
Vzniknou tak prostory se specifickými problémy, které bude třeba integrovat do civilního
prostoru. Z tohoto důvodu se očekává jejich zařazení do státem podporovaných regionů
(MpMR, 2013).
Krajská úroveň
Mimo výše zmíněné regiony vymezené ve strategických dokumentech na úrovni
národní, mají obdobnou možnost i samotné kraje. Zejména dle § 8 zákona o podpoře
regionálního rozvoje, mohou v rámci programu rozvoje svého správního obvodu vymezit
problémové lokality, dle svých konkrétních potřeb s ohledem na vyvážený rozvoj svého
území. Lze tak podrobněji zmapovat a vymezit oblasti potýkající se s rozvojovými problémy
a stagnující lokální ekonomikou. Na toto vymezení však neexistuje jednotná metodika, která
by způsob korigovala. V praxi se tak lze setkat s množstvím specifických variant, jimiž
jednotlivé kraje regionalizaci provádí. Konstatovat, zda je neexistence jednotné metodiky
výhoda, či nikoli, je velmi obtížné. Každý kraj má svá specifika. Při svém vymezování
se snaží zohlednit veškeré působící faktory a zachytit konkrétní problémy ve svém správním
obvodu. To umožňuje následně navrhnout a zvolit nástroje, které budou pro řešení daného
problému nejvhodnější. Nevýhodou nejednotnosti přístupů je však nemožnost přesné
komparace mezi jednotlivými kraji. Dalším možným negativem může být např. zneužití této
pravomoci k záměrnému vyzdvižení oblasti, která by se obecně mezi problémové řadit
nemusela.
V České republice vymezují problémové regiony alespoň okrajově ve svých rozvojových
dokumentech všechny vyšší územně samosprávné celky s výjimkou Prahy (rozvinuté území
bez výrazných disparit) a kraje Vysočina (specifický venkovský kraj). Mezi největší rozdíly
v jednotlivých přístupech lze uvést využitou územní úroveň problémového regionu, kdy
se povětšinou pracuje s územím ORP (např. kraje Jihočeský, Zlínský), není však výjimkou
ani území okresu (např. Středočeský), POÚ (např. Olomoucký, Královéhradecký), obce,
nebo zcela specifických generelových jednotek, jako je tomu např. u kraje Libereckého.
Z tohoto důvodu se velmi liší počet vybraných jednotek, jejich rozloha i počet obyvatel, kteří
do území spadají. Další významnou odlišností, je samotné pojmenování problémové oblasti,
kdy se můžeme setkat se synonymy jako periferní území, hospodářsky slabé oblasti,
Boletice (Jihočeský kraj), Brdy (Středočeský kraj), Březina (Jihomoravský kraj), Libavá (Olomoucký kraj)
a Hradiště (Karlovarský kraj)
2
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hospodářsky podprůměrné oblasti, venkovské oblasti, specifické oblasti, podprůměrně
rozvinuté oblasti aj.
Při detailnějším pohledu na jednotlivé ukazatele, využívané v metodikách si lze
povšimnout určitých podobných znaků. Je možné konstatovat, že každý kraj obecně pracuje
se čtyřmi skupinami ukazatelů - zaměstnanosti a trhu práce, hospodářství, občanské
vybavenosti a infrastruktury a demografickými. V rámci skupin se však jednotlivé použité
ukazatele u krajů liší, stejně tak jako jejich počet a váha. Jsou kraje, jejichž metodika pracuje
s více než 10 indikátory ze všech čtyř skupin (např. Královéhradecký kraj), naopak lze nalézt
přístupy využívající méně než 3 ukazatele. Mezi vícekrát užité můžeme zařadit míru
nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo, daňové příjmy na obyvatele,
počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel, dopravní obslužnost, hustota zalidnění
a index stáří 3 (Rozvojové dokumenty jednotlivých krajů).

Vymezení venkovských oblastí
Vymezení venkovského prostoru, resp. rozlišení území na venkovský a městský prostor,
je prvotním a nezbytným krokem k jeho analýze, a následnému navržení nástrojů pro jeho
rozvoj, neboť v současné době neexistuje obecně vnímaná hranice mezi těmito dvěma
oblastmi. Stejně jako u problémových regionů, i zde se však setkáváme s množstvím
diferencovaných přístupů k jejich určení, založených na odlišných kvantitativních
i kvalitativních kritériích (Perlín, 2009). Binek a kol. (2007) uvádí, že pro posouzení všech
předpokladů a možností komplexního rozvoje území je vhodné kombinovat více hledisek.
Dle Perlína (2009) je totiž odlišení rurálního a urbánního prostoru velmi úzce spojeno
s administrativními, politickými, kulturními i historickými souvislostmi, které měly na vývoj
území nemalý vliv. Tento autor dále uvádí, že před samotnou regionalizací venkova
je nezbytné stanovit, zda budou vymezena pouze venkovská sídla, resp. venkovské obce
(územně nespojité jednotky, zastavěná území), nebo celý venkovský prostor (spojitý prostor
tvořený venkovskými sídly i volnou krajinou), a následně je nutné přizpůsobit výběr
hodnotících ukazatelů.
Perlín (2008) uvádí, že pro konvenční vymezení venkovského prostoru se užívá ukazatel
hustoty zalidnění, tedy počet obyvatel na jednotku prostoru, zpravidla na 1 km2. Tento
přístup vymezení využívala také např. OECD a EU, v rámci Společné zemědělské politiky
a Programů rozvoje venkova. Dle obecně uznávané definice OECD se na místní úrovni
(zde úroveň NUTS III) za venkovské považují oblasti s hustotou zalidnění nižší než 150
obyv./km2. Na úrovni regionu lze následně rozdělit dle podílu obyvatelstva žijícího
ve venkovských obcích (na základě hustoty zalidnění) tři kategorie venkovských oblastí:
významně městské, významně venkovské (smíšené) a převážně venkovské (metodika
OECD/EUROSTAT in Perlín 2009).
Tento ukazatel je však podle Perlína (2008) značně ovlivněn právě jednotkou,
za kterou je hustota zalidnění počítána. V případě velkých územních jednotek (NUTS II,
NUTS III) může nastat situace, že celé území včetně významného městského centra bude
identifikováno jako venkovská oblast, a dochází tak ke stírání regionálních diferencí
a unifikaci prostoru. Česká republika byla na základě této metody rozčleněna na 1 převážně
městský (Praha), 1 převážně venkovský (Vysočina) a 12 významně venkovských regionů - ostatní kraje (Matoušková, 2011). Naopak při zvolení příliš malé jednotky (např. obce)
může docházet ke zkreslení u obcí s rozsáhlým katastrálním územím, které tak budou
vykazovat mnohem nižší hustotu zalidnění, než obdobně lidnaté obce, avšak s územím
menším (Perlín, 2009). Pro Českou republiku proto doporučuje pracovat s menšími
územními jednotkami (POÚ - obce s pověřeným obecním úřadem, nebo ORP – obce
s rozšířenou působností), které přesněji korespondují se strukturou území. S ohledem
na sídelní strukturu rovněž doporučuje snížení hranice hustoty zalidnění na hodnotu

3

Blíže viz.rozvojové dokumenty jednotlivých krajů

439

Obsah / Contents

100 obyv./km2. Autor také doplňuje, že metoda hustoty zalidnění je příliš obecná
a neumožňuje přesné rozlišení prostoru.
Pro vyčlenění venkovských obcí lze dle Perlína (2009) použít např. ukazatel počtu
obyvatel. Tato data jsou za jednotlivé obce lehce dostupná a pravidelně aktualizovaná.
V České republice je odborníky považována za venkovskou obec ta, jež má méně než 2000
obyvatel. Hojně je užívána rovněž hranice 3000 obyvatel, kterou stanovuje zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), jako jednu z podmínek pro jmenování obce
městem. Toto statistické hledisko je však považováno za nepřesné a problematické,
zejména z důvodu opomíjení hustoty zalidnění, a dalších hledisek - urbanistických,
architektonických, sociálních, ekonomických atp. (Konečný, 2013). Nepochybně lze totiž
nalézt sídla (obce) s jednoznačně venkovským charakterem, avšak nadlimitním počtem
obyvatel, a naopak. Hranice pro odlišení vesnic je rovněž závislá na sídelní struktuře daného
státu. Užití tohoto ukazatele také vede k vytvoření nespojitého území – zastavěného území
obce, nikoli celého správního území (Perlín, 2009). Metoda podle počtu obyvatel byla
mj. užita při přidělování dotací z Programu rozvoje venkova a Strukturálních fondů
(Matoušková, 2011).
Dalšími ukazateli, které lze pro vymezení venkovských obcí využít, jsou socio-profesní
struktura obyvatel, nebo správní statut. První zmiňovaný (např. podíl zaměstnaných
v primárním sektoru, % vyjíždějících za prací apod.) je vhodné využít při specializovaných,
či tematicky zaměřených výzkumech na nižších administrativních úrovních. Členění podle
statutu je v našich podmínkách poměrně nevhodné. Dle zákona 4 je stanovena pro město
hranice 3000 obyvatel. Nejsou však výjimkou obce s více než 3000 obyvateli, které statut
města nemají. Navíc se lze setkat ještě se statutem městys, pro jehož získání nejsou
stanoveny žádné hranice počtu obyvatel (Perlín, 2009).
Při vymezování venkova je možná i navazující klasifikace, jako je tomu kupříkladu
ve SRR pro roky 2014 – 2020, kde jsou rozlišeny tři typy venkova dle polohy vůči sídelním
centrům a možnosti dalšího rozvoje jejich území. Zajímavou klasifikaci poskytuje dále např.
Perlín (2008), jenž zohlednil sociální, ekonomická i fyzicko-geografická kritéria,
se současným důrazem na historický vývoj území a jeho pozici v systému osídlení.
Dále budou stručně uvedeny některé možné příklady členění venkovských oblastí,
se kterými se v našem prostředí lze setkat.
Historicko-sociální typologie
Na základě zkoumání historického vývoje území, se současným zohledněním sociálních,
ekonomických i fyzicko-geografických ukazatelů, vymezil ve své práci Perlín (2008) šest
odlišných typů venkovského osídlení:
• Suburbánní zóna
• Venkov v bohatých zemědělských oblastech
• Bohaté (severní) Sudety
• Chudé (jižní) Sudety
• Vnitřní periferie
• Moravsko-slovenské pomezí
Každý typ venkova charakterizují určité společné znaky. Hranice mezi jednotlivými typy
však nemůžeme brát jako pevně dané, neboť při hranicích dochází k prolínání znaků,
a je nutné je proto chápat jako přechodný, ne zcela jasný ohraničený prostor (Perlín, 2008).
Sídelní typologie
Typologií založenou na velikostní a polohové diferenciaci obcí popsal Binek (2007).
Na základě analýzy statistických dat byla zkoumána souvislost mezi velikostí obce a její
4
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polohou v sídelní struktuře, resp. vůči urbanizačním centrům a osám. Na tomto základě bylo
vymezeno pět sídelních kategorií, jež disponují rozdílnými předpoklady pro další rozvoj:
• Sídla v suburbánním území jádra
• Sídla na hlavních urbanizačních osách
• Sídla na vedlejších urbanizačních osách
• Sídla mimo urbanizační osy
• Sídla v marginálním území
Typologie podle potenciálu rozvoje
Do hodnocení byly zahrnuty průměrné hodnoty jednotlivých zvolených ukazatelů všech
venkovských obcí dle POÚ, a současně byla vyřazena města a obce s více než 3000
obyvateli. Typologie vznikla na základě komparace kladných a záporných skóre jednotlivých
ukazatelů pro každou oblast - velikost, růst, lidský kapitál, bydlení. Typologii venkovského
prostoru Česka ve finále vymezuje 8 základních typů venkova (Perlín, 2010):
• Rozvojový
• Nerozvojový sousedský
• Moravská periferie
• Vybavený moravský
• Problémový rekreační
• Intenzivní rekreační
• Strukturálně postižený průmyslový
• Neprofilovaný
Strategie regionálního rozvoje České republiky pro roky 2014 – 2020
Na základě polohy venkovských obcí (obce do 3000 obyvatel) vůči sídelním centrům,
definuje SRR Typologii území ČR podle polohy venkovských obcí. Typologie přibližně
vymezuje tři typy venkovských oblastí (MpMR, 2013):
• Příměstský venkov
• Mezilehlý venkov
• Odlehlý venkov

Komparace vymezených regionů na území Pardubického kraje
Pro vyčleňování venkovských oblastí byla zvolena metoda založená na hustotě
zalidnění, se kterou běžně pracuje i OECD či EUROSTAT. V našem případě však byla
využita administrativní úroveň ORP, která je pro Českou republiku vhodnější z důvodu větší
diferenciace území. Limit pro venkovskou obec byl stanoven na 3000 obyvatel, kritická
hustota zalidnění pro venkovské regiony byla zvolena 150 obyv./km2, ve druhé
(modifikované) variantě pak na 100 obyv./km2. Obě tyto varianty pracují se třemi druhy
kategorií regionů (EUROSTAT in Perlín, 2009):
• Převážně venkovské – ve venkovských obcích žije více než 50 % obyvatel
• Významně venkovské (smíšené) – ve venkovských obcích žije 15 – 50 % obyvatel
• Převážně městské – ve venkovských obcích žije méně než 15 % obyvatel
V Pardubickém kraji bylo podle varianty 150 obyv./km2 vymezeno 7 převážně
venkovských, 7 významně venkovských a 1 významně městský SO ORP. Při užití hranice
100 obyv./km2 pak 4 převážně venkovské, 9 významně venkovských a 2 významně městské
SO ORP. Detailněji jsou regiony znázorněny níže v Obr. 1 a 2.
Pro vymezení problémových regionů využívá Pardubický kraj ve svém Programu rozvoje
dvě metody: vážený součet a kritickou hodnotu, z nichž v konečné fázi vyčleňuje pět
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problémových oblastí. Jako území pro hodnocení regionálních disparit byly zvoleny správní
obvody ORP. Výjimku tvoří ORP Chrudim, jejíž území bylo pro potřeby kraje detailněji
rozčleněno na tři oblasti (každá oblast složena ze dvou obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem). Mezi ukazatele využité k vymezení problémových regionů v Programu rozvoje
Pardubického kraje patří:
• Migrace
• Index stáří
• Relativní počet podnikatelů
• Míra nezaměstnanosti
• Daňová výtěžnost
• Hustota obyvatelstva
Při výběru konkrétních ORP byly použity dvě metody. První byla založena na váženém
součtu číselných hodnot indikátorů, v kombinaci s kvalitativní hodnotou indikátoru migrace.
Při tomto postupu byly za problémové označeny ORP Králíky, Česká Třebová, Moravská
Třebová, Svitavy a Hlinsko. V případě druhé metody byly pro všechny indikátory stanoveny
kritické hodnoty (průměr hodnot za kraj), s nimiž byly následně všechny indikátory v daných
územích srovnány. Metodou kritické hodnoty byly za problémové stanoveny ORP Králíky,
Česká Třebová, Moravská Třebová, Svitavy, Hlinsko a část ORP Chrudim, konkrétně
Chrudim - Západ. Výsledný výběr problémových regionů v kraji je průnikem obou výše
popsaných metod. Mezi tyto regiony je zařazeno 5 oblastí (ORP Česká Třebová, Hlinsko,
Králíky, Moravská Třebová a Svitavy), které zaujímají necelých 28 % rozlohy a 21 %
obyvatel kraje (Program rozvoje Pardubického kraje na období 2012 – 2016, 2011).
V následujících obrázcích (Obr. 1 a 2) jsou zobrazeny vymezené venkovské a městské
regiony v porovnání s vymezenými problémovými regiony na území Pardubického kraje.
Je patrné, že při využití nižší hraniční hodnoty zalidnění (100 obyv./km2) je členění oblastí
méně výrazné, neboť část převážně venkovských ORP nově spadá do kategorie významně
venkovských. Dále je možno nalézt změnu u ORP Pardubice, která se zde již mezi
venkovské neřadí. Tento příklad dokládá skutečnost, že samotné vymezení venkovských
oblastí, je silně ovlivněno zvolenou metodou a hraniční hodnotou (zde hustotou zalidnění),
kdy při jejich změně může docházet k přesunu jednotlivých území, jak mezi venkovskými
kategoriemi, tak mezi kategorií venkovskou a městskou.
Při detailním pohledu na problémové regiony, jež byly vyčleněny v Programu rozvoje
Pardubického kraje, nelze jednoznačně konstatovat, že jsou totožné s venkovskými. Metoda
využitá při jejich vymezení obsahuje rovněž indikátor hustoty zalidnění, avšak jeho váha zde
nebyla dominantní. Mezi venkovské, ať převážně či významně, náleží čtyři z pěti
problémových regionů, konkrétně ORP Hlinsko, Králíky, Moravská Třebová a Svitavy.
Poslední vymezený - ORP Česká Třebová, však náleží do kategorie významně městského
regionu.
Dále je možné povšimnout si, že (v obou variantách) vymezené převážně venkovské
regiony Lanškroun, Litomyšl a Holice, mezi problémové oblasti Pardubického kraje
neřadíme. Např. město Lanškroun sice naplňuje kritéria převážně venkovského regiony
z hlediska hustoty zalidnění, avšak jedná se o rychle se rozvíjející moderní město
s průmyslovými podniky, zajišťujícími poměrně vysokou zaměstnanost obyvatel nejen
samotného města, ale i jeho okolí. Mezi hlavní odvětví, patří elektrotechnický, strojírenský
a papírenský průmysl (Město Lanškroun, 2011). Z důvodu rozvinuté podnikatelské činnosti
v této oblasti je tedy jasný důvod pro její nezařazení mezi problémové.
Tato situace, kdy vymezené problémové regiony nemůžeme jednoznačně ztotožnit
s venkovskými oblastmi a naopak, může být zapříčiněna mnoha důvody. Při vymezování
problémových regionů bylo využito více indikátorů, které mají za cíl zachytit skutečnou
situaci v daném území. Naopak při vyčleňování venkovských a městských regionů byla
brána v úvahu pouze hustota zalidnění, bez důrazu na socio-ekonomické či historické
souvislosti. Z tohoto důvodu jsou za problémové označeny pouze 4 regiony z celkových
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14, resp. 13 venkovských. Zařazení ORP Česká Třebová mezi městské oblasti může být
ovlivněno malou rozlohou katastrálního území a dominantnějším sídlem s vyšším počtem
obyvatel.

Obr. 1: Komparace vymezených venkovských regionů (s užitím hustoty zalidnění
150 obyv./km2) a problémových regionů dle ORP v Pardubickém kraji.
Zdroj: EUROSTAT in Perlín (2009) a Program rozvoje Pardubického kraje (2011).

Obr. 2: Komparace vymezených venkovských regionů (s užitím hustoty zalidnění
100 obyv./km2) a problémových regionů dle ORP v Pardubickém kraji.
Zdroj: EUROSTAT in Perlín (2009) a Program rozvoje Pardubického kraje (2011).
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Problémové regiony vymezené Pardubickým krajem však vykazují obdobné znaky, které
jsou obecně považovány za charakteristické pro venkovské oblasti. Jedná se např. o vyšší
podíl starších obyvatel, vyšší počet vystěhovalých, vyšší míra nezaměstnanosti či menší
počet podnikatelských subjektů v přepočtu na obyvatele.

Závěr
Problémové a venkovské regiony představují rozdílné typy vymezovaných regionů,
u nichž však lze nalézt určité společné znaky. Jedná se o území vykazující podprůměrné
hodnoty socio-ekonomických ukazatelů, často o území vykazující slabou multifunkcionalitu.
Rozvoj těchto oblastí je podporován řadou strategických nástrojů vytvořených
na nejrůznějších územních úrovních. Komplexní řešení specifických problémů, se kterými se
tyto oblasti potýkají, je v zájmu nejen nadnárodních a národních vlád, ale také místních
samospráv či zájmových skupin a spolků.
Vymezení těchto oblastí neupravuje jednotná metodika, ani nelze nalézt jednotné
definice samotných pojmů. Evropská unie pro své potřeby vytvořila metodiku, avšak tu lze
považovat za příliš obecnou a sloužící spíše pro srovnání jednotlivých regionů na úrovni
NUTS II či NUTS III v členských zemích. V České republice se setkáváme s metodikou pro
vymezování problémových regionů pro celé území ve SRR. Ta využívá stejná kritéria pro
mapování problémových oblastí na celém území naší země (na jednotce obcí), což
umožňuje následné srovnávání. Pro regionalizaci rurálních území existuje celá řada přístupů,
ale univerzálně uznávaná metoda pro území našeho státu není stanovena. Často užívanou
je metoda založená na hustotě zalidnění (počet obyvatel na jednotku plochy), se kterou
pracuje v modifikované variantě rovněž OECD a EUROSTAT. Tato metoda je však zatížena
mnoha zkreslujícími faktory, a není proto považována za příliš vhodnou. Její výsledky jsou
ovlivněny využitou územní úrovní, zvolenými hranicemi využitých ukazatelů, ať již pro definici
venkovské obce či pro jednotlivé typy regionů podle hustoty zalidnění. Při její případné
aplikaci je doporučeno zohlednění doplňujících ukazatelů (např. historických, ekonomických,
sociálních), nebo jejich polohy vůči centrům a rozvojovým osám.
Podrobnější vymezování problémových (i venkovských) oblastí dále provádějí jednotlivé
kraje. Dochází tak k přesnějšímu mapování jejich správního území a vytyčování konkrétních
problémů, které se v jednotlivých oblastech vyskytují. To umožňuje následně efektivnější
přijetí potřebných nástrojů a opatření vedoucích k jejich nápravě. Za možnou nevýhodu lze
považovat právě nejednotnost metodiky, kdy není možné srovnání mezi kraji, ani kontrola při
samotném vymezování.
Nelze jednoznačně konstatovat, že jsou problémové regiony lokalizovány v rurálním
prostoru, či dokonce že jsou s venkovskými oblastmi totožné. Na příkladu byly znázorněny
problémové regiony náležící jak do městského (ORP Česká Třebová), tak do jednoho s typů
venkovského regionu (ORP Hlinsko, Králíky, Moravská Třebová a Svitavy). Naopak bylo
možné se setkat s převážně venkovskými regiony, které za problémové považovány nejsou
(ORP Holice, Lanškroun a Litomyšl), neboť nesplňovaly kritéria pro zařazení do této
kategorie. Při vymezování obou typů regionů (venkovských, problémových) lze využít různá
hodnotící kritéria, která mohou být více či méně podobná. Při užití více ukazatelů
u jednotlivých metod, které budou obdobné či stejné, bude i výsledné vymezení dosti
podobné, a naopak. Důležitým faktorem je také územní úroveň, se kterou metody pracují,
a záleží rovněž na samotné zvolené metodě. Všechny tyto faktory finální vymezení
jednotlivých typů regionů významně ovlivňují.
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Hodnocení rezidenční mobility obyvatel vybrané
suburbánní lokality v Pražském metropolitním regionu
Rating of residential mobility of the population in suburban
location in Prague metropolitan region
Martina Kopečná

Abstrakt:
Proces suburbanizace ovlivňuje již více než dvacet let rozvoj obcí v zázemí hlavního města
Prahy. Masivní výstavba a stěhování obyvatel do suburbánních lokalit ovlivňuje jak fyzickou,
tak sociální strukturu těchto obcí. Některé suburbánní lokality jsou poznamenány zvýšenou
rezidenční mobilitou obyvatel více než jiné, což má dopad mimo jiné na samotný rozvoj
těchto obcí. Tento příspěvek se zabývá teoretickým rámcem rezidenční mobility obyvatel
společně s hodnocením ve vybrané suburbánní obci Pražského metropolitního regionu - obci
Květnice. Pro získání výsledků bylo provedeno dotazníkové šetření doplněné
o strukturované rozhovory s vedením obce a dalšími důležitými subjekty. Výsledky
kvalitativního výzkumu za pomoci zohlednění dalších mnoha faktorů (např. životního stylu,
rezidenční preference či životního cyklu domácnosti apod.) poukazují na významnou
diferenciaci uvnitř suburbia. Příspěvek tak přispívá další dílčí částí do diskuze o rezidenční
mobilitě, jejích příčinách a důsledcích pro suburbánní lokality.

Klíčová slova:
rezidenční mobilita, rezidenční stabilita, suburbanizace, Pražský metropolitní region

Abstract:
The process of suburbanization has affected the development of suburban communities
around Prague for nearly twenty years. The massive residential construction and migration of
population to suburban locations affects physical and social structures of these communities.
Some suburban locations are marked by increased residential mobility of the population
more than others, which affects actual development of these communities as well. This paper
deals with the assessment of residential mobility of the population in general, together with
evaluation in selected suburban village of Prague metropolitan region, the village Květnice.
To obtain evaluation was conducted questionnaire survey supplemented by structured
interviews with the leading of village and other important stakeholders. The actual results of
qualitative research by taking into account many other aspects (eg. Lifestyle, residential
preference and life cycle of the household, etc.) point to differences within suburbia. The
paper contributes further sub-part in the discussion on residential mobility, its causes and
consequences for suburban locations.

Key words:
residential mobility, residential stability, suburbanization, Prague metropolitan region
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Úvod
Rezidenční mobilita obyvatel významně ovlivňuje podobu českých měst již několik
desetiletí. V období socializmu převažovaly především řízené urbanizační strategie, v rámci
nichž byla stanovena střediska místního, obvodního a oblastního významu a tomu byly
podřízeny i migrační proudy obyvatel (Musil, 1967). Naproti tomu po roce 1990 a především
od druhé poloviny devadesátých let se stává nejdůležitější procesem, který výrazně změnil
podobu velkých měst a jejich zázemí, proces suburbanizace. Jedná se o stěhování rezidentů
z metropolí do jejich zázemí, které proměňuje podobu jak samotné metropole, tak především
jeho suburbánních lokalit. Masivní stěhování do suburbánních lokalit i dnes stále patří
k nejvýznamnějším procesům, které působí na vývoj těchto obcí. Ovlivňovány jsou jak
z hlediska fyzické, tak z hlediska sociální struktury obyvatel. Vlivem stěhování obyvatel
z měst do menších obcí dochází k šíření městského způsobu života, jelikož si jej nový
rezidenti zachovávají, přestože již v městě nebydlí (Sýkora, 2003; Salomon, 2005). Tomuto
procesu již byla v minulosti věnovaná značná pozornost, a je tak v českých podmínkách
jevem známým a do značné míry již prozkoumaným. Naopak relativně neznámým,
nepoznaným jevem je opětovný návrat obyvatel ze zázemí zpět do města, tzv. proces
reurbanizace. Tento proces nedosahuje v českých podmínkách takové intenzity jako např.
suburbanizace, přesto je nutné věnovat mu pozornost, jelikož se v současnosti stává pro
řadu rezidentů suburbánních lokalit aktuálním.
Cílem příspěvku je přispět k již rozsáhlé diskuzi zabývající se rezidenční mobilitou
dalším příkladem a poukázat na současnou situaci v suburbánních obcích hlavního města
Prahy. Studium rezidenční mobility obyvatel a fluktuace obyvatel metropolitních regionů
včetně procesu reurbanizace napomáhá hlubšímu a přesnějšímu porozumění problematiky
rozvoje a proměny českých měst. Další studie rezidenční mobility může napomoci lepšímu
pochopení příčin a důsledků fluktuace obyvatel jak pro město, tak pro jeho zázemí. Rovněž
může přinést další dílčí poznatky, které rozšíří současné poznání vnitřní migrace.
Rezidenční mobilita obyvatel představuje jedno ze základních témat sociální geografie
města, jelikož poukazuje na vztah mezi sociální strukturou a bydlením obyvatel a mezi
charakterem výstavby a strukturou města (Ley, 1983). Rezidenční mobilita se stejně jako
další koncepty zabývající se sociálními charakteristikami potýká s problémem přesné
definice, jelikož je ovlivněna objektivními vlastnostmi prostředí a osobním vnímáním
prostředí (Gigliotti, 1976). Obvykle je rezidenční mobilitou myšleno stěhování jednotlivců či
domácností na krátké vzdálenosti v rámci určitého regionu (např. okresu). Oproti migraci na
dlouhé vzdálenosti nebývá zpravidla motivována ekonomickými faktory, ale je více spojena
se změnou charakteristik sociálních (Lux a kol., 2006). Rezidenční mobilita obyvatel působí
nejen na samotné rezidenty, ale také se podílí na celkovém vzhledu a podobě daného města
(Knox, Pinch, 2010). Základní vztah mezi rezidenční mobilitou a městskou strukturou je
možné zkoumat pomocí analýzy příčin a důsledků stěhování. Rezidenční mobilita je jedním
z kroků v případě rezidenční nespokojenosti obyvatel s bydlením. Dochází tak nesouladu
bytových potřeb domácnosti (např. růst rodiny) a samotným očekáváním rezidentů, co musí
bydlení splňovat (např. bezpečnost lokality). Potřeby domácnosti jsou ovlivněny nejen
objektivními podněty, ale také subjektivními okolnostmi, např. kvalitou či vzhledem bydlení
(Brown, Moore, 1970).
Proces rezidenční mobility a fluktuace obyvatel nelze chápat pouze jako negativní jev,
přestože řada případových studií dokládá negativní dopady na území. Na druhou stranu je
velice zajímavé sledovat, jaké nové suburbánní oblasti se stávají rezidenčně stabilní a jaké
faktory přispívají ke stabilitě jejich obyvatel. Porozumění těmto potřebám a požadavkům
může přispět udržitelnému rozvoji suburbánních lokalit velkých měst. Nově přistěhovalí
rezidenti se mohou postupně socializovat a začlenit se do struktury původních obyvatel
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a identifikovat se s novou společností. Sociální identifikace s novým prostředím a komunitou
napomáhá vytváření rezidenčně stabilních lokalit.
Přestože narůstá autorů i literatury zabývající se rezidenční mobilitou, představuje stále
málo prozkoumanou oblast migrace. V současnosti se ale objevuje řada nových
případových studií zkoumající nejrůznější sféry rezidenční mobility obyvatel, např. vztah
rezidenční mobility a trhu s realitami (Kemp, Keoghan, 2001), migračním chováním rezidentů
rozličných skupin obyvatel např. mladých, který se osamocují a opouští bydlení u rodičů
(Clark, Mulder, 2000; Mulder, Clark, 2000), migrační pravidelnosti v mobilitě seniorů
(Warnes, 1993, Fokkema, 1996) či etnických menšin (Bonvalet a kol., 1995; Bolt, 2001).
Zároveň se rozrůstá i základna objasňující teoretické pojmy a koncepty či empirické modely
rezidenční mobility (Lu, 1998; Skaburskis, 1999; Lee a kol., 2000; Nordvik, 2001).
Evropský a americký přístup ke studiu rezidenční mobility obyvatel představuje dvě
odlišné oblasti zájmu. Evropští vědci se zaměřují více na rezidenční mobilitu obyvatel na
mikroúrovni, na úrovni domácností a na stresory, které rezidenční mobilitu obyvatel
podmiňují. Rezidenční mobilitou je rozuměno stěhování obyvatel na krátkou vzdálenost,
která jen málokdy bývá motivována ekonomickými faktory a změnou pracovního místa, ale
ve většině případů souvisí se změnou bydlení obyvatel. Jednoznačné vymezení krátké
vzdálenosti neexistuje, obecně se považuje stěhování v rámci jednoho regionu (Gregory D.
a kol., 2009, Lux a kol., 2006). Rezidenční mobilita obyvatel může být sledována na různých
úrovních, v rámci obce, města, metropolitního regionu, okresu či kraje. Značnou pozornost
si od poloviny devadesátých let vysloužilo stěhování z města do jeho zázemí, tedy proces
suburbanizace. Vlivem mohutného a často nekontrolovaného rozmachu bytové výstavby
v zázemí velkých měst dochází často k výrazné proměně nejen suburbánních obcí, ale také
měst, ze kterých obyvatelé odchází. Proměňuje se nejen fyzická podoba lokalit, ale také
sociální struktura obyvatel (Ouředníček, Temelová, 2008). V případě významného nárůstu
rezidenční mobility se mohou lokality stát fluktuačními, což sebou může nést řadu
negativních dopadů (např. nezájem rezidentů o prostředí obce, nedostatečná infrastruktura
obce apod.).
Naproti tomu, výzkum ve Spojených státech se zaměřuje při studiu rezidenční mobility
více na vztah rezidenční mobility a volného trhu s byty jaké jsou tržní síly, které rezidenční
mobilitu ovlivňují. Vládní regulace se zde projevuje v mnohem menší míře než
v Severozápadní Evropě (Dielman, 2001). Z hlediska výzkumu převažují ekonomické modely
a síla trhu s bydlením. Příkladem modelování rezidenční mobility ve vztahu k trhu s bydlením
představují studie DiPasquale a Wheatona (1996).
Studium rezidenční mobility ukázalo na určité pravidelnosti a zákonitosti v rezidenční
mobilitě obyvatel. Na základě případových studií byly identifikovány a potvrzeny určité
pravidelnosti v procesu rezidenční mobility a dalších charakteristik (faktorů) (Dielman, 2001).
Byla prokázána silná korelace mezi mírou rezidenční mobility a fází životního cyklu rezidentů
(Rossi, 1955; Golledge, Stimson, 1997). Jednotlivé fáze životního cyklu (odchod od rodičů,
svatba, založení rodiny, rozvod, odchod do důchodu apod.) jsou spojeny s určitými
požadavky na typ a kvalitu bydlení což se odráží také to v míře rezidenční mobility.
Z pohledu věku patří mezi nejmobilnější skupinu obyvatel mladí ve věku mezi 20 a 35 lety
(Mulder, Hooimeijer, 1999). Míra rezidenční mobility je ovlivněna velikostí a typem vlastnictví
bydlení. Rezidenti bydlící ve velkých bytových jednotkách vykazují nižší míru rezidenční
mobility a stejně tak vlastníci bytových jednotek oproti nájemníkům (Dielman, 2001).
V českém prostředí, které nepatří k výrazně mobilním společnostem (Vandenbrande 2006)
znamená koupě bytové jednotky většinou usazení rezidentů na daném místě.
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Nově přistěhovalí rezidenti suburbánních oblastí jsou vystaveni řadě faktorů, které
ovlivňují jejich rezidenční mobilitu, resp. stabilitu, jedná se např. o naplnění očekávání
kladené na nové bydlení (Brown, Moore, 1970). V případě, že nejsou očekávání naplněna,
může dojít až k dalšímu přestěhování. V případě nespokojenosti s některými aspekty
suburbánního prostředí se rezidenti mohou přestěhovat dále na venkov nebo se mohou
vracet zpět do města a stát se tak součástí reurbanizace. Tedy procesu, kdy dochází
k opětovnému návratu obyvatel ze zázemí města do centra města. Proces reurbanizace
může být rovněž brán jako reakce velkých měst na desurbanizační procesy. Faktory, které
pozitivně ovlivňují reurbanizaci jsou např. snahy vedení měst o rehabilitace centrálních míst
města, gentrifikace apod., tedy aktivity, které se snaží učinit město opět atraktivní pro život.
Reurbanizace je často spojena se snahami politické reprezentace o znovuoživení center
velkých měst (Van den Berg a kol., 1982). Podobně jako všechny migrační procesy mění
také demografickou strukturu měst (Haase a kol., 2008). Oproti ostatním vývojovým fázím
města ovšem nedosahuje proces reurbanizace takové intenzity jako např. proces
suburbanizace (Champion, 2001). V zemích západní Evropy (např. Londýně či Paříži) již
v minulosti proces reurbanizace proběhl, s jistým zpožděním k němu došlo i v metropolích
jižní Evropy, jako např. Římě, Miláně či Athénách (Lopéz-Gay, 2011).
Délka setrvání nově přistěhovalých rezidentů v suburbánních lokalitách se projevuje
v jejich socializaci, tedy postupného začleňování do místní společnosti. Zvyšuje se tím jejich
angažovanost a zapojení do místního života (Keller, 2004). V souvislosti se socializací
rezidentů v rámci nové skupiny (původní rezidenti) je důležitým aspektem také sociální
identita nových rezidentů. Socializace i sociální identita nových rezidentů jsou důležité pro
stabilní rozvoj lokalit. Délka setrvání v lokalitě přímo úměrně působí na rezidenční stabilitu
obyvatel (Kasandra, Janowitz, 1974). V případě, že se nově přistěhovalí rezidenti začlení do
původní společnosti obce, mohou převzít část jejich charakteristik a utvoří se jejich sociální
identita v rámci daného společenství. Člověk je ve svém životě členem nejrůznějších skupin
či společenství, ale pouze některé na nás působí tak, že přejímáme část jejich charakteristik.
Sociální identita je individuální pojetí sebe sama odvozené od členství v různých sociálních
skupinách (Hogg, Vaughan, 2002).
Pro řadu autorů je nejdůležitějším faktorem ovlivňující rezidenční mobilitu fáze
životního cyklu (Rossi, 1980; Golledge, Stimson, 1997). Rezidenti v jednotlivých fázích mají
odlišné požadavky na typ a kvalitu bydlení. Například rodina s dětmi bude mít jiné požadavky
než mladý bezdětný pár, který se akorát osamostatnil od rodičů. Mezi další významné faktory
ovlivňující rezidenční mobilitu patří socioekonomický status. Určitý socioekomonický status
klade požadavky také na kvalitu a typ bydlení. Uvedené faktory však ve většině případů
nepůsobí samostatně, ale dochází k jejich propojení (Kopečná, Špačková, 2012).

Případová studie: obec Květnice
Pro lepší pochopení rezidenční mobility byla provedena případová studie zaměřující se
na analýzu přestěhování rezidentů do obce, jejich plány na další stěhování a příčiny tohoto
stěhování. Bylo provedeno dotazníkové šetření v obci Květnice v okrese Praha- východ
a následně strukturované rozhovory s vedením obce a dalšími důležitými subjekty. Do
dotazníkového šetření byla zahnuta veškerá výstavba postavená po roce 1995, kdy
postupně začala individuální výstavba rodinných domů. Obec Květnice patří z hlediska jejího
rozvoje do prvního pásma z hlediska suburbánního rozvoje a nárůstu počtu obyvatel obce
(Špačková, Ouředníček, Novák, 2012). V případové studii byla zkoumána rezidenční mobilita
resp. stabilita nově příchozích obyvatel a důvody jejich případného dalšího stěhování z obce.
Oslovení rezidenti se přestěhovali průměrně 2,7x za dosavadní život. Většina nově
přistěhovalých obyvatel se do obce přestěhovalo na přelomu tisíciletí z hlavního města, stali
se tak součástí nejvýznamnějšího městotvorného procesu, procesu suburbanizace. S tím
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souvisí i fakt, že se nejvíce respondentů přestěhovalo z bytů do rodinných domů. Nová
výstavba je tvořena převážně rodinnými domy, v obci se nachází 29 řadových domů.
V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno celkem 337 domácností z celkových
366 nově postavených rodinných či řadových domů. Zvolená metoda osobního dotazování
a případné vhození dotazníku do poštovní schránky a následné vyzvednutí napomohlo
relativně vysoké návratnosti šetření a to 38 % (141 získaných odpovědí). Dotazníkové
šetření potvrdilo, že z hlediska sociodemografického patří noví rezidenti ve vzdělanosti do
nadprůměrných hodnot oproti celkové vzdělanostní struktuře obce. Z hlediska věkového
nepředstavují respondenti výrazně mladší skupinu rezidentů, jak tomu jinak v rámci
suburbánních lokalit bývá (Puldová, Ouředníček, 2006).
V současnosti se objevují signály ukazující na nespokojenost rezidentů s bydlením
v suburbánních lokalitách. Dochází k jejich opětovnému přestěhování do hlavního města.
Stávají se tak součástí procesu reurbanizace a některé lokality se vlivem jejich odchodu
mohou stát fluktuačními. Při tomto procesu dochází k obnově obytných funkcí v centrální
části města (Champion, 2001), nárůstu počtu obyvatel v této části a naopak k poklesu počtu
obyvatel v zázemí města (Musil, 2010). Z oslovených obyvatel obce se plánuje
v následujících 5 - 7 letech opět přestěhovat zhruba 27 % respondentů, což odpovídá i jiným
šetřením s obdobným zaměřením (Kopečná, Špačková, 2012; Temelová a kol., 2007).
Před hodnocením rezidenční mobility obyvatel vybrané lokality je důležité pochopit
hlavní důvody respondentů, které je vedly k přestěhování do obce Květnice. V případě, že
jejich důvody a očekávání byla naplněna, stávají se tak rezidenčně stabilními a nemají
tendenci se dále stěhovat. Mezi důvody přestěhování jednoznačně dominuje touha žít ve
vlastním bydlení/mít zahradu, kterou zvolilo téměř 75 % respondentů. Tento důvod patří
obecně k nejvýznamnějším. Mezi další důvod patřilo často založení nebo růst rodiny, kdy
respondenti potřebovali rozsáhlejší bydlení a často tak volili rodinné domy s vlastní
zahradou. S ohledem na to, že značná část respondentů se přestěhovala z bytů, patřil mezi
významný důvod stěhování špatná kvalita předchozího bydlení.
V rámci studie byly zjišťovány i hlavní důvody, které by vedly respondenty k dalšímu
stěhování, tedy s čím jsou v obci výrazně nespokojeni. Rychlá a nekontrolovaná výstavba
řady rodinných domů v obcích, které nedokázaly stejně rychle reagovat na nárůst počtu
obyvatel, způsobil, že většina suburbánních obcí se potýká s absencí jakýchkoliv služeb
a obchodů. Tento důvod patří k významným překážkám v životě jejich rezidentů a vede část
z nich k úvahám o další přestěhování. Necelých 42 % respondentů jej považuje za stěžejní
důvod vedoucí k jejich přestěhování pryč z obce. Respondenti žijící v řadových domech jsou
nespokojeni s jeho kvalitou a rádi by žili v jiném typu zástavby a to v rodinných domech.
Suburbánní obce se také potýkají s nedostatečnou kvalitou dopravní infrastruktury a její
současný stav neodpovídá zvýšené zátěži kvůli novým rezidentům. Ti jsou často odkázáni
pouze na osobní vozidla, jelikož kvalita městské hromadné dopravy je nedostačující.
V souvislosti s tím, je 31 % respondentů nespokojeno s dopravní dostupností do jejich
zaměstnání. Jelikož značnou část nových rezidentů tvoří mladé rodiny s malými dětmi,
vzrostla rovněž potřeba umístění značného množství dětí do mateřských a základních škol.
Jejich kapacita je však nedostatečná. Vedení obce sice plánuje výstavbu nové mateřské
školy, avšak nemá na ní dostatečné finanční prostředky.
Součástí šetření byla také otázka zjišťující cílovou destinaci potenciálně mobilních
rezidentů. Zda jsou spokojeni s životem v suburbánní obci či se plánují vrátit zpět do města.
Z celkového počtu potenciálně mobilních respondentů se zhruba polovina z nich plánuje
vrátit do hlavního města a polovina je nespokojena pouze se současným stavem a plánují se
přestěhovat do jiné suburbánní obce.
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Shrnutí
Zvýšená fluktuace obyvatel neumožňuje rezidentům vytvořit si pevnou vazbu k novému
bydlení a těmto rezidentům často nezáleží tolik na místě, ve kterém žijí (Potočný, 2006).
Přestože byla provedena případová studie pouze v jedné obci, lze zde spatřit již určité
podobnosti s jinými šetřeními, které naznačují, co jsou hlavní příčiny dalšího stěhování
rezidentů. Upozornění na tyto důvody a hlavně řešení těchto problémů může napomoci
pozitivnímu rozvoji suburbánních obcí díky snížení fluktuace jejich rezidentů.
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Systém ustanovování místních politických sborů jako
faktor společenského rozvoje
The system of appointment of local political bodies as
a factor of social development
Radek Kopřiva, Sylvie Kotásková

Abstrakt:
Příspěvek je věnován oblasti reprezentace společenských a politických zájmů obyvatel
vybraných obcí. Političtí představitelé, kteří mají klíčový vliv na rozhodování v rámci
subnacionálních úrovní politiky, bývají z hlediska endogenních činitelů místního či
regionálního rozvoje obvykle považováni za jedny z nejvýznamnějších. V tomto kontextu se
ukazuje jako důležité téma ustanovování místních politických sborů. Zásadním faktorem
personálního obsazení politických zastupitelstev je podoba volebního systému. Právě
normativní zakotvení komunálního volebního systému v ČR, které je východiskem
konferenčního příspěvku, bývá považováno za problematické z hlediska jeho reálných
konsekvencí. Smyslem je na případu obcí správního obvodu města Vodňany posoudit, do
jaké míry je na základě užitých preferenčních hlasů ustanovená reprezentace výsledkem
voličských zájmů a jakým způsobem je volební chování obyvatel obcí deformováno volebním
systémem.

Klíčová slova:
volební systém, obecní rada, komunální volby, volební chování, preferenční hlasování,
Vodňany

Abstract:
This paper is devoted to the field of representation of social and political interests of the
residents of selected municipalities. Political representatives who have a key influence on
decision-making within the sub-national political levels are generally considered those that
are the most important from the viewpoint of endogenous factors in terms of local or regional
development. In this context, the issue for the appointment of local political bodies appears
important. A major factor in the staffing of political councils is the form of the electoral
system; the normative anchoring of the municipal electoral system in the Czech Republic,
which is the basis of this conference contribution, is usually perceived as problematic in
terms of its real consequences. Using the case of the municipalities of the administrative
district of the city Vodňany, the purpose is to assess to what extent the representation
appointed on the basis of applied preferential votes is the result of voter interest, and how the
voting behaviour of citizens of municipalities is distorted by the electoral system.

Key words:
electoral system, municipal board, municipal elections, electoral behavior, preferential vote,
Vodňany
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Úvod
Mezi endogenní faktory, které bývají zmiňovány v souvislosti s rozvojem regionů, bývají
právem řazeny aktivity představitelů místní politiky. Územní samospráva českých municipalit
je postavena zejména na rozhodování místních zastupitelských orgánů. V této souvislosti je
tedy zřejmé, že volba zastupitelů je jedním z důležitých aspektů územní samosprávy nejen
z hlediska reprezentace politických zájmů, ale také místního rozvoje.
Volební systém používaný v České republice při volbě zastupitelstev obcí, voličům umožňuje
(v ČR jako jediný volební systém) relativně variabilní výběr preferovaných kandidátů. Míra
otevřenosti kandidátních listin dává voliči v rámci volby možnost preferovat kandidáty
různých politických subjektů, které se uchází o zastupitelské mandáty, a to až do výše počtu
mandátů, které jsou rozdělovány ve volebním obvodu. Vzhledem ke konstrukci celého
volebního systému, jehož prostřednictvím dochází k transformaci voličských hlasů do podoby
voleného zastupitelstva dané obce, je však otázkou, zda mohou voliči zásadně ovlivnit
personální zastoupení místního politického sboru.
Problematika volebního chování je jedním z častých předmětů zájmu sociálních věd
a v zemích s dlouhodobou demokratickou tradicí, patří mezi dostatečně probádané.
Charakteru hodnotových postojů je pozornost věnována také v prostředí české společnosti.
I přes relativně krátké období, které je spojeno s pořádáním svobodných voleb, byla v ČR
prokázána uplatnitelnost některých interpretativních modelů volebního chování. Při volbě
politického orgánu na parlamentní úrovni byl např. prokázán vztah mezi sociální strukturou
a volebním chováním (např. Matějů, Vlachová 2000 nebo Vlachová, Řeháková 2007).
Prokázána byla v českém prostředí existence dlouhodobé emocionální vazby voličů
k politickým stranám (např. Vlachová 2003 nebo Linek 2009). Zkoumány byly také rozdíly ve
volebním chování v meziregionální komparaci. Tyto práce volebních geografů prokázaly
heterogenitu volebního chování právě z hlediska rozličných regionů ČR (např. Pink, Kabát
2002). Pozornost ovšem byla věnována také vlivu volebního systému na volební chování
(Lebeda 2007).
Prací, které by se však věnovaly komunálnímu volebnímu systému a jeho účinku při
transformaci zájmů voličů a jejich volebního chování do volených zastupitelstev, je zatím
relativně málo. Normativnímu vývoji komunálního volebního systému se v minulosti věnoval
Outlý (2003). Specifičností a zejména problematičností tohoto volebního systému se zabýval
Tomáš Lebeda. Komunální volební systém je relativně složitým mechanismem. Jeho
složitost je limitou, která do určité míry brání pochopení jeho účinků. Systém sice budí dojem
otevřenosti ke zvolení jednotlivců (v souvislosti s možnou variabilitou udělení preferenčních
hlasů – jak bylo také uvedeno výše), ve skutečnosti je však důležité a často rozhodující
postavení kandidátů na listině volební strany. V českých obcích je tak vcelku běžné, že
zvolenými kandidáty jsou lidé, kteří zdaleka nezískali největší množství preferenčních hlasů.
Naopak nejvíce preferovaní kandidáti, ovšem ze spodních pater stranických listin, mnohdy
mandát zastupitelů obce nezískají. Tato kontroverznost systému navíc podle Lebedy není
voličům dobře známa. „Ti pak mohou hlasovat v dobré víře pro kandidáty, kteří sice nebudou
zvoleni, ale jejich hlasy přispějí k zisku mandátů jejich stranických kolegů na předních
místech kandidátní listiny“ (Lebeda 2009).
Deformující účinky má však komunální volební systém především za předpokladu, že
voličstvo nezná jeho charakter a preferenčními hlasy v rámci volebního aktu skutečně
panašuje1. To však není jediný způsob vyjádření volebního zájmu voličem. Voliči se vedle
výběru různých kandidátů více kandidátních listin mohou rozhodnout také pro volbu jedné

1

Panašováním se rozumí způsob personalizované volby (tedy výběr konkrétních kandidátů) v rámci
poměrného volebního systému.
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stranické kandidátky, která tím od voliče získá všechny jeho hlasy 2. Třetím nabízejícím se
způsobem volby je kombinace předchozích alternativ, tedy podpora více kandidátů různých
volebních subjektů a zároveň zbylými hlasy (do počtu rozdělovaných mandátů v rámci
volebního obvodu) volba vybrané strany. Ať však voliči vyberou jakoukoliv techniku ze tří
nabízejících se, vždy platí, že hlasy pro kandidáty jsou primárně hlasem pro kandidující
volební stranu. Mandáty obdržené stranou jsou přidělovány kandidátům postupně dle jejich
pořadí na listině. Ke změně pořadí kandidátů na listině může dojít pouze za předpokladu, že
některý kandidát (někteří kandidáti) dosáhnou tolika hlasů, že jejich počet činí alespoň 110%
hlasů oproti průměru hlasů na jednoho kandidáta na listině. Volič, který normativní nastavení
systému voleb zastupitelstev obcí a jeho reduktivních účinků zná, pravděpodobně vytěsní ze
svého volebního chování kandidáty, kteří se ucházejí o mandát z nevolitelných míst
kandidátních listin 3, na kterých se (naopak) z volitelných míst o mandát ucházejí kandidáti,
které si v zastupitelstvu nepřeje. Také se nabízí možnost, že všemi hlasy podporuje jeden
kandidující subjekt, a to takový, na jehož volitelných místech se o mandát ucházejí kandidáti,
které volič považuje za vhodné reprezentanty jeho politických zájmů. Ať už je však podoba
volebního systému jakkoliv významným činitelem volebního chování voličů v komunálních
volbách, je zřejmé, že volební systém deformuje volební preference každého voliče.
Pokud se týče výzkumu volebního chování elektorátu v rámci voleb zastupitelstev obcí,
jeho rozhodující limitou je nedostatek dat, na jejichž základě by bylo možné volební chování
posoudit. Data, která jsou k dispozici díky Českému statistickému úřadu, dávají přehled
pouze o výsledku voleb za jednotlivé obce a o distribuci preferenčních hlasů pro jednotlivé
kandidáty, kteří se ucházejí o zastupitelský post. Analýza preferenčních hlasů je proto při
studiu volebního chování a účinků komunálního volebního systému jednou z nemnoha
příležitostí, které se nabízejí. Vzhledem k volnosti hlasování, kterou volič při užití
preferenčních hlasů má, vedou závěry takových analýz pouze k orientačním závěrům.
Z volebních dat totiž není zřejmé, zda množství preferenčních hlasů jednotlivých kandidátů
pramení z „přímé“ podpory voličů nebo volby celé volební listiny.
S preferenčními hlasy pro kandidáty pracoval při snaze interpretovat vývoj komunálních
stranických systémů také Stanislav Balík. Ten v této souvislosti uvádí metodu, kterou nazývá
jako metodu volitelných míst (Balík 2009). Ta je orientována na kandidáty, kteří získali
mandát zastupitele obce z nevolitelného místa listiny (tzv. preferenční zastupitelé). Balík
svoji pozornost věnoval obcím okresu Šumperk v rámci voleb mezi roky 1996 a 2006.
Závěrem byl poznatek o stabilitě podílu preferenčních zastupitelů ve dvou třetinách
zkoumaných obcí 4, a to bez ohledu na jejich stranickou příslušnost.
Obdobný přístup Balík využil také v případě analytické práce zaměřené na výsledky voleb
místních zastupitelstev v roce 2010 v obcích okresů Chrudim a Šumperk a dále statutárních
měst (Balík 2012). Ukázalo se, že ve venkovských okresech se volební chování z hlediska
užití preferenčních hlasů vůči jednotlivým stranám příliš neliší (srovnání okresů Chrudim a
Šumperk). V případě statutárních měst se však volební chování částečně liší a to vůči
kandidátům za ČSSD. Dlouhodobá komparace pak přinesla poznatek o kontinuálním vzrůstu
využívání preferenčních hlasů v obcích okresu Šumperk.
Preferenční hlasy pro kandidáty a pozice kandidátů na listině byly základem práce
Jakuba Šedy (Šedo 2009). Ten se věnoval výsledkům komunálních voleb v letech 2002
a 2006 v osmi městech České republiky 5. Kandidáti byli z hlediska preferenčních hlasů
V případě, že kandidátní listina není plně obsazena, strana získává od voliče právě tolik hlasů, kolik
kandidátů se uchází o mandát z této stranické kandidátní listiny.
3
Nevolitelným místem se rozumí pozice kandidáta na listině, která by nevedla k získání zastupitelského
mandátu, pokud by mandáty byly přidělovány pouze dle pořadí kandidáta na listině.
4
Stabilita byla vymezena zvolením přibližně jednoho kandidáta z nevolitelného místa listiny
prostřednictvím preferenčních hlasů.
5
Čtyři města byla vybrána ve velikostní kategorii 15 až 40 tisíc obyvatel a čtyři ve velikosti nad 50 tisíc
obyvatel.
2
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posuzování dle jejich pozice na listině a dosažení 110% hlasů oproti průměru hlasů na
jednoho kandidáta listiny. Volební podpora byla posuzována nejen dle tohoto normativního
kritéria, ale také za předpokladu, že by tato mez nebyla legislativně nastavena a jediným
kritériem by bylo množství preferenčních hlasů. Práce prokázala stabilizující účinky
preferenčních hlasů vzhledem k personálnímu obsazení místních zastupitelstev.
Jiná práce zaměřená na preferenční hlasování coby faktoru stability místního politického
prostředí (Kopřiva 2012) je zaměřena na možné diference ve volebním chování voličů
v komunálních volbách na základě analýzy dat z dotazníkových šetření a standardizovaných
rozhovorů a dále volebních dat. Práce došla k závěru, že podpora celých listin kandidujících
politických subjektů je v komunálních volbách nejčastější technikou užité volební techniky.
Využitím statistických metod byl prokázán stejný závěr také v případě obcí okresu Louny a
měst s počtem voličů vyšším než 10 tisíc v ústeckém kraji, a to bez ohledu na velikost
zkoumaných municipalit (byť užití preferenčních hlasů je v malých obcích vyšší). Velikost
obce je důležitým činitelem také v případě vztahu mezi počtem kandidujících subjektů v obci
a podoby použité techniky volby. V případě větších municipalit je volební rozhodnutí
zpravidla spojováno s listinami politických stran národně relevantního charakteru. V případě
menších municipalit nemá charakter kandidujícího subjektu zásadní vliv na formu hlasování.

Cíl a metodika
Cílem článku je posoudit využitelnost dat o preferenčních hlasech pro kandidáty
ucházející se o mandáty v rámci komunálních voleb v České republice při studiu volebního
chování elektorátu. Východiskem pro práci je kritický postoj vůči specifičnosti komunálního
volebního systému, která se projevuje transformací voličských hlasů do podoby voleného
místního sboru. Volební systém je v tomto kontextu kritizován zejména pro jeho účinky, které
nejsou odrazem zájmů voličstva. Práce je vytvořena na základě dat o volbách do obecních
zastupitelstev v roce 2006 a 2010, která byla získána díky Českému statistickému úřadu
(dostupné na www.volby.cz). Data jsou podrobena analýze prostřednictvím jednoduché
statistické metody (variační koeficient) a vzájemné komparaci.
Výběrovým souborem, se kterým je pracováno, jsou obce správního obvodu Vodňany –
obce s pověřeným obecním úřadem. Správní obvod Vodňany se nachází v Jihočeském kraji,
okrese Strakonice. V tomto správním obvodu je 17 obcí. Velikostní kategorie obcí je zde
zastoupena od 39 obyvatel až téměř k 7 tisícům obyvatel. Dvě obce mají status města.
Výběr správního obvodu Vodňany byl záměrný, jsou zde zastoupeny malé obce s pouze
nezávislými kandidáty, obce, kde se setkáváme s neuceleným spektrem parlamentních stran
a obce, kde jsou zastoupeny téměř všechny parlamentní strany.

Analytická část
Je-li vycházeno z výše uvedeného Lebedova předpokladu, že většina voličů nezná
konsekvence působení komunálního volebního systému, lze uvažovat, že preferují kandidáty
jednotlivých listin v představě, že jejich volební podpora zvýší naději na jejich zvolení úměrně
váze daného hlasu. To ovšem platí pouze tehdy, pokud voličstvo preferenční hlasy v rámci
volebního aktu skutečně využívá. Stejně tak je možné domnívat se, že elektorát se většinově
v rámci volebního chování přiklání k volební podpoře jednoho volebního subjektu. To nelze
zpochybnit ani argumentací blízkosti sociálního prostředí, v kterém se volič nachází,
a z které pramení znalost místních kandidátů (obzvláště pak v případě malých obcí).
Z přehledu preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty, které jsou k dispozici díky Českému
statistickému úřadu, jehož povinností je publikovat sečtené výsledky voleb, ovšem nelze
přímo zjistit, jaká je míra využití preferenčních hlasů v rámci komunálních voleb. Z celkového
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množství preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty nelze vyčíst, jaký je poměr hlasů voliči
přímo udělených coby preferenčních a kolik jich získávají jako členové kandidátní listiny od
voličů, kteří se rozhodli zakřížkovat celou kandidátní listinu volební strany. Nepřímo si však
obrázek o převažující technice volby učinit lze. Je zřejmé, že při značném rozptylu výše
preferenčních hlasů kandidátů oproti průměrné hodnotě hlasů na jednoho kandidáta na
listinách stran voličstvo preferenční hlasy skutečně využívá. V opačném případě (malá míra
rozptýlení preferenčních hlasů) pak platí, že voličstvo se většinově přiklání k podpoře celých
stranických listin. Nepřímo tím lze také zjistit, jak zásadním způsobem se rozchází zájmy
voličů z hlediska volených kandidátů v porovnání se skutečným personálním obsazením
obecního zastupitelstva. V případě, že voliči podporují celé listiny stran, příliš nehodnotí, jaké
bude zastoupení jimi volené strany v zastupitelstvu. Pro takové voliče nejsou normativně
nastavené účinky volebního systému zásadním problémem. V případě převládající
preferenční volby ovšem může komunální volební systém působit do značné míry proti
zájmům voličů. V případě, že volič preferuje kandidáta listiny, na které by nikdy nevolil
kandidáty z volitelného místa, volební systém dokonce může účinkovat v jeho pohledu
kontraproduktivně. Voličův hlas pro jím voleného kandidáta je s velkou pravděpodobností
hlasem právě pro kandidáta z volitelného místa.
V případě voleb, které proběhly v roce 2010 v obcích správního obvodu Vodňany - obce
s pověřeným obecním úřadem, lze míru užití preferenčních hlasů posoudit na základě
výpočtu variačních koeficientů preferenčních hlasů za jednotlivé kandidáty a strany. Jejich
hodnotu ukazuje za jednotlivé obce a kandidující subjekty Tabulka 1.
Tabulka 1 – Variační koeficient – volby do místního zastupitelstva 2010
Bavorov
VK
Bílsko
VK
Budyně
VK

Číčenice
VK
Drahonice

ČSSD

KSČM

ODS

SNK – ED

SV SOS

4

4

3

2

2

0,54

0,44

0,38

0,46

0,41

SNK 1

SNK 2

4

1

0,48

0,58

SNK obce
Budyně
6
0,36
Nezávislí
Číčenice

Pro
Číčenice
společně

4

3

0,29

0,24

SNK
Drahonice
9

VK
Hájek
VK
Chelčice
VK

0,07
SNK Hájek

TOP 09

4

1

0,27

0,22

Starostové
a nezávislí

TOP 09

3

4

0,6

0,6
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Krajníčko

9 kandidátů samostatně
7 mandátů

Krašlovice
VK
Libějovice
VK
Měkynec
VK
Pivkovice

Jiří Kub

KDU-ČSL

0

7

nelze

0,26

Za rozvoj
obce 1

Za rozvoj
obce 11

5

4

0,37

0,48

SNK A

SNK B

3

2

0,21

0,3

Nezávislí
Pivkovice
7

VK

0,32

Pohorovice

SNK

VK

0,28

7

Skočice

KDU-ČSL

Prosperita
pro obce

Skočice

4

2

1

VK

0,58

0,45

0,61

Stožice

ODS

SNK 1

SNK 2

SNK 3

2

3

3

1

0,23

0,58

0,87

0,83

Strana za
zkrášlení
obce

TOP 09

6

1

0,12

0,39

ČSSD

KSČM

ODS

Str.
soukrom.
ČR

Strana
venkova

2

1

3

0

5

1

3

6

0,27

0,24

0,13

0,46

0,16

0,43

0,31

0,11

VK

Truskovice
VK

Vodňany
VK

Vod. nepol. Vodňany –
Sdruž. a
město krále
Tradice
J. Luc.

Vodňany
pro změnu

Zdroj: Vlastní výpočet na základě volebních dat Českého statistického úřadu

Hodnoty variačních koeficientů ve výši do 0,2 ukazují na nízkou míru rozptýlení
preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty oproti průměrné hodnotě hlasů na jednoho
kandidáta na listině. V obcích správního obvodu Vodňany se o voličské hlasy ucházelo 39
politických subjektů s více kandidáty na listině. Nízká hodnota variačního koeficientu (do 0,2
včetně) byla zjištěna u pěti kandidátních listin. Je tím jasné, že volební podpora většiny
politických subjektů vzniká především na základě tzv. panašování (výběru různých kandidátů
více listin). Výjimku tvoří právě pět zmíněných listin, u nichž je velmi pravděpodobné, že
většinu hlasů tyto strany obdržely díky podpoře celé listiny strany.
Je-li hodnota variačního koeficientu vyšší než 0,2, zpravidla se ukazuje, že množství
preferenčních hlasů pro nejúspěšnějšího kandidáta je oproti nejméně úspěšnému více než
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dvounásobné. Podpora této stranické kandidátky tak zjevně vzniká ani ne z poloviny volbou
celé listiny strany. Voličů křížkujících různé kandidáty stran však může být ještě více, protože
dané straně udělí preferenčních hlasů zpravidla jen několik.
V případě stran, u nichž vypočtený variační koeficient z preferenčních hlasů pro její
kandidáty dosáhl hodnoty vyšší než 0,3, již nelze pochybovat, že větší část volebního zisku
této strany pramení z panašování voličů. Při celkovém pohledu na výsledky voleb dle počtu
preferenčních hlasů pro kandidáty tak lze jednoznačně tvrdit, že volební výsledek stran je
dán v převažující míře podporou jejích jednotlivých kandidátů a nikoliv celé stranické listiny.
Otázkou však zůstává, jaký je vztah formy hlasování voličů vzhledem k charakteru
volených politických subjektů a politického prostředí. Ze dvanácti sledovaných obcí, v nichž
kandidovalo více listin politických subjektů než jeden (nejsou též brány v úvahu listiny
jediného kandidáta) platí v osmi případech, že strana s největší volební podporou má
nejméně rozptýlené výše preferenčních hlasů vzhledem k průměrné hodnotě. Z výsledků
variačních koeficientů však nelze vysledovat, že by v obcích s nejvíce pluralitním politickým
prostředím (soudě alespoň dle počtu kandidujících stran) dosahovaly nejúspěšnější
kandidující strany nízkých hodnot variačních koeficientů. Z obcí výběrového souboru,
v kterých kandidovaly alespoň čtyři volební strany, dosahuje vítězný politický subjekt nízké
hodnoty variačního koeficientu jen v jediném případě. Tím je největší obec výběrového
souboru Vodňany. Nízkých či středních hodnot variačního koeficientu v tomto případě
dosahují také ostatní strany, které byly ve volbách úspěšné a získaly alespoň jeden politický
mandát. Tomu se však dá snadno porozumět. Jedná se o obec, kterou lze v českých
podmínkách vnímat vzhledem k její velikosti dané počtem obyvatel (necelých sedm tisíc)
jako středně velkou. V případě takto velkých municipalit již lze očekávat, že část voličstva
nesleduje důsledně místní politický proces, nezná většinu kandidátů a v rámci voleb se
rozhoduje na základě znalosti politického subjektu, nikoliv kandidátů. Ve svém volebním
chování pak tenduje k podpoře celé listiny volební strany. Relevantní závěr by ovšem bylo
možné utvořit pouze na základě studia většího množství středně velkých a velkých měst ČR.
Všechny ostatní obce včetně těch, kde kandidovaly alespoň čtyři volební subjekty (Bavorov,
Stožice), lze považovat za tak malé, že voličstvo ve valné většině zná místní politické
prostředí a při volbě se obvykle uchyluje k výběru kandidátů, nikoliv podpoře celé listiny
volební strany. S volebními subjekty, u nichž byla vypočtena hodnota variačního koeficientu
na nízké úrovni (do 0,2) se tak lze v případě malých obcí správního obvodu Vodňany setkat
jen ve dvou případech. Jeden navíc v obci, kde kandiduje jediný subjekt s počtem kandidátů,
který se rovná počtu členů zastupitelstva a z hlediska logiky volebního systému tak nemá
smysl preferovat kandidáty.
Výše popsané lze shrnout tak, že v obcích správního obvodu města Vodňany voliči ve
většině hlasují prostřednictvím preferenčních hlasů pro vybrané kandidáty různých listin
kandidujících politických subjektů. Základní otázkou tak zůstává, zda se jejich volba odráží
ve složení zastupitelstev obcí. Jak již bylo uvedeno výše, volební systém aplikovaný při volbě
zastupitelstev obcí v ČR má značně reduktivní účinky ve vztahu ke kandidátům z nižších
pater kandidátních listin. Kandidáti na volitelných místech jsou oproti nim zvýhodněni tím, že
mandáty přikázané straně získávají v případě, že některý z kandidátů na nevolitelném místě
nezíská alespoň o deset procent hlasů více, než je průměrný počet hlasů na jednoho
kandidáta na listině. Analýzou distribuce mandátů kandidátům jednotlivých volebních stran
v obcích správního obvodu Vodňany se ukazuje, že významná většina zvolených zastupitelů
získalo mandát z volitelného místa listiny. Ze sledovaných 39 subjektů došlo u 29 z nich k jen
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nevýznamným posunům kandidátů na listině, nebo k posunům nedošlo vůbec. Vzhledem
k prokázanému faktu, že voličstvo v těchto obcích ve většině inklinuje k preferování
kandidátů na úkor volební podpory celých stranických listin, je toto číslo značné. Na jeho
základě lze usuzovat na skutečně vysokou míru disproporcionality komunálního volebního
systému. Podrobným analytickým pohledem se navíc ukazuje, že většina zvolených
kandidátů nejen, že pochází z předních míst kandidátních listin, ale navíc se jedná ve většině
případů o bývalé a tedy znovuzvolené kandidáty – tzv. inkumbenční efekt. Na základě těchto
výsledků lze odvodit závěr, že složení zastupitelstev obcí není důsledkem pouhého přání
a volebního chování elektorátu. Významnou roli (a dost možná nejvýznamnější) hrají v tomto
ohledu nominační schůze stranických subjektů, v jejichž rámci jsou sestavovány jejich
kandidátní listiny.

Závěr
Komunální volební systém má v České republice reduktivní účinky. Zvýhodňuje
kandidáty, kteří kandidují z volitelných míst listiny oproti kandidátům z míst nevolitelných, a to
i přes fakt, že dává voliči relativně značnou svobodu ve výběru kandidátů. Volič má (mimo
jiného) možnost udělit preferenční hlasy jednotlivým kandidátům, a to až tolika, kolik
mandátů je rozdělováno v daném volebním obvodu. Na základě analýzy preferenčních hlasů
obcí správního obvodu města Vodňany se ukazuje, že většina voličů preferenční hlasy
využívá. Ve sledovaném souboru obcí nelze najít mnoho kandidujících politických subjektů,
u nichž by bylo možné předpokládat, že jejich volební podpora vzniká zejména na základě
podpory celé stranické listiny. Těch, kterých se to týká, kandidují v největší obci sledovaného
souboru – Vodňanech. Ačkoliv je v komunálních volbách preference kandidátů rozšířenou
formou hlasování, zvolení zastupitelé získávají svůj mandát obvykle díky jejich postavení na
volitelném místě stranické kandidátní listiny.
Ukazuje se, že práce s preferenčními hlasy může být užitečná, a to i přes jisté limity,
které pramení z absence informace o způsobu hlasování konkrétního voliče. Na základě
práce s preferenčními hlasy lze posoudit právě způsob, kterým voliči v převažující míře
hlasují pro dané volební subjekty. Tyto znalosti pak mohou přinést poznatky o vlivu např.
velikosti obcí nebo charakteru místního politického prostředí na volební chování. Závěry
získané analýzou preferenčních hlasů v obcích správního obvodu Vodňany lze pochopitelně
přijímat s jistou opatrností. Jedná se o relativně malý počet municipalit, které se navíc
nachází ve stejné oblasti České republiky. Analýza reprezentativního výběrového souboru
českých municipalit by ovšem mohla přinést cenné poznatky o volebním chování elektorátu
ve volbách místních zastupitelstev.
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Strategie získávání obživy zemědělci v jihozápadní Ghaně
v regionech Western, Brong Ahafo a Ashanti
Adaptive livelihood strategies employed by farmers to
close the food gap in southwestern Ghana; Western, Brong
Ahafo and Ashanti regions
Zbyšek Korecki, Monika Cabicarová, Kateřina Pochobradská, Martha Amoako

Abstrakt:
Výroba biopaliv a zábor pozemků v Africe se dostává do popředí pozornosti zejména
v posledních letech. Ghana je jedním z největších producentů rostlin pro výrobu biopaliv.
Mnoho nadnárodních společností za uplynulá léta pronajalo významnou část orné půdy
regionu. Celkově bylo pronajato 769 000 ha půdy, zejména zahraniční společnosti jako
Agroils (Itálie), Galten Global Alternative Energy (Izrael), Gold Star Farms (Ghana), Jatropha
Afrika (UK/Ghana), Biofuel Afrika (Norsko), ScanFuel (Norsko) a Kimminic Corporation
(Kanada). Výzkum prokázal, že více než 37 % orné půdy je využíváno v Ghaně pro
pěstování Jatropha.
Výzkum analyzuje specifické oblasti výroby biopaliv, jako je Ahanta, Pru v Brong Ahafo
a Offinso v Ashanti regionu v Ghaně. Byly zkoumány dopady změn ve využívání půdy a jeho
dopady na potravinovou bezpečnost a životní úroveň obyvatel regionů.

Klíčová slova:
jatropha, plantáže, biopaliva, zábor půdy, výroba potravin a bezpečnost, zaměstnanost,
Ghana

Abstract:
Biofuel production and land seizure in Africa has come under the spotlight recently. Ghana is
a case in point. Lands taken by multinational companies for biofuel production are common.
A total of 769,000 hectares of land has been acquired by foreign companies like Agroils
(Italy), Galten Global Alternative Energy (Israel), Gold Star Farms (Ghana), Jatropha Africa
(UK/Ghana), Biofuel Africa (Norway), ScanFuel (Norway) and Kimminic Corporation
(Canada). Research indicates that Ghana has 3.99 million hectares of arable land and
2,075,000 hectares of permanent culture. This means that more than 37 % of arable land in
Ghana is used for the cultivation of Jatropha.
The research analysed specific areas of biofuel production such as the Ahanta in the
Western Region, Pru in Brong Ahafo and Offinso in the Ashanti Region in Ghana. We will
explore the implications of land use changes as well as the climate mitigation potential of
biofuels.

Keywords:
jatropha, plantations, biofuels, land alienation, food production and security, employment,
Ghana
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Introduction
In recent years, it appears that the rapidly growing demand for biofuels is one of the
major challenges for agricultural development, energy policy and natural resource
management. Growing demand for biofuels is a direct result of high oil prices, the State's
efforts to maintain energy security and global climate change. The result is a growing interest
from foreign private investors in development projects in the field of biofuels in Africa, as well
as a visible effort to promote bilateral and multilateral donors for incorporation of biofuels into
government policies and development plans.
Transportation is a very important sector of the European energy strategy. Transport is
third of all energy used in the EU and is responsible for producing 25 % of Europe's
greenhouse gas emissions (the European greenhouse gas – GHG). At the same time,
transport is one of the main industries in the EU, where an emission of greenhouse gases
increases.
The driving force behind the development and subsequent implementation of the biofuel
policy were usually explained as the three main concerns: climate change, energy security
and rural development. The main success factors can be defined as follows:
• Significant and strong position of local biofuel producers who were able to lobby
governments; result can be seeing the guarantee of long-term fiscal state aid.
• Existence and ancillary support sectors, among which can be included automobile
manufacturer (Germany) and Oil Company (France), allowing the user to access the
market.
In recent years, the issue of biofuels internationalize, due to general attention to climate
change and sustainability issues. In the EU context, the issue of sustainable development
was incorporated into the Renewable Energy Directive (RED) and the Fuels Quality Directive
(FQD). She expressed demands a minimum level of greenhouse gas emission reductions,
and at the same time were defined restrictions for growing biofuels, especially where could
be the use of agricultural land with high biodiversity value. Due to the gradual development of
the theory of indirect land use change (indirect land use changes – ILUC) has not yet been
possible consequences of the theory incorporated into biofuel policy and continue
to be discussed.
Another important factor affecting biofuel policy is in fact the long-term price reduction
technologies. It was assumed significant reduction of financial claims on the technology
of second generation biofuels, which was preceded by financial support for the
implementation of new technologies.
1

Problems of current biofuel policies
Although consumption of biofuels in the EU is growing, and the European Commission
still has a positive view on the ability to achieve defined objectives RED transport, goals are
not always met, and local production slows down.
The current uncertainty associated with the development and implementation ILUC is
challenged production and the introduction of some types of biofuels, these arguments can
be used as a justification for non-compliance with targets at the same time RED and FQD.
Biofuel policies (and not just within the EU), and the trade distortions that were created in
the form of subsidies and barriers become a global dimension. Lack of compatibility and
harmonization of policies was the cause of some problems encountered.
Reasons for common objectives are described in European Directive (RED), which had
mentioned the fact to provide sufficient flexibility, which can cause significant financial
impacts.
In particular, information about the growing deforestation and possible food crisis are the
main reasons for the persistent distrust. Customers are willing to buy conventional fuels at
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a higher rate. The situation proves that they were on time and at a sufficient quality of the
information transmitted to the end user.
1.1

Food security and the politics of Ghana
The World Food Summit of 1996 defined food security as existing “when all people at all
times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active
life”. [14]
The Government of Ghana uses the existing strategy of food safety, state agricultural
policies and plans that are constantly reviewed and revised, and to respond to changing
turbulent environment.
The government of Ghana declared its willingness to set aside for agriculture and
agricultural research 10 % of national budgets, but in fact only allocated less than 2 %. At the
same time, it appears that information flowing to the official representatives of Ghana is not
always relevant and true and can lead to distorted images and subsequent changes in
agricultural strategies and policies.
Skewed data can be documented on the current debate on import substitution in
commodities rice and poultry. Ghana's government officially stated that imports cover 70 %
of local demand in both sectors, but the latest data give 90 % depending on the commodity
poultry (USDA) and 45 % depending on the commodity rice (MOFA).
2

Lease of land
Far more serious problem is the use of arable land and rent. According to available
information, the foreign company leased a total of 37 % of arable land in Ghana to produce
commodities for biofuel production.
The latest statistics speak of the fact the amount of land that was leased in order to meet
the requirement of the European Union Biofuels, already achieves approximately five million
hectares of arable land.
If this trend is to fulfil the requirements of the EU, "the European Union has set itself
a goal to achieve 10 percent share of biofuels in 2020" relevant, will reduce the production of
feed on the African continent. The report also notes that land traditionally used by the local
farming population is leased or sold, and was originally grown food crops are replaced with
organic crops.
Aid agencies say that the expansion of the cultivation of Jatropha plants for biofuel
production needs to create pressure on small farmers to abandon their own agricultural land,
especially women-farmers.
Valuable food sources such as shea African and tamarind (dawadawa trees) were cut
down and replaced by a transport infrastructure for plantations.
Ghana's population represents 50 % of agricultural population producing crops for local
consumption.
A total of 769,000 hectares acquired by foreign companies, such as Agroils (Italy),
Galten Global Alternative Energy (Israel), Gold Star Farms (Ghana), Jatropha Africa
(UK/Ghana), Galten Global Alternative Energy (Israel), Biofuel Africa (subsidiary of Solar
Harvest AS of Norway), ScanFuel (Norway), Smart Oil Ghana (SOIL), partnership between
GenCorp Industries Ltd, Ghana and Agroils slr, Italy and Kimminic Corporation (Canada). [1]
According to the CIA World Fact informed Ghana has 3.99 million hectares of arable land
and 2,075,000 hectares of permanent culture. This means that more than 37 % of Ghana's
arable land is used for cultivation of Jatropha.
Farmers found that the much vaunted crop Jatropha provides a guaranteed income
rather than just higher demands on valuable water resources and requires the use of
expensive pesticides. In some cases, food crops repealed and replaced by the plant
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Jatropha, which meant that farmers were left without income and at the same time without
food sources.
From the available sources it is known that the situation in Ghana is important, given the
absence of biofuel policy and research investigating the influence of environmental and
arable land. The assumption that biofuel will help create jobs and resources for local
communities, has not been demonstrated.
The Government of Ghana announced that biofuels policy will soon be processed and
will help clarify the importance of the cultivation of biofuels in the process of food selfsufficiency.
Estimates on the state of the biofuels in Ghana are mixed. Available data suggest that
several companies from different countries acquire land in Ghana to grow biofuel crops for
the production of ethanol and biodiesel.
Due to European efforts to reduce greenhouse gases, we are witnessing large-scale
acquisitions of land used for the cultivation of raw materials for the production of biofuels. So
far been identified seventeen companies engaged in the cultivation of non-food and other
crops used for the production of ethanol and biodiesel. Based on available data, most of the
companies are owned by foreign nationals. Although foreign companies claimed to engage in
agricultural production, local farmers revealed those decisions by the companies were not
fulfilled. It is estimated that the majority of foreign companies are focused on growing
Jatropha, a plant that produces non-edible oil seeds, other companies use cassava and palm
oil. According to the CIA World Fact Book Ghana has 3.99 million arable land with
2,075 million ha under permanent crops. [8] This means that more than 37 % of Ghana
cropland has been grabbed for the plantation of Jatropha.
Despite the fact that biofuel production has the potential to provide a new source
of income in agriculture in rural areas and at the same time a source of improvement of local
infrastructure, existing land grabbing multinationals with expanded biofuel production may
have a negative impact on local livelihoods.

Methodology
The collection of information was accomplished following areas Ahanta in the Western
Region, Pru in Brong Ahafo and Offinso in the Ashanti Region in Ghana. It was the three
municipalities covering the major agro-ecological zones (Picture 1). Methods of data
collection were carried out standard questionnaire survey and guided discussions. Total
respondents were interviewed 168 of communities through a structured questionnaire. There
were performed 8 discussions focused on different interest groups. Key respondents were
leaders, local government representatives and local chiefs. The discussion also with
residents who have interest and knowledge to answer questions related to the investment in
Jatropha cultivation. The interviewed group was also composed of local farmers who have
lost land of the reasons for the widening dimensions Jatropha plantations.
Respondents were residents in communities that were affected Jatropha cultivation,
either current employees of companies or people who lost their land.
In the study area the following companies are working Biofuel Africa, Galton Agro Ltd.,
Jatropha Africa, Integrated Tamale Fruit Company (ITFC) and ScanFarm (formerly,
ScanFuel).
The response generated by the administration of the questionnaire was assigned
numerical codes and used simple descriptive statistics. Subsequently, a cross-comparison of
relevant variables in order to detect patterns and relationships.
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Picture 1: Map of Ghana showing the study sites Jatropha cultivation
Source: Diabetes Youth Care, 2014

1

Results
3

The cultivation of Jatropha and leased land
The most obvious and immediate impact of the cultivation of Jatropha in Ghana refers to
the loss of land ownership. Loss of land property rights adversely affecting the livelihood of
local villagers and becomes a major concern for local communities in Ghana. In many areas
of the country is growing tension between private investors, traditional authorities and local
communities on the rights of use of agricultural land and its allocation to companies. Raises
doubts, whether people are entitled to compensation, if their land is used for cultivation of
Jatropha. According to ActionAid Ghana, [12] small amount or no compensation is given to
smallholder farmers who lose their land to this biofuel investors. However, It is expected that
when payment are properly allocated, will provide local residents the possibility of alternative
livelihoods.

3.1

Land Grab companies for Jatropha cultivation
The majority (54.3 %) of the 168 respondents said that they have lost land for investment
in the construction of Jatropha plantations. For example, in Offinso in the Ashanti region
of Ghana, most farmers reported that, originally, it was agreed cultivation of Jatropha in
marginal parts of the area. The company he worked for Jatropha Company (formerly
ScanFuel Ltd., now ScanFarm Ghana Ltd. Agogo, Ghana), which devalued its production
land previously used for growing crops such as maize, plantain and cocoa. Farmers claimed
that they were forced to move to outlying areas that are barren or unproductive. The majority
1

The map shows the 10 administrative regions of Ghana and also the countries in which Ghana shares border
with.
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(64.8 %) of 122 respondents indicated that they had lost up to 10 acres, 9.8 % lost between
11 and 20 acres, while another 6.6 % lost more than 100 acres (Table 1). Two the eight
people who lost more than 100 acres of land, one owners lost 870 acres each. Forcible
alienation of land leads to tension between local residents and companies producing
Jatropha.
Table 1: Size of land leased to companies for Jatropha cultivation
Percentage of
Size of lost land
Number of respondents
respondents
Less than 11 acres
79
64.8
11–20 acres
12
9.8
21–30 acres
5
4.1
31–40 acres
3
2.5
41–50 acres
6
4.9
51–60 acres
3
2.5
61–70 acres
2
1.6
71–80 acres
2
1.6
81–90 acres
1
0.8
91–100 acres
1
0.8
More than 100 acres
8
6.6
Source: Own work

3.2

Compensation
The majority (85.3 % of 116 respondents), also said they have not received
compensation for the loss of their land. The main problem was that the company did not give
farmers time to transfer. The company waited until farmers harvest their products and
immediately bought the land for inadequate compensation. Generally, compensation was
very low and did not cover the costs for farmers.
The impact of the loss of land and lack of compensation is reflected immediately in the
next period, when there was a decline in agricultural yields over the years. While only
28.33 % of the 144 respondents to use the land for a period of less than one year, 37.58 %
had to leave the land fallow for more than one year after the introduction of Jatropha.
Similarly, while 19.58 % indicated that their land was left fallow for two to three years before
the introduction of Jatropha, only 10.16 % of its land left fallow for two to three years after the
introduction of Jatropha (Table 2 and 3). Falling time when they must be fallow land shows
that local farmers are losing in the cultivation of Jatropha land necessary for its regeneration.

Less then 1
28.33

Table 2: Country fallow before investing Jatropha
1-2
2-3
3-4
23.51
19.58
25.17

Others
3.41

Source: Own work

Table 3: Country fallow after investing Jatropha
Less then 1
1-2
2-3
3-4
37.58
36.08
10.16
16.18
The ability to provide nutritional needs before and after the introduction of Jatropha
To understand the impact of Jatropha plantations for the production of food in the
community, we had to ask respondents to compare the level of satisfaction of their needs
of food before and after the introduction of plantations in their communities. The majority
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(46.1 %) of the 154 respondents who were able to provide information stated that their
household had before the establishment of Jatropha plantation surplus food, 23.4 % said that
their food needs were met most of the time, 13.6 % of respondents said that their food needs
were sometimes filled, while 9.1 % say that their food needs were met only rarely. Only
7.8 % said they did not have enough food.
On the other hand, only 17.5 % of the 154 respondents said their household had food
even after the introduction of Jatropha plantations. It was found that 17.5 % of families are
now not able to meet their needs access to food and 25.3 % said they rarely are able to meet
their food needs, and 20.8 % say that they are now able to meet their food needs most of the
time (Table 4). The situation after the establishment of Jatropha plantations clearly shows
that households make greater efforts to obtain daily nutritional needs.
Table 4: Respondents attributed the change in the ability of food self-sufficiency
by introducing Jatropha plantations
The possibility
Before the establishment of Jatropha
After the establishment of Jatropha
of achieving
Number of
Number of
%
%
food
respondents
respondents
Lack of food
12
7.8
27
17.5
Rations were
14
9.1
39
25.3
met only rarely
Occasional
21
13.6
27
17.5
satisfying meal
Most of enough
36
23.4
32
20.8
food
Surplus food
71
46.1
29
18.8
Total
154
100%
154
100
3.3

Effect of planting Jatropha on employment and income generation
Despite the negative impacts of soil loss and the associated difficulties in meeting the
food security, there was a hope that this biofuel plantation would strengthen the rural
population income and create jobs in communities to improve their livelihood. However,
these works were only temporary, because most companies cultivating Jatropha collapsed.
Some of the local people refused to work because of low salary and bad working condition.
3.3.1 The scope of the employment and income generated by plantations of Jatropha
To understand the extent to which they are offered jobs on the plantations of Jatropha
necessity for the people of the surrounding villages, while assessing the status and level of
income. Estimates of employment in the plantations of Jatropha were estimated from
3 municipalities in the range 12-256, with an average of 85 people per village. The largest
employment was recorded in Pru with 208 employees.
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Graph 1: Estimated number of people employed in plantations of Jatropha
Source: Own work

3.4

The economic situation of households before and after the arrival of Jatropha
plantation investments
The economic situation of households in the studied communities was assessed by
asking respondents whether they consider their home for poorer or richer when compared
with the same year of 2014 fifty point six percent (50.6 %) of the 168 respondents who
provided answers said they were richer and better with them lead than before investment
and other changes that occurred after the investment in the cultivation of Jatropha, 36.3 %
said that they like their neighbors, while 10.7 % said they are poorer or less they thrive than
their neighbors. Unlike them, 33.9 % of the 168 respondents who provided information
indicated that they are richer than their neighbors after the establishment of Jatropha
plantations, 43.5 % said that the level of quality of life is the same as that of their neighbors,
while 19 % claims that are poorer than in previous periods, see Table 6. The majority of
respondents attributed the decline of living standards of households build Jatropha
plantations, which have used large areas of land.
Table 5: Households before and after Jatropha plantations various communities
in Ghana
Before the establishment of
After the establishment of
plantations
plantations
Terms of living
standards
Number of
Number of
% of households
% of households
households
households
I don´t know
4
2.4
6
3.6
Worse situation
18
10.7
32
19.0
Same level
61
36.3
73
43.5
Better situation
85
50.6
57
33.9
Total
168
100
168
100
Source: Own work

Effect of Jatropha plantations on local economic development
To further explore the impact of Jatropha plantations on the local economy, as well as
the living standards of local communities, we asked respondents to assess how they think
Jatropha plantations in their localities positively or negatively affected their lives. Most of
them (75 %) of 168 respondents indicated that Jatropha plantations created jobs for local
communities, 35.1 % say that plantations have opened local economy in terms of business
activities, while 21.4 % have emphasized that the plantation residents only brought
uncertainty voltage, see in Table 6.

471

Obsah / Contents

Other positive impacts are expressed by respondents build schools and clinics for the
local population, as well as for innovation transportation networks, especially roads.
The claim that the companies producing Jatropha were the main sponsors of the new
construction was not universally supported. In fact, almost all respondents talked about the
lack of support by producing Jatropha. It was generally concluded that all the promises were
not fulfilled.
On the other hand, the majority of respondents (68.5 %) complained that non-timber
forest products have become rare because companies have destroyed forests, 63.7 % said
that Jatropha plantations occupy the land, while 34.5 % claimed that they are unable to
produce sufficient food for their household because of took their land. Few (6.5 %) claimed
that the activities of cultivating Jatropha affect contaminated source of drinking water see
Table 5. Most respondents complained that the company significantly reduce the possibility
of collecting and sheanuts dawadawa and they have become rare, although prior to the start
of production of Jatropha widely disseminated. Sheanut collection and processing plays an
important role in the livelihoods of households. For many households, is the collection and
processing of sheanut only source of livelihood. It is therefore clear that Jatropha production
has a significant impact on the living standards of the local population, especially women.

Impact

Positive

Negative

Table 6: Effect of Jatropha cultivation for the local population
Number of respondents % of respondents
Creating jobs for local people
126
75.0
Opening the local economy for
59
35.1
entrepreneurs
Implementation of boreholes and
36
21.4
construction of wells
Building a clinic for the local
8
4.8
population
Building schools
2
1.2
Maintenance of the road network
1
0.6
Restrictions mining of precious
115
68.5
wood (deforestation)
Taking of land for Jatropha
107
63.7
cultivation
Restrictions on food production
58
34.5
Water pollution
11
6.5

Source: Own work
Note: The number and proportion of respondents do not add up to 168 and respondents gave more than one
answer.

Discussion and conclusion
Focus on biofuels has been largely driven by three main issues: climate change
mitigation, energy security and agricultural development. The idea for the production of
reproducible energy source is very appealing. However, relying on biofuel monocultures
intensive applications will almost certainly have a negative impact on people and livelihoods
in rural areas where there is limited access to quality agricultural land. The transition from
fossil fuels to biofuels could exacerbate the existing problems of the country and create
special challenges for the supply of food for the poor due to restriction of food intake. The
situation in Ghana is even more complicated because there is a large acquisition of
agricultural land for the production of Jatropha, which significantly reduces the area under
cultivation. It was created only a few studies of the impact of commercial production of
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biofuels in the local community. Even though the biofuels sector in Ghana is still in its
infancy, these studies show that commercial production of biofuels significantly affects the
livelihood of local people.
The studies show the failure of companies producing Jatropha and their inability to fulfill
their promises when building schools, clinics and roads for local communities. In this context,
we can talk about intentional deception local residents in an effort to gain support for opening
projects. Given that rural agrarian economy of Ghana is largely based, rights to land is a
central issue in rural areas of Ghana, with regard to livelihoods, food security, economic
growth and human rights. It is therefore not surprising that soil loss occurring due to land
grabs by large companies, reduces the period when the land lies fallow and quality gains.
Increased intensity of land use leads ultimately to a lack of food, such as land take
immediate effect.
The traditional system of collective land ownership and current climate and economic
pressure on the entitlement process and deforestation of large areas will significantly affect
food security in the region.
Schoneveld et al. [13] states that all biofuel plantations assessed in Ghana households
had to give up ownership of land for plantation development. However, most directly
concerned with the household fails to consult, but is under pressure to formal approval to
convert their land to the company. Residents claim that with the exception of one company
were not offered any compensation. The offer price was U.S. $ 1.2 per acre per year.
Because the right to reallocate the land is in the hands of a limited number of people, these
traditional authorities decide on the existence and nonexistence of families, because some
have no formal rights to the land they use. High dependence on on-farm activities creates
high household vulnerability to external shocks of this kind.
The objectives of biofuel adopted in the USA and the EU argue that despite these
indications, some countries that have persistent problems of food security and poverty
reduction are still reluctant to start growing crops to produce biofuels. Large farms can
implement many benefits to affected communities.
This article has shown that for people who have obtained employment with Jatropha
plantations, income, receiving only supplement farm income. Employees are therefore better
paid.
It is assumed that after the introduction of plantation after completion consuming work
connected with the soil preparation and planting stages, the number will be less likely. There
is therefore a significant risk that many employees will lose their permanent jobs once the
trees reach maturity and expansion stops. So here is the sustainability of the work of biofuel
plantations key issue.
The impact of Jatropha oil seed plantation on the livelihoods of people is more perverse
when it comes to food production and security.
These biofuel projects are located in fertile and rich agricultural regions that provide
most of Ghana’s food needs. They produce in large quantities food staples like plantain,
maize, cocoyam, legumes and an assortment of vegetables. These regions also lead in the
production of cash crops that drive Ghana’s exports like cocoa, oil palm and citrus. But
these regions have seen unprecedented boom in biofuel production. Biofuel production and
farming will compete for key inputs like land and water. This could result in potential negative
impacts on local communities who are involved in farming. The national economy at large
also stands to lose from declining export revenues when cocoa production is affected. This
section explores this perspective by looking at two productive inputs vital to both the growth
of Biofuel and agriculture: land uses (landless) and water.
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Dopad reforem v systému nemocenského pojištění na
zaměstnance v moravských krajích
The impact of the reforms in the sickness insurance
system on the employees of Moravian regions
Ivana Koštuříková

Abstrakt:
Veřejné výdaje na sociální zabezpečení ve většině vyspělých zemí nepřetržitě rostou.
Nejinak je tomu i v České republice. Také z tohoto důvodu vykazuje Česká republika výrazný
deficit veřejných financí. Jednou ze součástí sociálního pojištění resp. sociálního
zabezpečení je nemocenské pojištění, které je v případě vzniku určitých sociálních
skutečností zdrojem dávek, které mají za úkol zmírnit nebo dokonce odstranit nepříznivý
dopad těchto skutečností. V souvislosti s reformou veřejných financí došlo v posledních
letech ke změnám ve sféře nemocenského pojištění, které ovlivnily chování zaměstnanců.
Cílem příspěvku je přiblížit nemocenské pojištění, zejména pak dopad změn právní úpravy
v nemocenských dávkách na zaměstnance, kteří představují největší podíl pojištěnců tohoto
systému, se zaměřením na Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj.
Součástí příspěvku bude také zhodnocení plnění mezinárodních úmluv, kterými je Česká
republika v oblasti nemocenského pojištění vázána.

Klíčová slova:
sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské dávky, zaměstnanec, moravské
kraje

Abstract:
Public expenditure on social security in most developed countries is continuously on the
increase. The same situation is in the Czech Republic and also for this reason our country
has a significant deficit of public finances. One of the components of social insurance
or social security system is sickness insurance, which is the source of benefits in case
of certain social events. The role of these benefits is to reduce or even eliminate the negative
impact of these events. In relation to the reform of public finances in recent years some
changes have been realized in the sphere of sickness insurance, which influenced the
behaviour of employees.
The aim of this paper is to give an idea of sickness insurance, especially the impact of legal
regulation changes in the system of this insurance on employees, who represent the largest
share of socially insured persons, focusing on the Moravian-Silesian, Olomouc, Zlín and the
South-Moravian regions. A part of the paper will also evaluate the implementation
of international conventions to which the Czech Republic is bound in the area of sickness
insurance.

Key words:
social security system, sickness insurance, sickness benefits, employee, Moravian regions
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Introduction
Social security is a state budget revenue in the Czech Republic and is regulated by Act
no. 589/1992 Coll., The social security insurance and contribution to the state employment
policy, as amended, and includes three components: sickness insurance, pension insurance
and contributions to the state employment policy. Sickness insurance as part of social
insurance is obligatory for a majority of Czech citizens - i.e., they are required by law to pay
this insurance. On the other hand, they are entitled to certain benefits of this system in the
case of social events determined by law.

Objective and methodology
The aim of this paper is to give an idea of sickness insurance, especially of the impact of
legal regulation changes in the system of this insurance on employees, who represent the
largest share of socially insured persons, focusing on the Moravian-Silesian, Olomouc, Zlín
and the South-Moravian regions. A part of the paper will also evaluate the implementation of
international conventions to which the Czech Republic is bound in the area of sickness
insurance.
The impact of changes in sickness insurance will be presented by selected indicators
of temporary incapacity for work (TIW) using regression analysis to estimate the
development of individual indicators (regresands) in the following years based on knowledge
of the development of indicators in the years 2000-2013 (regressors). The research results
will be captured using trend line which will display the possible development based on the
data in the Moravian region in the following years. Regression equation presents an
approximation of the entered values where the coefficients are determined by the method of
least squares, so that the sum of squared deviations of the original values from obtained
model would be minimal. The R2 index expresses the degree of reliability of the calculated
estimate of the development.

Sickness insurance and sickness benefits
Sickness insurance is a part of social security and its task is to insure people
participating in this system by the insurance benefits at law intended social events in order to
reduce or completely eliminate the effects of these events. Participation in sickness
insurance commences on the date of entry into employment and expires on the date of
termination of employment.
The amount of the insurance is calculated as a percentage of the assessment base for
the relevant period. As for employees, the insurance as a percentage of social security and
state employment policy is partly paid by the employee himself and partly by the employer
from the gross wage. Table 1 shows the insurance rates of social security as per payers.
Tab. 1: Social security insurance rates
Components of social security / Payer
Employee
Sickness insurance
Pension insurance
6.5 %
State employment policy
Total
6.5 %

Employer
2.3 %
21.5 %
1.2 %
25 %

Source: Act no. 589/1992 Coll., The social security insurance and contribution to the state employment policy, as
amended + author´s processing

The sickness insurance system of benefits comprises four benefits, namely sickness
benefit, care benefit, maternity benefit, and pregnancy and maternity compensation benefit.
Since 1993, when the above-mentioned Act on social security insurance and contribution to
the state employment policy came into force, there have been many changes in the
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calculation of sickness benefits. The amount of these benefits started to be counted from the
gross income of employees attained in the previous calendar quarter, and at the same time
the rates for the calculation of benefits were reduced. In 1999, the reduction limits were
introduced, of which sickness benefits are subsequently calculated.
As Krebs (2007) claims, there has been a rapid increase in expenditure on sickness
insurance and social system has reached a deficit, as a result of the amendment to Act on
Sickness Insurance effective since 1 October 1999, which significantly increased the level of
insurance.

Graph 1: The development of sickness insurance´s revenues and expenditures
(in billions of CZK)
Source: MLSA (2011) + MLSA (2013) + author´s processing

As we can see in the graph above, there has been a decrease in expenditures on
sickness benefits since 2004, which was caused partly by changes in the structure
of sickness benefits and partly by reducing rates. In 2008, there were further changes in
sickness benefits within the stabilization of public finances, which included new four
percentage rates depending on the duration of incapacity for work, and sickness benefits
have been provided since the 4th day of the incapacity for work. Based on the findings of the
Constitutional Court, sickness benefits were provided again amounting to 60 % for the first
three days since 30 June 2008 and then amounting to 25 % since 1 September of this year.
The result was a significant increase in the ratio of sickness insurance income and
expenditure on sickness benefits. In 2009 there was another reduction in insurance rates
(decrease of 2.1 pp), which caused a significant decline in insurance income. The graph
shows that the sickness insurance system showed a deficit in that year, but the situation in
the following year turned and this trend still continues. The reasons for decrease of
expenditures are the payment of refund of wages by employers and also decrease of the
TIW number.
Changes in sickness benefits in the Czech Republic
Since 1 January 2009 a new Act no. 187/2006 Coll. of Sickness insurance has become
effective and brought a radical transformation in sickness insurance and sickness benefits in
particular. Among the most significant changes related to the new legal regulation are in
particular:
• payment of refund of wages or salary during the first 14 days,
• payment of sickness benefits only from the 15th calendar day of incapacity for work,
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•

sickness insurance for all insured persons (other than members of the armed forces
and safety brigades, persons in custody and convicted persons) is already performed
only by social security administrations district offices.

Since 1 January 2011, changes occurred in the payment of sickness benefits by
amendment to Act, which were provided from the 22nd day of incapacity for work. This
situation was in force to 31 December 2013 and then it returned to its original duration,
i.e. those sickness benefits are again provided from the 15th day of TIW.
Another significant change occurred 1 January 2012, ever since the amendment of the
Labour Code introduced a participation in sickness insurance for employees who practise
their jobs under contracts for performed work (CPW) at the agreed income higher than CZK
10,000. Since that time these employees have also been entitled to sickness benefits,
if certain conditions are met. The following table shows the changes in the provision
of sickness benefits, in their amount and the reduction limits from 2009 to the present.
Tab. 2: Changes in sickness benefits in the years 2009-2014
Year

Payment of
benefits

Amount of benefits
period

daily rate

th

th

60 %

st

th

66 %

from 15 to 30 day
2009

th

from the 15 day

from 31 to 60 day
st

from the 61 day
th

2010

from the 15 day

2011

from the 22

2012
2013

nd

day

nd

from the 22 day
nd

from the 22

th

day

th

from the 15 day

Reduction limits
first

second

third

786 CZK

1 178 CZK

2 356 CZK

72 %
60 %

791 CZK

1 186 CZK

2 371 CZK

nd

day

60 %

825 CZK

1 237 CZK

2 474 CZK

nd

day

60 %

838 CZK

1 257 CZK

2 514 CZK

nd

day

60 %

863 CZK

1 295 CZK

2 589 CZK

from the 22
from the 22
from the 22

th

2014
from the 15 day
from the 15 day
60 %
865 CZK
1 298 CZK 2 595 CZK
Source: Web portal MLSA [online] [cit. July 23, 2014]. Available at http://www.mpsv.cz/cs/7 + author´s processing

Implementation of international conventions in the sphere of sickness benefits
In the area of sickness insurance the Czech Republic is bound by bilateral and
multilateral conventions. The Convention of the International Labour Organisation
(hereinafter referred to as the ILO) concerning minimum standards of social security,
European Code of Social Security of the Council of Europe (the European Code) and
recently Social Charter are among multilateral conventions in this system 1.
Securing of a minimum amount of sickness benefits relates to ILO Convention 102, the
European Code (EC) and the new ILO 130, where the method of determining the amount
of benefits depends on the protected persons. The Czech Republic follows the
ILO Convention (No. 102 and 130), because it meets the requirement that a circle
of protected persons including population groups established by the Convention includes
at least 75 % of the total economically active population, where the ILO Convention
No. 102 and the European Code require that the proportion of sickness benefits to previous
earnings of a typical beneficiary reached 45 %. ILO Convention No. 130, ratified by the
Czech Republic for sickness benefits, requires replacement ratio (the ratio of benefits to
wages) 60 % of the previous income. As for not taxed sickness benefits in the Czech
Republic, the Convention accepts the calculation of the proportion of sickness benefits to net
wages in this system, it being understood that the typical beneficiary of sickness benefits is
an insured person who has a skilled worker´s wage.
How does the sickness insurance system in the Czech Republic stand at present,
regarding the required amount of sickness benefits to net wages, is demonstrated in the
1

Web portal MLSA [online] [cit. July 23, 2014]. Available at http:// www.mpsv.cz/files/clanky/1218/esch.pdf
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following graph, which shows the development over the last seven years. The graph shows
that in the Czech Republic the required ratio of sickness benefits to net wages resulting from
ratified contracts is exceeded.

Graph 2: Implementation of international conventions in the ratio of sickness benefits
to net wage
Source: author´s processing

Impact of changes on employees
Participation in sickness insurance starts on the day of entry into employment and
ceases when employment is terminated (Ženíškova and Přib, 2011). The law laid down the
conditions for participation in the sickness insurance system together with the subsequent
claim for payment of benefits, and these include:
• the performance of gainful employment on the territory of the Czech Republic (if the
employee is working temporarily outside the Czech Republic, it has no effect on
his/her insurance),
• the minimum level of agreed income, i.e. the applicable income that has been
determined to the amount 2 500 CZK since 2012 2,
• an assessable income in an amount higher than 10,000 CZK for employees under
CPW accounted (Novotný, 2013).
The reason for the above-described changes in sickness insurance was too high income
solidarity, insufficient control mechanisms and, unfortunately, widespread abuse of the
system. Although the state of health of the population demonstrably improved in the Czech
Republic, there was not any reduction of incapacity for work of employees. The main
indicators of the development of temporary incapacity for work include:
• new notified cases of TIW per 100 sickness-insured persons (SIP),
• average duration of one case of TIW (days),
• average percentage of TIW.
Incapacity for work in the Czech Republic
Changes in payment of sickness benefits, including the fact that the benefits were paid
from the 22nd day of temporary incapacity for work (and also their lower percentage level),
2

Since the new law until the end of 2011, the limit of the applicable income was determined to
the amount of CZK 2,000.
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had a significant effect on the insured person's decision about the origin of their incapacity for
work. As it is evident in the following table, there was a decrease in the number of new cases
of temporary incapacity for work in the last decade, the significant drop in the number of new
cases of TIW occurred in 2004 due to the aforementioned change in the construction of
sickness benefits and cut rates. Further significant decrease occurred in 2009, when the new
sickness insurance legislation came into force.
Tab. 3: Development of the main indicators of TIW in the Czech Republic in 2000-2013
Indicator
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
New notified cases of TIW per 100 SIP
84.4
86.2
80.4
81.7
61.6
68.2
60.2
Average duration of TIW (days)
28.0
28.6
30.8
30.5
34.8
32.8
35.3
Average percentage of TIW
6.5
6.7
6.8
6.8
5.9
6.1
5.8
Indicator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
New notified cases of TIW per 100 SIP
59.3
48.6
33.9
30.7
30.1
27.4
30.0
Average duration of TIW (days)
34.6
39.1
45.1
44.7
44.1
46.1
44.0
Average percentage of TIW
5.6
5.2
4.2
3.8
3.6
3.5
3.6
Source: CSO [online] [cit. July 23, 2014]. Available at http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/publ/1127-051990_2003 + http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/1127-12 + author´s processing

Incapacity to work in Moravian regions
The most common cause of temporary incapacity for work is respiratory diseases, which
however last the shortest. In contrast, the longest duration of TIW is caused by tuberculosis
and oncologic diseases. Moravian-Silesian Region is one of the areas with the most
damaged environment in the Czech Republic, according to some parameters even in
Europe. The cause of a heavy air pollution is a high concentration of heavy industry
(engineering, metallurgy, and mining of black coal) and energy. Not only over-limit values of
airborne dust, but also cancer-causing substances are the cause of a high sickness rate in
this region.
Tab. 4: Development of the main indicators of TIW in the Moravian-Silesian Region
Indicator
2000
2001
2002
2003
2004
2005
New notified cases of TIW per 100 SIP
87.5
87.7
82.0
85.2
61.6
70.6
Average duration of TIW (days)
32.4
32.7
35.0
34.6
40.5
37.3
Average percentage of TIW
7.8
7.9
7.9
8.1
6.8
7.2
Indicator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
New notified cases of TIW per 100 SIP
63.9
52.1
33.8
32.0
31.7
28.3
Average duration of TIW (days)
38.7
42.4
51.5
48.9
49.0
51.6
Average percentage of TIW
6.8
6.0
4.8
4.3
4.3
4.0
Source: CSO [online] [cit. July 23, 2014]. Available at
http://notes.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_casove_rady + author´s processing

2006
62.5
40.4
6.9
2013
31.5
50.0
4.3

The high unemployment rate in the MS Region together with changes in sickness
insurance and sickness benefits were the reasons for a drop of incapacity for work
of employees. As it is apparent in the previous table, in 2013 the number of new cases
of TIW per 100 insured persons is 64 % less than at the beginning of the researched period.
The number of days of incapacity for work declined in each year up to 7,240,775 days in
2013, but the average duration of incapacity for work was extended by almost 18 days, while
in 2000 it was only 32 days. The average percentage of incapacity for work began to
decrease in 2004 (with the exception of 2005) and reached its lowest level in 2012, when
4 of 100 insured persons were incapable of work on average each day.
A similar trend can be seen in the Olomouc Region, where the number of new cases
decreased in the period by nearly 69 %. Comparing the development of newly notified cases
of incapacity for work by the researched regions, it is evident that the value of this indicator
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decreased the fastest just in the Olomouc Region. The number of days of incapacity for work
decreased by 2,138,215 days during the last 10 years, on the other hand the average
duration of 1 case of TIW increased by 75 %, the highest value (53.5 days) of this indicator
was in 2012. There has also been a decrease in the average percentage of incapacity for
work by more than 3 percentage points. The development of the main indicators of TIW in
the Olomouc Region is shown in table 5.
Tab. 5: Development of the main indicators of TIW in the Olomouc Region
Indicator
2000
2001
2002
2003
2004
2005
New notified cases of TIW per 100 SIP
87.5
89.5
82.8
84.7
65.2
68.6
Average duration of TIW (days)
29.2
29.7
32.7
32.7
35.9
35.4
Average percentage of TIW
7.0
7.3
7.4
7.6
6.4
6.7
Indicator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
New notified cases of TIW per 100 SIP
59.4
48.6
31.7
28.2
26.7
25.4
Average duration of TIW (days)
38.4
42.3
51.4
50.7
50.9
53.5
Average percentage of TIW
6.2
5.6
4.5
3.9
3.7
3.7
Source: CSO [online] [cit. July 23, 2014]. Available at
http://notes.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_casove_rady + author´s processing

2006
61.0
38.2
6.4
2013
27.3
51.1
3
n.a.

In the other two researched regions, there can be observed the same trend of decrease
in the number of new cases of temporary incapacity for work per hundred insured persons.
As the tables 6 and 7 depict, the decrease was 66.5 % in the Zlín Region and 65.6 % in the
South Moravian Region.
Tab. 6: Development of the main indicators of TIW in the Zlín Region
Indicator
2000
2001
2002
2003
2004
2005
New notified cases of TIW per 100 SIP
89.3
89.3
83.5
86.4
64.8
70.7
Average duration of TIW (days)
31.9
32.6
35.0
34.1
38.9
37.0
Average percentage of TIW
7.8
8.0
8.0
8.1
6.9
7.2
Indicator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
New notified cases of TIW per 100 SIP
61.3
50.3
33.4
30.8
28.9
27.0
Average duration of TIW (days)
38.2
44.1
57.0
54.8
55.3
55.7
Average percentage of TIW
6.4
6.1
5.2
4.6
4.4
4.1
Source: CSO [online] [cit. July 23, 2014]. Available at
http://notes.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_casove_rady + author´s processing

2006
62.9
39.2
6.8
2013
29.9
53.8
4.4

The prolongation of one case of temporary incapacity for work occurred also in these
regions. The average duration of TIW increased from 32 days in 2000 to almost 54 days in
2013 in the Zlín Region, and this increase was almost 16 days in the period in the South
Moravian Region. In the reporting period, the highest morbidity showed the Zlín Region (like
the Moravian-Silesian Region), while the highest percentage of TIW was achieved in 2003.
Since the following year there was a decrease up to 4.1 % in 2012. A similar trend can also
be observed in the South Moravian Region which decreased the average percentage of
TIW to 3.7 %.

3

data not available
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Tab. 7: Development of the main indicators of TIW in the South Moravian Region
Indicator
2000
2001
2002
2003
2004
2005
New notified cases of TIW per 100 SIP
86.2
86.6
81.8
81.5
62.9
68.7
Average duration of TIW (days)
29.6
30.2
32.2
32.1
35.9
34.5
Average percentage of TIW
7.0
7.2
7.2
7.2
6.2
6.5
Indicator
2007
2008
2009
2010
2011
2012
New notified cases of TIW per 100 SIP
59.8
48.0
33.4
29.7
28.8
26.8
Average duration of TIW (days)
35.9
41.0
47.2
47.2
46.4
47.8
Average percentage of TIW
5.9
5.4
4.3
3.8
3.7
3.5
Source: CSO [online] [cit. July 23, 2014]. Available at
http://notes.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_casove_rady + author´s processing

2006
61.8
36.6
6.2
2013
29.6
45.3
3.7

Results and discussion
Legislative changes in sickness insurance significantly influenced the development of all
indicators of temporary incapacity for work in individual regions. These changes are reflected
most markedly in the indicators of the number of new cases of TIW per 100 insured persons,
the average duration of 1 case of TIW and the average percentage of TIW. The question is
whether regional differences of incapacity for work have increased or not after 2000.
Cases of incapacity for work
Development of the number of cases of incapacity for work in the Moravian regions
follows the national trend, including the decline in 2004 and further significant decline in
2009.

Graph 3: Development of cases of incapacity for work
Source: author´s analysis

483

Obsah / Contents

The decrease should continue, but we cannot expect a radical decline in cases
of temporary incapacity for work rather than a constant state. Expectations are confirmed by
the regression equation with a high degree of reliability R2 for each region.
Duration of incapacity for work
The development of the average duration of temporary incapacity for work has
a completely opposite course, but the comparison of Moravian regions with national results
shows the same trend, that is the increase of TIW. In 2000, in Moravian regions was the
period of incapacity for work due to sickness about a month; in the following years, the
duration of the period was growing until it reached on average 51.5 days in 2009, which is an
increase of 37 %. In the following years there was a slight decline, but it can be expected
(based on regression analysis, the reliability from 0.8984 to 0.9496), the duration of TIW will
not be changed significantly in the following years.

Graph 4: Development of the duration of incapacity for work
Source: author´s analysis

Average percentage of incapacity for work
As already mentioned, the value of the average percentage of incapacity for work was
also decreasing in the researched period. This indicator takes into consideration both the
total number of cases of incapacity for work (how often people start their incapacity for work)
and an average duration of one case of TIW (how long they remain on incapacity for work).
Since differences in the number of cases of TIW per 100 insured persons in the individual
regions are not very significant, the average duration of TIW rather determines the ranking of
regions by the level of the average percentage of incapacity for work. The highest average
percentage of TIW was registered in Zlín and the Moravian-Silesian Regions.
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Since 2005 the average percentage of incapacity for work has been decreasing, most
in Moravian regions, especially in the Moravian-Silesian and the South Moravian Regions.
In practice it means that the number of incapacitated persons for work per 100 insured
persons decreased on average 3.5 persons in the Moravian-Silesian Region, about
3.3 persons in the South Moravian and Olomouc Regions. Despite a moderate increase
of the indicator in the last year, it can be predicted on the basis of the development from
2000 to 2012 (with an average reliability of 0.96) that the number of incapacitated persons
for work per hundred insured persons will not significantly change in the following years.

Graph 5: Development of the average percentage of incapacity for work
Source: author´s analysis

Conclusion
All mentioned reform steps in the sphere of sickness insurance and sickness benefits,
especially the fact that during the TIW the benefits were provided only from the 22nd day,
influenced the decisions of employees about their temporary incapacity for work significantly.
In the first observed year, nearly 85 % of employees stayed in temporary incapacity for work
at least once during the year, in 2004 their number decreased by 20 %. In the last year of the
"old" legal regulation (2008) the number of TIW decreased by another 13 %. This year a new
Act on Sickness insurance should already be in force, but its effectiveness was postponed by
a year, which influenced the TIW in such a way that this year it was used by only about every
second insured person. In 2009, when the new sickness insurance legal regulation came into
force, the number of insured persons decreased by a further 15 % and in 2011 approximately
2/3 of employees did not receive any wage compensation and sickness benefits at all.
The reasons seem to be based on the extensive social and economic causes, the higher
dynamics and variability of life in a market economy. Along with legislative regulations of
sickness benefits and the threat of unexpected loss of a job, functional status, or any other
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security (e.g. in the sphere of housing, etc.), as well as civilisation factors accompanied by
a more frequent incidence of mental illness have more or less related effect.

Acknowledgement
This paper was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports within the
Institutional Support for Long-term Development of a Research Organization in 2014.

Literature:
Act no. 589/1992 Coll., The social security insurance and contribution to the state
employment policy, as amended
KREBS, V., 2007. Social Policy. 4th overwritten. and act. ed. Prague: ASPI. ISBN 978-807357-276-1.
MLSA, 2011. Basic Indicators of Labour and Social Security in the Czech Republic in 2010.
Prague: MLSA. ISBN 978-80-7421-028-0.
MLSA, 2013. Basic Indicators of Labour and Social Security in the Czech Republic in 2012.
Prague: MLSA. ISBN 978-80-7421-066-2.
NOVOTNÝ, T., 2013. Sickness insurance of employees under contracts for work. National
Insurance, 44(4), s. 18-21. ISSN 0323-2395.
Web
portal
CSO
[online]
[cit.
July
23,
2014].
Available
at
http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/publ/1127-05-1990_2003
Web
portal
CSO
[online]
[cit.
July
23,
2014].
Available
at
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/1127-12
Web
portal
CSO
[online]
[cit.
July
23,
2014].
Available
at
http://notes.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/regionalni_casove_rady
Web portal MLSA [online] [cit. July 23, 2014]. Available at http://www.mpsv.cz/cs/7
Web
portal
MLSA
[online]
[cit.
July
23,
2014].
Available
at
http://
www.mpsv.cz/files/clanky/1218/esch.pdf
ŽENÍŠKOVÁ, M. a J. PŘIB, 2011. The Act on Sickness Insurance with commentary and
examples from 1 January 2011. 4th act. ed. Prague: ANAG. ISBN 978-80-7263-642-6.

Contact address of author:
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D., Silesian University in Opava, School of Business
Administration
in
Karviná,
Univerzitní
nám.
1934/3,
Karviná
733
40,
kosturikova@opf.slu.cz.

486

Obsah / Contents

„Mikroregion“ Drahanská vrchovina: příležitosti pro další
rozvoj
Drahanská highlands the micro region: opportunities for
further development
Petra Koudelková

Abstrakt:
Příspěvek je zaměřen na rozvoj Drahanské vrchoviny, jakožto jednoho z důležitých
„mikroregionů“ nacházejících se původně na pomezí dvou krajů, a to Olomouckého a
Jihomoravského. Oblast Drahanské vrchoviny se začala osídlovat až ve 13. století, kdy
vznikala první církevní i světská panství.
Za použití analýzy současného stavu a deskripce vývoje (historického i geografického) této
oblasti jsou v článku reflektovány základní charakteristiky Drahanské vrchoviny. Tyto
charakteristiky se mohou výrazně odrážet v potenciálu současného i budoucího rozvoje
mikroregionu jak na ekonomické, tak i na společenské úrovni. Článek zachycuje
nejednoznačnost v pojetí Drahanské vrchoviny jako geografického území a jako územního
celku v podobě mikroregionu.
Díky současnému územnímu pojetí, které popírá jeho historicko-geografickou podstatu, se
mohou na jednu stranu objevovat příležitosti rozvoje pro „mikroregion“ Drahanské vrchoviny
(rozvoj sportovní oblasti, vznik nových cyklostezek, běžkařských stezek a rekreačních
oblastí), na stranu druhou však mohou vznikat slabé stránky celé Drahanské vrchoviny tak,
jak ji známe z historicko-geografického pohledu.

Klíčová slova:
region, mikroregion, Drahanská vrchovina, mikroregion Protivanovsko, Černohorsko,
Moravský kras a Časnýř

Abstract:

The contribution deals with development of Drahanská highlands. The Drahanská highland is
one of the most important „micro-region“, which has spread into two provinces (Olomoucký
and Jihomoravský regions). The area of Drahanská highlands was being begun to settle in
the 13th century, when the first ecclesiastical and secular domains were established.
The article reflected the basic characteristics Drahanská Highlands using by analysis current
state and by description of the historical development. These characteristics can be
significantly reflected in the current and potential future development of the micro-region on
both, the economic and the social level. Article captures the ambiguity in the concept
Drahanská Highlands as a geographical territory and as a spatial unit in the form of microregion.
The current concept of micro-region denies its historical and geographical essence. On the
one hand it could be this situation an opportunity for the "region" Drahanská Highlands
(development of the sports field, the emergence of new paths, cross-country ski trails and
recreation areas), on the other hand may arise weaknesses whole region Drahanská
Highlands.
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region, micro-region, Drahanskahighlands, micro-region Protivanovsko, Černohorsko,
Moravský kras and Časnýř

Úvod
Česká republika je v současné době tvořena z 6 253 obcí (údaje z Ministerstva pro
místní rozvoj). Uzemní uspořádání České republiky si prošlo bouřlivým vývojem. Některá
období přály velkému počtu obcí, jindy docházelo k jejich redukci (např. po roce 1948, viz
např. Jetmar, 2013). Faktem zůstává, že naše republika je hodně členitá, a proto zde
vyvstávají mnohé možnosti na optimalizace práce obcí, ať už se jedná o spojování obcí nebo
o spolupráci obcí. Jako možnost spolupráce se jeví kooperace v územních uskupeních, jako
jsou regiony a mikroregiony. Názorným příkladem je mikroregion Drahanská vrchovina.
Některé subregiony Drahanské vrchoviny jsou situované poněkud stranou důležitých
dopravních tepen. Tato oblast není po celé své délce zcela způsobilá k produktivní
zemědělské činnosti, ani průmyslová činnost v těchto oblastech nebyla nikdy populární.
Stručná charakteristika regionu Drahanská vrchovina
Vymezení území drahanské vrchoviny
Drahanská vrchovina spadá svým územním rozložením pod Brněnskou vrchovinu. Tento
geomorfologický celek se nachází SV od Brna, je oválného tvaru a nachází se v něm kasové
území Moravský kras (Demek et al, 2006). Drahanská vrchovina je velmi členitá, její plocha
je 1 178,68 km2 (Jurčí, 2008).

Obr. 1: Vymezeníoblasti Drahanská vrchovinanamapě ČR(šrafovaná oblast)
Zdroj: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drahansk%C3%A1_vrchovina.png]
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Historický vývoj Drahanské vrchoviny
Ačkoli není cílem tohoto článku zabývat se podrobnou historií Drahanské vrchoviny, stojí
jistě za zmínku, že první známky o osídlení této oblasti pochází jež ze čtvrtohor (Skořepa,
2006) Dalším významným milníkem při formování tohoto regionu bylo osídlení vyšších
oblastí Kelty – Staré Hradisko(Čižmářová, 2004). Jedná se tedy o archeologicky bohatou
oblast.
Další důležité zmínky o Drahanské vrchovině pochází zhruba z 11. až 12. století. V této
době se jednalo o oblast, která byla zalesněna a byla propletena řadou obchodních stezek.
Většina vsí na Drahanské vrchovině začala vznikat až ve 13. století, kdy došlo ke kolonizaci
tohoto výše položeného území osadníky jak z českého království, tak z německých a
rakouských zemí. Oblast Drahanské vrchoviny ovšem nedisponovala úrodnou půdou, proto
mnohé vesnice rychle zanikly. Na zániku těchto obcí měla podíl i morová epidemie. K
největšímu zanikání vsí v tomto regionu však došlo v průběhu husitských válek, a dále
v období česko-uherských válek (více o zaniklých osadách a hradech na Drahanské
vrchovině Jan Celý: http://stredovek-dv.webnode.cz/).
Na území Drahanské vrchoviny se nacházelo i velké množství světských i církevních
panství, např. Boskovice, Blansko, Starý Plumlov, Holštejn, Doubravice a mnohé další.
Za druhé světové války si obyvatelé z 33 obcí tohoto regionu prošli násilným
vystěhováním, aby v dané oblasti mohl vzniknout vojenský prostor-střelnice. Ani po válce,
kdy se většina obyvatel vrátila zpět, se nezlepšily pracovní podmínky v tomto regionu.
Handicapem Drahanské vrchoviny je malé množství obcí městského typu s rozmanitou
sociální a profesní skladbou obyvatelstva (Julínek et al, 2012). Přesto z této oblasti vzešlo
množství známých osobností (historiků, kněží, a jiní, kteří vynikli jak ve vědeckých tak i
uměleckých kruzích).
Současný stav
Jak je uvedeno výše, Drahanská vrchovina se rozprostírá skoro na 1200 km2. Je
složena z mnoha desítek obcí, které by mohly mezi sebou spolupracovat a podílet se tak na
rozvoji místního hospodářství, turistiky a průmyslu. Při tomto předpokladu však musíme
vycházet z předpokladu, že ten kdo se stará o rozvoj území musí být samosprávná jednotka
(instituce), která o tomto rozhoduje prostřednictvím společenství občanů (Jetmar a Hužera,
2013).
Přesto v této oblasti vznikají četné spolky obcí, jejichžcíle jsou popsány níže. Na obrázku
č. 2 lze vidět uzemní členění Drahanské vrchoviny na jednotlivé mikroregiony.
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Obr. 2: Mikroregiony v oblastiDrahanskévrchoviny
Zdroj: [http://www.mas-moravsky-kras.cz/clenske-obce-mikroregionu-protivanovsko.html

Mikroregion MAS = Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
Jedná se o svazek celkem 26 obcí, městysů a měst s názvem Spolek pro rozvoj
venkova Moravský kras, založeného v roce 1999. Tento mikroregion zaujímá polohu
severovýchodně od města Brna, z větší části na území Chráněné krajinné oblasti Moravský
kras (viz na http://www.spolekmoravskykras.cz/). Jednotlivé obce jsou zachyceny
v přehledové tabulce č. 1.
Tab. 1: Přehled obcí v mikroregionu Moravský kras
Březina

Křtiny

Senetářov

Bukovina

Kulířov

Sloup

Bukovinka

Kuničky

Spešov

Habrůvka

Lipovec

Šošůvka

Holštejn

Němčice

Vavřinec
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Hostěnice

Olomoučany

Vilémovice

Jedovnice

Ostrov u Mac.

Vysočany

Kotvrdovice

Rájec-Jestřebí

Žďár

Krasová

Rudice

Zdroj: Spolek Moravský kras: http://www.spolekmoravskykras.cz

Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada, mezi valnými hromadami řídí činnost
spolku pětičlenné předsednictvo s dvouletým funkčním obdobím. Hlavní prioritou spolku je
rozvoj mikroregionu, jehož velkou část tvoří chráněná krajinná oblast Moravský kras. Velký
důraz je proto kladen na péči o životní prostředí, dále podporu turismu a s tím související
investice do místních komunikací.
Webové stránky zřízené ke komunikaci s obyvateli nejsou statické, naopak se tváří jako
dynamické a obsahují sice značné množství informací, bohužel tyto nejsou aktualizované.
Poslední informace jsou zhruba z roku 2008/2009. Otázkou zůstává, co vedlo zakladatele
regionu k omezení informovanosti na svých stránkách. Velký důraz je stále kladen na rozvoj
turistiky a to díky krasovým jeskyním, které může tento kraj nabídnout svým turistům.
Jedná se o uskupení obcí, které se snaží o hospodářský rozvoj svého území. Do roku
2008 lze vypozorovat vysokou aktivitu tohoto uskupení, např. snahu o žádosti grantů
z Evropské Unie. Po roce 2008 jeho aktivita lehce ustupuje. V roce 2000 byl vytvořen Plán
zdraví a kvality života v regionu Moravský kras s výhledem do roku 2013.
Mikroregion Drahanská vrchovin
Další spolek je Mikroregion Drahanská vrchovina. Jedná se o dobrovolný svazek
založen roku 2000 zástupci jedenácti obcí v okrese Vyškov. V roce 2001 byl Spolek obcí
„drahanská vrchovina“ přetransformován na Sdružení obcí „drahanská vrchovina“. Tento
svazek si klade za cíl rozvoj turismu, ale i řešení problémů v oblasti školství zdravotnictví,
čistoty obcí – komunálního odpadu, záchraně kulturního dědictví a čištění odpadních vod.
Podle této definice můžeme usuzovat na to, že spolek vznikl v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., který rozšiřuje právní úpravu DSO, kde je činnost definována jako –
ochrana a prosazování společných zájmů. Mikroregion je se svým plánem na rozvoj
a ochranu přírody zároveň členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM ČR).
Obce sdružené v mikroregion Drahanská vrchovina jsou uvedeny v tabulce č. 2.
Tab. 2 Obce v mikroregionu Drahanská vrchovina
Drnovice

Nové Sady

Ježkovice

Olšany

Krásensko

Podomí

Luleč

Račice-Pístovice

Nemojany

Ruprechtov

Studnice

Zdroj: Drahanská vrchovina: http://www.drahanska-vrchovina.cz/
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Tab. 3 Statistické údaje mikroregionu Drahanská vrchovina v porovnání s okresem
Vyškov k počátku roku 2013
Počet
obyvatel

Území
Mikroregion
Drahanská vrchovina
Okres Vyškov

2

Počet obcí

Rozloha v km

Hustota zalidnění
na 1km2

943

11

113,72

69,84

89765

119

888,7

101

Zdroj: Strategie udržitelného rozvoje na léta 2013-2020, http://www.drahanska-vrchovina.cz/informaceC169/strategie-udrzitelneho-rozvoje-C356.html

V obcích mikroregionu se nachází občanské vybavení, stejně jako výrobní a
opravárenské služby a maloobchodní prodejny Souhrnný přehled o těchto informacích, o
vzdělanosti regionu, o nezaměstnanosti a dalších poskytuje dokument Strategie udržitelného
rozvoje z roku 2013.
Mikroregion Protivanovsko
Jedná se o svazek osmi obcí v Prostějovském okrese, který vznikl v roce 1998. Přehled
obcí může čtenář vidět v tabulce č. 4
Tab. 4 Obce v mikroregionu Protivanovsko
Bousín

Niva

Buková

Otinoves

Drahany

Protivanov

Malé Hradisko

Rozstání

Zdroj: http://www.mas-moravsky-kras.cz/mas/mikroregiony/protivanovsko/

Hlavním cílem svazku obcí je:
1. Vytvoření efektivně fungujícího managementu mikroregionu, který se bude
cílevědomě zabývat zajišťováním koncepčních a koordinačních funkcí při naplňování
rozvojových záměrů mikroregionu.
2. Orgán, který bude zastupovat mikroregion navenek tak, aby mohl tento útvar vstoupit
do podvědomí jiných subjektů (podnikatelská sféra, okresní úřad, orgány místní
správy, obyvatelstvo atd.).
3. Předpoklady pro snižování nákladů na výkon vybraných zejména pak integrovaných
samosprávných funkcí a činností u jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku.
4. Vliv na formování stylu života spoluobčanů korespondujícího se zvyky a konvencemi
doby a mikroregionu a akceptující vymoženosti stávajícího světa (http://m.krolomoucky.cz/mikroregion-protivanovsko-cl-1475.html).
Obce v tomto mikroregionu opět kladou velký důraz na cestovní ruch. Mikroregion
Protivanovska je totiž znám kvalitními běžeckými trasami v zimních měsících a v současné
době se buduje v obci Protivanov nové cyklostezka financovaná z dotací Evropské Unie z
programu Rozvoje venkova 2007-2013.
Jako jednu z významných firem působících v tomto regionu lze uvést mlékárnu
Otinoves, nebo VPO, a.s. -výroba plastových oken, MIS montáže inženýrských sítí, a HAJP,
s.r.o. - výroba kožené galanterie a další drobní a malí podnikatelé.1

1

Rozdíl mezi drobným a malým podnikatelem vymezuje Evropská komise – ES č. 70/2001 se
změnou 364/2004 Sb. v Příloze 1.
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Mikroregion Černohorsko
Tento mikroregion je nejmenší z oblasti Drahanské vrchoviny. Tvoří jej pouze 4 obce (viz
tabulka č. 5); byl založen roku 2002 a má výhodnou polohu severozápadně od Brna.
Tab.5 Obce v mikroregionu Černohorsko
Bořitov

Malá Lhota

Černá Hora

Žernovník

Zdroj: http://www.mas-moravsky-kras.cz/mistni-akcni-skupina/mikroregiony/cernohorsko/

Region vznikl za účelem vzájemné podpory ve společných zájmech, ochraně životního
prostředí, rozvoji dopravnía technické infrastruktury aj. Výčet činnosti svazku je uveden
v jeho zakladatelské smlouvě (http://zernovnik.cz/aadokumenty/Zastupitelstvo/Zakladatelska
Smlouva.pdf).
Mikroregion podepsal Plán rozvoje venkova. Jeho klíčovým cílem je opět podpořit
cestovní ruch, protože v regionu se nachází zajímavé cyklistické i turistické stezky.Významný
podnikatelský subjekt v tomto mikroregionu je Pivovar Černá Hora.
Mikroregion Časnýř
Jde o poslední mikroregion, který vznikl v roce 1998 na území Drahanské vrchoviny.
Obce, které jej tvoří, jsou uvedeny v následující tabulce č. 5.
Tab. 6 Obce v mikroregionu Časnýř
Babice n/Sv.

Ochoz u Brna

Bílovice n/Sv.

Řícmanice

Kanice
Zdroj: http://www.mas-moravsky-kras.cz/mistni-akcni-skupina/mikroregiony/casnyr/

Obce z tohoto mikroregionu se opět zaměřují mimo jiné i na rozvoj cestovního ruchu,
využívají k tomu výhodnou lokalizaci v blízkosti potoka Časnýř, který dal název tomuto
mikroregionu. Dále se samozřejmě zaměřuje na zlepšení systému a dostupnosti školských
zařízení v mikroregionu, na péči o krajinu, o rozvoj venkovského prostředí, podporu MSP
(malého a středního podnikání, pozn. autorky) a zlepšení dopravních infrastruktury,
inženýrských sítí a občanské vybavenosti.
Tab. 7Statistické informace o mikroregionu Časnýř
Obec

Počet obyvatel

Rozloha katastru

Babice n/Sv.

900

1741,95

Bílovice n/Sv.

2746

1470,14

Kanice

564

823,12

Ochoz u Brna

1143

1454,31

Řícmanice

658

149,63

Celkem

6011

5639,15

Zdroj: Rozvojová strategie mikroregionu Časnýř,
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fww
w.spolekmoravskykras.cz%2Fcreate_file.php%3Fid%3D265&ei=SeYzVKy7JMnsaPaggKAL&usg=AFQjCNHqcng
AbYd8W3SAm4l62L1003xp-A&bvm=bv.76943099,d.ZWU

493

Obsah / Contents

Více informací o obcích mikroregionu Časnýř v dokumentu Rozvojové strategie
mikroregionu Časnýř (http://www.spolekmoravskykras.cz/create_file.php?id=265.).Z význam
ných podniků působících v mikroregionu Časnýř lze uvést např. LIGNOR, s.r.o. – výroba
nábytku, DENDERA, a.s. – zpracování železa, lom Skalka a jiné.

Shrnutí:

Drahanská vrchovina je rozdělena do 4 mikroregionů; oblastí, které se snaží jako
jednotlivé celky pracovat na zlepšování svého životního prostředí, podporují školství
a infrastrukturu a cestovní ruch, který má přilákat do regionů turisty a zvýšit tak příjmy
tamějších obyvatel.
Jak v současnosti, tak ani v minulosti tako krajina neoplývala přírodními ani
zemědělskými zdroji a průmyslové zpracování tu bylo malé. V Drahanské vrchovině se dařilo
sklářskému průmyslu, který byl vymýcen. Později se zde rozvíjel textilní průmysl a pěstování
obilovin. Bohužel ani tento trend se nezachoval do současnosti. Je tedy zřejmé, že zde musí
být cílená podpora průmyslu, zemědělství, turismu a dalších oblastí, aby se tvořila nová
pracovní místa a oblast se rozvíjela. Tato snaha dala vzniknout právě jednotlivým
mikroregionům, které mají snahu o získání finančních prostředků pro jejich další vývoj. Navíc
nad těmito mikroregiony působí spolek MAS Moravský kras, o.s.– místní akční skupina
založená 2. května 2006. MAS lze popsat následovně: Místní akční skupina vytváří
podmínky na podporu trvale udržitelného rozvoje regionu, jehož území je vymezeno
katastrálními územími členských zemí Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras
a mikroregionů Časnýř, Drahanská vrchovina, Protivanovsko a Černohorsko a dále na území
Města Blanska a obcí Lubě, Petrovice a Ráječko. Toho chce docílit partnerstvím neziskových
organizací s podnikatelskými subjekty, školským zařízeními a samosprávami jednotlivých
obci v regionu. Pracuje na principu metody LEADER.
MAS přispívá finančně a informačně k rozvoji mikroregionů. Jedná se o zajímavý projekt,
otázkou pak zůstává, nakolik efektivní je rozdělení Drahanské vrchoviny do jednotlivých
mikroregionů. Přesto mikroregiony představují vhodné variantu k tomu, aby obce dosahovaly
rozvoje a svých cílů. Nadále by tedy vznikat mikroregiony s podporou podnikatelských
a dalších subjektů.
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Vývoj postavení vysokoškolsky vzdělaných osob na trhu
práce v krajích ČR
The Development of University Graduates Situation at
the Regional Labour Markets in the Czech Republic

Jana Kouřilová

Abstrakt:
Česká republika se vyznačuje, ve srovnání s vyspělými zeměmi, relativně nízkým podílem
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, který postupně, díky rozšíření nabídky vysokoškolského
vzdělávání, ale i v souvislosti s generační obměnou, narůstá. Otázkou je, jaké jsou dopady
této situace na trh práce, vzhledem k tomu, že stávající nabídka studijních oborů spíše
akcentuje společenské vědy a tedy ne zcela odpovídá situaci a podmínkám na trhu práce
v ČR a jejích regionech.
Příspěvek se zaměřuje na změnu vzdělanostní struktury obyvatel ČR a její dopady na trh
práce na úrovni krajů po roce 2000. Změny na trhu práce jsou sledovány na skupině
vysokoškolsky vzdělaných (s bakalářským, magisterským a doktorským vzděláním)
z hlediska jejich podílu na celkové zaměstnanosti, celkové nezaměstnanosti a volných
pracovních míst pro tuto vzdělanostní kategorii. Cílem příspěvku je, na základě dostupných
údajů, zhodnotit a porovnat situaci na trhu práce pro vysokoškolsky vzdělané osoby
v jednotlivých krajích ČR.

Klíčová slova:
vzdělání, vzdělanostní struktura, vysokoškolsky vzdělaní, trh práce, nezaměstnanost

Abstract:
The Czech Republic is characterized, in comparison with developed countries, the relatively
low proportion of university graduates. This proportion is increasing due to the expansion
of higher education and due to generational changes. The question is, what are the
implications of this process on the labour market. The problem is that current offer of degree
courses rather emphasizes the social sciences and therefore not entirely corresponds to the
situation and conditions of the labour market in the Czech Republic and its regions.
The paper focuses on changes of the educational structure of the Czech population and their
impacts on the labour regional markets in the Czech Republic after 2000. Changes at the
labour market are monitored on a group of university-educated people (with bachelor, master
and PhD degrees) in terms of their proportion to total employment, total unemployment and
offered jobs for this educational category. The aim of this paper is, on the basis of available
data, to evaluate and to compare the situation of university graduates at the regional labour
markets in the Czech Republic.
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Úvod
Vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla je nutnou podmínkou ekonomického rozvoje, bez
jejího dostatku a relevantní kvalifikační struktury není možné rozvíjet socioekonomické
aktivity. Rozvoj lidských zdrojů je jednou z priorit české společnosti a současně také
významnou prioritou EU (EK, 2010b). V této souvislosti je potřeba uvést, že pro uplatnění na
trhu práce je důležitý nejen stupeň dosaženého vzdělání, ale také flexibilita pracovníka, jeho
schopnost dále prohlubovat své znalosti a zlepšovat své dovednosti a v neposlední řadě
také osobní vlastnosti jako je spolehlivost, pracovitost, tvořivost, komunikativnost
a samozřejmě ochota pracovat. Ukončením počátečního vzdělávání by tedy neměla končit
vzdělávací cesta člověka. Pochopení významu dalšího vzdělávání se obvykle prohlubuje
s vyšším ukončeným stupněm formálního vzdělání.
Vzdělanostní struktura obyvatel ČR, která se za posledních 20 let značně změnila, se ve
srovnání s vyspělými evropskými státy vyznačuje nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných.
Na druhé straně ale spolu se Slovenskem vykazuje ČR nejnižší podíl lidí pouze se
základním vzděláním a bez vzdělání (viz EK, 2010a, Šprocha, 2011). Díky rozvoji vysokého
školství, zejména po přijetí zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, došlo ke zlepšení
dostupnosti vysokých škol, i když do značné míry přetrvává koncentrace institucí
vysokoškolského vzdělávání v tradičních centrech, jako jsou Praha a Brno (Kouřilová,
Vlčková, 2010). Vysoké školy hrají klíčovou roli v přípravě vzdělaných a kvalifikovaných lidí.
Tato příprava by měla odrážet socioekonomické podmínky regionu, v němž vysoká škola
působí a jehož budoucnost právě prostřednictvím své role vzdělávacího a inovačního centra
může ovlivnit (OECD 2005, Peters, 2006).
Příspěvek se zaměřuje na změnu vzdělanostní struktury obyvatel ČR a její dopady na
trh práce na úrovni krajů ČR po roce 2000. Změny na trhu práce jsou sledovány na skupině
vysokoškolsky vzdělaných (s bakalářským, magisterským a doktorským vzděláním)
z hlediska jejich podílu na celkové zaměstnanosti, celkové nezaměstnanosti a volných
pracovních míst pro tuto vzdělanostní kategorii. Cílem příspěvku je, na základě dostupných
údajů, zhodnotit a porovnat situaci na trhu práce pro vysokoškolsky vzdělané osoby
v jednotlivých krajích ČR.

1. Metodické poznámky
V tomto příspěvku jsou využita data o zaměstnanosti z ČSÚ, publikace Trh práce v ČR časové řady 1993 až 2013. Zdrojem těchto dat je výběrové šetření pracovních sil. Pokud jde
o nezaměstnanost, jsou v této publikaci uvedena data pouze o počtu nezaměstnaných podle
vzdělání. Proto byla v části věnované nezaměstnanosti použita data publikovaná čtvrtletně
na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz).
Zde jsou k dispozici nejen údaje o počtu nezaměstnaných, ale také o nabídce pracovních
míst podle vzdělání. Vzhledem k tomu, že se jedná o čtvrtletní statistiky, byl pro eliminaci
sezónnosti při zpracování dat využit aritmetický průměr čtvrtletních hodnot. MPSV zveřejňuje
data podle jednotlivých stupňů vysokoškolského vzdělání. Pro zjednodušení
a porovnatelnost s daty ČSÚ byla data MPSV agregována za všechny stupně
vysokoškolského vzdělání s tím, že jak na počtu nezaměstnaných, tak na počtu jim
nabízených pracovních pozic se nejvíce podílí magisterský stupeň.
V příspěvku jsou kraje ČR v oblasti zaměstnanosti hodnoceny podle vzdělanostní
struktury zaměstnaných v národním hospodářství a tempa růstu vysokoškolsky vzdělaných
pracovníků v období 2000-2013, v oblasti nezaměstnanosti se jedná o ukazatele: počet
vysokoškolsky vzdělaných uchazečů, podíl vysokoškolsky vzdělaných uchazečů na
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celkovém počtu uchazečů o práci, počet vysokoškolsky vzdělaných uchazečů na 1 volné
pracovní místo (VPM) vyžadující vysokoškolskou kvalifikaci, podíl VPM vyžadujících
vysokoškolskou kvalifikaci na celkovém počtu VPM.
Autorka si uvědomuje určitou omezenou vypovídací schopnost dat jak ČSÚ, tak MPSV,
která nemusejí zcela odrážet reálnou situaci na trhu práce v ČR a jejích regionech.
Vysokoškolsky vzdělaní lidé si často hledají práci jiným způsobem než prostřednictvím úřadů
práce a také firmy v současnosti nemusejí hlásit na úřady práce volná pracovní místa.
Nicméně pro určitou představu a zachycení regionálních disparit lze, s vědomím této
omezené vypovídací schopnosti, tato data využít.

2.
Změny vzdělanostní struktury zaměstnaných v národním hospodářství
v České republice a jejích regionech v období 2000-2013
Vzdělanostní struktura zaměstnanců v ČR se postupně mění ve prospěch skupin
s vyšším dosaženým vzděláním. Pro vzdělanostní strukturu zaměstnaných v ČR i jejích
regionech je typický poměrně výrazný nárůst podílu osob s vysokoškolským vzděláním
(z 12,6 % v r. 2000 na 22,3 % v r. 2013) a pokles podílu osob pouze se základním vzděláním
nebo bez vzdělání (z 8,1 % v r. 2000 na 4,2 % v r. 2013). Podíly osob se středním vzděláním
s maturitou a bez maturity se mění pomaleji, jak lze demonstrovat na grafu 1:

Graf 1: Vzdělanostní struktura zaměstnaných v ČR, 2000 a 2013
Zdroj: Vlastní graf podle ČSÚ (2014)

Mezi roky 2000 a 2013 lze sledovat výrazný nárůst vysokoškolsky vzdělaných žen
(tabulka 1). V roce 2013 činil jejich podíl 23,8 %, což je o 2,6 p.b. více než podíl
vysokoškolsky vzdělaných mužů. Na druhé straně ale podíl žen se základním vzděláním
a bez vzdělání o 1,6 p.b. převyšuje hodnotu tohoto ukazatele u mužů. Vzdělanostní struktura
zaměstnaných mužů z pohledu vyššího vzdělání (tj. středního s maturitou
a vysokoškolského) je horší.
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Tabulka 1: Vzdělanostní struktura zaměstnaných v národním hospodářství podle
pohlaví, v %, 2000 a 2013
muži

Dosažené vzdělání

2000

Základní a bez vzdělání

ženy

2013

2000

2013

5,6

3,5

11,5

5,1

Střední bez maturity

51,7

42,6

34,3

28,0

Střední s maturitou

29,1

32,7

42,9

43,1

13,6

21,2

11,3

23,8

Vysokoškolské

Zdroj: vlastní tabulka podle ČSÚ (2014)

Vzdělanostní struktura zaměstnaných vykazuje značné disparity na úrovni krajů
(NUTS 3), jak ukazuje tabulka 2, v níž jsou pro porovnání podílů jednotlivých vzdělanostních
skupin zahrnuty roky 2000 a 2013. Pro přehlednost jsou ta pole tabulky, v nichž hodnota
daného ukazatele převyšuje celostátní průměr, vyznačena šedou barvou. V obou
sledovaných rocích je podíl vysokoškolsky vzdělaných nad celostátním průměrem pouze ve
dvou regionech, v Praze a Jihomoravském kraji, kde vzdělanostní strukturu pozitivně
ovlivňuje krajské město Brno, druhé nejvýznamnější socioekonomické centrum ČR. Více než
20% podíl vysokoškolsky vzdělaných vykazuje Středočeský kraj, což je ovlivněno jeho
polohou a suburbanizačními procesy, které mezi Prahou a jejím zázemím probíhají
(Ouředníček, 2003), a také Moravskoslezský kraj, jehož centrem je třetí největší město ČR,
Ostrava.
Tabulka 2: Vzdělanostní struktura zaměstnanců v krajích, 2000 a 2013
2000

region

ZVabezV SVbezM SVsM

Tempo růstu VV,
2000-2013

2013
VV

ZVabezV

SVbezM SVsM

VV

Praha

4,3

26,7

42,4 26,6

2,3

18,9

38,7 40,2

3,7

Středočeský

9,9

48,0

33,6

8,6

4,1

36,2

39,0 20,8

8,6

Jihočeský

9,0

46,6

35,0

9,4

4,1

39,3

37,4 19,2

5,5

Plzeňský

8,5

45,9

35,6 10,0

4,1

39,2

38,1 18,6

5,3

13,0

44,8

33,6

8,6

9,3

41,2

36,6 12,8

2,6

9,4

48,1

33,9

8,5

7,1

41,2

36,7 15,0

5,5

12,8

48,5

30,4

8,4

6,5

40,7

33,9 19,0

6,2

Královéhradecký

7,5

46,9

35,3 10,3

3,1

39,3

38,2 19,4

4,6

Pardubický

6,7

47,0

35,8 10,5

4,0

39,6

39,2 17,3

4,3

Vysočina

7,0

46,9

37,3

8,9

3,8

44,7

36,5 15,1

4,1

Jihomoravský

7,2

42,1

35,2 15,4

3,4

32,9

35,7 27,9

5,2

Olomoucký

8,9

49,2

30,6 11,3

4,8

40,5

36,6 18,2

3,7

Zlínský

8,2

48,6

32,1 11,2

3,6

43,2

35,5 17,8

3,9

Moravskoslezský

7,3

46,4

34,7 11,5

4,3

39,0

36,2 20,5

4,7

Česká republika

8,1

44,2

35,1 12,6

4,2

36,3

37,2 22,3

4,8

Karlovarský
Ústecký
Liberecký

Poznámka: ZVabezV – základní vzdělání a bez vzdělání, SVbM – středoškolské vzdělání bez maturity, SVsM –
středoškolské vzdělání s maturitou, VV – vysokoškolské vzdělání
Zdroj: vlastní tabulka podle ČSÚ (2014)
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Poslední sloupec tabulky 2 vyjadřuje tempo růstu vysokoškolsky vzdělaných
zaměstnanců v krajích v období 2000-2013. Šedivě vyznačená pole tabulky opět indikují
hodnotu tempa růstu nad průměrem ČR. Nejvyšší hodnotu vykazuje Středočeský
a Liberecký kraj. Na Moravě vykazuje tempo růstu vyšší než je celostátní průměr pouze
Jihomoravský kraj, ostatní zaostávají. Naopak nejnižší tempo růstu zaznamenává
Karlovarský kraj, populačně nejmenší kraj ČR, v němž nesídlí žádná veřejná/státní vysoká
škola, s odstupem sledovaný Prahou, Olomouckým a Zlínským krajem. Zvláštní postavení
má Praha, která ačkoli má nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných, vykazuje
pomalejší tempo jejich růstu, což je ovlivněno tradiční, dlouhodobě vysokou koncentrací
vysokoškolsky vzdělaných osob do hlavního města.

3.
Změny nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v období
2000-2013
Se změnou vzdělanostní struktury zaměstnanců a vlivem ekonomických a sociálních
podmínek dochází k nárůstu nezaměstnanosti, a to i u osob s vysokoškolským vzděláním.
Tabulka 3 shrnuje základní data o nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných
v ČR v období 2000-2013 podle údajů MPSV.
Tabulka 3: Nezaměstnanost vysokoškolsky vzdělaných v ČR, 2000-2013
Rok

Počet
uchazečů s VV

Podíl uchazečů s VV na
celkovém počtu uchazečů

Počet VPM pro
uchazeče s VV

Počet uchazečů s VV na
1 VPM požadující VV

2000

14353

3,1

2924

4,0

2001

13831

3,1

3622

3,8

2002

15689

3,2

3235

4,9

2003

17133

3,3

3142

5,5

2004

18150

3,4

2815

6,4

2005

17374

3,4

3171

5,5

2006

16394

3,5

4613

3,6

2007

14710

3,9

4960

3,0

2008

14836

4,6

5084

2,9

2009

22456

4,6

2926

7,7

2010

26764

5,0

2776

9,6

2011

28099

5,6

3084

9,1

2012

29746

5,8

2763

10,8

2013

34982

6,1

2164

16,2

Zdroj: vlastní tabulka podle MPSV

Od počátku sledovaného období počet vysokoškolsky vzdělaných nezaměstnaných
pomalu narůstal až na hodnotu cca 18 tisíc osob v roce 2004. Pak lze sledovat pokles na
necelých 15 tisíc v letech 2007 a 2008. Důsledky dopadů krize lze dokumentovat na
výrazném nárůstu počtu vysokoškolsky vzdělaných uchazečů mezi roky 2008 a 2009. Od
r. 2009 opět počet vysokoškolsky vzdělaných nezaměstnaných kontinuálně roste, v roce
2013 se vyšplhal, podle údajů MPSV, na téměř 35 tisíc osob, což na úrovni ČR činí 6,1 %
všech nezaměstnaných. Počet VPM, stejně jako počet vysokoškolsky vzdělaných osob na
1 VPM, vyžadující vysokoškolskou kvalifikaci, zhruba kopíruje výše uvedený vývoj.
Na úrovni krajů lze sledovat výrazné regionální disparity v počtu vysokoškolsky
vzdělaných uchazečů o práci.
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Tabulka 4: Vývoj počtu vysokoškolsky vzdělaných vysokoškolsky vzdělaných
uchazečů o práci v krajích ČR, 2000-2013
region

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Praha

2086

1934

2198

2434

2711

2730

2579

2423

2443

3957

4907

5077

5411

6737

SČ

997

944

1064

1175

1291

1257

1174

1083

1226

1960

2461

2663

2847

3424

JČ

636

639

751

803

915

874

824

764

773

1118

1329

1430

1489

1802

PL

649

606

686

767

806

800

787

680

672

974

1167

1182

1133

1312

KV

196

158

200

221

249

242

241

210

219

308

351

383

408

475

UL

810

845

916

994

987

921

959

855

834

1098

1229

1324

1442

1587

LB

429

429

493

528

531

568

516

507

524

848

976

979

1019

1156

KH

547

528

577

663

686

679

646

546

540

825

997

1085

1201

1395

PD

529

529

584

651

646

666

623

561

591

889

1032

1063

1119

1358

VY

602

590

699

727

772

758

691

651

660

1046

1228

1295

1370

1638

JM

2260

2117

2493

2790

2982

2801

2631

2329

2351

3428

4125

4360

4473

5140

OL

1299

1273

1327

1385

1429

1302

1179

1003

1011

1559

1923

1998

2102

2381

ZL

866

830

932

1054

1202

1168

1094

989

994

1571

1835

1882

2036

2314

2449

2411

2770

2943

2945

2610

2452

2112

1998

2876

3207

3380

3698

4264

MS
ČR

14353 13831 15689 17133 18150 17374 16394 14710 14836 22456 26764 28099 29746 34982
Zdroj: vlastní tabulka podle MPSV

Z tabulky 4 vyplývá výrazná koncentrace vysokoškolsky vzdělaných uchazečů o práci do
Prahy, do r. 2008 se jejich počet pohyboval do 2,5 tisíce osob, od r. 2009 lze sledovat
výraznější nárůst. V roce 2013 tvořil počet vysokoškolsky vzdělaných uchazečů v Praze
pětinu jejich celkového počtu v ČR. I v ostatních krajích narůstá počet vysokoškolsky
vzdělaných uchazečů, nejvíce v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, které
vykazují více než 20% zastoupení vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných (viz předchozí
část příspěvku).
Podíváme-li se na vývoj podílu nezaměstnaných uchazečů s vysokoškolským vzděláním
na celkovém počtu nezaměstnaných v období 2000-2013 (tabulka 5), lze také zaznamenat
významné rozdíly na krajské úrovni.
Tabulka 5: Vývoj podílu vysokoškolsky vzdělaných uchazečů na celkovém počtu
uchazečů v krajích ČR, 2000-2013
region

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Praha

9,1

8,9

9,5

9,8

9,9

10,8

11,4

12,8

14,5

15,4

15,0

15,5

15,6

15,7

SČ

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

3,2

3,5

4,4

4,5

4,8

5,3

5,5

5,9

JČ

3,4

3,7

3,9

3,9

4,2

3,9

3,9

4,5

5,1

4,6

5,0

5,6

5,7

6,2

PL

3,4

3,6

3,6

3,7

3,8

4,0

4,2

4,4

4,7

4,0

4,5

5,1

5,2

5,3

KV

1,5

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,8

1,7

1,8

2,1

2,3

2,5

UL

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,5

1,6

1,9

2,0

2,0

2,3

2,4

2,5

LB

2,9

3,2

2,8

2,6

2,6

3,0

2,9

3,3

3,6

3,5

3,8

4,2

4,4

4,6

KH

3,0

3,4

3,1

3,2

3,1

3,1

3,2

3,5

4,1

3,9

4,3

5,1

5,3

5,3

PD

2,5

3,0

2,9

2,9

2,8

2,9

3,1

3,5

4,1

3,7

4,0

4,6

4,9

5,4

VY

2,9

3,8

3,6

3,3

3,3

3,4

3,4

3,8

4,3

4,1

4,6

5,2

5,7

6,2

JM

4,2

4,4

4,2

4,4

4,6

4,4

4,6

5,0

5,9

5,9

6,3

7,1

7,2

7,6

OL

3,4

3,9

3,6

3,5

3,7

3,5

3,6

4,0

4,7

4,3

4,9

5,4

5,6

5,8
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ZL

3,5

3,8

3,4

3,4

3,8

3,9

4,1

4,6

5,4

5,2

5,6

6,4

6,9

7,1

MS

2,6

2,7

2,9

2,8

2,8

2,7

2,7

2,9

3,5

3,8

4,0

4,5

4,8

4,9

ČR

3,1

3,3

3,2

3,3

3,4
3,4
3,5
3,9
4,6
Zdroj: vlastní tabulka podle MPSV

4,6

5,0

5,6

5,8

6,1

Opět jsou pro přehlednost šedě vyznačena ta pole tabulky, v nichž hodnota ukazatele
daného kraje překračuje celorepublikovou hodnotu. Dlouhodobě se nad průměrem republiky
drží Praha, Jihomoravský a Zlínský kraj. Nicméně ani v jednom z krajů ČR není v celém
sledovaném období překročena hodnota podílu vysokoškolsky vzdělaných na celkovém
počtu zaměstnanců, ba naopak hodnoty podílů na nezaměstnanosti výrazně zaostávají.
Z tabulky 5, stejně jako z předchozí, vyplývá poměrně zásadní vliv Prahy na celorepublikové
hodnoty.
Pro dokreslení představy o postavení vysokoškolsky vzdělaných uchazečů o práci je
třeba ještě uvést další ukazatele. Jedním z nich je podíl VPM vyžadujících vysokoškolskou
kvalifikaci na celkovém počtu VPM (tabulka 6).
Tabulka 6: Vývoj podílu VPM vyžadujících vysokoškolskou kvalifikaci na
celkovém počtu VPM v krajích ČR, 2000-2013
region

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Praha

12,3

11,6

12,6

13,6

8,9

7,8

8,8

6,6

6,0

7,4

11,4

14,9

10,2

9,5

SČ

5,7

5,1

4,5

4,5

3,8

3,6

3,4

2,4

2,0

5,6

6,6

7,4

5,8

4,5

JČ

5,5

4,5

4,5

5,2

5,0

5,6

4,4

2,7

2,4

5,1

5,4

5,5

5,3

3,8

PL

5,1

5,5

5,2

5,7

4,0

3,6

3,7

2,2

1,9

5,6

8,9

8,4

6,0

3,5

KV

7,0

9,4

7,7

7,4

6,6

6,2

6,1

3,4

3,2

8,7

9,7

7,6

5,7

5,0

UL

6,9

9,2

7,3

8,0

5,9

7,3

6,1

4,7

5,1

10,4

10,0

8,2

6,8

3,7

LB

3,8

4,6

4,9

5,8

5,2

6,5

5,0

3,9

4,4

8,2

9,4

9,1

6,9

4,2

KH

5,1

5,9

5,8

6,7

6,7

5,3

5,1

3,3

3,2

6,1

6,1

4,7

4,3

3,9

PD

5,1

11,4

5,9

6,2

4,5

4,5

2,7

2,8

2,2

5,3

6,1

4,3

3,6

3,1

VY

2,7

3,1

2,5

3,0

3,9

4,8

3,8

2,9

3,1

8,2

7,2

7,0

6,0

3,4

JM

5,8

6,9

7,3

6,8

6,1

5,1

5,0

3,6

2,9

4,9

5,9

7,0

8,0

5,7

OL

5,2

6,8

4,7

5,3

4,6

4,5

3,9

2,8

3,2

9,3

9,0

8,6

6,0

3,8

ZL

3,5

5,6

3,7

4,1

3,5

4,3

3,6

3,1

2,9

5,5

6,9

8,3

5,8

4,9

MS

9,3

9,8

9,7

8,5

8,2

8,1

6,8

6,0

6,3

9,4

9,9

6,2

5,9

6,0

ČR

6,1

7,0

6,9

7,4

6,0
5,7
5,3
3,9
3,8
Zdroj: vlastní tabulka MPSV

6,9

8,4

8,3

7,0

5,4

V tabulce jsou šedou barvou zvýrazněna ta pole, v nichž hodnota podílu VPM
vyžadujících vysokoškolskou kvalifikaci na celkovém počtu VPM převyšuje podíl uchazečů
o práci na celkovém počtu uchazečů. Z tabulky vyplývají relativně lepší podmínky pro
uplatnění uchazečů s vysokoškolským vzděláním na trzích práce v Karlovarském, Ústeckém,
Moravskoslezském a Libereckém kraji. Je otázkou, zda tomu tak skutečně je, což by mohl
napovědět další ukazatel - počet vysokoškolsky vzdělaných uchazečů na 1 VPM vyžadující
vysokoškolskou kvalifikaci (tabulka 7).
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Tabulka 7: Vývoj počtu vysokoškolsky vzdělaných uchazečů na 1 VPM vyžadující
vysokoškolskou kvalifikaci v krajích ČR, 2000-2013
region

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Praha

2,9

2,2

2,0

2,1

2,6

2,7

1,7

1,6

1,4

4,1

6,4

5,2

5,4

8,7

SČ

2,0

2,1

3,8

4,5

5,6

4,8

3,1

2,7

3,5

7,2

10,0

8,6

10,8

16,7

JČ

3,1

4,5

6,1

5,7

6,4

5,3

4,0

4,0

4,9

11,5

13,2

12,1

11,2

17,4

PL

3,3

3,1

4,2

5,1

6,1

5,2

3,3

2,6

2,9

6,1

6,3

6,0

6,9

13,4

KV

1,7

1,5

1,8

2,3

3,2

2,0

1,9

2,3

3,2

3,9

4,5

5,5

7,3

UL

3,4

3,0

4,3

4,5

6,4

4,7

3,6

2,8

2,8

4,8

6,2

6,8

10,0

16,3

LB

2,6

3,3

4,5

4,8

4,3

3,7

3,0

2,8

3,0

7,5

7,3

6,3

7,3

10,0

KH

2,2

2,2

3,3

3,9

4,9

5,1

3,2

3,0

3,0

8,8

9,9

12,3

17,2

23,4

PD

2,9

2,0

3,8

4,4

6,4

6,9

3,9

2,2

3,4

7,6

7,6

9,0

13,2

17,5

VY

6,9

6,2

11,3

12,7

15,4

7,7

5,1

4,2

5,1

12,1

17,8

15,8

23,9

42,8

JM

7,8

7,9

10,3

13,3

14,1

8,9

6,0

5,4

5,7

17,0

21,3

22,3

19,8

31,9

OL

6,8

6,5

8,5

9,0

10,5

9,7

7,1

6,6

6,8

14,5

14,2

15,4

26,2

42,5

ZL

9,5

7,5

13,6

18,0

20,3

13,6

7,3

4,9

5,3

16,5

19,8

13,8

23,7

21,3

MS

7,5

9,1

10,9

14,1

12,9

10,0

5,2

3,6

2,4

9,8

9,6

11,8

15,9

21,1

Č

4,0

3,8

4,9

5,5

6,4
5,5
3,6
3,0
2,9
Zdroj: vlastní tabulka podle MPSV

7,7

9,6

9,1

10,8

16,2

2,8

Pro větší přehlednost je opět použito šedé zvýraznění těch polí tabulky, v nichž hodnota
sledovaného ukazatele v daném roce převyšuje celostátní průměr. Z tabulky vyplývá
dlouhodobě vyšší počet uchazečů na 1 VPM vyžadující vysokoškolskou kvalifikaci
v moravských krajích a kraji Jihočeském. Naopak Praha, která se podle počtu uchazečů
s vysokoškolským vzděláním dlouhodobě řadila na první pozici mezi kraji, se v celém
sledovaném období nachází pod hodnotou celostátního průměru, podobně jsou na tom ještě
Karlovarský a Plzeňský kraj. Podprůměrné hodnoty vykazují s výjimkou jednoho roku také
Liberecký a Ústecký kraj. Ve všech krajích došlo k výraznému nárůstu počtu vysokoškolsky
vzdělaných uchazečů na 1 VPM mezi roky 2012 a 2013. Výjimkou je pouze Zlínský kraj.
V r. 2000 připadalo nejméně, tj. 1,7 vysokoškolsky vzdělaných uchazečů na 1 VPM
vyžadující vysokoškolskou kvalifikaci, v Karlovarském kraji, nejvyšší hodnoty dosahoval
Zlínský kraj (9,5). Na konci sledovaného období vykazoval nejlepší výsledek opět
Karlovarský kraj (7,3), nejhorší Kraj Vysočina (42,8), s malým odstupem následovaný
Olomouckým krajem (42,5).
Na základě uvedených ukazatelů a jejich zhodnocení lze konstatovat, že z údajů MPSV
vyplývají celkově horší podmínky pro uchazeče o práci s vysokoškolským vzděláním
v moravských krajích. V Čechách jsou relativně dobré podmínky v Karlovarském, Ústeckém
a Plzeňském kraji. Specifické postavení zaujímá hlavní město Praha, které sice vykazuje
nejvyšší počty i podíly uchazečů o práci s vysokoškolským vzděláním, ale na druhé straně
jim na svém trhu práce nabízí relevantní pracovní místa.

4.

Diskuze

Nárůst počtu vysokoškolsky vzdělaných za posledních 20 let v ČR byl ovlivněn nejen
zpřístupněním vzdělání, ale také generační výměnou. Zejména mladí lidé přistupovali
k vysokoškolskému vzdělání jako k základu pro budování své kariéry v oblasti, kterou vnímali
jako své povolání (Keller, Tvrdý, 2008). V ČR, podobně jako v dalších zemích východní
a střední Evropy, je vysokoškolské vzdělání pořád ještě určitým předpokladem uplatnění na
trhu práce (viz např. Nývlt, Bartoňová, 2011). Situace se ale může do budoucnosti změnit,
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jak ukazují zkušenosti ze západních zemí - problémy s nezaměstnaností vysokoškolsky
vzdělaných pracovníků se s jejich narůstajícím počtem mohou prohlubovat, a to zejména
v souvislosti se zaměřením jejich studia (viz Núñez, Livanos, 2006, zkušenosti z Francie
např. Paul, Murdoch, 2000 nebo z Německa Schomburg, 2000).
V postavení uchazečů o práci s vysokoškolským vzděláním se v ČR projevují výrazné
regionální disparity, a to v podstatě ve všech ukazatelích, které jsou v tomto příspěvku
představeny. V souvislosti s tím vyvstávají určité otázky, kterými by bylo vhodné se dále ve
vztahu k postavení vysokoškolsky vzdělaných pracovníků na trhu práce zabývat.
Ukazatele uvedené v tomto příspěvku mohou indikovat na jedné straně určitý prostor pro
vysokoškolsky vzdělané pracovníky na některých regionálních trzích, na druhé straně se
v regionech může, vedle dalších faktorů, projevovat nevhodná oborová struktura
vysokoškolsky vzdělaných, která neodráží poptávku na trhu práce. V současnosti jsou
nejvyhledávanějšími programy v terciárním vzdělávání zejména obory ze skupiny
společenských věd, ekonomie a práva (Kleňhová, 2013) v neprospěch oborů technických,
technologických a přírodovědných. Otázkou tedy je, jaké obory vysokoškolského vzdělání
vlastně regionální trhy práce poptávají? Takto zaměřená analýza poptávky spolu s predikcí
vývoje regionálních trhů práce by mohla přispět k lepší reflexi oborů vzdělávání. Statistiky
MPSV uvádějí sice stupeň vzdělání uchazečů o práci, ale nikoliv ve vazbě na jejich obor
a stejně je tomu i u statistik volných pracovních míst. V této souvislosti se objevuje další
otázka, a to je délka nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných uchazečů o práci a její
příčiny.
Vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, kteří nenaleznou uplatnění ve svém regionu, mají
tendenci se stěhovat za prací do těch lokalit/regionů, kde je větší šance získat odpovídající
pracovní pozici. Regiony ekonomicky slabší pak vzdělávají budoucí pracovníky pro
ekonomicky vyspělejší území (Okun a Richardson, 1973). Dalším aspektem, který by bylo
vhodné podrobněji zkoumat, je migrace vysokoškolsky vzdělaných a její příčiny nejen
v rámci ČR.
Studium na vysokých školách je určitě vždy přínosem, zejména v tom smyslu, že
vzdělanější lidé jsou obvykle flexibilní, chápou nutnost neustále prohlubovat své znalosti
a rozvíjet své dovednosti (Kouřilová, 2007). Vysokoškolské studium také oddaluje nástup
mladých lidí na trh práce, což může být určitá cesta, jak někteří z nich mohou řešit problémy
s hledáním práce (Nývlt, Bartoňová, 2011). Otázkou ale je, jestli to pro ČR není poněkud
drahá záležitost, zejména ve vazbě na oborovou strukturu absolventů (zejména veřejných
vysokých škol financovaných ze státního rozpočtu) a také ve vazbě na kvalitu
poskytovaného vzdělání. Ale to už jsou otázky mimo tento příspěvek, které se v této
problematice otvírají a kterým by měla být dále věnována pozornost.

Závěr
Vzdělanostní struktura obyvatel ČR se od r. 1990 změnila. Zejména ve vazbě na rozvoj
vysokých škol po přijetí zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, došlo ke zlepšení
dostupnosti vysokých škol a nárůstu počtu jejich studentů, resp. absolventů. S narůstajícím
podílem vysokoškolsky vzdělaných, se změnou oborové struktury jejich studia a v souvislosti
s ekonomickými problémy v důsledku krize po r. 2008 došlo ke zhoršení postavení
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ČR, ve kterém se projevují výrazné regionální
disparity.
Příspěvek se zaměřil na nezaměstnanost vysokoškolsky vzdělaných osob v období
2000-2013 na základě dat publikovaných MPSV. Vývoj nezaměstnanosti byl sledován
prostřednictvím ukazatelů: počet vysokoškolsky vzdělaných uchazečů, podíl vysokoškolsky
vzdělaných uchazečů na celkovém počtu uchazečů o práci v kraji, počet vysokoškolsky
vzdělaných uchazečů na 1 VPM vyžadující vysokoškolskou kvalifikaci, podíl VPM
vyžadujících vysokoškolskou kvalifikaci na celkovém počtu VPM. Z analýzy vyplynula horší
pozice vysokoškolsky vzdělaných v moravských krajích, a to jak z hlediska jejich podílu na
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celkové nezaměstnanosti, tak z hlediska jejich počtu na 1 VPM vyžadující vysokoškolskou
kvalifikaci. Relativně dobré podmínky jsou pro vysokoškolsky vzdělané uchazeče v krajích
Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském. Specifické postavení zaujímá Praha, která sice
vykazuje nejvyšší počet vysokoškolsky vzdělaných nezaměstnaných, což je ovlivněno
koncentrací vzdělaných pracovníků do hlavního města, ale v rámci ČR relativně nízkým
počtem vysokoškolsky vzdělaných osob na 1 VPM vyžadující vysokoškolskou kvalifikaci.
I když je vysokoškolské studium vždy přínosem pro dotyčnou osobu, situace a zejména
predikce vývoje na trhu práce ve vazbě na tuto vzdělanostní skupinu pracovníků si zasluhuje
podrobnější výzkum zejména s ohledem s oborovou strukturou studijních programů tak, aby
vysokoškolsky vzdělaní pracovníci nacházeli uplatnění na trhu práce odpovídající úrovni
a oboru jejich vzdělání.

Shrnutí
Česká republika se vyznačuje, ve srovnání s vyspělými zeměmi, relativně nízkým
podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, který postupně, díky rozšíření nabídky
vysokoškolského vzdělávání, ale i v souvislosti s generační obměnou, narůstá. Se změnou
vzdělanostní struktury zaměstnanců a vlivem ekonomických a sociálních podmínek dochází
k nárůstu nezaměstnanosti, a to i u osob s vysokoškolským vzděláním. Cílem příspěvku je,
na základě dostupných údajů, zhodnotit a porovnat situaci na trhu práce pro vysokoškolsky
vzdělané osoby v jednotlivých krajích ČR.
V příspěvku jsou využita data o zaměstnanosti z Českého statistického úřadu, v části
věnované nezaměstnanosti data publikovaná na webových stránkách Ministerstva práce
a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz). Autorka si uvědomuje určitou omezenou
vypovídací schopnost dat jak ČSÚ, tak MPSV, která nemusejí zcela odrážet reálnou situaci
na trhu práce v ČR a jejích regionech.
Vzdělanostní struktura zaměstnaných vykazuje značné disparity na úrovni krajů. Podíl
vysokoškolsky vzdělaných zaměstnaných je nad celostátním průměrem pouze ve dvou
regionech, v hl. m. Praze a Jihomoravském kraji. Více než 20% podíl vysokoškolsky
vzdělaných vykazuje Středočeský a také Moravskoslezský kraj. Naopak velmi nízký podíl
vysokoškolsky vzdělaných je dlouhodobě charakteristický pro Karlovarský a Ústecký kraj.
Nejvyšší tempo růstu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců vykazuje Středočeský kraj,
naopak nejnižší zaznamenává Karlovarský kraj.
Pokud jde o nezaměstnanost, lze na základě vybraných ukazatelů konstatovat, že
z údajů MPSV vyplývají celkově horší podmínky pro uchazeče o práci s vysokoškolským
vzděláním v moravských krajích. V Čechách se jeví relativně dobré podmínky pro takto
vzdělané uchazeče v Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském kraji. Specifické postavení
zaujímá hlavní město Praha, které sice vykazuje nejvyšší počty i podíly uchazečů o práci
s vysokoškolským vzděláním, ale na druhé straně na svém trhu práce nabízí relevantní
pracovní místa.
V ČR je vysokoškolské vzdělání pořád ještě určitým předpokladem uplatnění na trhu
práce. Situace se ale může do budoucnosti změnit, jak ukazují zkušenosti ze západních
zemí. I když je vysokoškolské studium vždy přínosem pro dotyčnou osobu, situace
a zejména predikce vývoje na trhu práce ve vazbě na tuto vzdělanostní skupinu pracovníků
si zasluhuje podrobnější výzkum zejména s ohledem na oborovou strukturu studijních
programů tak, aby vysokoškolsky vzdělaní pracovníci nacházeli odpovídající uplatnění na
trhu práce.
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Problematika rozvoje venkovského prostoru
lokalizovaného v blízkosti vojenského újezdu na příkladu
VÚ Březina
The development of rural areas localized near the military
area on the example of Brezina military area
Alena Kučerová, Ondřej Konečný

Abstrakt:
Rozvoj venkovského prostoru je významně ovlivněn polohou území (zejména ve vztahu
k jádrovým oblastem) a z ní vyplývajících konsekvencí umocňující či oslabující rozvojový
potenciál oblasti. Lokalizace vojenského újezdu při hranicích venkovského území se tak
může jevit jako významná bariéra rozvoje venkovského prostoru a lze uvažovat, že taková
skutečnost umocňuje význam prosazení multifunkcionality venkovského prostoru v takto
limitovaném území. Předkládaný příspěvek si proto klade za cíl diskutovat limity, bariéry
a naproti tomu rozvojové předpoklady venkovského území, jehož rozvojový potenciál je
významně omezen těsnou lokalizací obcí v blízkosti vojenského újezdu - na příkladu
vymezeného venkovského území při hranicích vojenského újezdu Březina (Jihomoravský
kraj).

Klíčová slova:
rozvoj venkova, vojenský újezd, venkovský prostor, Jihomoravský kraj, Březina

Abstract:
The development of rural areas is significantly influenced by the location (particularly in
relation to core areas) and the ensuing consequences empowering or debilitating the
development potential of the area. Location of a military area near the border of rural areas
can be seen as a significant barrier to the development of rural space and can be considered
that fact can underscore the importance of promotion the multifunctionality of rural areas in
such a limited area. Therefore this paper aims to discuss the limits, barriers and on the other
hand development preconditions of rural areas whose development potential is significantly
limited by tight localization of municipalities near military area – on the example of defined
rural territory near the border military district Brezina (the South Moravian Region).

Key words:
rural development, military area, rural area, the South Moravia region, Brezina

Úvod a cíl
Problematika rozvoje vojenských újezdů, respektive jím přilehlých obcí je v současné
době poměrně často diskutována. Zvýšení zájmu o tuto oblast výzkumu je spojováno na
straně jedné s plánovanou optimalizací vojenských újezdů a na straně druhé pak také
s mnoha výzkumnými projekty zaměřenými na rozvoj periferních oblastí Česka.
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Území obcí lokalizovaných v blízkosti vojenských újezdů lze přitom, stejně jako regiony
v blízkosti administrativních a státních hranic, označit za periferní regiony (Svoboda, 2009).
V české literatuře jsou periferní oblasti nejčastěji chápány jako „specifická území s poruchou
funkčně-prostorových vztahů, která jsou výsledkem nerovnoměrného působení vzájemně se
podmiňujících sociálních, ekonomických, politických, kulturních i fyzicko-geografických
faktorů“ (Havlíček a Chromý, 2001). Jedná se tedy o území nedostatečně integrovaná do,
v daném místě a čase dominujících struktur, procesů a systémů (Schmidtová, 1998). Pokud
se nachází regiony vykazující odlišné podmínky pro regionální rozvoj ve vnitrozemí, tedy
nikoliv při státních hranicích, lze je označit za vnitřní periferie (Havlíček a kol., 2005). Tato
území často lokalizovaná při hranicích krajů, ve vyšších nadmořských výškách či členitém
terénu (Švec, 2014) jsou charakteristická hustou sídelní sítí malých středisek, prakticky
neexistující hospodářskou základnou, vysokou dojížďkou za zaměstnáním do poměrně
vzdálených regionálních center a nízkou intenzitou veřejné dopravy (Perlín, on-line).
Periferní prostory tak můžou vykazovat slabou ekonomickou či sociální resilianci
a zranitelnost (v kontextu multifunkcionality venkovského prostoru; Wilson, 2010), avšak
s vysokou úrovní ochranářské hodnoty území, coby jedním ze základních typů módu
okupace venkovského prostoru vymezených Holmsem (2012).
V rámci výzkumu polarizace prostoru jsou přitom rozlišovány dva základní pojmy, a sice
perifernost a marginalita. Ty lze přitom vnímat buď jako synonyma (např. Enyedi, 1994) nebo
naopak jako dva odlišné termíny, které bývají rovněž různě interpretovány (např. Leimgruber,
2004). V návaznosti na množství teoretických přístupů lze nalézt rovněž velké množství
definic obou výrazů. Např. Jussila (1998) vnímá periferní regiony jako území charakteristická
vysokou mírou zaměstnanosti v priméru, velkou vzdáleností od hlavních trhů práce, nižší
ekonomickou a sociální úrovní, problémy se strukturální nezaměstnaností a horší dopravní
dostupností. Naproti tomu např. Cullen a Pretes (1998) považují region za marginální, pokud
je vzdálený od trhů, závislý na primárních zdrojích, má řídké osídlení a není politicky nebo
hospodářsky autonomní.
V české literatuře jsou však nejčastěji vnímány oba termíny shodně. Pokud jsou ovšem
rozlišovány, pak jsou za periferní označována území na okraji ekonomického systému,
zatímco marginální regiony jsou z takového systému zcela vyčleněny (Andreoli, 1994). Při
takovém vymezení lze pak samotné území vojenského újezdu označit za marginální, neboť
se jedná o území do jisté míry sociálně, ekonomicky, hospodářsky a politicky vyloučená ze
systému, ovšem přesto i nadále určitým způsobem využívaná (Svoboda, 2009). Vojenské
újezdy jsou však izolovány pouze uměle a jsou marginalizovány především ekonomicky
(Pechal, 2011). Takto definované prostory pak stojí na okraji společenského i ekonomického
zájmu a jako takové ovlivňují i obce ve svém zázemí. Jejich vliv na své okolí přitom může být
jak pozitivní (např. zvýhodnění v rámci různých dotačních programů), tak také negativní
(zejména v důsledku okrajového postavení obcí v rámci sídelního systému, které jsou pak
v tomto kontextu označovány právě jako vnitřní periferie).
Nové rozvojové možnosti území v blízkosti vojenských újezdů s sebou nese tzv.
optimalizace vojenských újezdů. Například v Česku se v roce 2015 předpokládá zmenšení
územní rozlohy čtyř vojenských újezdů (VÚ Boletice, VÚ Březina, VÚ Hradiště a VÚ Libavá)
a zrušení VÚ Brdy, ačkoliv zdejší dělostřelecká posádka v Jincích zůstane zachována
(Kazatel, 2012). Tento proces samozřejmě přináší mnoho pozitiv, lze však očekávat
i negativa, která jsou nejčastěji spojována zejména s ochranou cenného přírodního prostředí.
Předkládaný příspěvek si tedy klade za cíl analyzovat území obcí ležících v blízkosti VÚ
Březina, reflektovat jejich situaci ve vztahu k perifernosti a diskutovat jak příležitosti, tak také
bariéry a limity jejich rozvoje. I přes skutečnost, že jsou vojenské újezdy nepostradatelným
prvkem obranného systému země a tvoří integrální součást území státu, lze tyto regiony
označit za administrativně specifické oblasti, které podstatným způsobem limitují rozvoj
svého okolí. Předkládaná práce se snaží diskutovat právě specifika rozvoje takto
limitovaného regionu.
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Vybrané teoreticko-metodologické přístupy k výzkumu polarizace prostoru
Výzkum polarizace prostoru vychází z myšlenky W. Christallera, který rozvinul v 30.
letech minulého století teorii centrálních míst, jejímž základním stavebním kamenem je
předpoklad o poklesu počtu center v závislosti na jejich významu. Model přitom využívá jako
základní kritérium pro určení perifernosti vzdálenost (Blažek a Uhlíř, 2002). Ačkoliv lze teorii
vytknout např. přílišné zjednodušení reality, byla často aplikována v praxi (mimo jiné byla
použita také při vytváření střediskové soustavy osídlení v bývalém Československu).
Na události spojené s Velkou hospodářskou krizí a II. světovou válkou pak reagovala
zejména obecná teorie polarizovaného rozvoje. Její autor, J. Friedmann vycházel
z předpokladu, že základními rozlišovacími prvky mezi jádrem a periferií jsou míra
autonomie, schopnost tvořit inovace a zachytit hlavní rozvojové impulzy (Havlíček, Chromý
2001). Friedmann definoval šest kumulativních mechanismů, které posilují nadřazenost jádra
nad periferií a v rámci modelu vývoje prostorové ekonomiky vymezil také čtyři vývojové
stupně společnosti (Pileček a Jančák, 2011). Taktéž tomuto konceptu lze ovšem vytknout
množství nedostatků a zjednodušení.
Dichotomii jádro-periferie narušil až Wallerstein, který vytvořil pojem semiperiferie
a podnítil tak přechod ke kontinuálnímu pohledu na problematiku diferenciace prostoru.
(Havlíček a kol., 2005). Na tento přístup navázala Schmidtová (1998) rozšířením osy jádroperiferie o navazující prvek v podobě marginální oblasti. Jednoduchý koncept polarizace
prostoru odmítal také Reynaud, který zdůrazňoval roli lidské aktivity a ve vztahu jádroperiferie vyzdvihoval důležitost sociálního prostředí (Leimgruber, 1994). Taktéž Schuler
a Nef konstatují, že „ jádro a periferie nejsou prostorově oddělené, ale pouze měnící se míry
centrality. Nejedná se tedy o dichotomii mezi dvěma extrémy, ale spíše jde o kontinuum
otevřené ke změnám v čase. Avšak centrum je typické tím, že se nachází v horní části
pyramidy moci“ (Havlíček, Chromý, 2001). Naproti tomu např. Gottmann (1980) kladl na
počátku 80. let velký důraz na vztah polohy a politických podmíněností.
Dle Havlíčka a kol. (2005) lze v rámci hodnocení polarizace prostoru identifikovat čtyři
hlavní metodologické problémy mezi které řadí:
• výběr relevantních ukazatelů, které mají dostatečnou vypovídací schopnost
o perifernosti regionu;
• otázku hodnocení vývoje polarizace, která zahrnuje zejména problémy spojené
s nedostatkem, nedostupností či srovnatelností dat;
• volbu regionální úrovně výzkumu, od makroúrovně (kontinenty) až po mikroúroveň
(obce, případně jejich části);
• aplikaci objektivních (vycházejí ze sledování geografických objektů) či subjektivních
(sledují vnímání reality subjekty) metod výzkumu.
Vybrané přístupy k rozvoji venkovských a periferních oblastí
Obecně lze říci, že rozvoj venkovských a periferních obcí nelze ztotožňovat, neboť obě
tyto specificky vymezené typy obcí vyžadují rozdílný přístup. Nicméně v rámci
předkládaného příspěvku lze vnímat oba pojmy jako synonymum, neboť obce zájmového
území, které byly označeny za periferní lze vnímat rovněž jako venkovské. Jelikož ovšem
nelze považovat toto tvrzení za všeobecně platné, jsou níže uvedeny vybrané teoretické
přístupy k rozvoji jak venkovských, tak také periferních obcí.
Svobodová a kol. (2011) tvrdí, že je v rámci rozvoje venkovských regionů důležité
poznat jejich specifika a na základě těchto znalostí pak rozvinout synergické efekty v činnosti
jednotlivých aktérů rozvoje. Rozvoj venkova lze pak považovat za úspěšný, pokud je v rámci
celého procesu vytvořena rovnováha mezi ekonomickým, sociálním a přírodním prostředím
(Pělucha, Viktorová, Bednaříková, 2009). Tento cíl je však dle Illberyho (1998) často velmi
těžko dosažitelný, neboť venkov je plný střetů a dilemat (spotřeba x produkce, rozvoj x
ochrana, globální x lokální procesy), kterým se dá jen obtížně vyhnout. Na tyto skutečnosti
reagovala např. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, 2006), která
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publikovala nové paradigma rozvoje venkovských obcí, ve kterém klade důraz zejména na
multifunkčnost venkova, konkurenceschopnost venkovských oblastí jako celku a zhodnocení
lokálních prostředků a nevyužitých zdrojů.
Rozvoj periferních regionů je však dle autorů Bryden a Munro (2001) poznamenán
tradičním rozvojovým modelem jádro-periferie, ve kterém jsou vedeny toky kapitálu
a kvalifikované pracovní síly z periferie do centra. Tedy pokud se zvyšuje mobilita zdrojů,
jsou periferní oblasti stále více zranitelné. Za takových podmínek lze pak označit tyto regiony
za strukturálně slabé, závislé na centrální politice a dotacích na přežití. Autoři však navrhují
využít v takto limitovaných oblastech synergií ekonomického, sociálního, kulturního
a environmentálního kapitálu a vnějších sil a pokusit se tak nalézt nové trhy a zdroje. Za
důležité považují také zaměřit se více na nehmotné rozvojové faktory, mezi které řadí místní
komunitu a její sociální vztahy, kvalitu života, kulturu a výkonnost institucí.
V evropském kontextu se zabýval rozvojem periferní oblasti např. Havlíček (2005), který
se zaměřil na alpský mikroregion Saanenland. Tento region prosperuje dle autora díky
vzájemnému propojení lokálních služeb a zemědělských a řemeslných produktů s aktivitami
v cestovním ruchu i místními obyvateli. Projevují se zde tedy jasné tendence
k subsistenčnímu hospodářství, jehož nezbytnou podmínkou je však vysoká kvalita služeb
i produktů. Přístup se navíc setkává s poměrně silnou podporou ze strany místní
samosprávy. Spojení těchto faktorů vede nejen k udržitelnému rozvoji regionu, ale také
k setrvání místních obyvatel v oblasti a nezanedbatelný je rovněž pozitivní dopad na
zaměstnanost.
V prostředí české geografie konstatuje např. Perlín (in Švec, 2014), že by se měly
periferností ohrožené obce zaměřit při svém rozvoji na vytváření příjemného a nekonfliktního
prostředí pro život, nižší ceny pozemků a posilování vztahů mezi lidmi. Za důležité prvky
označuje také rozvíjení pospolitosti v obci i mezi obcemi a obnovu pracovních příležitostí.
Zejména v tomto kontextu pak hovoří Wija (in Švec, 2014) o podpoře malého a středního
podnikání (řemeslné dílny, opravny, rodinné farmy) a služeb (doprava, vzdělání, kultura).
Takto zaměřený rozvoj byl ovšem navržen pro středočesko-jihočeské pomezí, které bývá
označováno právě jako vnitřní periferie. Na aktivitu místních obyvatel, aktivní činnost spolků
a spolupráci obcí klade důraz také Svoboda (2009), který se zaměřil na problematiku rozvoje
regionu sousedícího s VÚ Brdy. Rozvojem tohoto území se zabýval také Pechal (2011),
jehož doporučení směřují k restrukturalizaci a modernizaci zemědělství, zvýšení úrovně
občanské a technické vybavenosti a rozvoji vhodných forem turismu.

Metodika
Předkládaný příspěvek využívá k identifikaci periferních obcí zájmového území metodiku
Kostiće (2004), který ve své práci použil demograficko-strukturální index (DSI) jakožto prostý
aritmetický průměr z hodnot ukazatelů hustota zalidnění, podíl ekonomicky aktivních na
trvale bydlícím obyvatelstvu, podíl zaměstnaných v priméru na ekonomicky aktivních
obyvatelích a podíl neobydlených domů na celkovém počtu domů. Tyto ukazatele byly
vypočítány na základě sekundárních dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 dostupných na
internetových stránkách Českého statistického úřadu za všechny obce okresů Blansko,
Prostějov a Vyškov. Každý ukazatel byl následně standardizován (nejvyšší hodnota = 100,
nejnižší = 0).
Následně byl vypočítán DSI, ovšem nikoli jako průměr výše zmíněných ukazatelů, ale
jako podíl sumy tzv. kladných a záporných ukazatelů. Hustotu zalidnění a podíl ekonomicky
aktivních obyvatel na trvale bydlícím obyvatelstvu lze v tomto případě považovat za kladné
ukazatele, neboť čím vyšší hodnota ukazatele, tím více je obec centrální a čím nižší hodnota
ukazatele, tím více lze vnímat obec jako periferní. Naproti tomu podíl zaměstnaných
v priméru na ekonomicky aktivních obyvatelích a podíl neobydlených domů na celkovém
počtu domů lze označit za ukazatele záporné, neboť lze předpokládat, že s jejich rostoucí
hodnotou roste také perifernost obce a naopak. Hodnota jedna byla označena za hraniční
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a reprezentující indiferentní stav, hodnoty menší než jedna značí různou míru perifernosti
obce a hodnoty větší než jedna pak naopak její různou míru centrality.
Poté byly pro bližší analýzu vybrány pouze ty obce, jejichž sídelní centrum se nachází
v lemu do 10 km od hranice vojenského újezdu, neboť ve větší vzdálenosti již nelze
předpokládat výraznější vliv vojenského újezdu na rozvoj dané obce. Celkem tak bylo
vybráno 116 obcí Jihomoravského a Olomouckého kraje, jejichž konečné vymezení je
představeno na Obr. 1.

Typologie obcí v zázemí vojenského újezdu Březina
V rámci výzkumu bylo vycházeno z myšlenky, že obce nacházející se v blízkosti
vojenských újezdů se budou potýkat s absencí základních prvků občanské vybavenosti (jako
je obchod, lékař či škola), špatnou úrovní technické infrastruktury a nízkou kvalitou života.
V důsledku těchto skutečností lze pak předpokládat taktéž zvýšený výskyt periferních obcí
v regionu. Realizovaný výzkum tento předpoklad potvrdil, přičemž periferní obce byly
nejčastěji identifikovány severozápadně od hranice vojenského újezdu, v menší míře pak na
jihovýchodě zájmového území, přičemž obě tyto oblasti se nachází na území Drahanské
vrchoviny (zalesněného, kopcovitého, dopravně hůře dostupného území).
V rámci výzkumu byly obce rozděleny dle dosažené úrovně DSI do pěti kategorií. První
z nich, velmi silně periferní obce, jsou v rámci zájmového území charakteristické vyšší mírou
nezaměstnanosti a také poměrně vysokým indexem stáří. U obcí zařazených do této
kategorie byly navíc zjištěny výrazně nižší hodnoty standardizovaných ukazatelů hustota
zalidnění a podíl ekonomicky aktivních na trvale bydlících obyvatelích (tzv. kladné
ukazatele). Vysoké hodnoty byly naopak zaznamenány u standardizovaných hodnot
ukazatelů podíl zaměstnaných v priméru na ekonomicky aktivních obyvatelích a podíl
neobydlených domů na celkovém počtu domů (tzv. záporné ukazatele). Takto vypočtené
hodnoty pak jednoznačně poukazují na výraznou perifernost obcí zařazených do této
kategorie. V zájmovém území se ovšem takto vymezené obce nekoncentrují do několika
oblastí, nýbrž jsou rozptýleny v celém studovaném území. Souvislejší pás byl zaznamenán
pouze na jihozápadě zájmového území, západně od Vyškova. V této kategorii obcí se
nachází taktéž Podivice, civilní enkláva vojenským újezdem sice zcela obklopená, nicméně
tvořící dle Zákona o obcích samostatnou obec se všemi jejími náležitostmi.
Nejpočetnější kategorií je pak skupina silně periferních obcí (představuje 38 % obcí
sledovaného území), které jsou typické taktéž poměrně vysokými hodnotami záporných
ukazatelů a nízkými hodnotami ukazatelů kladných. Takto vymezené obce tvoří již souvislá
území, největší na severozápadě zájmového území, v menším rozsahu pak na jihovýchod
a jihozápad od vojenského újezdu. Tyto obce se nachází často ve vyšší nadmořské výšce
a určitý vliv na jejich rozvoj tak může mít samotný členitý reliéf, stejně tak jako jejich dopravní
dostupnost z příslušných okresních či krajských center. V tomto kontextu lze vnímat vojenský
újezd zejména v rámci Olomouckého kraje jako jistou bariéru kontinuity dopravních vztahů.
Lze však předpokládat, že stejným způsobem bude narušena také plynulost vztahů
ekonomických, sociálních a kulturních. Synergické účinky těchto faktorů pak působí
negativně také na místní podnikatelské prostředí. V rámci zájmového území lze ovšem
konstatovat, že velký vliv na perifernost obcí má také územněsprávní členění, jelikož se
nachází VÚ Březina na hranici krajů Jihomoravského a Olomouckého. Část obcí
Olomouckého kraje je tak v důsledku lokalizace vojenského újezdu „odříznuta“ od krajského,
ale i okresního centra. V této oblasti se tak střetává působení hraničních efektů se
samotným vlivem vojenského újezdu, v důsledku čehož zde byla zaznamenána také vyšší
četnost výskytu silně, popř. velmi silně periferních obcí.
Obce označené jako periferní se blíží svojí hodnotou demograficko-strukturálního indexu
již hraniční hodnotě jedna. Tato kategorie obcí byla přitom identifikována na jihovýchodě
a jihozápadě zájmového území, navíc často v zázemí větších a centrálních obcí. Opět lze
tedy jejich lokalizaci označit spíše za prostorově rozptýlenou.
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Skupinu centrálních obcí lze pak v návaznosti na jejich charakteristiky považovat za
stabilizované, neboť disponují vyššími hodnotami kladných ukazatelů a nižšími hodnotami
ukazatelů záporných. Pro tyto obce je v rámci zájmového území charakteristická také nižší
míra nezaměstnanosti a příznivější hodnoty indexu stáří. V řadě charakteristik je lze přitom
považovat za opak obcí periferních. Mají dobré dopravní napojení na okresní a často
i krajská centra, mnohdy jsou lokalizovány v blízkosti větších a prosperujících měst nebo
disponují silným ekonomickým zázemím. Tato skupina obcí je také charakteristická dobrou
úrovní technické infrastruktury, dostupností zdrojů a příznivou kvalitou života.

Obr. 1: Demograficko-strukturální index obcí v zázemí VÚ Březina
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování.
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Pozitivní vliv na své okolí mají pak především velká, a v tomto případě též okresní města
Vyškov a Prostějov, která byla v rámci výzkumu zařazena v důsledku své výrazné
dominance do skupiny silně centrálních obcí.

Identifikace limitů a předpokladů rozvoje obcí zájmového území
Jak již bylo naznačeno výše, je v případě rozvoje periferních regionů nutno identifikovat
jejich specifické charakteristiky a na tyto skutečnosti pak reagovat příslušnou rozvojovou
strategií. Níže uvedená Tabulka 1 pak zachycuje vybrané základní charakteristiky
jednotlivých kategorií obcí, které porovnává s hodnotami stejných ukazatelů za příslušné
kraje a taktéž za celou ČR. Na jejím základě lze tedy vymezit jak limity, tak také předpoklady
rozvoje vybraných periferních obcí.
Tabulka 1 Srovnání vybraných ukazatelů1
Kategorie
obcí/ukazatelé
Velmi silně
periferní
Silně periferní
Periferní
Centrální
Silně centrální
Jihomoravský
kraj
Olomoucký kraj
Česká republika

Míra
nezaměstnanosti
(%)

Index
stáří
(%)

Podíl
EAO na
Hustota
trvale
zalidnění
bydlícím
(obyv./km2)
obyv.
(%)

Podíl
zam. v
priméru
na EAO
(%)

Podíl
neobydlených
domů na
celkovém
počtu domů
(%)

15,6

124,4

62,4

39,6

9,3

27,0

13,2
10,3
11,3
9,8

119,8
99,8
125,8
111,7

80,9
95,5
124,7
462,2

44,7
47,5
48,4
52,7

5,8
5,9
3,6
1,7

22,0
18,9
17,0
13,2

10,5

115,9

161,7

49,2

2,5

13,3

11,8
9,8

112,4
110,5

119,3
132,3

48,4
48,7

3,0
2,5

13,4
16,5

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování

Pro kategorii velmi silně periferních obcí jsou typické výrazně negativní hodnoty
jednotlivých ukazatelů. Míra nezaměstnanosti je vyšší o 5,8 procentního bodu oproti kategorii
silně centrálních obcí, vyšší hodnoty byly zaznamenány také u indexu stáří (o 12,7 p.b.),
podílu zaměstnaných v priméru (o 7,6 p.b.) a podílu neobydlených domů (o 13,8 p.b.).
Vysoké hodnoty těchto ukazatelů pak indikují špatnou socioekonomickou strukturu v daných
obcích. Na tuto skutečnost upozorňují taktéž výrazně nižší hodnoty hustoty zalidnění
(o 399,8 obyv./km2) a podílu ekonomicky aktivních obyvatel (o 13,1 p.b.). Nepříznivé
postavení obcí v rámci socioekonomické struktury země lze potvrdit rovněž při srovnání
s krajskými hodnotami, popř. se státní úrovní. Významný je v tomto ohledu zejména podíl
zaměstnaných v priméru, který přesahuje hodnotu 9 %. Lze přitom předpokládat, že zdejší
obyvatelé budou zaměstnáni především v lesnictví. Významným zaměstnavatelem jsou
v souvislosti s přítomností VÚ Březina pak zejména Vojenské lesy a statky ČR, s.p., ačkoliv
v oblasti působí v tomto oboru také mnoho další lesnických podniků.
Obdobné hodnoty vybraných ukazatelů byly zaznamenány také v rámci skupiny silně
periferních obcí. Záporné ukazatele perifernosti, mezi které lze kromě již výše takto
označených ukazatelů zařadit navíc také míru nezaměstnanosti a index stáří, vykazují oproti
1

Přestože si autoři uvědomují metodické úskalí a nevhodnost takovéhoto provedení, vzhledem k
datovým zdrojům byly ukazatele za jednotlivé kategorie vypočítány jako průměrné hodnoty, za oba
kraje a ČR pak byly získány z databáze Českého statistického úřadu obsahující data ze SLDB 2011.
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silně centrálním obcím stále vysoké hodnoty, nicméně ve srovnání s velmi silně periferními
obcemi již zaznamenaly mírný pokles (nejvýraznější v případě podílu neobydlených domů,
o 5,0 p.b. a v rámci indexu stáří, o 4,6 p.b.). V rámci kladných ukazatelů byl pak u této
kategorie obcí zaznamenán oproti obcím velmi silně periferním výrazný nárůst.
Skupina obcí označených jako periferní je svým způsobem specifická, neboť v rámci
několika ukazatelů narušuje kontinuitu růstu či poklesu hodnot mezi jednotlivými kategorie,
popř. reflektuje pouze jejich malé rozdíly. Tento nesoulad je pravděpodobně způsoben
hraniční hodnotou 1, která, jak vyplývá z výše uvedené metodiky, rozděluje obce na periferní
a centrální.
Obce zařazené v rámci předkládaného příspěvku jako centrální, popř. silně centrální
disponují již příznivými hodnotami jak kladných, tak také záporných ukazatelů. V těchto
obcích byla tedy zaznamenána dobrá úroveň ekonomické i sociální struktury obyvatelstva,
které jsou srovnatelné s hodnotami obou sledovaných krajů i České republiky. Nicméně
např. i v rámci skupiny centrálních obcí lze zaznamenat výrazně vysokou hodnotu záporného
ukazatele indexu stáří, jehož hodnota je v rámci skupiny srovnatelná s kategorií velmi silně
periferních obcí, dokonce ji o 1,4 p.b. přesahuje. Lze tedy konstatovat, že v těchto obcích se
již projevují důsledky stárnutí populace, což může představovat pro jejich další rozvoj
výraznou překážku a hrozbu.

Diskuze a závěr
Pechal (2011) tvrdí, že nelze jednoznačně konstatovat, zda je přítomnost vojenského
újezdu spíše bariérou či impulzem k rozvoji území, stejně jako nelze určit ani míru jeho vlivu
na okolní obce. S tímto tvrzením lze souhlasit pouze částečně. Ačkoliv totiž nelze s jistotou
říci, do jaké míry ovlivňuje přítomnost vojenského újezdu rozvoj obcí v zájmovém území, lze
naopak tvrdit, že tyto obce jsou lokalizací VÚ Březina jednoznačně limitovány a převládá
tedy spíše negativní vliv újezdu na své okolí. A to zejména v rámci Olomouckého kraje, pro
jehož některé obce tvoří újezd především dopravní bariéru dostupnosti služeb
poskytovaných okresním i krajským centrem. Vnímání vojenského újezdu jako bariéry ze
strany obcí bylo navíc potvrzeno v rámci výzkumu realizovaného v části zájmového území na
jaře 2013 (Kučerová, 2013). Na tomto místě je však opět nutné zdůraznit, že VÚ nepůsobí
v regionu jako jediná překážka rozvoje dotčených obcí. Roli zde hraje také poloha
zájmového území v rámci vnitřní periferie a celkový charakter regionu, tedy jak přírodní tak
rovněž socioekonomické faktory. Tento předpoklad potvrdila skutečnost, že byl v rámci
provedené analýzy zaznamenán zvýšený výskyt periferních obcí především v části
zájmového území, která je lokalizována v oblasti Drahanské vrchoviny, jež je v rámci
sledovaného území charakteristická vyšší nadmořskou výškou, členitým terénem a horší
dopravní dostupností.
Provedená analýza rozdělila obce zájmového území do pěti kategorií, od velmi silně
periferních po silně centrální. V tomto ohledu je však nutné klást velký důraz zejména na
měřítkovou úroveň, na níž byl výzkum proveden. Lze totiž předpokládat, že v případě odlišné
regionální úrovně bude dosaženo také odlišných výsledků. Obce identifikované v rámci
zájmového území jako periferní se nicméně vyznačují nízkými hodnotami hustoty zalidnění
a podílu ekonomicky aktivních obyvatel. Naopak ukazatele podíl zaměstnaných v priméru
a podíl neobydlených domů jsou typické spíše vyššími hodnotami. Poměrně vysoké jsou
v těchto obcích také míra nezaměstnanosti a index stáří. Jako vhodné se tedy jeví takové
činnosti, které by tento nepříznivý stav a negativní vývojové trendy pomohly zmírnit.
Periferní obce zájmového území disponují sice příjemným prostředím pro život, i přesto
zde však byly zaznamenány negativní demografické charakteristiky. Tyto obce by se tedy
měly zaměřit na podporu setrvání místních obyvatel a přilákání obyvatel nových. V tomto
ohledu lze přitom nalézt konkurenční výhodu periferních obcí zejména v nižší ceně pozemků.
Ovšem základní služby jako obchod, lékař, doprava či vzdělání jsou v těchto obcích špatně
dostupné, což lze označit za jeden z hlavních důvodů nezájmu občanů o zdejší pozemky.
V oblasti ekonomické struktury jsou problémové obce charakteristické zejména vysokým
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podílem zaměstnanosti v priméru. Na tuto problematiku je vhodné reagovat především
diverzifikací struktury pracovních příležitostí, popř. restrukturalizací a modernizací zdejších
lesnických, ale i zemědělských podniků. Pro hospodářskou základnu regionu se totiž jeví
jako nejúčinnější multidimenzionalita odvětví firem, tedy nikoliv rozvoj např. pouze lesnických
činností, ale celková podpora multifunkčnosti venkovského prostoru. Důraz by měl být kladen
také na opravy a modernizace místní technické i dopravní infrastruktury, které jsou často ve
velmi špatném technickém stavu. Neméně podstatná je pro rozvoj periferních oblastí
zájmového území také podpora samotné aktivity místních obyvatel, sdružení či spolků
a jejich vzájemné spolupráce.
Jak uvádí Seidl a Chromý (2010) území, která stojí na okraji ekonomického zájmu
společnosti (mezi něž lze zařadit i periferní regiony), vyžadují poměrně specifický přístup,
pokud jde o nastartování jejich ekonomického života. Mezi možné rozvojové strategie přitom
řadí např. realizaci „zlomového“ projektu či alternativní využití území. V tomto kontextu pak
hovoří mnoho autorů (např. Svoboda (2009) či Pechal (2011)) zejména o podpoře rozvoje
vhodných forem cestovního ruchu, mezi které řadí jak agroturismus, tak také různá zážitková
a adrenalinová centra. Ovšem jak je patrné z prací Perlína (on-line) či Konečného (2014),
myšlenky na masivní rozvoj agroturismu v českém prostředí byly již překonány a „neúspěch“
této formy cestovního ruchu lze s největší pravděpodobností přičíst českému fenoménu
chataření a chalupaření. Svoboda (2009) ovšem argumentuje skutečností, že pokud se
periferností postižený region zaměří pouze na tradiční formy cestovního ruchu, pak
pravděpodobně v současné tvrdé konkurenci neuspěje, minimálně mu to bude trvat
podstatně déle.
Dle Svobodové a kol. (2011) je nutné rozvíjet venkov v rámci regionální politiky jako
integrální součást území a zamezit tak prohlubování ekonomických a sociálních rozdílů mezi
městy a malými obcemi. Perlín (on-line) konstatuje, že každý projekt, který je směřován do
venkovského prostoru by měl respektovat přirozené sociální rozdíly těchto oblastí a přitom
vést k odstranění nepříznivých regionálních rozdílů mezi městem a venkovem, popř. mezi
jednotlivými venkovskými oblastmi navzájem. Rozvoj venkovských, popř. periferních oblastí
by měl vždy reagovat na jejich specifické charakteristiky tak, aby byla zajištěna provázanost
mezi místními obyvateli, ekonomickými aktivitami a životním prostředím. Jako nejefektivnější
se přitom jeví endogenní rozvoj zaměřený na multifunkčnost venkova a v něm probíhajících
procesů. Jak totiž Wilson (2010) popisuje, jednotlivé venkovské oblasti se liší úrovní
(kvalitou) multifunkcionality postavené na odlišném využití environmentálního, sociálního
a ekonomického kapitálu, což by se následně mělo odrazit v rozdílných politikách posilujících
pouze určitý „nedostatečně“ rozvinutý a nevyužitý kapitál.
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Management veřejné správy – mezi teorií a praxí
Management of the public administration – between theory
and practise
Václav Kupka

Abstrakt:

Cílem práce je - s odkazem na zásadní dílo L.v. Misese Byrokracie - připomenutí rozdílu
mezi administrativním a ziskovým managementem. Práce dále rozlišuje mezi “správou a
změnou”, v případě veřejného sektoru mezi úřadem a politikou. Ve třetí části se zabývá
mezemi a riziky administrativního managementu. Téma je aktuální v situaci, kdy se podíl
veřejného sektoru blíží polovině HDP.

Klíčová slova:
administrativní a ziskový management, úřad a politika, nedostatkovost a korupce
Abstract:
The goal of this thesis, with reference to L. v. Mises key work called Bureaucracy, is to
remind differences between administrative and profit management. It also distinguishes
difference between “executive and change”, in this case between office and policy making. In
the third part there is description of limits and risks of administrative management. The
theme is topical in situation when share of public sector in economy is approaching to the
half of GDP.
Key words:
administrative and profit management, office and policy making, shortage and corruption

Úvod

Veřejný prostor začíná být v souvislosti s rozčarováním z politiky mj. zaplevelován
pojmy jako „profesionální management“ nebo „odbornost politiků“; aktuálně s nedávným
jmenováním vlády či s projednáváním návrhu tzv. služebního zákona. Zdánlivě je to logické,
kdo naším jménem rozhoduje, měl by být odborně zdatný v problematice, o které rozhoduje,
kdo řídí úřad, měl by mít znalosti teorie a praxe managementu. Přesto - aby nešlo jen o fráze
– je nutné pochopit víc.
Především je nutné rozlišit formu řízení od jejího obsahu. Přímo se nabízí požadavek
rozlišit know how (technologii řízení) od know what (sociálně ekonomického obsahu). Jistě,
technologie řízení je disciplina, kterou by měl ovládat každý - přinejmenším vedoucí úředník, a měl by být schopen podle toho řídit příslušný úřad, odbor atd. Problém je
v obsahu, v mylné představě, že úřad (ale také veřejnou školu nebo nemocnici) lze řídit jako
pekárnu. Obecněji řečeno, je zásadní rozdíl v podstatě ziskového řízení (v soukromém
sektoru) a administrativního (ve veřejném sektoru), přičemž morálka a zákonnost tu
v pochopení podstaty mají druhořadou roli.
Toto konstatování by nemuselo být moc objevné, přesněji mělo by být dostatečně
známo v teorii i praxi už několik desítek let, přinejmenším od vydání díla L. Misese
Byrokracie, v roce 1944 1. V poslední době se však lze obávat, že na podstatné rozdíly se
zapomíná, takže je snaha vykládat řízení obce jako řízení firmy, přerozdělování veřejných
peněz (dotace) spojovat s požadavkem efektivnosti a stále propracovanější legislativu

1

Mises, L.: Byrokracie, Liberální institut, Praha, 2002
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zadávání veřejných zakázek považovat za cestu k maximální hospodárnosti. Ale nějak se to
nedaří.
Bude tedy účelné připomenout podstatu problému, rozdílný obsah řízení.

Ziskový a administrativní (byrokratický) management
Obsahem ziskového managementu je možnost měřit cíl jako rozdíl nákladů a výnosů
jednotlivých rozhodnutí (tedy zisk) a zároveň porovnávat alternativní rozhodnutí mezi sebou
(tedy jejich efektivnost). Tato možnost je však dána tím, že náklady a výnosy jsou vyjádřeny
ve stejných (peněžních) jednotkách a ceny odrážejí poptávku; existuje trh a soukromý
vlastník.
Charakter veřejného sektoru zásadním způsobem brání takovému typu rozhodování.
Většina cílů, čili výkonů úředníka, učitele, policisty nebo lékaře nemůže být měřena, alespoň
ne jako rozdíl nákladů a výnosů v tržních cenách. Otázka efektivnosti tak nemá objektivní
základ, měřit lze jen relativní hospodárnost (porovnat dvě shodná rozhodnutí z hlediska
nákladů). Ale i to musí být vynucováno, úředník resp. manažer veřejného sektoru k tomu
nemá dostatek informací ani vnitřní motivaci. Přitom je třeba zdůraznit, že tu nejde o poruchy
systému, ale naopak jeho vlastnost.
Co je závažnější, tyto dva (co do obsahu) rozdílné typy managementu představují
konflikt dvou principů. Zatímco „zlý podnikatel“ usilující o svůj zisk, přináší užitek druhým,
„hodný úředník“ jednající podle zákonů ve prospěch všech nemůže změřit, nakolik se mu to
pomocí vynaložených nákladů daří. A čím větší část ekonomiky a společnosti funguje
v podmínkách veřejného sektoru, tím obtížnější je ekonomická racionalita rozhodovaní podle
efektivnosti vynaložených prostředků. Přitom v zemích EU se tento podíl blíží polovině HDP.

Správa a politika neboli provoz a změna
Řízení (management) obecně má dvě základní roviny – provoz a změnu. Platí to i pro
management ve veřejném sektoru. „Provozem“ ve veřejném sektoru rozumíme rutinní
rozhodování podle daných předpisů, čili veřejnou správu v užším slova smyslu - úřad a řeč
už byla o tom, že toto rozhodování nemá jasná ekonomická kriteria – kromě byrokratických.
Většinu rozhodnutí týkajících se změny ovšem nevykonává úředník ale politik, přímo či
nepřímo volený zastupitel. Politik je sice rovněž manažerem svého druhu, ale jeho postavení
je zásadně odlišné jak od úředníka, tak i podnikatele.
Jestliže v soukromém sektoru je rozhodování o změně – např. investici založeno na
podobných principech jako rozhodování o provozu, rozhodování o změně ve veřejném
sektoru, ať už je jí změna pravidel (zákona) nebo investice, je procedurou zcela specifickou.
Jedno z možných vysvětlení podstaty takové procedury nabízí teorie veřejné volby, 2
která interpretuje mechanismus rozhodování politika jako analogii trhu. Politik je tak v roli
osoby nabízející „změnu“ (veřejných cílů, obecných pravidel, či veřejných investic), osoby,
která se uchází o poptávku, čili hlasy voličů. Musí umět vystihnout, po čem je poptávka, po
jaké změně, a umět svoji nabídku obhájit a prosadit. V tom - a jenom v tom - je jeho
odbornost, ostatní dodají poradci, experti – a úředníci.
Rozdíl mezi soukromým investorem a politikem ovšem není jen v tom, že ten prvý se
pohybuje na skutečném trhu, ten druhý na politickém trhu, ale v důsledcích: zatímco na
skutečném trhu rozhoduje užitek resp. prospěch z určité změny a je známa její cena, politik
nabízí (slibuje) prospěch z nějaké změny, aniž by jej mohl explicitně konfrontovat s „cenou“
(s náklady, obětí či ztrátou) nebo tuto cenu někdy ani nezná. Ostatně politikovo „cost-benefit“
rozhodování je objektivně jiné. Jeho „nákladem“ je volební kampaň a jeho „výnosem“ délka

2

Ekonomický směr reprezentovaný jmény J. Buchanan (1949), K. Arrow (1951) aj.
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období ve funkci. Jeho motivace „ve prospěch všeho lidu“ je pouze morálním bonusem a
legislativní podmínkou.
Neméně závažný rozdíl je však i na straně „kupujícího“. Jestliže na trhu zboží a služeb se
jednotlivec svobodně rozhoduje mezi různou nabídkou podle toho, co považuje individuálně
za prospěšné - co je v jeho individuálním zájmu - vzhledem k ceně, na politickém trhu se
volič sice rovněž rozhoduje, ale realizovaná nabídka je jen ve výjimečných případech (nebo
špatných textech) prospěšná pro všechny a tedy ve veřejném zájmu. Častěji je v zájmu
pouze větší nebo menší části veřejnosti.

Meze a rizika administrativního managementu
S administrativním managementem, tedy managementem ve veřejném sektoru se do
jisté míry musíme smířit, odpovídá podmínkám rozhodování ve veřejném prostoru 3. Musíme
si však být zároveň vědomi mezí takového rozhodování, event. i jeho rizik.
Musíme se smířit s tím, že rozhodování bude velmi často suboptimální, neboli bude
docházet k plýtvání už jenom proto, že nejsou k dispozici relevantní universální kriteria a jim
odpovídající data a rozhodování se rozpadá na řadu dílčích, speciálních a navzájem
neporovnatelných řešení. Ve veřejném sektoru lze tak s větším nebo menším úspěchem
sledovat účelnost (míru dosažení cíle, účelu), vymáhat hospodárnost, nelze však měřit
společenskou užitečnost a tedy ani efektivnost nějakého rozhodnutí.
Jistě, existují argumenty pro občasné překročení hranice ekonomie a sledování jiných
cílů, než je ekonomická racionalita, co však nejde obejít, je pravděpodobnost hraničící
s jistotou, že takový systém, takový management bude generovat nedostatkovost a korupci.
Ani to není konstatování příliš nové, i když se moc nepřipomíná. 4
Z uznání obecné existence omezených zdrojů vychází samotná ekonomie a jedna
z jejích nejstarších definic. 5 Jenže ekonomie zároveň analyzuje mechanismy, které se snaží
systém (domácnost, firmu, stát) udržet v rovnováze vzhledem k disponibilnímu množství
zdrojů. V administrativním systému řízení takový mechanismus existuje jen stěží, neboť
volební sliby, přání a potřeby obyvatelstva jsou na rozdíl od zdrojů neomezené. Takový
systém má proto tendenci k nerovnováze, k nedostatkovosti.
Ale v reálném životě musí i takový systém nalézt jakousi rovnováhu, aby mohl přežít.
Prvním stadiem je vznik fronty (pořadníku), jev, který máme v živé paměti z minulosti, ale se
kterým se - ve veřejném sektoru – setkáváme dodnes (fronty na úřadech, u lékaře, či
přijímačky na školách). Ne každý je však ochoten ve frontě čekat, a tak vzniká nový
mechanismus – úplatky, dalo by se říci „nižší forma korupce“. Tak je udržována rovnováha v
„provozu“, v rutinním fungování veřejného sektoru.
Závažnější je moment rozhodování o změnách (o cílech politiky, o zákonech, o
veřejných investicích), které - jak už víme - nepřinášejí nutně prospěch všem. Charakter a
velikost změny lze však také ovlivňovat mimo veřejnou volbu a daná pravidla – nastupuje
lobbing, skryté a nepřímé ovlivňování konkrétního rozhodnutí v zájmu určité skupiny (tedy
nikoliv „všeho lidu“) anebo přímé uplácení určitého politického rozhodování, čili tolik
diskutovaná korupce.
Korupce jako taková je jistě morální a legislativní problém, z ekonomického hlediska
však není příčinou nýbrž důsledkem. Korupce se prosazuje jako specifický mechanismus
3

V případě tzv. čistých veřejných statků je více méně nevyhnutelný, ale takových statků je relativně málo a
zhruba odpovídají základním funkcím státu.
4
Proto je záslužná nedávná práce mladých českých ekonomů, viz Ryska, P., Průša, J.: Korupce. Ekonomie vs.
mýty. Institut Václava Klause, Praha 2013.
5
„ Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje …“ In: Samuelson, P., Nordhaus, W.:
Ekonomie, Svoboda, Praha 1991, str. 5.
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alokace omezených zdrojů tam, kde chybí jiné vodítko jak pro rozhodování představitele
veřejného sektoru, tak i pro jeho zákazníka poptávajícího určitý byrokratický statek. 6
Korupce se stala politickým pojmem a mediálním fenoménem, ale jsou i jiné
mechanismy, které si na tomto místě zaslouží pozornost; především mechanismus
přidělování veřejných zakázek, který má naopak za úkol zprůhlednit výběr podle předem
daných, administrativních kriterií, zabránit korupci a přiblížit rozhodnutí ekonomické
racionalitě.
Zcela skryt pak zůstává jiný mechanismus - hra (dialog) mezi byrokratickou autoritou
a institucí ve veřejném sektoru, která je na autoritě závislá. Možná překvapí, že ani pokusy
popsat takové mechanismy nejsou nové, 7 a co překvapí ještě více, uplatňují se
i v současnosti – ve veřejném sektoru.
Typickým příkladem je „boj“ o podíl na výdajích veřejného rozpočtu, ne nepodobný
„hře o plán“ v centrálně plánované ekonomice, přičemž zvlášť ilustrativní je celý
mechanismus financování veřejného zdravotnictví, tedy „hra“ mezi zdravotní pojišťovnou a
zdravotnickým zařízením. Takové zařízení (resp. jeho manažer) ví, že pojišťovna nemá,
nemůže mít dostatečné a srovnatelné informace o jeho hospodářské situaci a ani o
„poptávce“ po jeho službách, proto své požadavky na omezené zdroje nadsazuje, aby se
zajistila pro případ nepřízně. Pojišťovna naopak ví, že zařízení „hraje hru“, ale neví, jak moc
jsou požadavky nadsazeny. Začíná „dialog“ o konkrétní výši plánovaných výkonů a zdrojů,
jehož nezamýšleným ale opakujícím se výsledkem je nedostatkovost, resp. nedostatek
veřejných prostředků na zdravotní péči – a snaha ho nejprve řešit omezením výkonů ale
nakonec zvýšením veřejných zdrojů. A dalo by se pokračovat…

Shrnutí
Co říci na závěr? Závěrem se vracíme na začátek – přeceňování významu zákona
o veřejné službě a apely na odbornost politiků, stejně jako neustálé novely zákona
o veřejných zakázkách svědčí o zásadním nepochopení problému. Dalo by se říci, že
podmínka profesionálního managementu ve veřejné správě a odbornosti v politickém
rozhodování je podmínkou nutnou, ale určitě není postačující.
Apel na ekonomickou racionalitu, hospodárnost a efektivnost v podmínkách
veřejného sektoru do značné míry a objektivně ztrácí svůj raisen d´etre. „Byrokratické řízení
záležitostí jako takové není zlem. Je to jediná přiměřená metoda, jak ovládat vládní
záležitosti. (…) Kde je ekonomická kalkulace nemožná, jsou nezbytné byrokratické metody.“ 8
Hranice mezi alternativami je tak jinde – buďto je preferována ekonomická racionalita,
pak je řešením minimalizace veřejného sektoru, minimalizace byrokratického rozhodování;
nebo se preferuje jiná alternativa, a pak jsou meze a rizika veřejného sektoru cenou, která je
zaplacena za jeho rostoucí podíl.
Není to dnes moc populární dilema nejen mezi mnohými politiky, ale možná ani mezi
většinou občanů - ale právě proto je nutné ho připomínat.
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Předpoklady konkurenceschopnosti zemědělského
podniku v komoditní vertikále víno
Prerequisites of the agricultural enterprise competitiveness
in the wine commodity chain
Tomáš Lintner, Věra Bečvářová

Abstrakt:
Předkládaný článek vymezuje a charakterizuje klíčové podmínky agrobyznysu, za kterých
může podnik působící v první fázi komoditní vertikály víno posilnit svoji konkurenční pozici
s využitím integračních a kontraktačních procesů a aktivního působení v oblasti klastrů
působících v daném odvětví. V článku jsou rovněž vymezeny základní atributy, které
ovlivňují celý proces toku suroviny vína v komoditní vertikále. Dále jsou charakterizovány
klíčové znaky a projevy agrobyznysu, formování trhů a komoditních vertikál, které ovlivnily
také komoditní vertikálu vína v posledních dekádách. Článek se zabývá hlavními aspekty
konkurenceschopnosti komoditní vertikály víno, úlohou kontraktačních procesů a vinařských
klastrů a jejich vlivem na zvýšení výkonnosti odvětví. Specifikuje nejvýraznější hybné síly,
které v poslední době ovlivnily vývoj těchto odvětví nad rámec dlouhodobě působících
faktorů.

Klíčová slova:
agrobyznys, konkurenceschopnost, kontrakt, globalizace, komoditní vertikála vína

Abstract:
The aim of presented article is to specify the most important rules and conditions which are
affecting a company operating in the first phase of the wine commodity chain and strengthen
its competitiveness’s. The aspects of the issue have been formulated, tracking the whole
process of the commodity flow. The successful position is being created by utilization of the
integration and contract processes particularly through an active membership in the wine
industry clusters. Further on, the key factors of agribusiness, shaping of markets and
commodity chains are being listed, those have influence the conditions of the above within
last decades. Also, it’s describing key aspects of the commodity chain´s competitiveness
supported by contraction cooperation enhancing the whole wine sector. The strongest forces
of the industry which occurred within last decades collateral to the long term factors are
being specified.

Key words:
agribusiness, competitiveness, contract, globalization, wine commodity chain

Úvod
Probíhající procesy globalizace se promítají do změn technologií, postojů a přístupů
subjektů na vzájemně propojených trzích agrobyznysu, a to jak při formování nabídky, tak
i poptávky. Zemědělští producenti čelí ve stále větší míře konkurenčním tlakům rostoucího
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světového trhu potravin a s ní souvisejícím růstem konkurence v rámci národních
i nadnárodních ekonomik. Nejen teoretická východiska vztahující se k samotné problematice
agrobyznysu (kupř. Goldberg,1998, Sonka a Hudson,1999, Bečvářová, 2005, Wilson, 2007),
ale i výsledky analýz změn prostředí podniků v agrárním sektoru (Swinnen, 2007, Bečvářová
et al. 2008, Bečvářová, Vinohradský, Zdráhal, 2009) potvrzují, že determinujícím vztahem
ovlivňujícím množství, kvalitu i cenově nákladové podmínky na trzích zemědělských
produktů je poptávka. Ta v podstatě mění i možnosti zemědělských podniků prosadit se
v prostředí agrobyznysu, které již není systémem mnoha uzavřených a svébytných lokálních,
regionálních resp. národních podsystémů zemědělských producentů a trhů s komoditami.
Globalizace ve svých důsledcích vede skutečně k propojování jednotlivých trhů a do značné
míry překonává i jejich odvětvovou vymezenost. Přesun silového těžiště do navazujících
článků zpracování, finalizace a distribuce nejen zvyšuje závislost prvovýrobních článků
v komoditních vertikálách, ale zpravidla vede i k poklesu podílu ceny zemědělské suroviny
na ceně finálního produktu.
Tento obecný vývoj prostředí má své specifické projevy také v oblasti vinohradnickovinařské. Atribut jedinečnosti a nenahraditelnosti regionální produkce hroznů promítající se
do vazeb s fázemi zpracování, při nízkých nákupních cen zemědělské suroviny (hroznů),
jsou argumenty podporující význam spolupráce bezprostředně navazujících článků
zpracování a distribuce v rámci komoditní vertikály víno. Otázkám, do jaké míry lze
konkurenceschopnost celé komoditní vertikály vína zvýšit, je věnován tento příspěvek.

Materiál a metody
Příspěvek charakterizuje klíčové podmínky agrobyznysu, za kterých může podnik
působící v první fázi komoditní vertikály víno řešit svoji konkurenční pozici v prostředí
integračních a kontraktačních procesů a ověřuje možnosti aktivního využití klastrů v daném
odvětví. Zobecňuje výsledky analýz základních atributů, které ovlivňují celý proces toku
suroviny vína v komoditní vertikále. Charakterizuje klíčové znaky agrobyznysu, které ovlivnily
komoditní vertikálu vína v posledních dekádách. Zabývá se hlavními aspekty konkurenceschopnosti komoditní vertikály víno, úlohou kontraktačních procesů a vinařských klastrů
a možnostmi jejich přínosu pro zvýšení výkonnosti odvětví. Specifikuje nejvýraznější hybné
síly, které v poslední době ovlivnily vývoj těchto odvětví nad rámec dlouhodobě působících
faktorů. Metodologicko-metodicky využívá získané poznatky a navazuje na výsledky
výzkumu vývojových tendencí v celém řešení komoditní vertikály vína, kde byly uplatňovány
deduktivně induktivní postupy. Ve vlastním zpracování, zobecnění a interpretaci získaných
poznatků bylo využito především postupů indukce. Pro analytické práce spojené s využitím
dat, které jsou zde obecně interpretovány na konkrétních případech vybraných regionů, byla
využívána především statistická deskripce, zpracování časových řad i statistické komparace
a metody měření závislosti.

Klíčové aspekty konkurenceschopnosti komoditní vertikály
Technologický vývoj, významně související právě s procesy globalizace, mění kritéria
organizace a ve svých důsledcích i teritoriální (mezinárodní) umístění jejich produkce. Mezi
typické projevy globalizace posledních let je změna ve prospěch moderních výrobních
procesů v ekonomikách s nízkými mzdovými náklady. Mezi další patří především zvýšení
produktivity obecně a zároveň i kvality výrobků. Důraz na efektivnost a produktivitu prokázaly
i naše studie (Bečvářová, 2012), a to i při plnění mimoprodukční funkce vyplývající ze
specifické pozice zemědělských podniků v potravinovém hospodářství. Swinnen
a Vandeplas (2012) v této souvislosti uvádějí, že kvalita výsledné produkce je a bude
důležitým prvkem v globalizačním procesu, neboť nižší produktivita je obvykle vyvážená
nízkými mzdovými efekty, avšak bez koncentrace na atribut kvality nelze uspět v realizaci
produkce na světových (globalizovaných) trzích. Pro výrobu vysoce kvalitních produktů, resp.
produktů s vyšší přidanou hodnotou, je třeba velké množství vstupů či jejich kombinace,
resp. dodatečného kapitálu. Obvykle však jeden ekonomický subjekt disponuje pouze
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určitým množstvím vstupů či omezenou kombinací požadovaných vstupů (kapitálu,
znalostmi, technologiemi, apod.). Pokud však dodavatel nemá zajištěné takové zdroje či je
není schopen pořídit v hodnotě zajišťující efektivnost výroby (např. z důvodů nedokonalostí
trhu), pak má zamezen přístup na konkurenční trhy kvalitních surovin. V této fázi lze využít
pozitiv integrace a zajištění kapitálové základny, potřebných technologií, znalostí, peněžních
toků, nižších dopravních a dalších transakčních nákladů. V rámci takto implementovaných
procesů pak konkurenceschopnost vertikálně integrovaných odvětví či subjektů roste
a zvyšuje tak svoji vyjednávající pozici. Díky nákladové příležitosti integrovaných sil pak
může získat nejen finální dodavatel stojící na konci vertikály, ale subjekty na jednotlivých
fázích vertikály.
Pro dodavatele bude rozhodování, zda uzavřít smlouvu příjem z této smlouvy, který
musí být stejný či vyšší než příjem, který by získal, kdyby smlouvu neuzavřel, resp. porušil
smluvní podmínky. Na druhou stranu musí být smluvní vztah zavazující i pro kupujícího.
Jeho náklady obětované příležitosti kapitálu musí být kryty alespoň jeho „hrubým smluvním
přebytkem“ odpovídajícímu podílu na vytvářené přidané hodnotě vertikálního řetězce.
Z toho vyplývá, že smyslem integrace je zvýšit konkurenceschopnost komoditní
vertikály, tedy všech jejich článků a následně celého odvětví, vytvořit takové podmínky pro
obě fáze komoditní vertikály vína, aby byla dosažena celková efektivnost odvětví.
Klastr jako specifická forma integrace v regionu
Vzhledem k tomu že globalizace má významný dopad na rozvoj a konkurenceschopnost
odvětví a s ním souvisejících institucí a subjektů působících na společných konkurenčních
trzích, nutí aktéry tržních transakcí vyhodnocovat a vytvářet takové strategie a aktivity, které
umožní efektivní implementaci inovačních procesů. V dnešních podmínkách podnikatelského
prostředí a konkurenčního prostoru roste v těchto souvislostech význam pojmu klastr, resp.
klastrová politika.
Klastr obecně lze charakterizovat jako odvětvovou a geografickou koncentraci firem,
která posouvá členy do lepší pozice na trhu a tím vytváří či zvyšuje konkurenční výhodu či
zlepšuje formy spolupráce. Jak známo, podle Portera (1990) lze rozlišit dva typy klastrů, a to
• Klastr založený na hodnotovém řetězci (vertikální uskupení) – vyskytujících se
v odvětvových koncentracích, tento typ je tvořen podniky, podél hodnotového
řetězce.
• Klastr založený na kompetencích – vyskytujících se ve všech odvětvích, které svými
pracovními silami, technologiemi či jinými zdroji přispívají k tvorbě výrobků a tím
utvářejí společný trh. Jedná se spíše o konkrétní oblasti a instituce zabývající se
různými expertízami, znalostmi či kompetencemi v regionu. V tomto klastru se
nejedná o klíčové dodavatelské vazby v rámci sektoru.
I v tomto případě se lze opřít o přínosy uváděné v souvislosti s integračními procesy,
jakými jsou zvyšování konkurenceschopnosti jak na lokální, tak na globální úrovni, využití
synergického efektu a úspor z rozsahu, využití přístupu a rychlosti k informacím,
specializovaným vstupům či veřejným statkům, stejně jako optimální využití (sdílených)
finančních zdrojů, snížení nákladů na inovace, společný výzkum ve vývoji (technologií).
Efektivní propojení partnerství za účasti na společných projektech současně umožňuje
využití znalostí a zdrojů skupinového managementu, znalostí a technického pokroku mezi
podniky v rámci oboru a tím zlepšení pozice prostřednictvím klastrových iniciativ při
vyjednávání cílových projektů za zlepšení infrastruktury či služeb.
Konkurenční výhoda se opírá především o jedinečnou kombinaci využití dostupných
zdrojů a z nich tvořených hodnot. Porter (1985) definuje konkurenční výhodu jako hodnotu,
kterou je firma schopna tvořit pro své zákazníky a tato hodnota převyšuje náklady, které jsou
firmou na vytvoření takové hodnoty vynaloženy. Konkurenční výhody jsou distribuovány mezi
jednotlivé subjekty soupeřící v daném časovém horizontu dle konkurenčních charakteristik
působících v dané tržní situaci. Změní-li se však podmínky na trzích, adekvátně se mění také
tyto charakteristiky a tím konkurenční výhody. I když zdroje konkurenční výhody jsou různé
u různých odvětví a na různých geografických místech, obecně platí, že obvykle ty
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nejúspěšnější klastry disponují určitým unikátním zdrojem konkurenční výhody, který je
odlišuje od ostatních klastrů kdekoliv na světě.
Rámcem pro analýzu konkurenční výhody pro převážnou část odvětví může být právě
Porterem publikovaný Diamant konkurenční výhody, který ukazuje následující schéma.
Role vlády
Firemní strategie, struktura a
rivalita

Podmínky
faktorů

rivalita
Neformální sítě, nepsané znalosti,
sociální kapitál, tvořící konkurenční
výhodu
rivalita

Podmínky
poptávky

Související a příbuzná odvětví

Obr. 1: Uplatnění diamantu konkurenční výhody v klastru
Zdroj: PORTER, M., Konkurenční výhoda národů. 1990

Je logické, že tato forma spolupráce nabývá různých forem. Mytelka a Farinelli (2000) dělí
klastry na 3 typy (neformální, organizované a inovační), přičemž každý z nich lze
charakterizovat podle následujících 6 charakteristik (Tab 1):
Tab. 1: Typy klastrů
Kritické faktory
Velikost firem
Inovace
Záruky
Znalosti/dovednosti
Technologie
Vnitřní vazby
Kooperace
Konkurence
Vývoj produktu
Exportní orientace

Neformální klastry

Organizované klastry

Inovační klastry

Nízké
Mikro a malé
Malá
Malé
Nízké
Nízké
Malé
Malá
Velká
Malý nebo žádný
Malá nebo žádná

Nízké nebo střední
Malé a střední
Nevýrazná
vysoké
Střední
Střední
Malé
Nevýrazná
Velká
Nevýrazný
Střední až vysoká

Vysoké
Střední a velké
Vysoká a neustálá
Vysoké
Vysoké
Střední
Značné
Vysoká
Střední až velká
Neustálý
Vysoká

Zdroj: American Association of Wine Economists in Comparative network and cluster industry (2010)

Kvalita vytvářených sítí uvnitř vinařského klastru je faktorem určujícím (konkurence)
schopnost vinařství reagovat změny prostředí a včasně vytvářet aktivity, které pomohou tyto
změny eliminovat. Vzhledem k heterogennímu a geografickému rozložení vinařských zemí,
existuje nesčetné množství různých typů vinařských klastrů, avšak všechny vesměs vychází
z obecného pojetí klastru. Charakteristickým znakem většiny vinařských klastrů je
odvozenost od specifického (omezeného) faktoru, kterým je tzv. terroir vinic umístěných
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v určitých klimatických pásmech. Ze zemí, které v historii a současnosti uplatňují výhody
forem aktivní kooperace v komoditní vertikále víno je zřejmé, že právě pro vinohradnickovinařský průmysl se formy sdružování pomocí klastrů nabízí.
Úspěch klastru do jisté míry závisí i na přínosu ostatních odvětví, které souvisejí s celým
vinifikačním procesem. Klastr se ve světě, ve vinohradnictví a vinařství osvědčuje jako forma
aktivní kooperace. Jako příklad uvádíme schéma účastníků a vazeb v rámci vinařského
klastru v Burgundsku

Šlechtění

Specializované vzdělávací instituce a vývoj

Výrobci hnojiv a
chemikálií
Sklízecí zařízení:
Omezení AOC

Výrobci surovin
Pěstitelé
hroznů

Vinařská
sdružení
(družstva)

Výrobci sudů
zprostře
dkovate

Producenti
vína

Výrobci láhví
Výrobci korků a
uzávěrů
Výrobci etiket

Turismus:
volné vazby
Potravinářský
průmysl

Marketing,
reklama
Regulační orgány
Podpůrné instituce, zájmová sdružení

Zemědělství

Distributoři:
Šlechtitelé, pěstitelé, maloobchod, velkoobchod

Obr. 2: Schéma vinařského klastru v Burgundsku (Francie)
Cílem je využití takových vazeb, které umožní využití tržních příležitostí i poznatků
vývoje nových produktů, postupů a technologií. Klíčem k úspěchu však bude schopnost firem
jak na úrovni místní, regionální či mezinárodní (nadnárodní) spolupráce v zemědělsko –
potravinářském odvětví.
Odvětví vína je od jiných odvětví odlišné především velkým počtem malých subjektů
s poměrně malou možností adekvátních kompetencí či uplatnění svého vlivu. Takový stav
v odvětví velmi obtížně řeší otázky týkající se sjednocení cílů, ať už v podobě jednotného
postupu vůči různým soukromým či veřejným institucím či nastavení vazeb na
mezipodnikové úrovni. Naopak v takovém prostředí obvykle dochází ke vzniku oportunitního
chování jednotlivých subjektů působících v daném odvětví. Vytváření vertikálních integrací či
jiný typ agregace je v takovém prostředí výsledkem dlouhodobého a složitého procesu, který
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vyplývá ze stabilní vzájemné důvěry a velmi dobré znalosti podmínek a struktury daného
odvětví, ve kterém subjekty působí. Klíčem k úspěchu může být i vzájemná informační vazba
a uplatnění společných znalostí trhu. Integrace firem je především výsledkem poznání
a zralé schopnosti definovat své strategie.

České a moravské vinařství na společném trhu EU
Vinohradnictví a vinařství se jako jedno ze základních zemědělských odvětví stává
součástí komplexu jiných odvětví zabezpečujících výrobu potravin. Kromě předvýrobních fází
(výzkumu a vývoje, jakožto odvětví vstupujících do vertikály vína), jsou to zpracovatelské
podniky a dále subjekty zaměřující se na distribuci a realizaci původní komodity, tedy hroznů
révy vinné.
Z hlediska nabídky: plocha obhospodařovaných vinic ČR přesahuje 17.000 hektarů
zemědělské půdy a hospodaří na nich asi 19000 pěstitelů.
Z této plochy se vyprodukují hrozny v hodnotě přesahující 2 mld. Kč. Všechny tyto
hrozny jsou v ČR zpracovány na víno. Tímto zpracováním se vytváří produkt v hodnotě asi
2 mld. Kč. Celý obor přímo zaměstnává zhruba 20 tisíc pracovních sil. Jsou zde navazující
obory jako gastronomie, turistika a cestovní ruch. Tak jako v agrárním sektoru obecně, platí
i ve sféře vinohradnicko-vinařské specifika působení tržního mechanismu. Výroba a spotřeba
není schopna bezprostředně pružně reagovat na tržní signály. Platí to nejen z důvodu, že ve
výše uvedeném procesu je téměř vyloučena možnost skladování suroviny (hroznů), na rozdíl
od převážné většiny zemědělských produktů.
České a moravské vinohradnictví a vinařství v období, kdy Česká republika a další země
střední a východní Evropy vstoupily do Evropské unie, za situace, kdy byly tomuto odvětví
vytvořeny téměř optimální podmínky pro růst ekonomické efektivnosti. Prostřednictvím
značných investičních pobídek (zejména v předvstupní fázi) si obě odvětví zajistila růst
konkurenceschopnosti v porovnání s ostatními odvětvími zemědělství. Na rozdíl od ostatních
potravinářských oborů, české a moravské vinařství využilo příležitosti nerovnovážné situace
na trhu v komoditní sféře vína a převážná část vytvářených zisků byla zpět využita za účelem
zvýšení efektivnosti obou oborů. Jednalo se například o restrukturalizaci vinic (vč. jejich
privatizace) i technologickou inovaci zpracovatelských kapacit. Při neustále sílící konkurenci
v podobě dovozu levných, avšak kvalitních vín, vznikal dostatečný ekonomický tlak na růst
efektivnosti jak vinohradnictví, tak především vinařství.
V průběhu posledního desetiletí však dochází k rozdílnému vývoji odvětví vinohradnictví
a vinařství, kdy rostoucí náklady na výrobu hroznů společně se sílící zahraniční konkurencí
cenově výhodného dováženého vína, jsou kompenzovány na úkor domácích dodavatelů
suroviny, tedy vinohradníků. V takto utvářených podmínkách se vinohradnictví dostává do
problémů především s rentabilitou pěstování, je existenčně závislé především na dotačních
titulech z různých fondů a organizací. Opačný jev je ve vinařství, které i na úkor vinohradníků
realizuje na trhu nabídky vín ve střednědobém a dlouhodobém horizontu značné zisky a to
i přes skutečnost, že vinařství je jedno ze zemědělských odvětví, přibližujících se
parametrům dokonalé konkurence.
Tento vývoj a vznik adverzních vztahů navazujících článků nezbytných pro výrobu vína
negativně ovlivnil další vývoj vinohradnictví. V komoditní vertikále vína docházelo k rozvoji
konkurence mezi jednotlivými články komoditního řetězce, což mělo za následek tvorbu
dalších smluvních vazeb a rozvoj nových (integračních) procesů s cílem částečného
narovnání resp. odbourávání adverzních vztahů v celé vertikále.
Z hlediska poptávky: konzumace alkoholu na osobu je v ČR ve srovnání s Evropou
a světem relativně vysoká a v čase neklesá. Za uplynulých 25 let je prokazatelný růst
průměrné roční spotřeby vína, včetně vín ovocných, dezertních a samozásobení, z
původních 13,5 l v roce 1989 na 19,8 litrů na osobu v roce 2013. V tomto vývoji spotřeby
vína lze hledat i marketingové strategie posilující roli spotřeby vína v trendech zdravé výživy.
Je součástí propagace i hodnocení zdravého životního stylu patrného ve všech rozvinutých
ekonomikách včetně zemí EU.
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Stejně jako v ostatních oborech agrobyznysu i vinařství skutečně prochází významnými
změnami v nárocích spotřebitelů na finální produkt. Tyto preference jsou v praxi primární
hybnou silou rozvoje odvětví, kdy výrobci spotřebitelské preference nejen registrují, ale musí
se jim přizpůsobovat. Přitom roste zájem (konečného) spotřebitele navázat kontakt
s prvovýrobou a zajistit si tak co nejvyšší kvalitu za optimální cenu. V bezprostředním
kontaktu se spotřebiteli však jsou převážně ekonomicky konsolidované podniky finálních fází
zpracování a distribuce, jejichž vliv je charakteristický v rámci celých komoditních řetězců.
V zemědělství a tedy i ve vinařství, bude v příštích letech hrát důležitou roli především
rozměr spojený, jak s kvalitou, tak i s ovlivňováním zdravotního stavu celé populace, který by
se měl projevit i v okruhu konzumních preferencí. V rovině emocionální se ukazuje jako
významný i vliv individuální obliby (pociťované příjemnosti, chuti) produktu (vína) stejně jako
jeho módnost (novost, aktuálnost), tedy vliv všeobecné obliby. Zde se již projeví konkrétní
parametry produktu (kvalitativní x kvantitativní úroveň vína, např. sudové, lahvové, archivní,
event. konkrétní značky). Poptávaný produkt je pak výslednicí psychologických procesů
emocionality s individuálními demografickými charakteristikami spotřebitele, ve které by
domácí produkt měl využít a prokázat své komparativní výhody.

Shrnutí:
Cílem článku bylo vymezit a charakterizovat klíčové podmínky, za kterých může podnik
působící v první fázi komoditní vertikály vína posílit svoji konkurenční pozici. Dotýká se oborů
vinohradnictví a vinařství. I když ho nelze hodnotit jako rozhodující odvětví zemědělství
(podíl na konečné rostlinné produkci činí 6 %) má velkou tradici. Vinohradnictví a vinařství na
území ČR je podle doložených nálezů bez přerušení provozováno nejméně od roku 300 n. l.
Významnou komoditou je zvláště v některých zemědělských oblastech jižní Moravy.
V Jihomoravském kraji se podílí tato produkce na celkové zemědělské produkci kraje
přibližně 1/5 (téměř 2 miliardy Kč, což je nejvíce ze všech oborů zemědělství). Nachází se
zde přibližně 94 % ploch vinic ČR. Nutno podotknout, že v některých vinařských obcích
přesahuje podíl evidovaných pěstitelů 1/3 produktivního obyvatelstva obce. Vinohradnictví se
nachází převážně v oblastech s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v rámci České
republiky, která se pohybuje v rozmezí 7 až 13 %. Významnou měrou se tak podílí na
zajištění zaměstnanosti na venkově, což podporuje koncepci ČR zabývající se zachováním
osídlení a rozvoje venkova.
Zkoumání ekonomické efektivnosti komoditní vertikály vína jako celku dnes již vychází
převážně z dynamického pojetí konkurenční výhody. Ta je měřena nejen výsledkem relativně
nezávislého subjektu na konkrétním agrárním trhu relevantním pro danou fázi zhodnocení
výchozí suroviny v rámci komoditních potravinových řetězců, ale především podmínkami
a vzájemnými vztahy subjektů, které se na vývoji, výrobě, zpracování a distribuci potravin
v rámci celého procesu podílejí. Na současném trhu s vínem v ČR stále ještě existují
možnosti posílení pozice domácích výrobců za předpokladu posílení všeobecného povědomí
o kvalitě českých a moravských vín u spotřebitele a podpory vinařského cestovního ruchu
v ČR.
Komoditní vertikála vína v podmínkách ČR může nesporně přispět k růstu konkurence
schopnosti domácích výrobců, zejména při efektivním využití možností integračních
a kontraktačních procesů a spolupráce v oblasti klastrů nejen v samotném vinohradnickovinařském odvětví, ale i v rámci vazeb s dalšími obory v rámci vertikál a sítí. Ty působí nejen
v rovině vertikálních, ale i horizontálních vztahů a souvisí s využitím možnosti synergického
efektu propojenosti jednotlivých článků. Využít lze i atributu kvality (jedinečnosti) vína jako
faktoru ovlivňujícího rozhodování spotřebitele v kombinaci s nárůstem konzumních orientací
na zdravý životní styl. V uvedených souvislostech při postupné eliminaci bariér fungování
životaschopných vertikál/klastrů/sítí se jeví vinohradnictví a vinařství jako jedno z potenciálně
prosperujících odvětví agrobyznysu v ČR i do budoucna.
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Tento příspěvek byl zpracován v rámci projektu Potravinová bezpečnost regionu v kontextu
vývoje současného agrobyznysu 15/2014, podpořeného Interní grantovou agenturou Fakulty
regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (IGA FRRMS
MENDELU).
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Místní ekonomický rozvoj a výzvy globalizace
Local Economic Development and Challenges of
Globalization
Miroslava Lungová

Abstrakt:
Globalizace přinesla celou řadu pozitivních efektů, jako je usnadnění výměny informací,
pokročilých technologií či rozšíření kultury a tolerance. Na druhou stranu globalizace
vyvolává externality, a to v rámci globálního prostředí i pro místní komunity. Vzhledem
k tomu, že je globalizace doprovázená liberalizací mezinárodního obchodu a kapitálových
toků, dochází k narůstání ekonomických rozdílů na různých regionálních úrovních
a současně se snižuje síla municipalit docílit žádoucích ekonomických a sociálních změn.
Cílem předkládaného příspěvku je představit obecné principy místního ekonomického
rozvoje vzhledem k negativním dopadům globalizace. Následně jsou navrženy možné
strategie podporující místní ekonomický rozvoj, které mohou posílit odolnost a soběstačnost
místních ekonomik. Zvláštní důraz je kladen na lokální multiplikátor jako užitečný indikátor
míry lokalizace, systém místních měn a především systém místního výměnného obchodu (či
obchodní systém místní měny) jako způsob, jímž lze posílit místní soběstačnost.

Klíčová slova:
místní ekonomický rozvoj, globalizace, lokální multiplikátor, místní měna, systém místního
výměnného obchodu

Abstract:
Globalization has brought about a range of positive effects such as facilitation of exchange of
information, advanced technologies and/or spread of cultures and tolerance. On the other
hand, globalization has imposed externalities on the global environment as well as local
communities. As globalization is accompanied with liberalization of international trade as well
as capital flow, economic disparities at various regional levels are rising and the power of
localities to promote progressive economic and social change is reduced. This paper aims to
introduce general principals of local economic development in the face of negative
repercussions of globalization. Proposal of possible strategies promoting local economic
development follows such that might help to reinforce resilience and self-reliance of local
economies. Special attention is paid to a local multiplier as a useful indicator of a rate of
localization and local currency systems, especially a local exchange trading system as a way
how to reinforce local self-reliance.

Key words:
local economic development, globalization, local multiplier, local currency, local exchange
trading system
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Introduction
Recently, local communities have been challenged by a rising vulnerability to external
economic shocks, rising unemployment and declining control over their most basic
necessities, such as food and energy as a result of intensifying globalization processes.
Local economic resilience seems to be virtually diminishing whereas dependence on foreign
goods is created. In this way, a well-being of residents of local communities is being placed
in the hands of foreign-owned corporations. It is only reasonable to ask what local
communities can do in order to resist such pressures.
As capital tends to flow to locations with greatest potential returns, this leads to uneven
economic development. Localities that are omitted by capital, may suffer from job losses with
a subsequent low purchasing power resulting in both economic and social disruptions.
Local economic development does not seem to be virtually anything new. There are
plenty of empirical findings showing good-practice of great variety of local initiatives and local
approaches; yet, a comprehensive theoretical framework still seems to be developing.

Methodology
Within the TA CR project TD010029 called "Defining sub-regions for addressing and
resolving social and economic disparities" were identified disparities at local and/or subregional levels. The socio-economic analysis of municipalities and sub-regions across the
Czech Republic through factor analysis helps to define both their strengths and weaknesses.
Nevertheless, the TA CR project results call for a follow-up research on possibilities how to
promote economic and social stability of smaller regional entities and how to elaborate
a viable strategy of sustainable local economic development.
As the top-down solutions to the rising disparities at local level do not appear to have
satisfactory results, it is obvious that a shift in both the economic paradigm and in practice is
needed. An introduction of a new theoretical concept requires a comprehensive and detail
analysis entailing empirical as well as theoretical research. In this paper, a fraction of this
wider task will be dealt with consisting in a brief introduction of main principles of local
economic development with a special focus on the concept of local multiplier, local currency
systems, and particularly local exchange trade systems (further LETS).
The paper is based on both qualitative research methods with an aim to set-up a general
framework and quantitative methods of assessment of local economic development.
A secondary analysis of various expert findings, empirical as well as theoretical ones, and
papers dealing with the issue of local economic development was carried out with a special
emphasis laid on the examples of implementation of LETS and/or local multiplier. Statistical
dates were taken from the Czech Statistical Office, especially its public database.

Globalization versus basic principles of local economic development
The issue of local economy development has not always been recognized in the
traditional economic thinking, nor has been on the political agenda. An appearance of the
term “local economy” sort of coincides with a commencement of globalization.
According to Ferrer (1996), globalization is rather old phenomenon associated with
international trade and internationalization of both capital and production. Though, a latest
wave of globalization is dated back to the time of structural crises of the 1970s and
subsequently it is associated with an onset of new forms of organizing the production and
new technologies in the 1990s (Cihelková, 2009). Approximately at the same time, the issue
of local economic development slowly took its place on the political agenda and in the
academic research.
Clearly, these two phenomena are intertwined: globalization processes affect economic
and social development of localities, and local development contributes to global
development. Moreover, appropriate responses to a global crisis can only arise from the
active local economies. Links between the local and the global development illustrates
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following scheme (see fig. 1). The right triangle suggests local contributions to the global
development, whereas the left triangle shows possible local answers to the global crisis.
Local
The food crisis
may be solved
through
recuperating
traditional local
food

Valorising local resources
contributes to the national
welfare and improves the
national payment balance

The energy crisis may
meet alternative
solution at local level

There is more
stability for SME and
jobs at local level

The environmental
crisis can be faced
through management
and control at local
level
The incertainty of the financial
flows needs more control at local
level

International
experience points
out the importance
of decentralization
National
development is
always locally
determined

The increase of the global poverty
needs appropriate policies at
local level

Global
Fig. 1: Local development and global development
Source: BOISIER, CANZANELLI, 2008, own elaboration

The need of local development strategies comes out of the failing practice of approaches
that are called by Birkhölzer (2005) ’development from above’ and/or ‘development from
outside’. In the former approach, a major role plays the state and local actors just wait for
decisions and resources coming from above; in the latter one, local actors expect outside
investors to bring in necessary resources. As the reality proves neither of given approaches
insure a long-term sustainable economic development and a stable and resilient local
economy. The last but not the least possible scenario might be called ‘development from
within’. This is exactly what lies at the core of local economic development with active
involvement of local actors. As one of the first experts on the field, Robertson (1985) puts it
‘local economic development is deemed to be local work for local people by use of local
resources’.
Of a crucial importance seems to be a strong local and/or community identity and
commitment. Rather than focusing on individual aims, local economic system tend to
maximize what might be called ‘community benefit’ and/or ‘common good’. Moreover, the
term ‘economic’ consists in more than just a production of goods and services. It embraces
also environmental, social and cultural activities. Particularly this point forms a junction with
eco-localism, the approach promoting a distinct alternative to the prevailing neoclassical
analysis of sustainability with an aim of building self-reliant, sustainable, local community
economies (Curtis, 2002).
Probably the most revolutionary point pose a shift from a ‘supply-side’ approach with its
aim of maximizing profit and thus, promoting productions of goods and services in the most
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profitable way towards the ‘unmet’ needs approach. Firstly, an identification of ‘unmet needs’
is required, including such that have been removed from the market due to its lesser
profitability. Secondly, a question of new sources of income within poor localities has to be
tackled to raise a low local purchasing power.
For economic success of a local community is vital to manage money flow within the
locality. This point bridges over all economic activities with a major purpose of shaping an
integrated local action plan to re-establish local economic cycle. This principle does not only
embrace circulation of money but also work. Circulation of money can be efficiently managed
through the indicator expressing a rate of locality: the ‘local multiplier’.
It is common misunderstanding that people with no access to money cannot contribute
to keeping the local economic cycle in motion. In reality, there are examples of the LETS
schemes (‘Local Exchange and Trading Systems’), which pose a potential tool to promote a
local economy less reliant on external sources of goods and services.
On no account can localities short of resources trigger their economic success. A crucial
question is then, how to uncover possible local resources and use them in the most efficient
way. As Birkhölzer (2005, p. 7) puts it ‘the most important resources are the capacity of the
local people, its knowledge and abilities. .. there is definitely something wrong with the
political and economic system, if we have to pay millions of unemployed for doing nothing,
although at the same time a lot of work needs to be done.’ Thus, of a key importance is to
build and underpin local social capital in a form of co-operation.

Assessment of local economic development: Administrative district
of municipality with extended powers Liberec
Before possible strategies of strengthening local economic resilience and stability will be
suggested, an assessment of status quo is necessary. There are various ways how to
assess sustainability of local economic development. A successful long-term economic
development of localities depends on a mixture of economic, socio-demographic, social and
environmental facets (for more details see the TA CR project). For illustration, three
indicators out of many possible have been selected to show differences in economic as well
as social conditions of municipalities of diverse size. This brief selection is given due to a
limited extend of this paper. Generally, diversity and stability of economic base might be
assessed through number of business entities per resident, number of companies with more
than 200 employees and/or tax yields per capita. In this paper, the indicator of a number of
active economic entities per 100 residents was used. Very important pillar is deemed to be
socio-demographic structure, described through the total population development, the
average age, the age index and/or the share of population with university degree on
population older than 15 (the last indicator is used in the paper). A social facet in terms of
satisfaction and participation of residents in public matters might be described trough various
indicators, such as the voters’ turnout and/or the number of non-governmental organization
or other active association within municipality. In this paper, the indicator showing a number
of residents per an active association within municipality is provided illustrating possible
social involvement of local residents. 28 municipalities within the administrative district of
municipality with extended powers Liberec were analysed. Results are shown in following
tab. 1.
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Tab. 1: Indices of economic activity, socio-demographic structure and social
involvement of local population of municipalities within the administrative district of
municipality with extended powers Liberec
EE/100 EE/EAP Residents/ %Uni/>15
residents
association
Bílá
Bílý Kostel nad Nisou
Cetenov
Český Dub
Dlouhý Most
Hlavice
Hodkovice nad
Mohelkou
Hrádek nad Nisou
Chotyně
Chrastava
Jablonné v Podještědí
Janovice v Podještědí
Janův Důl
Jeřmanice
Kryštofovo Údolí
Křížany
Liberec
Mníšek
Nová Ves
Oldřichov v Hájích
Osečná
Proseč pod Ještědem
Rynoltice
Stráž nad Nisou
Světlá pod Ještědem
Šimonovice
Všelibice
Zdislava

15,52
10,82
20,97
14,00
13,60
12,02

33,18
21,93
52,00
27,12
28,39
29,79

300,67
124,00
548,40
816,00
116,50

9,2
5,9
1,01
7,75
8,85
9,32

10,79
10,65
9,18
10,74
9,93
9,89
15,03
13,51
16,57
13,14
14,79
14,70
11,69
15,28
12,24
13,76
12,55
15,42
12,38
15,20
13,62
9,22

21,64
22,51
20,00
21,44
20,21
18,00
29,49
27,43
36,20
27,34
29,97
31,31
26,32
35,44
25,34
29,22
24,87
31,24
25,16
34,97
26,26
19,71

472,67
510,07
970,00
621,70
241,80
153,00
356,00
411,00
355,21
738,00
203,25
366,50
535,00
327,00
390,50
754,33
187,40
1033,00
536,00
97,67

7,73
4,26
3,22
6,08
5,17
2,78
9,45
12,93
13,67
6,39
14,9
10,6
5,34
9,33
5,5
8,42
6,97
14,2
11,7
18,11
7,2
7,05

Source: http://vdb.czso.cz/, own elaboration
1 EE= economic entities (active), 2 EAP = economically active population, 3 share of population
with university education on population older than 15 years

Particularly worth noticing is a coincidence of a lower business activity and a lower social
involvement of residents in municipalities such as Bílý Kostel nad Nisou, Hodkovice nad
Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice v Podještědí and Osečná (see
the highlighted cells in table 1). Interestingly enough, many of these municipalities are also
noted with lower share of population with a university degree. This table implies how
important it is to identify local strengths and/or weaknesses in order to formulate strategies
promoting long-term sustainable economic and social development.
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Possible tools supporting local economic development
Sufficient financial resources are considered to be a prerequisite for a stable and thriving
local economy. This may create tensions in times of prosperity, to say nothing of times of
crisis. A situation after the 2008 crisis proved that local communities cannot rely solely on the
resources coming from the national and/or supranational level of public administration any
longer. Instead, they have to create their own strategies how to reinforce a local economy
with available local resources, no matter how limited they may seem.
Local Multiplier
A reasonable management of money flows within a local community seems to be vital,
no matter what the original source of money is. A research carried out in 10 communities of
different type and five different economic sectors in England clearly shows that a pure
comparison of incomes generated by a single business enterprise within a locality might be
pretty misleading and a main emphasis should be laid on the way how the income is spent
further.
This is tackled by a concept of the local multiplier based on a macroeconomic multiplier
created by J. M. Keynes. Experts of the New Economic Foundation in London picked up the
macroeconomic concept and applied it to the local level. The local multiplier shows money
spending within the first three rounds in a given area (region, municipality): an initial money
inflow and the subsequent two expenditure rounds. Measuring the local multiplier ends with
the third round because about 80 – 90 % of total multiplier effects occur within the first three
rounds (thus the name LM3).
It should be noted that LM3 is primarily meant for disadvantaged social groups and/or
poorer communities at local or regional level since preventing money leakages out of more
affluent regions might be lethal to the poorer ones.
Calculation of LM3: practical implications
The local multiplier can be calculated in several steps. Firstly, the income of the local
agent has to be identified whether it is a local public authority, a business enterprise, a nongovernmental organization and/or a given group of people (tourists visiting the place etc.).
The second step consists in a calculation of the sum, which is spent locally out of the initial
sum. Hence, a precise delimitation of the local area is required. Participants that will be
subjects of the LM analysis, ranging from business owners to the residents must be
established. Thus, a clear explanation of the whole issue to engaged people is a must.
Without a decent understanding, people will hardly provide information on their spending
habits. The value of the LM3 multiplier is obtained by dividing the total of all three rounds by
the initial income. Resulting indicator shows the total income generated for a given local
economy, including the initial income of the first round.
The essence of LM3 illustrates a simple table comparing two model municipalities (see
tab. 2).
Tab. 2: Illustration of LM3
Municipality A
80 % of income spent within the municipality
Income
Staying in the area
1000
800
800
640
640
512
∑2440

Municipality B
10 % of income spent within the municipality
Income
Staying in the area
1000
100
100
10
10
2
∑1110

Source: based on Sacks, 2002, own elaboration
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LM 3 =

2440
= 2.44
1000

LM 3 =

1110
= 1.11
1000

As tab. 2 suggests there is a fundamental difference in the impact of the same amount of
money inflowing to the municipality based on how or rather where it is spent in subsequent
spending rounds. An LM3 score of 2.44 could suggest that every CZK of income for
municipality A generates 2.44 CZK for the local economy. Or in other words, it generates an
additional 1.44 CZK whereas an LM3 score of 1.11 means only an additional 0.11 CZK for
municipality B. Thus, similar localities may achieve significantly diverse results in terms of
inward investment effects on local economic development.
Local currency schemes
So far, an issue of effective use of financial resources was tackled assuming there is
only one possible form of money. Nevertheless, local development can be facilitated by
means of creating a local currency. Under no circumstances is a local currency assumed to
replace the national currency, but only to supplement it.
Money of all types is considered to be redeemable for goods and services. User
confidence in this, pose the fundamental characteristic of money while money itself has no
intrinsic value. Thus, there is virtually no legal or financial obstacle to create a local currency
within a restricted area. The geographical constraint might represent an advantage after all
because limited acceptance of the currency simplify the circulation of money within given
area, thus supporting the impact of LM3 (see above). Having local currency can prevent the
municipality from a shortage of money, especially in times of declining local competitiveness
within the national or international economy. A local currency also contributes to
a reinforcement of the links between various local agents, such as individuals and local
businesses. It can also help to generate local employment by overcoming a mismatch
between a shortage of money and work required to be done in given locality. Moreover, an
introduction of a local currency can reduce dependency of a municipality on money
redistributed from the state budget.
A major question arises how to organize a local currency system. Analysis of historical
cases suggests two possible schemes: a private and/or a public one. In the past, local
currencies were introduced mostly as a response to a shortage of national currency
especially in times of crisis. Being general confidence in the issuing body an underlying
condition of acceptability of the currency, a publicly issued local currency may pose
a reasonable solution in the situation of scarce financial resources. German Silvio Gesell is
deemed to be author of the idea of local currency. His idea was put into practice in the
Austrian town of Wörgl in 1932. The local currency helped to overcome times of high
unemployment there. In order to prevent people from hoarding the local currency, there was
a built-in depreciation factor. Positive effects of the local currency on the local economy
inspired other communities to replicate this example. Unfortunately, the Austrian Central
Bank halted the scheme out of fear of losing control over the money supply. A similar thing
happened in the U. S. in the early 1930s (including the end of the scheme), where more than
300 communities introduced similar local currency scheme. Besides the publicly-issued local
currencies, there is wide range of examples of privately-issued ones. A great number of local
currencies arose during the Great depression, such as the Larkin Merchandise Bond issued
in 1933 by Larkin and Company of Buffalo or “wara”, a local currency issued in 1931 in the
Bavarian village of Schwanenkirchen by the owner of a defunct coal mine (Pacione, 2011).
Currently, there are a rising number of regional currencies worldwide, private as well as
public. For instance, in 16 German regions regional currencies have been issued as a cash
alternative to the euro since 2006. The reasoning behind its operation is similar to the
schemes of the thirties with depreciation factor making the money owners to spend quickly in
order to boost the local economy. There are also examples of the privately-issued
currencies, which turned up mainly in the areas facing negative consequences of
globalization and/or latest crisis. These examples originate from the countries across the
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world. The most successful community-wide local currency system in the United States
represents the “Ithaca Hours scheme” based in the town of Ithaca in New York State
(Pacione, 2011). The local currency, the Ithaca Hour, is 10$ worth, a value reflecting the
average hourly value of salaries in the area. Based on its success, more than twenty other
local currency schemes were introduced in the U.S. Another form of privately-issued local
currency is time dollar scheme aimed to facilitate the provision of community care services.
This example might resemble the local exchange trading systems (LETS) that gained
popularity mainly in the UK.
The Local Exchange Trading System
The idea of LETS was initially introduced in Canada in 1984 with primary aim to promote
a local economy less reliant on external sources of goods, services and money. A LETS is
an innovative approach to strengthening disadvantaged communities and/or localities in face
of rising unemployment and declining purchasing power of local people. This does not aim to
replace the existing economic system, but to supplement it. Its value added consists in
supporting both local social and economic identity. The local exchange trading system is not
a brand-new philosophy of alternative organization of exchange. It was developed in the rural
areas of Great Britain. According to estimations, approximately 125 out of the 275 LETS in
the U. K. by late 1994 were located in rural areas (Pacione, 1997). Interestingly enough,
these trading systems were fully supported by the U. K. government’s White Paper on rural
development (DoE, MAFF, 1995).
Following tab. 3 shows main differences between the common national currency
schemes with the LETS scheme.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Tab. 3: Comparison of the formal economy and LETS schemes
National currency systems
LETS
1. Confidence: common to both systems
confidence in redeemability for goods • confidence in exchangeability of the
and services in any time
credit on my account for goods or
services provided by other member
legally enforced obligation to accept
national currency
• cannot be legally enforced
confidence in an anonymous system • moral obligation of the members that on
build on debt and infinite growth of
leaving they balance their accounts
production and population
2. Introduction and the nature of currency
national currency arises as debt • parallel complementary form of social
charged with interest
and economic organization within local
context, thus, only valuable locally
Central bank has control over the
money in circulation to face inflation • additional money is created by the users
not by the central bank without affecting
and/or other negative phenomenon
the value of the currency (there is no
the value of currency is warranted by
inflation)
state
• no interest is charged or accrued to
balances
• the value of the credit reflects the
willingness of the members to accept it
3. Models of behaviour of its members
due to the scarcity of national currency, • due
to
sufficient
amount
of
the only model of people’s behaviour is
complementary currency, prevailing
competition
model of behaviour is cooperation and
sharing
main aim is profit-maximisation
effort to generate and hoard the • the price of each transaction is a matter
of agreement between the parties, there
currency
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•

•
•

4. Responsibility for obligations
principle of anonymity
•
confidence in the state and legal tools to
enforce one’s financial claims
•
•
•

is no sense in overestimation
an effort to share surpluses and skills
the institutions of the complementary
economy are self-generated and
informal and operate independently on
conventional economic institutions
it requires mutual trusts among its
members and both strong feeling of
local identity and social ethic
obligations towards the community are
not legally enforced
a control mechanism exists only on
social basis

Source: based on Pacione, 1997 and http://www.rozletse.cz, own elaboration

As tab. 3 suggests, a LETS operates on the membership principle with a responsible
body for operating the system. Each member indicates what sort of goods and services they
can offer. In return, they are provided with a directory of all goods and services available in
the system. Besides economic goals, a LETS supports also social objectives. Based on a
survey carried out by Pacione (1997) in one LETS located in a remote rural area of Scotland,
following points were mentioned as main motives of joining the LETS:
•
•
•
•

the potential economic advantages
feelings of community solidarity
ethics behind the concept
a desire to develop social contacts

A question remains why this alternative is not a wide-spread approach in lagging
regions.

Discussion
Implementation of LM3 multiplier, use of local currency and/or the LETS scheme might
become a part of a long-term strategy supporting local economic development particularly of
poorer and/or somehow disadvantaged localities. The idea in the LM3 background does not
claim that every locality should become fully self-sufficient. It aims to maximize a use of all
inflowing money, whether its source is government, business sector or consumers spending.
While assessing an impact of any inward investment an ability of the investor to build links
with local enterprises and population is of a vital importance.
Besides positives features, restrictions of all mentioned tools cannot be overlooked,
though. Main obstacle to the LM3, local currency scheme and/or LETS implementation in
practice seems to be a fear of anything new and alternative as well as a lack of trust in its
applicability. There are limits to LETS growth, some of which might have general nature;
some might be country-specific. In the Czech Republic, the historical experience of
communist regime might come in play. Not only people had got used to live their personal
lives detached from any community, but they had also become very suspicious to anything
remotely reminding public ownership and/or sharing common values. Rather limited number
and involvement into LETS schemes can be thus explained by precaution to innovative or
unknown approach, lack of confidence in the system and/or low self-confidence of its
potential members. Especially those who are long out of the labour market underestimate
their skills and abilities which might be tradable with others within the LETS.
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Conclusion
This paper explore a topic of local economic development, its principles, restrictions in
face of globalization and possible strategies how to promote long-term development of small
and poorer localities. As localities may be severely afflicted with negative externalities
associated with globalization processes, it seems reasonable to analyse ways how to
mitigate such effects in both theory and practice. Firstly, reasonable assessment of local
potentials in terms of local resources and capacities of local people is needed. This
assessment should help to formulate long-term strategies and/or apply various tools to
reinforce power of local economies. Obviously, this cannot be done at national or
supranational level. Activity and responsibility must be on part of local people and/or local
representatives. Under no circumstances pose the tools discussed in the paper an all-solving
approach, but a supplement to a mix of traditional measures. Yet, without a mobilisation of
local social capital results of any approach, traditional and/or alternative one will be doubtful
too.
This paper was elaborated in relation to the TA CR project TD010029 called "Defining
sub-regions for addressing and resolving social and economic disparities".

References:
[1] BIRKHÖLZER, K. Local Economic Development and its Potential. [online]. Paper for the
seminar on “Local Economic Development”, organized by the Network of Associations of
Local Authorities of South-Eastern Europe, 2005 [cit. 2014-07-02]. Available
from:http://base.socioeco.org/docs/local_economic_development_and_its_potential.pdf
[2]
BOISIER,
S.,
CANZANELLI,
G..
GLOBALIZATION
AND
LOCAL
DEVELOPMENT. [online]. Universitas Forum, North America, 1, dec. 2008. [cit. 2014-07-02].
Available from: http://www.universitasforum.org/index.php/ojs/article/view/14/51.
[3] CIHELKOVÁ, E. Světová ekonomika: obecné trendy rozvoje. 1. vyd. Praha: C. H. Beck,
2009, xxxvi, 273s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-155-0.
[4] CSU. Public Database. [online]. [cit. 2014-07-02]. Available from: http://vdb.czso.cz/
[5] CURTIS, F. Eco-localism and sustainability. [online]. Ecological Economics. Elsevier,
2003,
nr.
46,
p.
83-102.
[cit.
2014-07-02].
Available
from:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0921800903001022
[6] Department of the Environment and the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (DoE,
MAFF). Rural England: a nation committed to a vivid countryside. „The Rural White Paper“ ,
CM 3016. Sponsored by Rural Development Directorate. London: HMSO, 1995.
[7] FERRER, A. Historia de la globalización. 1. ed. Buenos Aires, Argentina: Fondo de
Cultura Económica, 1996-2000. ISBN 95055736182.
[8] KUTÁČEK, S. Penězům na stopě. 1. vyd. Brno, Trast pro ekonomiku a společnost: 2007,
93 s. ISBN 978-80-254-1690-7.
[9]
LETS
BRNO.
[online].
[cit.
2014-08-08].
http://www.rozletse.cz/index.php/o-lets-obecne/srovnani-systemu-men

Available

from:

[10] LUNGOVÁ, M. Klíčové faktory odolnosti místních a regionálních ekonomik vůči
negativním hospodářským šokům. In KRAFT, J. Východiska z krize. Cesty zmírnění
negativních efektů hospodářské krize v ČR. 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci,
2011, p.75 - 95. ISBN 978-80-7372-787-1.
[11] PACIONE, M. Local Money - A Response to the Globalisation of Capital? [online]
Quaestiones Geographicae: 2011, vol. 30, issue 4. [cit. 2014-07-02]. DOI: 10.2478/v10117011-0033-x.
Available
from: http://www.degruyter.com/view/j/quageo.2011.30.issue-4/
v10117-011-0033-x/v10117-011-0033-x.xml

541

Obsah / Contents

[12] PACIONE, M. Local Exchange Trading Systems – Rural Response to the Globalization
of Capitalism. [online] Journal of Rural Studies, Elsevier Science Ltd: 1997, Vol. 13, No. 4,
pp.
415
–
427.
[cit.
2014-07-02].
Available
from:
http://www.meansofexchange.com/reportdownloads/LETS-Response-to-Capitalism.pdf
[13] ROBERTSON, J. Health, Wealth & the New Economics. [online]. The Other Economic
Summit
(TOES):
1985.
[cit.
2014-07-04].
Available
from:
http://www.jamesrobertson.com/book/futurework.pdf
[14] SACKS, J. The Money Trail. Measuring your impact on the local economy using LM3.
[online] New Economics Foundation: 2002. [cit. 2011-07-15]. Available from:
http://www.pluggingtheleaks.org/downloads/the_money_trail.pdf, ISBN: 1 899407 60 X.

Author’s contact address:
Ing. Miroslava Lungová, Ph.D., Technical University of Liberec, Faculty of Economics,
Studentská 2, 461 17 Liberec 1, miroslava.lungova@tul.cz

542

Obsah / Contents

Present and Future of European Grouping of Territorial
Cooperation Tritia
Ingrid Majerová

Abstract:
The institution “European Grouping of Territorial Cooperation” is the latest instrument of the
European Union to support cooperation of border areas. The objective of this paper is to
examine the potential of functioning of European Grouping of Territorial Cooperation Tritia
and to find out main differences between EGTC Tritia and Eurométropole Lille-KortrijkTournai, which is considered to be the model of cross-border cooperation among Member
States of the European Union. Besides comparison, the method of SWOT analysis of key
areas of cooperation of Tritia regions will be used, on the basis of which the potential of this
grouping will be found out and possibilities of its aiming will be proposed.

Key words:
crossborder cooperation, European Grouping of Territorial Cooperation, euroregions,
comparison, SWOT analysis

Introduction
One of the objectives of the European Union is to establish common social and
economical environment of border areas of neighbouring member countries. Within the
EU there are various kinds of cross-border cooperation supporting mutual cooperation of
border areas. The most frequent form of that kind of cooperation is so called Euroregion.
Euroregions came to existence in 1950´s and they are groupings of at least two neighbouring
countries, which do not have to be members of the EU and their financing does not mostly
depend on the EU, but on financial resources provided by the members or sponsors
(Moravskoslezský region, online). The latest instrument of the European Union in this area is
the institution of “European Grouping of Territorial Cooperation” (EGTC), which was
established in the previous programming period. EGTC supports forming of groupings of
regional and local organs from different member countries without the need of signing and
ratification of any international agreements. However, the EU countries have to agree with
the participation of members from their territory.
The Czech Republic is a co-founder of two EGTCs – in 2009 EGTC Tritia (with its
registered office in Poland) was founded and in 2013 it came to existence. In the same year
EGTC Společný region (Common region) with limited responsibility (with its registered office
in Slovakia) was established. The Czech Republic will participate in two other EGTCs which
are now being prepared – Central European Transport Corridor in which also Sweden,
Poland, Slovakia, Hungary, Croatia and Slovenia will be involved, and ESPON 2020
Programme in which all the EU and EFTA countries will participate in (CREU, 2014).
This paper deals with activities of the firstly mentioned grouping. The objective of the
paper is to find out differences between Tritia grouping and the first European grouping
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, which is considered to be the model of cross-border
cooperation of member countries of the European Union, using the method of comparison.
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Besides comparison, the methods of description, analysis and SWOT analysis will be used in
the paper.

Conception, evolution and characteristics of EGTC
Contemporary politics of cohesion of the European Union endeavours to form more and
more opportunities and reduce differences between regions, particularly by means of the
European Grouping of Territorial Cooperation. Branda (2008, p. 4) defines EGTC as a “new
legal instrument, which allows to form stable structures for territorial cooperation in the crossborder, transnational and interregional level. First of all, EGTC is considered as an
instrument to promote territorial cooperation within the structural funds, even though the
regulation of EGTC provides its utilizations outside the politics of cohesion, generally outside
funding of the European Union.” The above mentioned cooperation concerns territorial
development and infrastructure, development of trade, education, environment, tourism,
health and innovations.
Characteristics of EGTC
The activities of EGTCs are adapted by Regulation of the European Union and of the
Council of 17th December 2013 no. 1302/2013 on European Grouping of Territorial
Cooperation (EGTC) amending Regulation no. 1082/2006 of 5th July 2006. Based on
previous experience with EGTC functioning, this regulation, which entered into force on 22nd
June 2014, facilitates and simplifies its activities. “The objective of an EGTC shall be to
facilitate and promote, in particular, territorial cooperation, including one or more of the crossborder, transnational and interregional strands of cooperation, between its members, .....,
with the aim of strengthening Union economic, social and territorial cohesion.” (Regulation,
2013)
According to CREU (2007) the following characteristics are valid for all EGTCs:
• It shall have a character of a cross-border cooperation, which means that it shall be
composed of minimally two members located on territory of at least two Member
States
• It is governed by the law of the EU or by the national law of a Member State, where
the EGTC has its registered office, or by the public or private law
• It has legal personality, which means it may acquire or dispose property, employ staff
and may be a party to legal proceedings
• It is governed by the convention and statutes, whereas both documents are adopted
unanimously
• The convention specifies the name of the EGTC and its registered office, the
extent of the territory in which the EGTC may execute its tasks, the objective, the
duration of the EGTC and conditions for its dissolution, the list of EGTC´s
members, the applicable Union law and national law of the Member State where
EGTC has its registered office for the purpose of the interpretation and
enforcement of the convention, arrangements for mutual recognition for the
purpose of financial control and the procedures for adoption of amendments of the
convention
• The statutes are adopted on the basis of its convention including the operating
provisions of its organs and those organs´ competences, its decision-making
procedures, working language or languages, the arrangements for its functioning,
recruitment procedures and the nature of personnel contracts, the arrangements
for the financial contributions and the applicable accounting and budgetary rules,
the arrangements for members´ liability, the authorities responsible for the
designation of independent external auditors and the procedures for amending the
statutes
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•
•

•

It shall be established on the territory of the European Union
It shall have at least two organs – a director, who represents the EGTC and acts on
its behalf, and an assembly, which is made up of representatives of its members and
it supervises on the acts of the director (the statutes may provide for additional
organs with clearly defined powers)
It shall have an annual budget adopted by the assembly, which is used for
operational costs, and its structure depends to a large extent on the tasks and
contributions of a particular EGTC

Cross-border cooperation and its evolution
As already stated above, the effort to establish cross-border cooperation appeared in
1950´s, the main purpose of which was to remove economic, cultural and social barriers and
improve the standard of living of inhabitants. Regional associations dealing with common
interests on both sides of the border were formed. In 1971 labour association called
Association of European Border Regions – AEBR came into existence. It promoted
European integration in all border areas (CESBI, online) and more and more regions were
added to this association gradually. This cooperation was motivated by regional politics of
the European Union, which was based on plans and strategies of cross-border development
and operating programmes.
Even though cross-border cooperation in countries of Middle and Eastern Europe after
joining the EU was eligible, it was quite slow due to long-term closures of borders.
Fundamental motives of cross-border cooperation were: to overcome mutual prejudices and
to transform a border, regarded as a dividing line, into cooperation, to establish democratic
system and operating regional and municipal government, to improve economic growth and
standard of living, and to approach the European Union.
Association of European Border Regions sets the principles that should be followed by
any form of successful cross-border cooperation. It is a partnership, which means that
neighbouring border areas cooperate and involve their partners into cooperation in various
programmes and projects. Other principles are subsidiarity, common development policy and
structure in regional or local level. Last but not least AEBR sets the principle of financing
from own source revenues, because external financial sources are not sufficient, even
though they are significant and accelerate the cooperation (European Commission, online).
Support of cross-border cooperation
Cross-border cooperation is supported by the European Union via operating
programmes, initiatives and projects e.g. PHARE programme CBC (Cross-Border
Cooperation) focusing on the region of Middle Europe bordering with members of the EU,
TACIS CBC targeted to border regions of the countries of former Soviet Union, MEDA
supporting non-member Mediterranean countries, CARDS (Community Assistance for
Reconstruction, Development and Stabilisation) focusing on western Balkan countries, AEBR
LACE (Linkage, Assistance and Cooperation for the European Border Regions) concentrated
on consulting and exchange of experience in border areas. Other initiatives in this period of
time were EQUAL, LEADER+, URBACT, ESPON initiative or INTERACT programme the
main task of which was to remove deficiencies and increase cooperation within the EU and
neighbouring countries (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, b, online).
PHARE programme, TACIS, Pre-Accession Assistance for Turkey and other instruments
of pre-accession assistance were replaced by IPA programme in the period of 2007-2013
and in the new programming period it is IPA II, ESPON 2013, URBACT II or INTERACT II,
which belong to the third target of European Territorial Cooperation.
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The most important initiative essential for cross-border cooperation is INTERREG (I, II,
III a IV), which has been dealing with border areas since 1990.
In the programming period 2007-2013 four initiatives were established by European
Commission in cooperation with European Investment Bank and European Investment Fund,
founded in 1994, in order to finance small and medium-sized enterprises as a special
supporting instruments, namely JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European
Regions), JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), JESSICA
(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) and JASMINE (Joint
Action to Support Micro-finance Institutions in Europe). (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, c,
online).
In the contemporary period a new operating programme INTERREG EUROPE focusing
on interregional cooperation is prepared. It follows INTERREG IV(C) and it will focus on
research, technological development and innovation, competitiveness of small and mediumsized enterprises, low-carbon economy, environment and resource efficiency (Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, d, online).

European Grouping Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai and Tritia –
comparison
According to the European Commission (2010, p. 5) „new EGTC presents a form of
cooperation originating from less formal leading to more integrated and intensive
cooperation.“ Pucher et al. (2014) argue that EGTC are large initiatives supporting “common
measures focusing on preparations of politics and building strategies”.
Since 2010 the Committee of the Regions has disclosed lists of all existing EGTCs in the
monitoring report. 46 EGTCs were found out at the end of 2013, in 2014 only one grouping
has been found and 14 are being prepared. 13 EGTCs came into existence in 2013, which
declares 100% increase compared to 2012. The cooperation was situated particularly in
Middle and Eastern Europe concentrating mainly on transport and infrastructure, trade,
tourism, culture and sport. Other fields of focusing are strategic development, education
concentrating mainly on young people, protection of natural sources, energies, territorial
development and health care (CREU, 2014).
European Grouping Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai was the first EGTC founded in 2008 by Belgium and
France. It included 147 municipalities, the central French state, a French region and one
department, the Belgian federal state, the regions of Flanders and Wallonia, and the Walloon
and Flemish communities (see Fig.1). An interesting fact about this grouping is employing
staff according to Belgian law, even though the registered office of this EGTC is situated in
the territory of France.
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Fig.1: European Grouping of Territorial Cooperation Eurométropole
Source: Lille Avenir (online)

Experience of Belgian and French border areas is based on a long-lasting tradition
of cross-border cooperation. The first official cooperation was COPIT (Cross-border Standing
Conference of Intermunicipal Organization) in 1991, in 1990-1995 the initial projects within
INTERREG initiatives were performed, in 1998-2002 strategies of metropolitan region were
formulated and in 2005 EURODISTRICT, which is a European administrative unit consisting
of two conurbations situated in the opposite sides of borders between two or more countries,
was founded. This cooperation has been dealing with integration of towns and villages and
it mainly concentrates on cooperation in improvements of transport accessibility for citizens,
who live and work on different sides of border. These have been the reasons for founding
EGTC Eurométropole.
Eurométropole was founded on 28th January 2008, only 18 months after regulation
no.1082/2006 has been issued. Despite the short period, Eurométropole reached the highest
level of political engagement in the fields of cooperation, as the authorities of particular
regions committed to provide an extraordinary political obligation and a long-lasting stability
for this initiative (CREU, 2009).
The area is about 3 550 km2 (the central French state, a French region and one
department, the Belgian federal state, the regions of Flanders and Wallonia, and the Walloon
and Flemish communities) and population is about 2 000 000. The main objectives of this
EGTC are to provide inter-institutional and wider cooperation with the emphasis on political
debate, cross-border consistency throughout the entire territory, good management and
implementation of projects and to facilitate everyday life of inhabitants. The Assembly, which
is a decision-making and inspection authority, is the authority, which approves annual budget
and chooses themes of cooperation. The Assembly is represented by the President or one of
3 Vice-Presidents. The executive body is the Board, which is responsible for coordination.
Administrative and technical demands are ensured by the Cross-border Agency.
Eurométropole is governed by the French law, thus the so called common open union
is specific for it, as it allows public institutions to control common politics (to enter
to processes). The income from the budget is divided into half and half – 50% belongs
to French part and 50% to Belgian part (CREU, 2009).
It was concluded that EGTC will provide: preparation of new ways of managing for crossborder agglomeration, preparation of strategic projects and events, representation
of Eurométropole. The realized projects concern economic and cultural development,
mobility, services simplifying everyday life, strategic planning and tourism (Committee of the
Regions, 2010).
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Further development concentrates on increasing the relationship for observation and
coordination of certain projects with metropolitan area of Lille, on realization of Strategy
Eurométropole 2020 and preparation of Strategy Eurométropole 2030, as a long-term
perspective document which continues in developing cohesion and political commissions,
socio-economical potential of Eurométropole, mobility and accessibility of Eurométropole,
and environment corresponding with energy saving and green network (CREU 2014).
European Grouping Tritia
The exact name of this EGTC is European Grouping of Territorial Coordination Tritia
limited. It was founded in 2009, however it was implemented on 25th February 2013.
Countries involved are the Czech Republic (CZ), Slovakian Republic (SK) and Polish
Republic (PL). The partnership was declared among four regions, which is obvious from
figure 2. The capital cities of particular regions are Ostrava for Moravian-Silesian Region,
Žilina for Žilina and Silesian Region, Katowice for Silesian Voivodeship and Opole for Opole
Voivodeship. The area of Tritia is about 34 000km2 with population of over 7 850 000
inhabitants. The registered office of Tritia is in Cieszyn in Poland and thus Polish law is
applicable in this grouping (CREU, 2014). The predecessor of EGTC Tritia was Euroregion
Těšínské Slezsko (CZ-SK), founded in 1998.

Fig. 2: European Grouping of Territorial Cooperation Tritia
Source: EGTC TRITIA (online)

The EGTC was established in order to facilitate and spread the cross – border,
transnational, and interregional cooperation of its members with the objective
of strengthening social and economic cohesion. The tasks of the grouping are
implementation of projects and programmes in the fields of transport and infrastructure,
economic cooperation, tourism, environment and energy. The budget in 2013 was 88 000
EUR and it was made up of annual contributions from the members. The organs of EGTC
Tritia are General Assembly, Supervisory Board and Director (CREU, 2014).
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As already stated, the main fields of cooperation are transport and infrastructure,
economic cooperation, tourism, environment and energy. The concrete objectives in
particular fields are as follows:
•

•

•

•

Transport and Infrastructure focuses on maximising the use of geographical
position of the partner regions for their economic development respecting friendly
approach towards the environment. Specific objectives are establishing an expert
platform consistently able to identify common priorities for infrastructure, transport
and logistics solutions. Other objectives aim to improve local and regional transport
accessibility and support of low-emission forms of transport and more efficient public
transport.
Economic cooperation aims to create an environment suitable for business based
on use of innovation, support of entrepreneurship and business, the availability and
qualifications of local human resources, common history and mutual
complementarities of all regions, and ensure high levels of employment of its
inhabitants. The specific objectives are the formation of cross-border economic area,
support of development of human resources and administrative capacity and
promote cross-border initiatives in research, development and innovation.
The main priority in the field of tourism is to maximise the use of geographic,
historical, cultural and natural resources of the partner regions, build and modernize
the infrastructure, promote and develop tourism based on local products and improve
the quality of tourism services.
The objective of the field of energy and environment is to increase the quality of
environment with the use of energy-efficient solutions, in particular regarding waste
disposal and maximize the use of renewable energy sources (EGTC Tritia, online).

The above mentioned fields were included in SWOT analysis of strengths, failings,
opportunities and menaces of grouping Tritia and they can be used for improvements in
further development of this EGTC (see Fig.3).
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Strengths
•

•
•
•
•
•
•

Failings

Existence of projects in the fields
of research, development and
innovations within car and
aviation industry
Economic restructuring
Attractive territory for direct
foreign investments
Attractiveness for tourists and
visitors
Cooperation of various institution
on implementation of activities
Sufficient amount of water
sources
Ecosystems
and
protected
landscape areas

•
•

•
•
•
•

Opportunities
•
•
•
•
•
•
•

Insufficient quality of road-traffic
infrastructure
Insufficient usage of direct
foreign
investments
for
development of innovational
environment
Insufficient
support
of
innovations and development of
business from public sources
Insufficient
informing
about
attractiveness in the field of
tourism
Bad quality of air caused by
large enterprises
Insufficient
support
of
innovations for environment
Menaces

Unexpended allocation of EU
• Insufficient amount of finances
funds for development of
from public sources and noneffective usage of finances from
transport infrastructure
the EU
Language relationship
• Continuous competitive struggle
EU support of development of
for investors
innovational environment
• Out-of-date technologies and
Grouping of companies
bad marketing
Experience from Euroregions
• Disobedience to environment,
Potential for formation of
increase in pollution of surface
common products in the field of
and subsurface water
tourism
• Missing
external
staff
in
Common marketing activities for
particular regions
development of tourism
Fig. 3: SWOT analysis EGTC Tritia
Source: Kubalová (2014)

Comparison of European Grouping Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai and Tritia
On the basis of observation and characteristics of EGTCs Tritia and Eurométropole the
main differences were found out mostly in the fields of financing, geographical location,
public administration, history of cross-border cooperation and promotion (see Tab 1).
Tab. 1: Comparison of EGTC Eurométropole a Tritia
Eurométropole
Tritia
2
area (km )
3 550
34 000
population
2 000 000 7 850 000
number of employees
12
3+4*
budget/year, (EUR)
1 900 000
88 000
population/1employee
166 667 2 616 667
budget/1 inhabitant (EUR)
0,95
0,011
Source: author
Note:*concept
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From the point of view of geographical features, there are differences in total area as
well as number of inhabitants in both of these groupings. While Eurométropole is rather
urban space with high density of population, Tritia is situated on a larger territory, thus its
cross-border administration is more complicated. Regarding Tritia, the negative aspect is
long distance from capital cities, which causes so called internal periphery that means
disadvantageous position within the integral organization. On the other hand, Eurométropole
has an ideal position and accessibility from three European metropolises Brussels, Paris and
London.
Even though a complicated public administration is characteristic for both sides, the
authorities of Eurométropole are able to agree and compromise on all matters concerning the
EGTC. This argument can be confirmed by the fact that the foundation of Eurométropole was
realized in a short time period, in comparison to Tritia, the foundation of which took about
four years. In total Eurométropole has more active attitude and also more participants are
involved into key activities and cooperation than EGTC Tritia. As far as number of employees
is concerned, Eurométropole employs 12 full time employees, Tritia employs only 3 (other
four external employees have not been employed yet). This might be another reason why
EGTC Tritia is not successful in realization of any type of activities. It is also important to
mention a specific organ of Eurométropole – so called Civil Society Forum, which
is a consulting assembly providing a feedback to executive organs and proposing other
projects of cross-border cooperation, which is very effective and it would be profitable to
establish that kind of organ in Tritia as well.
The most significant difference between these two EGTCs is their budgets, which
consist of membership fees. EGTC Tritia received 88 000 EUR in 2013, whereas
Eurométropole 1 900 000 EUR (CREU, 2014). If we compare the population and budget
at the same time, we find out that Tritia has very low financial resources for its management.
As far as promotion of groupings is concerned, Eurométropole is more active in terms
of marketing and advertising as well as internet promotion on websites. The websites of
Eurométropole are accessible on http://www.eurometropolis.eu/ and they provide carefully
formulated information including general definitions of EGTC, various projects which have
already been realized, possibilities for inhabitants regarding jobs, studies and travelling. The
websites of Tritia that are accessible on http://www.egtctritia.eu/ are quite brief. Therefore,
a user has to search out a lot of information on other websites. This is a significant
imperfection, as nowadays high-quality promotion is one of the most important principles in
order to attract people´s attention. In case Tritia does not work more actively and effectively
and if it does not have better promotion, it will influence its operation, eventually its existence.
From the above stated, it is obvious that Tritia should start to utilize idle potential. Firstly,
all the authorities of member regions of EGTC Tritia should discuss whether they can invest
more money on common budget of Tritia. Secondly, Tritia should involve all possible
participants, primarily employees of public service and ministry. Eurométropole has a high
level of political engagement, which is the reason for its success. It is also necessary to
stream the implementation of regulations in order to put forward realization of various
matters. Even though, there are plenty of deficiencies, there is a potential to remove them.
Tritia cannot influence its geographical location, thus accessibility of its capital cities, but it
can influence operating, activity, effectiveness and awareness of this grouping among
inhabitants and in this manner it can become as successful as Eurométropole.

Summary
Currently there are tens of European Groupings of Territorial Cooperation, including
actively operating ones as well as less successful groupings. The objective of this paper was
to compare European Groupings of Territorial Cooperation Tritia with Eurométropole, and to
find out its potential for further cooperation and development.
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A disadvantage of EGTC Tritia is that it does not have its own operating programmes.
Therefore, in this programming period the grouping has to operate within operating
programmes of cross-border bilateral cooperation CZ – SK, CZ – PL or PL – SK, in case the
cross-border projects should be realized on their territories. Therein negotiating of their own
operating programme is a great challenge for the member regions of Tritia in the
programming period from 2020. It is assumed that a new programming period will be
negotiated around 2017, therefore the representatives of the regions will have enough time
for administration of the new programme. The query is whether EGTC Tritia will still operate
at that time.
Tritia was founded in order to improve and facilitate cross-border cooperation in CzechPoland-Slovakia borderland. Tritia has not implemented its own common project with the
exception of formation of border clusters or operation of CERADA (Central European
Research and Development Area). Within all fields of cooperation (economic growth, tourism
and environment) EGTC provides adequate opportunities and a strategic document dealing
with particular programmes in regions, which serves Tritia as a solution for the future.
There are several tasks and appeals that belong to three different fields, which Tritia
should deal with. Firstly, it is necessary to make satisfactory marketing interventions (good
promotion and websites – EGTC Eurométropole might be a model of it) in order to gain
awareness among its inhabitants.
Secondly, it is essential to employ more staff, so that the tasks of Tritia could be equally
divided and the grouping could operate actively and effectively. The aim of Tritia was to
employ external employees for each region from particular offices (4 employees were
planned), who would solve the problems and deal with activities of the grouping and would
gather various data necessary for Tritia activities. There has been nearly no activity directly
from the initiative of Tritia so far. Despite employing external employees, more participants,
primarily from ministries, should be involved in activities of Tritia, which could provide a basis
for Tritia.
Thirdly, it is necessary to utilize the potential within implementation of new projects. First
of all, Tritia should implement projects focusing on economic growth and employment. Tritia
activities should be a good basis for formation of new working placements within industrial
area, small and medium-sized enterprises or support of innovation. Another project might be
protecting the environment, with relation to projects for tourism and projects dealing with
transport infrastructure. In case European Grouping of Territorial Cooperation is brought to
notice of economic subjects, it will be easier to reach the aims and objectives for the
purposes of which it has been founded.
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Identifikace polycentrických struktur ve vztahově
uzavřených funkčních regionech ČR
Identification of polycentric structures within the Czech
self-contained functional regions
Jiří Malý

Abstrakt:
Funkční regionalizace je metodou vymezující regiony, které se vyznačují zvýšenou mírou
prostorové integrace lidských aktivit. Toky informací a pohyby osob v rámci regionu mohou
směřovat do jednoho, nebo více center. V prvním případě lze hovořit o nodálním
(monocentrickém) charakteru regionu, v případě druhém se jedná o multimodální
(polycentrický) region. Z hlediska vnitřní struktury socioekonomické provázanosti regionů je
v současnosti prosazován koncept polycentrického rozvoje. Jeho skutečný přínos pro
zvýšení životní úrovně regionu je však stále předmětem diskuzí. Příspěvek si klade za cíl
zhodnotit úroveň polycentrického fungování regionů, a to na příkladu pracovních
mikroregionů České republiky. Prostřednictvím morfologického (velikostní pořadí měst)
a funkčního přístupu (především reciprocita pracovních proudů) k hodnocení polycentricity
jsou identifikovány regiony s výrazně polycentrickým či monocentrickým charakterem.
Výsledky ukazují, že v případě České republiky je výskyt polycentrických regionů značně
omezen na periferní regiony. Navíc, přímá souvislost mezi polycentrickým rozvojem
a socioekonomickou vyspělostí regionů není prokázána.

Klíčová slova:
funkční regiony, pracovní mikroregiony, polycentrický rozvoj, Česká republika

Abstract:
Functional regionalization method delineates regions that are characterized by increased
spatial integration of human activities. Flows of information and people within the region can
be oriented towards one or more centres. The former suggests nodal (monocentric) nature of
the region and the latter represents multimodal (polycentric) nature of the region. In terms of
inner structure of social and economic relations of the regions, the concept of polycentric
development is currently promoted. However, its real asset to improve living standards within
the region is still the subject to discuss. The paper evaluates the level of polycentric
functioning of the regions, using travel-to-work areas of the Czech Republic. Regions with
significantly polycentric or monocentric character are identified by means of morphological
(rank-size rule) and functional approach (especially reciprocal flows) in evaluating
polycentricity. The findings show that the presence of polycentric regions in the Czech
Republic is considerably limited to peripheral regions. Moreover, a direct connection between
polycentric development and level of social and economic development of the regions has
not been proved.

Key words:
functional regions, travel-to-work areas, polycentric development, Czech Republic
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Úvod
Rostoucí meziregionální rozdíly v rámci Evropské Unie se staly jedním z hlavních
důvodů vzniku evropské nadnárodní formy regionální politiky. Ačkoliv prošla evropská
regionální politika poměrně komplikovaným a dlouhým vývojem, její základní cíl zůstává
stále stejný. Regionální politika je zaměřena na snižování nerovností mezi chudými a
bohatými regiony, z kterých často vyplývá sociální a politické napětí. Posilování úlohy
regionální politiky vyústilo ve vznik množství strategických a územně plánovacích
dokumentů, které obsahují hlavní cíle a nástroje evropské regionální politiky (viz např. EC
1999; Neformální ministerské setkání 2011).
Jedním z klíčových nástrojů (ale i cílů) při dosahování územní soudržnosti, tedy při
překonávání územních nerovností a posilování vyváženého regionálního rozvoje, se stal
koncept polycentrického rozvoje. Polycentrický rozvoj je multidimenzionálním konceptem,
jehož význam je lehce odlišný v oblasti územního plánování (jako strategický nástroj),
v oblasti geografických výzkumů sídelních systémů (analytický nástroj) nebo v oblasti
politických cílů (jako normativní koncept). Vedle diskuse o vlastním významu polycentrického
rozvoje (Kloosterman a Musterd 2001; Davoudi 2003) se objevují i pochybnosti
o polycentrickém rozvoji jako univerzálním nástroji k překonávání územních disparit (Meijers
a Sandberg 2006).
Předmětem příspěvku je prostřednictvím geografického (prostorového) pohledu
identifikovat mono/polycentrické regiony v ČR a interpretovat jejich prostorové rozmístění
a vnitřní fungování z hlediska morfologie sídelního systému a funkčních vazeb v území. Pro
funkčně uzavřené regiony je spočten Index polycentricity, který vypovídá o míře
mono/polycentrického fungování každého regionu. Cílem studie je porovnat úroveň
mono/polycentricity regionu a jeho socioekonomické vyspělosti. Kromě představení možného
způsobu hodnocení vztahu polycentrického rozvoje a socioekonomické vyspělosti regionu by
měly výsledky studie přispět do širokého množství debat nad smyslem a významem
polycentrického rozvoje při překonávání územních nerovností.

Teoretická východiska
Polycentrický územní rozvoj se stal rozšířeným konceptem plánovacích a územně
rozvojových strategií především na evropské úrovni, ačkoliv je jeho význam poměrně
neurčitý (Molle 2007; Meijers 2008). Normativní povaha konceptu polycentrického rozvoje,
který je stěžejním prvkem politické strategie na podporu a vyrovnávání hospodářského růstu,
je základním faktorem nesnadného chápání skutečného významu polycentricity.
Polycentrický sídelní systém je charakteristický existencí několika městských center, přičemž
žádné z nich není výrazně dominantní (Kloosterman a Musterd 2001). Ústředním významem
polycentrického rozvoje je tedy rozložení ekonomických a ekonomicky relevantních funkcí
mezi větší množství městských center s ohledem na územně vyvážený rozvoj (Meijers,
Waterhout a Zonneveld 2005).
Význam polycentrického rozvoje se však liší v různých měřítkových úrovních
a geografických kontextech (Hall 2002). Na globální úrovni poukazuje polycentricita na rozvoj
alternativních globálních center z hlediska moci (za tzv. global cities lze na evropském území
považovat Londýn a částečně Paříž). Na úrovni evropské znamená polycentrický rozvoj
podporu center mimo tzv. Pentagon (ekonomicky nejvyspělejší oblast Evropy vymezená
městy Londýn, Paříž, Milán, Mnichov a Hamburk), tedy podporu především hlavních měst
ostatních evropských států (EC 1999). V rámci národní úrovně je polycentrický rozvoj
spojován s vyvažováním dominantního (většinou hlavního) města prostřednictvím podpory
menších regionálních center. Na regionální úrovni jsou zkoumány polycentrické městské
regiony (PUR), které Parr (2004) odlišuje od ostatních regionů tím, že vzdálenost mezi
jednotlivými městy je relativně malá (max. hodinu jízdy), žádné z měst nedominuje svou
velikostí a intenzita vzájemných vazeb a specializace měst je na vyšší úrovni, než v případě
jiných regionů (typickým příkladem je Randstad v Nizozemsku). Další měřítkovou úrovní je
polycentrická struktura jednotlivých měst (Anas, Arnott a Small 1998).
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Polycentrický sídelní systém však není vyjádřen pouze vyváženou morfologickou
strukturou jednotlivých měst, ale také infrastrukturní a funkční komplementaritou míst.
Z hlediska geografického měřítka však dynamika a forma funkčních vazeb značně kolísá.
V případě polycentrického městského regionu, jak ho definuje Parr (2004), bude intenzita
každodenních interakcí mezi jednotlivými centry vyšší než v případě polycentrického
systému na úrovni celého státu či Evropy. Se zvyšující se měřítkovou úrovní dochází
k transformaci funkčních vazeb, které již nejsou založeny na každodenním pohybu lidského
kapitálu, ale spíše na výměně informací a institucionální spolupráci.
Pakliže je považován polycentrický rozvoj za nástroj ke snižování interregionálních
nerovností, měl by vycházet od nejnižšího možného měřítka - geografické úrovně, kde se
odehrávají každodenní lidské aktivity. Polycentrický rozvoj by měl směřovat k územně
vyvážené organizaci lidských aktivit, která je vyjádřena vztahem mezi jádrovým městem
a jeho zázemím v rámci městského regionu, vzájemnými vazbami mezi městskými regiony
různých velikostí a významů a vztahy městských regionů s územím za jejich hranicemi
(Sýkora, Mulíček a Maier 2009). Předmětem zájmu tohoto příspěvku tak bude měřítko
mikroregionální, kde je význam přikládán menším městům, která jsou centry pracovních
příležitostí a služeb právě v lokálním/mikroregionálním měřítku (zejména ve venkovských
a periferních regionech), a která tak zajišťují sociální a hospodářskou soudržnost na té
nejnižší úrovni. Lokální městské systémy a sítě regionálních center však mají rovněž
potenciál vyvažovat dominanci hlavních metropolí a v důsledku tak přispět
k rovnoměrnějšímu socioekonomickému rozvoji (RePUS 2007).
Významovým opakem polycentrického rozvoje je rozvoj monocentrický. Z hlediska
struktury sídelního systému je monocentricita vyjádřena dominancí jednoho ekonomicky,
politicky a kulturně silného střediska. Kapitál a pracovní síla ve výsledku směřují do centrální
metropole ve formě migrace či dojížďky za prací. Pro monocentrický region je
charakteristická dualita jádra a periferie. Koncentrace ekonomických činností do jednoho
centra pak způsobuje rostoucí nerovnosti mezi hlavní metropolí a ostatními regiony a
přispívá tak k nevyváženému meziregionálnímu rozvoji (Hall a Pain 2006). Tento teoretický
model však zpochybňují Meijers a Sandberg (2006), kteří se zaměřují na vztah úrovně
regionálních nerovností a míry mono/polycentricity sídelních systémů jednotlivých
evropských zemí. Vztah mezi naměřenými hodnotami regionálních disparit a mírou
polycentricity nebyl ve většině případů významný. Výzkumem polycentrických sídelních
systémů na evropské úrovni se zabývá především program ESPON (např. ESPON 2005).
Většina studií programu ESPON je však zaměřena na mezinárodní srovnání a nižší územní
úrovně jsou řešeny v menším rozsahu. Ačkoliv jsou studie projektů programu ESPON
věnujících se polycentrickému rozvoji poměrně komplexní, souvislosti mezi polycentrickým
rozvojem a celkovým zvyšováním socioekonomické vyspělosti nejsou ani zde empiricky
doloženy.
Kromě dosud neprokázané závislosti socioekonomické vyspělosti na polycentrickém
rozvoji bývá diskutován i skutečný význam polycentrického rozvoje a jeho úloha při
překonávání regionálních nerovností (např. Faludi 2005; Davoudi 2007). Cílem předkládané
studie není rozřešení této problematiky, ale nastínění možné metody zjišťování vztahu
polycentrického rozvoje a socioekonomické úrovně v mikroregionálním měřítku
a interpretace výsledků v českém prostředí. Příspěvek rovněž upozorňuje na skutečnost, že
podstatnou součástí výzkumu mono/polycentricity sídelních systémů by mělo být uvědomění
si široké škály přechodných typů mezi striktně polycentrickým a monocentrickým regionem
(obě krajní kategorie lze ve skutečnosti patrně velmi těžko nalézt). Výsledné hodnocení tak
spočívá spíše v určení, zda se příslušný region blíží více monocentrickému či
polycentrickému typu regionu.
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Metodika
Funkčně uzavřené regiony
Pro hodnocení míry mono/polycentricity regionu a jejího následného vztahu s úrovní
socioekonomické vyspělosti regionu je nutné nejprve vymezit příslušné regiony. Jelikož velmi
často vymezení administrativních územních jednotek neodpovídá skutečnému systému
funkčních vazeb v území, je vhodné použít metodu funkční regionalizace. Tradiční přístupy
k vymezování funkčních regionů bývají založeny na deduktivním postupu, který předem
stanovuje centra, k nimž jsou postupně integrovány obce v jejich zázemí na základě síly
vazby (např. pracovní dojížďka) s centrem (viz např. Holmes a Haggett 1977; Hampl 2005).
Takovýto postup však předpokládá pouze nodální charakter vzniklého regionu a vylučuje
alternativní uspořádání funkčně-prostorových vazeb v území, které se vyznačují spíše
polycentrickou strukturou. Z tohoto důvodu vychází funkční regionalizace ČR z pokročilejších
metod vymezování pracovních mikroregionů (viz např. van der Laan a Schalke 2001), které
nejsou závislé na stanovení fixního souboru center a které jsou založeny na vztahové
uzavřenosti regionů a umožňují rovněž vymezovat polycentrické funkční regiony. Výsledkem
jsou algoritmem vymezené vztahově uzavřené pracovní mikroregiony (tzv. Travel-to-work
areas dle metodiky Coombse (2002)), přičemž je použita regionalizace s hranicí funkční
uzavřenosti 70 % 1 a minimální velikosti mikroregionu 5 000 obyvatel (algoritmus dle Mulíčka
a Kozla (2012)). Funkční vztah je reprezentován dojížďkou do zaměstnání v roce 2011. Pro
každý funkčně uzavřený region je vypočten Index polycentricity, na jehož základě lze
zhodnotit strukturu prostorového uspořádání socioekonomických aktivit obyvatelstva regionů
ČR. Za účelem zjištění vazby mezi úrovní mono/polycentricity a úrovní vyspělosti regionů je
charakterizována socioekonomická úroveň regionů. Následně jsou obě hodnoty porovnány
prostřednictvím korelačního koeficientu.
Index polycentricity
Index polycentricity zahrnuje jak úroveň morfologické polycentricity, tak polycentricity
funkční. Morfologické uspořádání sídelní struktury je hodnoceno prostřednictvím velikostního
pořadí pěti největších měst každého regionu (rank-size rule). Velikost měst je určena počtem
obsazených pracovních míst, které jsou vhodnějším ukazatelem ekonomické centrality
města než počet obyvatel 2. Rozložení měst dle velikostního pořadí indikuje sklon regresní
přímky. Čím je přímka nižší, tím lze považovat region za více polycentrický a naopak
s rostoucí příkrostí přímky se stává region více monocentrickým. Pro vzájemné porovnání
hodnot sklonu regresní přímky je využita metoda z-skóre, která transformuje číselný soubor
do podoby, kdy výsledná čísla mají průměr 0 a směrodatnou odchylku 1. Dle postupu
Meijerse a Sandberga (2006) jsou výsledné hodnoty standardizovány do konečného
ukazatele morfologické polycentricity. Hodnotě z-skóre 0 je přiřazena hodnota 100, přičemž
odchylce 1 náleží hodnota 20 (např. 1=120, -0,5=90).
Ačkoliv se stále vedou diskuse o významových odlišnostech morfologické a funkční
polycentricity (viz např. Green 2007; Burger a Meijers 2012), z důvodu komplexního
posouzení úrovně polycentricity sídelní struktury jsou posuzovány i vztahové aspekty
funkčních regionů ČR. Posuzování funkčně-prostorových vazeb vychází z analýzy
dojížďkových proudů do zaměstnání. Právě pracovní dojížďka se značnou měrou podílí na
formování každodenních aktivit obyvatel a v důsledku ovlivňuje celkové fungování
a dynamiku prostorových vazeb v regionu (Kloosterman a Musterd 2001). Z celkového
objemu pracovních proudů jsou vybrány pouze ty významné, a to s využitím analýzy

1

Minimálně 70 % ekonomicky aktivních osob bydlících v regionu zde současně pracuje a minimálně 70 %
ekonomicky aktivních osob pracujících v regionu zde současně bydlí.
2
Počet obsazených pracovních míst nebyl počítán na základě údajů o počtu vyjíždějících do zaměstnání z
cenzu 2011 z důvodu nižší míry spolehlivosti dat. Obsazená pracovní místa tak vychází z databáze Ministerstva
financí (Vyhláška č. 264/2013 Sb., 2013), která uvádí počet pracovních míst v jednotlivých obcích ČR.
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vícenásobných spojení 3 dle Nathalie van Nuffel (2007). Funkční polycentricita se vyznačuje
vyváženou funkční komplementaritou sídel, tedy vyšší vícesměrností a rovnoměrnějším
rozložením toků - v této studii významných pracovních proudů (Burger a Meijers 2012).
Úroveň funkční polycentricity je tak analyzována prostřednictvím reciprocity proudů, tedy
obousměrné vazby mezi dvěma sídly. Čím více recipročních pracovních proudů se vyskytuje
v příslušném funkčním regionu, tím spíše lze funkčně-prostorovou strukturu regionu označit
za polycentrickou (regionálně přeshraniční reciproční proudy nejsou do analýzy zahrnuty).
Počet recipročních proudů je kvantifikován s ohledem na rozsah hodnot morfologické
polycentricity, a to stylem: 1 proud je roven hodnotě 10 (2 reciproční proudy hodnotě 20
apod.). V případě, že se v regionu nevytváří ani jedna reciproční vazba, je regionu přiřazena
hodnota -10. Hodnoty funkční polycentricity jsou sečteny s hodnotami morfologické
polycentricity, čímž vzniká výsledný Index polycentricity.
Korelace mono/polycentrické struktury a socioekonomické úrovně regionů
Vyjádření úrovně socioekonomické vyspělosti regionů je silně závislé na použitých
vstupních datech. Výsledky tak nelze považovat za jediné možné zhodnocení
socioekonomické vyspělosti regionů, ale za jeden z možných způsobů. Pro potřeby této
studie jsou použita data v úrovni obcí zejména z cenzu 2011, která jsou následně
sumarizována v rámci jednotlivých funkčních regionů. Socioekonomická úroveň vychází ze
čtyř ukazatelů, jejichž výběr byl ovlivněn dostupností dat v obecní úrovni a snahou pokrýt jak
ekonomickou, sociální, tak demografickou vyspělost regionů. Míra nezaměstnanosti
(Integrovaný portál MPSV: Statistiky nezaměstnanosti 2011, ČSÚ 2013) a podíl
vysokoškolsky vzdělaných osob na obyvatelstvu nad 15 let (ČSÚ 2013) vyjadřují
socioekonomickou úroveň regionu, index stáří (ČSÚ 2013) charakterizuje demografickou
situaci regionu a technická vybavenost bytů 4 (ČSÚ 2013) kvalitu bydlení. Stejně jako
v případě výpočtu morfologické polycentricity je i v rámci každého ukazatele spočtena
hodnota standardizovaného z-skóre pro každý region, a to z důvodu vzájemné
porovnatelnosti. Výsledná hodnota socioekonomické úrovně regionu je spočtena jako průměr
standardizovaných hodnot jednotlivých ukazatelů. Pomocí Pearsonova korelačního
koeficientu je zjištěna vzájemná závislost míry mono/polycentricity a úrovně
socioekonomické vyspělosti regionů.

Výsledky
Na základě funkční regionalizace území dle dojížďky do zaměstnání 5 bylo na území ČR
vymezeno 134 funkčně uzavřených regionů (s hranicí uzavřenosti 70 %). Velikost regionů se
vyznačuje poměrně značnou diferenciací. Zatímco v populačně největším pracovním
mikroregionu žije více než 2 miliony obyvatel (oblast širší pražské aglomerace, údaj k 31. 12.
Významný proud vyjížďky je proud zastupující významný podíl z celkového počtu vyjíždějících za prací
z dané obce. Analýza vícenásobných spojení je založena na následujícím postupu (van Nuffel 2007):
- v každé obci je vybráno 5 nejsilnějších proudů vyjížďky za prací
- objem jednotlivých proudů je relativizován vzhledem k celkovému počtu vyjíždějících za prací
- soubor podílů 5 nejsilnějších proudů je korelován s modelovými rozloženími podílů (v procentech): 100-0-0-0-0
(ideální rozložení podílů s 1 významným proudem), 50-50-0-0-0 (2 významné proudy), 33-33-33-0-0 (3), 25-2525-25-0 (4), 20-20-20-20-20 (5)
- na základě nejtěsnější korelace reálného rozložení proudů s modelovým je odvozen počet významných proudů
z obce
4
Technická vybavenost bytů vyjadřuje průměr podílů obydlených bytů napojených na vodovod, kanalizační
síť, vybavených splachovacím záchodem a vlastní koupelnou či sprchovým koutem.
3

5

Pracovní dojížďka vychází z dat censu 2011, kde však není zhruba u jedné třetiny ekonomicky aktivních
zaměstnaných osob zjištěno místo pracoviště, což výrazně komplikuje analýzu pracovní dojížďky mezi
jednotlivými obcemi. Výchozí data jsou proto upravena proporčním přerozdělením sumy osob s nezjištěným
místem pracoviště dle míst pracoviště známých pro EA zaměstnané v dané obci. Ačkoliv daný způsob není
schopen znázornit skutečnou velikost a směr pracovních proudů, alespoň orientačně se blíží reálným hodnotám.
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2011), nejmenší regiony dosahují pouze 6 tisíc obyvatel. Poměrně významný rozptyl velikostí
regionů je dán (kromě metodických parametrů) velikostní hierarchií a vlivem centrality
jednotlivých sídel. Větší územní rozsah si vytváří pracovní mikroregiony největších českých
měst, v jejichž blízkosti neleží další významnější pracovní centrum (např. Praha, Brno, Plzeň,
České Budějovice). Menší pracovní mikroregiony jsou typické pro oblast venkova (východní
a severní Čechy, východní Morava) a pro oblasti vyšší koncentrace významnějších center,
která si vytváří samostatné pracovní mikroregiony (např. Ostrava, Opava, Třinec, FrýdekMístek).
Identifikace polycentrických struktur v ČR
Při hodnocení mono/polycentrické struktury funkčních regionů musely být vynechány tři
regiony (Vítkov, Nýrsko a Horní Slavkov) s počtem obcí menším než pět, které nemohly být
podrobeny analýze morfologické polycentricity. Při bližším pohledu na prostorové rozložení
jednotlivých typů regionů (dle mono/polycentrické struktury) lze pozorovat poměrně
nerovnoměrný vzorec jejich výskytu (viz Obr. 1). Morfologicky monocentrické jsou především
plošně velké regiony největších českých měst - Prahy, Brna, Plzně, Českých Budějovic, Ústí
nad Labem, Pardubic, Hradce Králové a Jihlavy, které jsou charakteristické velikostně
dominantní pozicí největšího města. V okolí Českých Budějovic se formují další morfologicky
monocentrické regiony, konkrétně Písek, Třeboň, Strakonice a Vodňany. V oblasti střední
Moravy se nachází taktéž regiony nodálního charakteru s centry Prostějov, Přerov, Olomouc
a dále na východ Hranice a Valašské Meziříčí. Naopak vyrovnanější velikostní strukturou
největších měst se vyznačují některé funkční regiony, které se nachází při státních hranicích.
Za morfologicky polycentrické tak lze označit regiony severovýchodních a severních Čech Rychnova nad Kněžnou, Náchoda, Žamberku, Semil a Šluknova, regiony východní
a jihovýchodní Moravy - Nového Jičína, Valašských Klobouků a Uherského Hradiště,
a regiony centrálně položené - Hlinsko, Pacov a Tábor 6. Vyšší mírou morfologické
polycentricity je charakteristický také region Domažlic.
Z hlediska funkční polycentricity, hodnocené prostřednictvím reciprocity pracovních
proudů, je ještě více patrná koncentrace vzájemných sídelních vazeb v příhraničních
regionech. V rámci ČR je možné za funkčně nejvíce polycentrické označit regiony Domažlic,
Náchoda, České Lípy, Trutnova a Nového Jičína. Dochází zde k obousměrné pracovní
dojížďce mezi středně velkými až menšími městy, které leží ve vzájemné blízkosti. Regiony
s nejvyšší mírou morfologické polycentricity se tak většinou vyznačují i vyšším počtem
recipročních proudů. Vyšší míra recipročních vazeb je patrná rovněž v regionech táhnoucích
se v pásu od jihovýchodní, přes střední a severovýchodní Moravu, a také v regionech
v severozápadních Čechách. Velmi často se však jedná o obousměrné vazby největších
center sousedních regionů (např. Ostrava - Havířov, Ostrava - Bohumín, Olomouc Prostějov, Karlovy Vary - Sokolov, Chomutov - Kadaň či Pardubice - Hradec Králové
a Liberec - Jablonec nad Nisou). Ačkoliv jsou tedy tyto regiony typické silnou pozicí
největšího centra a absencí intraregionálních recipročních vazeb (tíhnou k monocentrickému
uspořádání), na vyšší hierarchické úrovni (interregionální) jsou charakteristické zvýšenou
mírou obousměrné pracovní dojížďky z důvodu relativní blízkosti jiných významných
pracovních center.
Specifický případ představují morfologicky monocentrické regiony, na jejichž území
vzniká významný reciproční pracovní proud. V pražském a brněnském metropolitním areálu
se jedná o vzájemnou vazbu podmíněnou vyšší koncentrací pracovních příležitostí
(v podobě průmyslové zóny) v zázemí jádrového města na katastrálním území jiné obce.
V důsledku prostorové dekoncentrace komerčních aktivit je pro brněnskou aglomeraci
typická obousměrná pracovní dojížďka mezi Brnem a Modřicemi, v pražském funkčním
regionu lze pozorovat reciproční pracovní proud mezi Prahou a Říčany. Na území
českobudějovického regionu vzniká reciproční pracovní proud mezi Českými Budějovicemi
a Temelínem a Týnem nad Vltavou a Temelínem. I zde je pracovní dojížďka do Temelína
Ačkoliv se polycentrické regiony nevyznačují jedním dominantním centrem, v textu budou k jejich označení
sloužit největší centra příslušného regionu.
6
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vyvolána zvýšenou koncentrací pracovních míst na území obce, v tomto případě v důsledku
lokalizace jaderné elektrárny. Reciproční pracovní proudy však v této jednoduché podobě
nevypovídají o polycentrickém fungování regionu, ale spíše o procesu komerční
suburbanizace a s tím souvisejícím formováním polycentrického městského systému (případ
Prahy a Brna) nebo o zvýšené pracovní dojížďce v důsledku koncentrované investice a
vzniku významného zaměstnavatele na území malé obce (Temelín).

Obr. 1: Úroveň morfologické mono/polycentricity funkčně uzavřených regionů a
velikost a směr recipročních pracovních proudů v ČR (k 26. 3. 2011).
Zdroj: ČSÚ 2013, Vyhláška č. 264/2013 Sb. 2013, vlastní výpočty

Sloučením hodnot morfologické a funkční polycentricity vzniká Index polycentricity (viz
Obr. 2). Úroveň mono/polycentrické struktury regionu je vyjádřena pozicí každého regionu na
škále hodnot Indexu polycentricity. Hodnota Indexu polycentricity 100 vyjadřuje střední
hodnotu, přičemž zvyšující se hodnota znamená navyšování míry polycentricity a naopak
čím nižší hodnota indexu polycentricity, tím vyšší míra monocentrického uspořádání regionu.
Výrazně monocentrický charakter zaujímají regiony krajských měst Liberce, Pardubic,
Hradce Králové, Jihlavy, Ústí nad Labem a Plzně. Rovněž regiony Prahy a Brna lze zařadit
mezi spíše monocentrické. V rámci střední a východní Moravy lze vymezit monocentrické
regiony Přerova, Hranic, Vsetína a Valašského Meziříčí, na Vysočině pak regiony
Pelhřimova, Humpolce, Havlíčkova Brodu a Velkého Meziříčí. Výrazná pozice největšího
regionálního centra a nižší míra obousměrných pracovních proudů je tak typická pro
značnou část krajských měst a některá venkovská mikroregionální pracovní centra.
Nejnápadnější oblast výskytu polycentrických regionů se táhne podél severovýchodní
hranice Čech. Hustá síť středně velkých měst se projevuje multinodálním charakterem
sídelního systému příslušných regionů (Semily, Vrchlabí, Trutnov, Broumov, Náchod,
Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Moravská Třebová).
Funkční regiony jsou však v této oblasti z hlediska rozlohy menší. I přes nadměrnou hustotu
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středně velkých měst se zde vytváří větší množství menších funkčně uzavřených regionů,
což dokládá zvýšenou míru vazby obyvatel na své nejbližší okolí (nejbližší pracovní centra).
Další polycentrické regiony se nachází v severních Čechách (Česká Lípa, Litoměřice), podél
jihozápadní hranice Čech (Mariánské Lázně, Domažlice), ve východních Čechách (Kutná
Hora či Hlinsko) a jižně od pražského funkčního regionu (Tábor a Pacov). Opět při státních
hranicích lze v jihovýchodní a severní části Moravy identifikovat polycentrické regiony (Kyjov,
Uherské Hradiště či Zlín a Ostrava, Nový Jičín). Prostorový vzorec rozmístění funkčních
regionů dle jejich mono/polycentrického fungování se vyznačuje zvýšeným výskytem
polycentrických regionů podél státních hranic. Naopak ve vnitřní části ČR jsou lokalizovány
většinou regiony monocentrického charakteru.

Obr. 2: Index polycentricity funkčně uzavřených regionů ČR (k 26. 3. 2011).
Zdroj: ČSÚ 2013, Vyhláška č. 264/2013 Sb. 2013, vlastní výpočty

Vztah mono/polycentrické struktury a socioekonomické úrovně regionů ČR
Jestliže by měl polycentrický rozvoj regionů přispívat ke zvyšování životní úrovně
obyvatel (EC 1999), polycentricky fungující regiony by se vyznačovaly vyšší
socioekonomickou vyspělostí. Úroveň mono/polycentricity funkčně uzavřených regionů ČR je
v této studii konfrontována se socioekonomickou úrovní regionů, která je složena z dílčích
ukazatelů - míry nezaměstnanosti, podílu vysokoškolsky vzdělaných osob na obyvatelstvu
nad 15 let, indexu stáří a technické vybavenosti bytů. Dle znalosti českého prostředí
a rozložení polycentrických regionů v rámci ČR se však lze domnívat, že těsnější vztah mezi
polycentrickým fungováním regionů a jejich vyšší socioekonomickou úrovní pravděpodobně
nebude nalezen.
Hodnoty korelačního koeficientu blížící se „+1“ indikují závislost polycentrického rozvoje
a zvýšené socioekonomické vyspělosti regionů, hodnoty blízké „-1“ naopak závislost
negativní, která je vyjádřena těsným vztahem polycentrického rozvoje a socioekonomickou
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zaostalostí regionů. Hodnoty kolem „0“ znamenají nezávislost obou zkoumaných indikátorů,
tedy neexistenci vztahu mezi polycentrickým rozvojem a socioekonomickou úrovní regionů.
Z hlediska celkového Indexu polycentricity je prokázán pouze vztah s podílem vysokoškolsky
vzdělaných osob, ovšem jedná se o vztah negativní (viz Tab. 1). S rostoucí polycentricitou
regionu se snižuje podíl vysokoškoláků. Nutno podotknout, že hodnota korelačního
koeficientu však jen těsně překračuje kritickou hodnotu na hladině významnosti 0,05.
Korelace morfologické polycentricity a socioekonomických ukazatelů přináší změnu pouze v
„pevnosti“ vztahu monocentrického rozvoje a výší podílu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.
V tomto případě je ještě vzájemná vazba těsnější, což se projevuje i ve statisticky významné
závislosti morfologické polycentricity a socioekonomické úrovně regionů. Se zvyšujícím se
monocentrickým charakterem morfologické sídelní struktury se zvyšuje socioekonomická
úroveň regionu. Opět se tedy jedná o závislost nepřímou a jen lehce překračující kritickou
hodnotu na hladině významnosti 0,05.
Tab. 1: Pearsonův korelační koeficient mezi hodnotami polycentricity a
socioekonomickými charakteristikami funkčně uzavřených regionů ČR.
Indikátory polycentricity

Socioekonomická
úroveň regionu

Dílčí socioekonomické ukazatele
Míra
Vysokoškolsky
Index
Technická
nezaměstnanosti vzdělané osoby
stáří
vybavenost

Index polycentricity
-0,070
0,030
-0,194*
0,026
Morfologická polycentricita
-0,203*
-0,030
-0,307*
-0,049
Zdroj: ČSÚ 2013, Vyhláška č. 264/2013 Sb. 2013, vlastní výpočty

0,009
0,005

* hodnoty statisticky významné na hladině významnosti 0,05

Vztah podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a funkčně-prostorového
uspořádání regionu vychází z vlastního prostorového rozmístění vysokoškolských institucí
a univerzit. Sídly univerzit a vysokých škol bývají v ČR většinou krajská a větší města, která
dle analýzy mono/polycentrické struktury regionů zaujímají dominantní pozici ve funkčním
regionu. Jedním z důvodů vyššího podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
v monocentrických regionech tedy může být relativní blízkost příslušných vzdělávacích
institucí pro obyvatele těchto regionů (např. Praha, Brno, Plzeň, Liberec). Pravděpodobně
podstatnější příčinu lze však spatřit ve struktuře pracovních příležitostí největších českých
měst (které jsou součástí monocentrických regionů) charakteristické vyšším podílem
kvalifikovaných pracovních míst a manažerských pozic, které jsou obsazovány právě
vysokoškolsky vzdělanými osobami. Kromě vysokoškolsky vzdělaných není prokázán
těsnější vztah mono/polycentrického uspořádání regionu a výší socioekonomické vyspělosti
regionu.

Závěr
Příspěvek se zabýval hodnocením mono/polycentrického fungování funkčně uzavřených
regionů v ČR a vztahem mono/polycentrické úrovně a socioekonomické vyspělosti regionů.
Prostřednictvím morfologického přístupu k hodnocení polycentricity byly polycentrické
regiony identifikovány především v pohraničních oblastech, východních Čechách a na
vnějším obvodu středních Čech. Naopak morfologicky monocentrické regiony jsou typické
pro mnohé z největších českých měst. Funkční propojenost sídel, hodnocená skrze
významné reciproční pracovní proudy, je opět vyšší v příhraničních regionech a v oblasti
východních Čech a značné části Moravy. Výsledný Index polycentricity, který vyjadřuje míru
morfologické i funkční polycentricity, indikuje zvýšenou míru polycentricity v příhraničních
regionech severních a východních Čech a severovýchodní a jihovýchodní Moravě.
Z hlediska sídelní struktury regionů a funkční propojenosti sídel je tak polycentrické
uspořádání patrné v regionech tvořených větším počtem středně velkých až menších měst.
Nodálním charakterem regionu s dominantní pozicí největšího centra se vyznačují spíše
funkčně uzavřené regiony velkých českých měst a pracovních center ve venkovském
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prostoru, která si vytváří vlastní spádovou oblast v důsledku neexistence velikostně
podobného centra v dojížďkové vzdálenosti. Míra mono/polycentricity funkčních regionů je
tak v českém prostředí dána relativně stabilní strukturou sídelního systému, která primárně
určuje rozmístění socioekonomických aktivit v prostoru.
Úroveň mono/polycentrického uspořádání regionů byla následně konfrontována s jejich
socioekonomickou vyspělostí. Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu byl zjišťován
vztah polycentrického rozvoje a socioekonomických charakteristik. V případě morfologické
polycentricity byla zjištěna nepřímá závislost s podílem vysokoškolsky vzdělaných osob,
která se projevila i ve statisticky významné závislosti s celkovou socioekonomickou úrovní
regionů. Se zvyšující se mírou polycentricity se snižuje podíl vysokoškoláků. Jinými slovy,
podíl vysokoškoláků bývá vyšší v regionech s více monocentrickým charakterem. Tato
skutečnost je důsledkem prostorové koncentrace vysokých škol a univerzit a pracovních
příležitostí pro vysokoškolsky vzdělané osoby do největších českých měst, která jsou centry
spíše monocentrických regionů. I celkový Index polycentricity vykazuje nepřímou závislost
s podílem vysokoškoláků, avšak těsnější vztah se socioekonomickou úrovní regionu nebyl
nalezen. Na základě použité metody lze konstatovat, že vztah polycentrického rozvoje
a socioekonomické úrovně funkčně uzavřených regionů v ČR nebyl prokázán. Příčinou
nenalezení souvislosti je výskyt socioekonomicky vyspělejších regionů jak v monocentricky
fungujících regionech největších a dynamicky se rozvíjejících měst (Praha, Brno, České
Budějovice), tak v regionech polycentrického charakteru ve východních Čechách (Žamberk,
Lanškroun) a na Moravě (Nový Jičín, Zlín). Případné potvrzení/vyvrácení dosažených
výsledků, které může být provedeno pomocí alternativních metod hodnocení
mono/polycentrického fungování regionů, zvolením odlišných socioekonomických
charakteristik a především rozšířením stávajícího výzkumu o další kvantitativní či kvalitativní
metody, bude předmětem dalšího výzkumu.
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MSP a lidské zdroje v regionu
SME and human resources in the region
Ivana Mandysová

Abstrakt:
Převážná část současných teorií a výzkumů v oblasti ekonomické geografie a regionálního
výzkumu pojímá malé a střední podniky jako subjekty, které mohou pouze pasivně přijímat
regionální podmínky pracovního trhu, v nichž se nacházejí a které je obklopují. Toto vědecké
stanovisko je výstupem deduktivně odvozených a kvantitativně testovaných teorií
zkoumajících regionální nerovnosti a nikoli výsledkem empirického výzkumu. Tento článek
prezentuje výstupy široké empirické studie a snaží se dokázat pomocí kvalitativních dat, že
toto vnímání malých a středních podniků je nedostačující. Cílem práce je zviditelnit to, co
bylo, dle našeho názoru, dosud podceňováno v oblasti výzkumu v rámci regionálních věd.
Jedná se o vazby mezi malými a středními podniky a lidskými zdroji v regionu. Výzkum
u vzorku zkoumaných podniků sleduje, jak se tyto společnosti vypořádávají s výhodami
a nevýhodami místního trhu práce. Regionální pracovní trh v aglomeracích je často pro
podnik zdrojem významných úspor nákladů v regionu. Vzájemná blízkost mnoha firem
usnadňuje tok práce a zaměstnanců mezi podniky navzájem. To umožňuje podnikům
snadno a s nízkými náklady v rámci místního trhu práce naplnit jejich vlastní požadavky na
lidské zdroje. Kvalitativní výzkum zjistil, že se malým a středním podnikům daří plnit své
požadavky na lidské zdroje vzájemnou propojeností a blízkostí napříč regionem. Náš výzkum
efektivity pracovního trhu demonstruje, že malé a střední podniky buď musejí vystačit
s pracovníky na nízké vstupní úrovni, nebo jsou nuceny zajistit potřebné dovednosti
a zkušenosti pro své zaměstnance “in-house”, anebo musí přilákat vhodné pracovníky ze
vzdálenějšího regionu, dále od místního trhu práce. Pro mnoho podniků je obtížné získat,
přesvědčit a přemístit vysoce kvalifikované a zkušené pracovníky do okrajových lokalit.
Souhrnně řečeno, můžeme tyto mezery na trhu práce považovat za faktory mající výrazně
negativní dopad na konkurenceschopnost malých a středních podniků.

Klíčová slova:
malé a střední podniky, lidské zdroje, region

Abstract:
The bulk of economic geographic and regional economic research makes it appear as if SME
can only passively accept the conditions of the labour conditions in which they are located.
This point is by-product of deductively derived and quantitatively tested theories about
regional inequality and not the result of empirical research. This paper serves to demonstrate
and prove by empirical qualitative data that this perception of SME is inadequate. Aim of
paper is to make visible what has been unjustly ignored hitherto in spatial research, namely
between SMEs and labour source in the region. Since the sample companies are widely
spread, we follow the way these companies deal with the advantages and disadvantages of
the local labour market. Labour markets in agglomerations in the region are often a source of
important economies of SMEs. The proximity of many companies facilitates the fluid
deployment of labour among companies. It allows the companies to meet their labour
requirements easily and at low costs from within the local labour market. Qualitative research
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has found indications that SMEs succeed to meet their labour demands by being
interconnected by cross-region links. Outcome of our labor market efficiencies is, that SMEs
in remote locations, by contrast, either have to make do with workers at the entry level,
generating requisite skills and experience in-house, or they must attract suitable workers
from beyond the local labour market. Many SMEs found it difficult to recruit, transfer and
relocate highly skilled and experienced workers to peripheral locations. In sum, such labor
market inefficiencies are considered to be significantly detrimental to the competitiveness of
SMEs.

Key words:
small and medium enterprise, human resources, region

Introduction and theoretical background
The supposition that the actions and performance of a SME are heavily affected by the
attributes of the environment, in which it is located, forms the intuitive basis of current
theoretical background.
It is widely assumed that the pattern of labor-market activity in dense production
complexes is not without disadvantages. The rapid labor turnover in these agglomerations
makes producers lose key personnel, who accept job offers from competing firms. (Angel,
1991) However, for the majority of small and medium sized enterprises, this loss of
personnel to other businesses is apparently counterbalanced by the ability to recruit skilled
and experienced workers from the local labor market.
On the other hand, the local labor markets of central industrial areas are often a source
of important economies of agglomeration in production sphere. It is anticipated, that the
proximity of many companies facilitates the fluid deployment of labor among companies,
allowing them to meet their labor requirements without obstacles and at low cost from within
the local labor market. Cooper and Oakey (1999) and others have found indications that
SMEs in dense agglomerations can meet the majority of their labor demands by hiring
workers with considerable occupation-specific experience. This pattern holds for
professionals and highly skilled technicians as well as for low-skilled production workers.
(Charkravarthy, 1982) (Audretsch, 2004) Businesses in remote locations, by contrast, either
have to make do with workers at the entry level, generating requisite skills and experience inhouse, or they must attract suitable workers from beyond the local labor market.
Malecki and Bradbury (1992) note, however, that employers have found it difficult to
recruit, transfer and relocate highly skilled and experienced workers to peripheral locations.
In sum, such labor market inefficiencies are considered to be significantly detrimental
to the competitiveness of high-technology companies, and especially to the competitiveness
of small start-up firms.
Current research and literature rather underscores the role of prestige. Thompson states
that acquiring prestige is the “cheapest” way of acquiring power. To the extent that an
environmental element finds it prestigeful to exchange with a company, the company has
gained measure of power without yielding power (Thompson, 1967).
Thompson refers to Perrow who concludes that if an organization and its products are
well regarded, it may more easily attract personnel, influence relevant legislation, wield
informal power in the community, and ensure adequate numbers of clients, customers,
donors, or investors. (Perrow, 1981) Perrow sees the creation and maintenance
of a favorable image of the hospital organization in its salient publics as an important way
of controlling dependency.
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Objective and Methodology
This paper serves to illustrate that the perception of SMEs dealing with human
resources/ labor market in its environment as it is seen by regional theories, is not sufficient.
At least it is not a hard and fast rule. It intends to make visible what has been unjustly
ignored, namely, direct measuring of SME conduct towards human resources in the
environment, both opportunities and obstacles. More precisely formulated, it attempts to
characterize the interaction between small to medium-sized companies and their relevant
environment in terms of human resources and labor market. The formulation includes not
only conscious but also unconscious actions which affect the position of the company in
relation to its human resources environment.
While gathering the empirical material the aim was to grasp and report as adequately as
possible from the respondents´ accounts what was basically going on with respect to the
relationship between company and human resources (labor) in the environment.
Rather than real external inadequacies they might reflect the company´s weak
competitive position within the labor market and their inability to generate sufficient
applicants on their own. And it is this internal dimension which tends to be overlooked in the
quantitative research tradition of regional science.
The process of data collection has been as follows: via semi-structured dialogs
respondents were recorded and the text has been transcribed literally up to 90 pages had
been obtained. The research has been carried out during last 3 years, mapping
20 companies of the region of Pardubice and Hradec Králové.
To be able to classify the terminology, external organizational behavior towards human
resources/ labor market was characterized according to its impact on the ties and mutual
influences between organization and environment.
Since the sample contains almost centrally located successful SMEs, the question is,
how do these companies deal with the advantages and disadvantages of the local labor
market?

Research outcomes
Examples, how SMEs may modify selected segments of the local labor resource before
actually trying to enlist particular workers is displayed by several businesses in the sample
which are engaged in information technology. They were increasingly confronted with
a shortage of automation experts within the labor market. At one point they decided to hire
unemployed academics and people who had enjoyed higher vocational education. By means
of additional in-service training, they tried to impart the requisite automation skills to the
newly hired workers.
- As a by-product the company gained know-how about training and schooling
of personnel. When sufficient experience had accumulated, the management
decided to commercialize this know-how by providing educational services in the
field of computer sciences to other organizations.
- Company takes highly educated though unemployed people and makes them suitable
for work in its own kind of business at the expense of Labor office.
- Company gained the first choice and ample opportunity in selecting the most
appropriate students and offering them a job.
- Company made use of highly educated people who were registered with the local
labor office as in those days, a shortage of eligible employees was the most
significant factor curbing the growth of the company.
Examples, how SME may cope with local labor supply:
- Regularly recruits new employees from students on work placements, both on
a secondary and a tertiary level of education.

567

Obsah / Contents

- Engaging students on work placements, breaking them in in the company, and trying
to recruit them when they finish their study and enter the labor market
- Offering good fringe in itself may not be adequate to attract the entire staff, and
additional means may prove necessary. For example, favorable fringe benefits
- Through a major reorganization company raised the quality of the services and lifts
the company´s functioning to a more professional level.
- Incorporates of people from the human resources department into the Supervisory
Board of Directors, as is the case with part-time professors, for example. They might
be motivated to bend and influence the stream of graduates in the direction of the
enterprise.
- These examples illustrate that organizations need not resign themselves passively to
local labor force constraints. They may play an active role within the labor market
and try to influence its disposition in favor of the company´s requirements.
From our research we can generalize, that companies while experiencing difficulty in
attracting new employees, find following solutions: Apart from purposeful actions, such as
supplying external training or providing tempting employment conditions, the company
influences the external labor force in its favor in yet another way. This alternative is less
direct or purposive, but not necessarily less effective. It is the way when company wields its
prestige. Here are cited some examples from interviews:
• It is said, that there is a shortage of drivers, but we do not notice it in our firm the reason is the company´s good reputation.
• They simply find it fascinating to work for us.
• Sometimes staff members are bought away from us, though at present less
frequently than formerly. I think that the prominence of our company due to its
quotation on the Stock Exchange gives us greater possibilities to retain our
personnel.
The role of prestige mentioned by Thompson (1967) has been confirmed by our
research. The foregoing shows some of the tools that small and medium-sized enterprises
have at their disposal to influence the disposition of the external labor market in favor of the
company. At the same time it suggests that one has to be cautious when interpreting
complaints by directors of small and medium-sized enterprises about labor shortages. At first
sight they might be recorded and understood merely as constraints of the production
environment. However, upon closer scrutiny, these complaints may reveal important
companies´ weaknesses as well.

Summary and Discussion
The above explanation evolves around several observations:
• The companies studied, both in Pardubice and Hradec Králové, are or were able
to make use of the local labor force to a significant extent. This suggests that in
the surrounding region inter regional labor market differences are minor and must
not be exaggerated.
• However this statement should be qualified in two respects. First, labor market
conditions in the periphery seem to be more appropriate for the manufacturing
businesses than for the business services in the sample in their current stage
of development.
• Secondly, the convergence across space of appropriate labor supply for
the development of promising high-technology companies applies more to
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•
•

•

•

the degree of education than to the extent of prior work experience. This
observation seems sounder for service activities than for production companies.
All in all, highly skilled junior workers are more widely available inter regionally
compared with experienced senior workers.
It is fact, that SMEs in the sample are strongly rooted in the local labor market
during their start-up and early growth stages. So it appears that labor market
conditions are sufficiently adequate to allow the launch and take-off of promising
SMEs in region. Only after these stages of infancy does the more limited capacity
of labor markets to sustain further business growth in the periphery.
However, the SME investigated do not resign themselves to the constraints or
inadequacies of the labor market. On the contrary, they actively counteract these
mismatches in many ways.
In this respect, it is revealing that the company which hires the smallest number
of workers from the original local business region is one of the best performing
companies in the sample.

The aim of the present paper was to counterbalance the rejection of the individual SME
as a legitimate focus of attention in conventional regional science. The bulk of regional
economic research makes it appear as if SMEs can only accept the human resources
conditions of the environment in which they are located. They passively rely on human
resources in the surrounding environment. However, this picture is mainly the by-product of
deductively derived and quantitatively tested theories about regional inequality and not the
result of positive empirical research. This paper serves to demonstrate that this perception
of SMEs is inadequate.
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Využití soukromé bezpečnostní služby při ochraně
bezpečnosti v lokálních podmínkách na základě výzkumů
v 7. rámcovém programu
Private security Services for the Security in the terms
of local Authorities as outputs of 7 Framework Programme
Researches
Jozef Meteňko, Anton Meteňko

Abstrakt:
Ochrana osob a majetku v podmínkách všech společenských struktur, včetně všech úrovní
samospráv patří mezi nejvýznamnější úkoly. Platná legislativa v zemích Europy umožňuje
několik alternativních řešení těchto otázek pomocí privátní bezpečnosti. Každé z těchto
řešení má své omezení vyplývající zejména z lokální právní úpravy. Z dvou realizovaných
výzkumných projektů realizovaných v 7. rámcovém programu vyplývají v tomto směru mnohé
konsekvence. V zájmu udržitelného rozvoje je třeba hledat optimální postupy v zájmu
zvyšování efektivity a optimalizace poskytování bezpečnostních služeb zejména obcemi
při ochraně osob a majetku. Tato studie prezentuje některé výsledky výzkumných projektů
EU SEC II - VÝSK. 173, GODIAC - VÝSK. 171 a The HOUSE - VÝSK. 172.

Klíčová slova:
ochrana osob a majetku, obecní policie, soukromá bezpečnostní služba, udržitelnost
bezpečnosti

Abstract:
Protection of persons and property in terms of social structures, including all levels
of government, is one of the most important tasks. Existing legislation in the countries
of Europe offers several alternative solutions to these issues by using private security. Each
of these solutions has its limitations arising mainly from the local legislation. The two realized
research projects carried in FP7 result in this direction many consequences. In the interest
of sustainable development is to look for best practices in order to increase efficiency and
optimize the provision of security services, especially by municipalities in the protection
of persons and property. This study presents some outputs from research projects EU SEC
II - VÝSK. 173, GODIAC - VÝSK. 171 and The HOUSE - VÝSK. 172.

Key words:
protection of persons and property, municipal police, private security service, security
sustainability
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Úvod
Společnost ve svém vývoji jen postupně rozvijí vhodné normy chování, nyní ve formě
zákonů a jiných právních norem. Velmi důležitou sférou právní ochrany je zajištění jedné ze
základních potřeb každé komunity, tj. zajištění bezpečnosti. Pomocí zákonů ale také
umožňuje vytvoření a provozování služeb pro zajištění ochrany a bezpečnosti majetku,
života a zdraví osob nebo skupin lidí. (Bílý, Kavan, Svatoš, et al., 2013). Jednou z organizací
služeb, které poskytují tuto službu zabezpečení pro právnické osoby a fyzické osoby, je
soukromá bezpečnostní agentura. Řízení vztahů v této oblasti se řídí zvláštním zákonem ve
Slovenské republice. Zákon byl v praxi opakovaně doplňován a revidován zejména dle
požadavků ministerstva vnitra. Jde tedy o legitimní způsob řešení problémů v oblasti ochrany
majetku, života a zdraví osob a skupin lidí žijících na určitém území - minimálně jakékoli části
území Slovenské republiky. Zákon je založen na komerčním základě poskytování služeb
v oblasti bezpečnosti.

Cíl studie
V průběhu 8. Field study projektu GODIAC na Slovensku zaujal pozorovatele výzkumníky, kromě jiných skutečností i fakt, že na místě pozorování během Pride parade
2012, se vyskytovaly různé složky a druhy policie a semipolicejních struktur. (Meteňko,
Mišota, Hullová, 2012) Různé uniformy, různá výstroj a úkoly ale i různé pravomoci
charakterizovaly tyto uniformované složky. Stejný cíl - zajištění veřejného pořádku
a bezpečnosti účastníků umožnil různým bezpečnostním strukturám realizovat své možnosti
při jeho zajišťování.

Analýza aktuálního stavu
Na plnění úkolů k zajištění pořádku se podílel jako hlavní subjekt - Policejní sbor
Slovenské republiky, jako největší a celostátní univerzální bezpečnostní policejní sbor
podobně jako Policie v České republice. Jeho úloha při zajišťování významných událostí
masového charakteru (dále major events) - tedy i politických, je z hlediska zákonné úpravy
shromažďovacího práva relativně terciární. Nastupuje jako poslední v pořadí v případě že
subjekty které mají prioritní nebo sekundární povinnost při zajišťování pořádku a bezpečnosti
tento úkol nesplní nebo splnit nemohou. (Kříha, 2013) Z podstaty objektu zkoumání
presentované v této studie je úloha Policejního sboru minimální. Ve vztahu k objektu
zkoumání - využití soukromých bezpečnostních služeb (SBS / PSS) při zajišťování pořádku
a bezpečnosti během významných událostí by měl podle Teorie pořádkových policejních
činností a policejních věd garantovat, nebo provádět i kontrolovat přípravu těch částí
SBS/PSS, které jsou specificky určeny k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti
účastníků během major events (Kočan, Loffler 2012), jinak (Kočan 2012).
Přesto stále zůstává v platnosti tvrzení o Policejním sboru jako o hlavním subjektu pro
zajištění pořádku a bezpečnosti během major events. Vyplývá to jednak z jeho úkolů, které
jsou stanoveny v zákoně o Policejním sboru, ale také z jeho zmiňované subsidiární terciární
povinnosti. Ta mu vyplývá ze zákonů upravujících shromažďovací právo a jiné hromadné
a masové aktivity v oblasti sportu a kultury. Jako subjekt terciární a poslední v řadě je
povinen realizovat zajištění pořádku a bezpečnosti (Kočan, Loffler 2012) během major
events i v případě, když všechny ostatní - primární a sekundární odpovědnostní struktury
tuto povinnost nesplnily.
Sekundární v pořadí odpovědnosti za zajištění pořádku a bezpečnosti během major
events je obec, a to tehdy, pokud se na jejím území taková událost koná. Obec má kromě
formálních povinností a oprávnění v tomto směru k dispozici i svou výkonnou složku, kterou
je Obecní policie. Úloha obce a obecní policie je při uplatňování shromažďovacího práva
všeho druhu orientovaná zejména ke kontrole takovéto akce, možnosti jejího ukončení nebo
zakázání a především k zajištění pořádku a bezpečnosti během major events vlastními
silami obecní policie. (Kříha 2011) Teprve po této povinnosti následuje povinnost Policejního
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sboru. Primárním z hlediska odpovědnosti za zajištění pořádku a bezpečnosti během major
events vlastními silami je organizátor akce. Je to logická a obvyklá povinnost ve všech
demokratických společnostech. Takovéto schéma je prioritní, protože ten, kdo aktivitu
realizuje, nemůže bez přiměřených důvodů očekávat od ostatních občanů, aby pokrývaly
jeho náklady na takové zajištění. Organizátor akce může pro tyto účely využívat různé
nástroje - způsoby zabezpečení pořádku a bezpečnosti během major events. Velice často se
objevují požadavky organizátorů nebo svolavatelů, presentujících jako jediné demokratické
zajištění jejich politických a občanských práv požadavky na policejní, státní a lokální
struktury, pro jednostranné zajištění těchto požadavků bez ohledu na jiná práva jiných osob.
Může tak učinit vlastními silami účastníků akce - tato možnost je nejméně účinná, neboť jde
o nekvalifikované a nepřipravené síly bez potřebné výstroje a zkušeností.
Účinnější variantou pro organizátora je využití stewardů. Jsou obvykle verbovaní z vlastních
dobrovolníků, případně dobrovolníků pronajatých speciálně pro tento účel někdy i policisty
mimo služby. Kvalifikovanost, připravenost, pravomoci, vybavenost ani zkušenosti těchto
stewardů nejsou významně rozdílné. Policejní vědy doporučují pro zvýšení kvalifikovanosti
této skupiny osob alespoň minimální přípravu v podobě ukázek a pokynů správních postupů
při zajištění pořádku a bezpečnosti během major events. Přípravu stewardů by měl
garantovat
z
odborné
stránky
Policejní
sbor
na
náklady
organizátora.
Nejkvalifikovanějším, ale v současnosti i nejméně využívaným způsobem zajištění pořádku
a bezpečnosti během major events ze strany organizátora je využití služeb kvalifikovaných
soukromých bezpečnostních společností - SBS / PSS. Jde o službu plně placenou na
základě obchodní dohody o službě. (Meteňko, 2012)
Cílem této analýzy je ukázat na možnosti využití poznatků získaných z Evropských
výzkumných projektů pro využití potenciálu služeb privátní bezpečnosti na lokální úrovni.
Zkoumání možnosti zapojení SBS / PSS do zabezpečení veřejného pořádku během major
events je realizováno zejména na komparaci možností obecní policie a SBS / PSS.
(Meteňko, Hejda, 2012)

Využití služeb soukromé bezpečnosti - SBS / PSS
Společnost ve svém vývoji jen postupně rozviji vhodné normy chování, nyní ve formě
zákonů a jiných právních norem, ale také umožňuje vytvoření a provozování služeb pro
zajištění ochrany a bezpečnosti majetku, života a zdraví osob nebo skupin lidí. Jednou z
organizací služeb, které poskytují tuto službu zabezpečení pro právnické osoby a fyzické
osoby, je soukromá bezpečnostní agentura. Řízení vztahů v této oblasti se řídí zvláštním
zákonem ve Slovenské republice. Zákon byl v praxi opakovaně doplňován a revidován
zejména dle požadavků ministerstva vnitra. Jde tedy o legitimní způsob řešení problémů v
oblasti ochrany majetku, života a zdraví osob a skupin lidí žijících na určitém území - území
Slovenské republiky. Zákon (Zákon, 2005) je založen na komerčním základě poskytování
služeb v oblasti bezpečnosti.
Pro fungování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti musí být alespoň dva subjekty,
a to:
1) fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům - vyžadující službu
2) servisní agentura v této oblasti - držitel licence (SBS - Private Security Service).
Podnikání v této oblasti je všude ve světě přísně kontrolováno a je evidováno obyčejně
příslušným Ministerstvem vnitra. Předpokladem je, že personální substrát PSS je vybaven
potřebným stupněm požadovaných teoretických znalostí a praktických zkušeností
v poskytování služeb v oblasti soukromých bezpečnostních služeb. Musí to být organizace,
která má základní organizační a personální potenciál vyvinout a zavést bezpečnostní
projekty na zákonem definované minimálně úrovni.
Co brání většímu využívání SBS / PSS v procesu ochrany majetku, života a zdraví, a to
nejen ze strany občanů, ale orgánů veřejné správy a samosprávy? Tato potřeba se projevuje
zejména v situaci, kdy stát nebo obec nemůže zvládnout poskytovat přiměřenou ochranu
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zájmů občanů, jednotlivce, skupiny občanů a právnických osob. Druhou možností je
skutečně "low-cost" řízení bezpečnostních funkcí státu a obcí.

Obecné politické okolnosti
Společnost této éry si postupně vytvořila služby pro zajištění ochrany a bezpečnosti
majetku, života a zdraví jedince v různých právních úpravách přibližně stejně. (UNICRI,
2010) Jednou z organizací, které poskytují tyto služby pro právnické a soukromé subjekty
jsou také soukromé bezpečnostní agentury. Regulace vztahů v této oblasti je řešena obvykle
zákonem. Proto je to legitimní způsob, jak řešit problémy v této oblasti, postavený na
komerčním základě poskytování služeb v této oblasti. Chcete-li, aby tento vztah existoval,
blíže si musíme uvědomit, že k vytvoření systému vztahů podle tohoto zákona, musí
existovat kromě uživatele a poskytovatele služby - právní nebo soukromé subjekty způsobilé
k právním úkonům a kancelář poskytující služby v této oblasti, také přiměřená úroveň
společenských vztahů zejména na lokální úrovni.
Stát se v demokratické společnosti projevuje především v organizaci života a práce
v jeho územním prostoru vymezeném státními hranicemi. Státní orgány jsou hlavními aktéry
odpovědnými za vytvoření systému, který nese základní atributy právního státu
a demokracie, a zároveň navenek zachovává charakter státního útvaru. Podle typu řízení
a organizace státu, pokud jde o práva různých státních organizací a jeho prvků: stát Unie,
federace, konfederace, konstituční monarchie, atd., podle základního politického systému
správy státních orgánů je to parlamentní stát, prezidentský stát, království atd. Organizace
státu a systém řízení státních orgánů určuje hranice a schopností nestátních struktur pro
plnění úkolu státu.
Jedním ze základních atributů státní suverenity je poskytnout vnitřní bezpečnost pro
občany státu. Tato role se aplikuje především formulováním a dodržováním právní normy,
jako je Ústava a ústavní zákony, zákony a normy, nařízení vlády a předpisy místních orgánů,
regulujících vztahy v této oblasti. Právní a legislativní role je neoddělitelná a úkol uplatňování
těchto základních dokumentů upravujících vztahy v oblasti vnitřní bezpečnosti je stěžejní pro
život státu. Aby měl někdo jiný než stát, tedy občan, možnost uplatnit tyto normy chování,
musí stát dohlížet na jejich provádění, musejí být pod záštitou státního orgánu, kterému je ze
zákona dána pravomoc provádět řízení, kontroly a vymáhání bezpečnostní politiky. To
splňuje základní výkonné funkce, tj. vládu státu. Vláda ve své kompetenci - zejména ve
vztahu k ministerstvu vnitra, realizuje státní bezpečnostní politiky.
Stát dává plnou možnost občanům aplikovat ústavou zaručené právo občanů na
ochranu jejich majetku, života a zdraví. Požadavky, normy ochrany poskytované státem, je
možné naplnit alternativní zvýšenou ochranu osob a majetku, která je ale založena na
komerčním měřítku v souladu s právními předpisy a sleduje i možnost využití profesionálně
kvalifikované, profesionálně spravované bezpečnostní agentury. Tyto agentury pracují podle
obchodního práva, a zvláštní úpravy a profesionální výkon činností garantuje Ministerstvo
vnitra prostřednictvím licencí těchto subjektů.

Obec

Obec může stanovit svoji složku, která dohlíží na bezpečnost na jejím území, což je
Městská/obecní policie. Městská/obecní policie má pravomoci vymezeny v zákoně o obecní
policii. (Zákon, 1991) Z toho vyplývá, že pro zajištění bezpečnosti života, zdraví a majetku
občanů jsou kromě dvou státních orgánů policejních struktur – obecné a státní policie,
využitelné i jiné druhy bezpečnostních struktur. Dnes zejména SBS / PSS a obecní policie,
jsou obě organizacemi, které můžou působit v oblasti zajištění bezpečnosti v rámci obce.
Každá z těchto struktur má své výhody a nevýhody (Hullová, 2009). Chce-li obec volit
variantu, aby tato služba byla efektivní, musí rozhodnout, zda z ekonomických či jiných
důvodů (Augustín, 2008) vybere variantu, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám.
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SBS / PSS je levnější, není tam žádný pracovní vztah s komunitou, je pružnější,
provozní odpovědnost za škodu je na straně poskytující službu. Může mít relativně vyšší
účinnost a částečně autoritu jako obecní policie. SBS nejsou zatíženy administrativním
stylem práce, SBS je stále na území a v kontaktu s lidmi a potlačování problému je
vykonávané způsobem výkonu blízkému obecní policii. Mají-li SBS oprávnění místními
předpisy, mohou také provádět některé další úkoly, které jsou zpočátku v odpovědnosti
obecní policie. Další výhodou je skutečnost, že finanční prostředky jdou do zaměstnání
v regionu, nastává rozvoj technologií a služeb pro komunitu, přičemž bezpečnostní služba je
mimo komunitu. Úsilí o ochranu osob a majetku lze kdykoliv odvolat, nebo rozšířit na
jednotlivce, obyvatele vesnice, občana. Kompetence se vztahují ke klientovi podobně a také
působnost je podobná pro občana i organizaci.

Stanovení cílů pro organizaci služeb privátní bezpečnosti
Primárním cílem je zde ochrana majetku ve vlastnictví obce, řešení problémů rušení
veřejného pořádku, zamezování a odhalování nezákonné činnosti právnických a fyzických
osob v katastru obce formami a metodami, které v plné míře aplikují poznatky policejní vědy
v této oblasti, při využití forem manažerského systému řízení a organizace bezpečnostní
agentury. Jednoduše řečeno, obec při objednání si takových služeb ví, za co platí a vyžaduje
od dodavatele plnění smluvně dohodnutých pravidel. Tato možnost je při obecní policii
polemická, respektive problematická vzhledem k určité osobní vazbě a vztahům na
zaměstnance.
Druhotným, avšak také nepřehlédnutelným cílem, je dosažení relativně uspokojivého
stavu bezpečnosti v teritoriu obce za méně vynaložených nákladů, způsobem minimálně tak
efektivním jak by to prováděla obecní policie. Ne nepodstatné je využití efektu činnosti služby
pro občana a ne proti němu (Várady-Csema, 2011), neboť služba provádí pouze činnosti
související s prevencí a represivně vystupuje pouze vůči porušovateli práva, kterým může
být kterýkoliv občan (Svatoš, 2009). To je nevýhoda SBS / PSS vůči obecní a státní policii.
SBS / PSS může vykonávat svou činnost pouze souladu se zákonem, a ty kompetence se
přísně vážou pouze k ochraně osob a majetku vymezených smluvně. To znamená, že
oblast, kterou řeší je velmi úzká a nemůže dojít k jejímu navýšení ze zákonných důvodů.
Tedy i přes pozitivní prvek při takové činnosti, nemůže adekvátně řešit úlohy obecné
bezpečnosti na větším teritoriu, a i když se může podílet na typických policejních činnostech,
tak jen za předpokladu spolupráce se státní, nebo obecní policií, kde činnost řídí
a koordinuje státní policie za vydatné pomoci ostatních subjektů spolupráce při řešení
bezpečnosti na daném teritoriu.

Oblasti aktivit služeb soukromé bezpečnosti
Oblasti řešení otázek služeb ochrany a bezpečnosti je možné shrnout do možností, které
dává agentuře ten který zákon, který reguluje vztahy v této oblasti, a směřují k plnění
smluvně dohodnutých plnění. Zákon by měl regulovat zejména vztahy při vzniku, činnosti
a následné kontrole obdobného subjektu státem a na straně druhé dává možnosti při
ochraně osob a majetku relativně civilizovanější formou, plně dostupnou pro objednavatele.
(UNICRI, 2010). Příslušný zákon (Zákon, 2005) ve Slovenské republice například upravuje
poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti i výkon státního dozoru Ministerstvem
vnitra Slovenské republiky (dále jen "ministerstvo") a výkon kontroly Policejním sborem
v oblasti soukromé bezpečnosti. Podle tohoto zákona se soukromá bezpečnost provozuje
jako soukromá bezpečnostní služba (dále jen "bezpečnostní služba") nebo jako technická
služba na ochranu majetku a osob (dále jen "technická služba "). Uvedený zákon se
nevztahuje na provozování činností, které jsou bezpečnostní službou, pokud ji provádí pro
vlastní potřebu státní orgán, Národní banka Slovenska, ozbrojené síly, ozbrojený
bezpečnostní sbor, ozbrojený sbor, záchranný sbor nebo stráž zřízená zákonem,
diplomatická mise nebo konzulární úřad nebo orgán územní samosprávy při plnění úkolů
veřejné správy.
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Podle tohoto zákona mezi druhy bezpečnostní služby patří zejména:
a) strážní služba,
b) detektivní služba,
c) odborná příprava a poradenství.
Zákon upravuje i provoz bezpečnostní služby, a to tak, že na tento účel zmocňuje stejně
fyzické i právnické osoby. Tyto osoby jsou při splnění ostatních podmínek zákona, příp.
dalších předpisů oprávněny poskytovat bezpečnostní služby pro jiné osoby nebo jako vlastní
ochranu. Zákon blíže upravuje i obsah jednotlivých druhů bezpečnostní služby. Podle této
normy se pod strážní službou rozumí:
a) ochrana majetku na veřejně přístupném místě,
b) ochrana majetku na jiném než veřejně přístupném místě,
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby při přepravě,
e) ochrana přepravy majetku a osoby,
f) zajišťování pořádku na místě shromažďování osob,
g) provozování zabezpečovacího systému nebo poplašného systému, provozování jejich
částí, vyhodnocování narušení chráněného objektu nebo chráněného místa (dále jen
"provozování zabezpečovacího systému nebo poplašného systému") nebo
h) realisace plánu ochrany.
Podle uvedeného zákona je obsahem detektivní služby - uvádíme jen výběr aktivit:
hledání majetku, monitorování činnosti osoby v uzavřeném prostoru nebo na uzavřeném
místě, získávání údajů, které mohou sloužit jako důkazní prostředek v řízení před soudem
nebo správním orgánem, atd.
Podle zákona není detektivní službou provádění činností, pokud se provádějí jako
součást činností podle zvláštních předpisů.
Je třeba zdůraznit rozdíly v oprávněních pracovníků SBS / PSS, obecní policie a státní
policie při ochraně majetku, života a zdraví osoby. Tyto se za období posledních 7 let
nezměnily. V důsledku toho, není obvyklé z minulosti tyto subjekty zapojovat do společné,
respektive smíšené činnosti při ochraně práv občana v praxi. Ačkoliv podle našeho zjišťování
je to možné i vhodné (UNICRI, 2010).
Pro stručnou analýzu bude stačit porovnat SBS / PSS z hlediska fyzické ochrany, která
svým obsahem se nejvíce přibližuje úkolům obecní policie.
Rozdíly v působnosti jednotlivých organizací působících v oblasti ochrany a bezpečnosti:
a) Působnost SBS / PSS je na teritoriu určena objednatelem služby.
Hlídací služba - jen v místě konkrétního střeženého objektu, jen ochrana konkrétní osoby,
jen ochrana konkrétní osoby a majetku při přepravě.
b) Působnost obecní policie je na teritoriu obce, přičemž plní úkoly na úseku:
Zabezpečení veřejného pořádku v obci, chrání majetek obce a občanů před poškozením,
zničením, ztrátou nebo zneužitím, dbá o ochranu životního prostředí v obci, dbá
o dodržování pořádku, čistoty a hygieny v ulicích, vykonává obecně závazné nařízení obce,
ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky stanovené zvláštním předpisem
a také za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při neuposlechnutí
zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu.
Obec může vymezit obecní policii i další úkoly, pokud to stanoví zvláštní zákony
(Meteňková, Meteňko, 2010). Z uvedeného vyplývá, že úkol obecní policie by mohla na
základě objednávky obce v podstatě plnit i SBS / PSS. Otázkou je, zda SBS / PSS má
dostatečné, zákonem stanovené oprávnění, aby byla schopna na základě smluvního vztahu
s obcí plnit uvedené úkoly s požadovaným výsledkem, protože už jen samotný pojem
zajištění veřejného pořádku v sobě zahrnuje množství oblastí chráněných zájmů občana
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v obci (Možnosti, 2008), na jejichž zajištění SBS nemá oprávnění (Meteňková, Meteňko,
2011).
Z analýz jednotlivých ustanovení jednoznačně vyplývá, že pracovníci SBS / PSS nemají
ze zákona velký rozsah oprávnění v rámci plnění úkolů SBS / PSS, kterými by mohly
zasahovat ve smyslu zákona do základních práv a svobod osob. Jejich oprávnění se výlučně
striktně vztahují pouze na činnost respektive prostor, jež byl dohodnut s objednatelem
služby.
Naproti tomu příslušník obecní policie má oprávnění, která se vztahují na výkon jeho
funkce v působnosti celé obce, přičemž mají výraznější charakter zásahu při plnění úkolů
obecní policie do základních lidských práv a svobod, jako např. oprávnění otevřít byt,
oprávnění odejmout věc, případně takovou věc odebrat.
Třetím důležitým faktorem je institut veřejného činitele. Účelem tohoto institutu je chránit
osobu při plnění úkolů státu. Toto postavení zákony přiznávají jen příslušníkům obecní
a státní policie, přičemž příslušník obecní policie má toto postavení pouze během pracovní
činnosti v obci.

Závěr
Prakticky všechny právní úpravy Evropy znají řešení problematiky ochrany veřejného
pořádku, ochrany osob a majetku i v rámci samosprávného postavení obcí. Tyto mohou na
uvedený účel ochrany svých občanů a jejich majetku a majetku obce využít zákony
stanovené formy a způsoby (Metenko, 2008) za přísného dodržování poznatků policejních
věd při aplikaci v činnosti obou legálně dostupných služeb provádějících ochranu osob
a majetku (Kloknerová, 2003, Meteňko, Kloknerová, Kliment, 2005). Na stejný účel mohou
být využity i při zajišťování pořádku během major events.
Na základě stručného rozboru třeba však poukázat na rozhodující fakt, že při výběru
příslušné bezpečnostní služby platí uvedené zákonné ale i odborné limity a omezení
především pro SBS / PSS. Tato nemůže v současnosti razantně subsumovat činnost obecní
policie při plnění jejích úkolů, protože nemá na to zákonem stanovené stejné oprávnění ani
prostředky. Využití SBS / PSS obcí za účelem ochrany osob a majetku tedy zůstává v rovině
individuálního použití této služby na jednotlivé prvky, zda činnosti při ochraně majetku,
osoby, zda prostranství obce, státního orgánu, fyzické osoby. Z uvedeného vyplývá, že
služby obecní policie není možné v mnoha zemích plně substituovat službami SBS / PSS pro
potřeby obce. (Meteňko, 2013) Pro potřeby ochrany veřejného pořádku, ochrany osob
a majetku organizátory významných nebo rozsáhlých událostí (major events) toto omezení
neplatí. I Teorie policejních věd umožňuje aplikovat své poznatky při nasazení SBS / PSS na
ochranu veřejného pořádku při takových událostech. Za samozřejmé třeba považovat
nutnost zvážení nejen účelu použití služeb SBS / PSS obcí, ale i ekonomické vyhodnocení
takových nákladů na ochranu. Praxe zná takové případy selektivního, velmi účelového
využívání služeb SBS / PSS obcemi. S ohledem na jeho vysokou účelovost nejde
o univerzální ochranu majetku a zdraví občanů obcí, ale jednoúčelovou službu obci. Lze
vyjádřit přesvědčení, že by bylo zajímavé zvážit možnost rozšíření oprávnění SBS / PSS
a konkretizace donucovacích prostředků v rámci takto rozšířených oprávnění SBS / PSS
s jejich přesným využitím pouze v případech, kdy by obec uzavřela smlouvu s SBS / PSS na
ochranu a zabezpečení veřejného pořádku v obci. Tato rozšířená oprávnění by výslovně
platily jen během plnění úkolů na úseku ochrany veřejného pořádku.
Principiálně stejným směrem ukazuje novela zákona o obecní policii, která rozšiřuje
působnost obecní policie jedné obce na jinou obec na základě smluvní dohody v písemné
formě mezi dotčenými obcemi. Tato možnost umožňuje zajistit ochranu veřejného pořádku
v obci, aniž zřídila vlastní obecní policii, čímž určitě dochází k ušetření finančních prostředků,
které se rozpočítá na dvě obce. V případech obecních policií s malým počtem příslušníků to
neřeší problém náhlého řešení špatné bezpečnostní situaci jedné z obcí. Perspektivy
kooperace lokálních managementů zejména měst a obcí jsou tak významným faktorem
regionálního růstu a rozvoje. (Dušek 2010) i v oblasti bezpečnosti. To by se dalo právě
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dočasně řešit použitím SBS vybavené příslušnými oprávněními. Studie je výstupem projektů
EU SEC II - VÝSK. 173, GODIAC - VÝSK. 171 a The HOUSE - VÝSK. 172.
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Charakteristiky a preference spotřebitelů na
farmářských trzích
Consumers Characteristics and Preferences of on the
Farmers´ Markets
Simona Miškolci, Petra Taušová

Abstrakt:
Cílem článku je přispět k rozšíření poznatkové základny o charakteristikách, názorech
a preferencích spotřebitelů nakupujících na farmářských trzích. S využitím výsledku
průzkumu realizovaného na farmářských trzích budou vymezeny základní charakteristiky
spotřebitelů nakupujících potraviny na těchto trzích v Brně. Dále je pozornost soustředěna na
vymezení preferencí pro nabídku lokálních potravin na farmářských trzích a jejich
zdůvodnění.

Klíčová slova:
alternativní potravinové sítě, farmářské trhy, spotřebitelské preference, lokální potraviny

Abstract:
This paper aims to contribute to the expansion of the knowledge base about the
characteristics, beliefs and preferences of consumers shopping at farmers' markets. Using
the results of the survey conducted at farmers' markets in Brno we will define the basic
characteristics of consumers buying food at farmers markets in Brno. Attention is also
focused on defining consumer preferences for local food supply in these markets and their
justification.

Key words:
alternative food networks, farmers´ markets, consumer preferences, local food

Úvod
Farmářské trhy představují jednu z forem alternativních potravinových sítí, která má
v ČR dlouhodobou tradici a v současné době i rostoucí popularitu. Celosvětový rozvoj těchto
krátkých potravinových řetězců je reakcí na narůstající obavy a nedůvěru spotřebitelů
k současným globalizovaným systémům zemědělsko-potravinářské produkce. Feenstra
(2002) obecně vymezuje podstatu alternativních potravinových sítí jako společné úsilí jejich
aktérů o rozvoj lokálního hospodářství, kde udržitelná produkce, zpracování a distribuce
potravin přispívají ke zvýšení ekonomického, sociálního a environmentálního zdraví daného
regionu. Tento trend je v evropském hospodářském prostoru vysvětlován také snahou
o znovuobnovení vztahů a prohloubení důvěry mezi producenty a spotřebiteli na trzích
potravin, které se v současných globalizovaných řetězcích vytrácejí. Spilková a kol. (2013)
na základě průzkumu názorů a postojů spotřebitelů na farmářských trzích v Praze dospěli
k závěru, že jsou považovány za zajímavou alternativu k anonymní a rozsáhlé formě
nakupování v hypermarketech a vítanou nákupní zkušeností. Podle průzkumů nákupního
chování spotřebitelů na trhu potravin realizovaných agenturou Focus pro SZPI (2013) většina
českých domácností nakupuje potraviny v diskontních prodejnách (32 %), hypermarketech
(29 %) a supermarketech (20 %). Menší část 3 % z celkového vzorku 1032 respondentů
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starších 18 let uvedlo, že největší částku utratí měsíčně za potraviny v malých prodejnách
s pultovým prodejem a 0,3 % uvedlo farmářské trhy. Ve srovnání s výzkumem z roku 2011
obliba hypermarketů mírně poklesla (- 5 %). Ačkoli farmářské trhy představují pouze
doplňkový způsob zajištění potravin, v současné době jejich obliba narůstá.
Podrobně se fenoménem farmářských trhů v ČR, jejich možnostmi a omezeními, zabývá
ve své studii Spilková a Perlín (2013). Zdůrazňují jejich potenciální přínosy pro oživení
veřejných prostranství a pozitivní vliv na společnost a místní komunitu. Zejména v malých
městech mohou být na jejich bázi formovány potravinové sítě založené na blízkých vztazích
a důvěře v kvalitu produktů mezi lokálními prodávajícími a nakupujícími na těchto trzích.
Jejich rozvoj a přínos pro region však může být limitován nabídkou odpovídajících produktů
ze strany lokálních producentů. Jarosz (2008) v této souvislosti zdůrazňuje, že pro podporu
a využití potenciálu a rozmanitosti alternativních potravinových sítí v rozvoji regionu je
důležité pochopit jejich venkovský i městský kontext. Farmářské trhy jsou tradičním
způsobem přímého prodeje lokálních zemědělských produktů ve městě. Podle Costera
a Kennona, (2005) jsou v současné době farmářské provozovány nejen k zajištění přístupu
k lepší výživě prostřednictvím pravidelné dodávky čerstvých potravin spotřebitelům. Zvyšuje
se jejich význam pro zachování zemědělské půdy a udržitelného zemědělství
prostřednictvím podpory a stimulace ziskového obchodování, životaschopnosti a obchodního
růstu nezávislých primárních producentů, komunit zahrádkářů a dalších s nimi spojených.
Tím přispívají k růstu ekonomického, sociálního a zdravotního kapitálu komunity v regionu.
Kodex farmářských trhů iniciovaný Ministerstvem životního prostředí ČR vymezuje
následující cíle (www.farmarsketrziste.cz) :
• podpora malých a středních zemědělských pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů
a výrobců potravin;
• zásobování občanů čerstvými zemědělskými plodinami a potravinami
převážně českého a regionálního původu;
• vytvoření nového společenského prostoru, který vedle prodeje zemědělského
zboží slouží k setkávání lidí, přiblížení městských obyvatel zemědělské sezóně
a přírodním cyklům;
• oživit vybrané prostory měst a zlepšit jejich atmosféru.
Cílem článku je přispět k rozšíření poznatkové základny o názorech a preferencích
spotřebitelů nakupujících na farmářských trzích, která vytváří předpoklady pro efektivní
využití a podporu přínosů alternativních potravinových sítí pro udržitelný rozvoj regionu.
S využitím výsledků průzkumu názorů spotřebitelů na farmářských trzích v Brně budou
vymezeny základní charakteristiky spotřebitelů nakupujících potraviny na farmářských trzích.
Dále je pozornost soustředěna na vymezení preferencí těchto spotřebitelů pro nabídku
výlučně lokálních potravin na farmářských trzích a jejich zdůvodnění.

Materiál a metodika
Pro zpracování příspěvku byly využity obecně teoretické metody analýzy a syntézy
informací z odborné literatury a triangulace dat z publikovaných odborných výzkumů a studií.
K vymezení základních charakteristik spotřebitelů nakupujících potraviny na farmářských
trzích v Brně a jejich preferencí je využito dat získaných průzkumem názorů spotřebitelů
technikou dotazníkového šetření. Průzkum byl realizován v termínu srpen-listopad 2013 na
11 farmářských trzích v Brně s celkovým počtem 458 respondentů. Sběr údajů probíhal
v místě konání farmářských trhů. Kvótní výběr respondentů byl prováděn v průběhu
konkrétního trhového dne tak, aby co nejlépe reprezentoval základní soubor nakupujících na
daném trhu. Ke zpracování dat bylo využito deskriptivních statistických metod s cílem:
1. vymezit základní charakteristiky respondentů nakupujících na těchto trzích,
2. vymezit preference pro výlučné zastoupení lokálních potravin na farmářských
trzích a jejich zdůvodnění.
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Výsledky a diskuse
Na základě průzkumu realizovaného na 11 farmářských trzích v Brně je možno vymezit
následující základní charakteristiky nakupujících. Častěji na farmářských trzích nakupují
ženy, což je, jak vyplývá z odborných studií na trzích potravin, běžné. Ve výběrovém souboru
jsou zastoupeny 65 %. Ačkoli farmářské trhy navštěvují všechny věkové skupiny, nejčastěji
zde nakupují zákazníci ve věkové kategorii 31 – 50 let. Ve výběrovém souboru tvoří téměř 56
% z celkově dotázaných. Zájem o nákup na farmářských trzích projevují také lidé mezi 21 a
30 lety. Naopak pro mladé lidi do 20 let nejsou farmářské trhy příliš atraktivní (což je možné
vysvětlit i častějším zabezpečením potravin ze strany rodičů).
Další významnou charakteristikou nakupujících na farmářských trzích je, že převážně
jde o obyvatele města Brna (80 % z celkově dotázaných), nejčastěji městské části, ve které
je farmářský trh pořádán. Pouze na farmářských trzích pořádaných v centru města je
zastoupení místních obyvatel nižší: farmářský trh na Římském náměstí (33 % respondentů
z dané městské části) a Zelný trh (35 %). Cizinci farmářské trhy v Brně téměř nenavštěvují
(necelé 1 % respondentů). Téměř polovina dotázaných se považuje za pravidelné
návštěvníky farmářských trhů (44 % z celkového počtu respondentů). Přestože jsou ve
většině městských částí pořádány 3. – 5. sezónu, stále přitahují nové nakupující.
Průzkumem bylo zjištěno, že 16 % respondentů nakupuje na farmářském trhu poprvé.
Farmářské trhy představují pouze doplňující možnost a nejsou zde prováděny velké
jednorázové nákupy potravin. Jak je znázorněno v Grafu 1, většina nakupujících (53 %
respondentů) si předem neurčuje rozpočet na nákup farmářských produktů a nakupují podle
aktuální nabídky a potřeby. Mezi těmi, kteří si rozpočet předem stanoví, převažují zákazníci,
kteří si hlídají rozpočet a chtějí utratit pouze malou částku (předpokládanou útratu do 500 Kč
uvedlo 30 % respondentů). Téměř polovina dotázaných (40 % z celkového počtu
respondentů) má celkově na nákup potravin měsíčně vymezen rozpočet do 5 000 Kč.
Co se týče zájmu o produkty, 34 % z cellového počtu respondentů nemá vymezeny
konkrétní produkty, které na farmářských trzích vyhledává. Tuto skupinu tvoří respondenti,
kteří navštívili trh, bez záměru nákupu konkrétního zboží na trhu a rozhodují se o nákupu až
podle aktuální nabídky, anebo se vydají na farmářské trhy pouze ze zvědavosti, aniž by
zamýšleli nakoupit jakékoli zboží. Dále jsou v Grafu 2 uvedeny jednotlivé skupiny produktů
v pořadí četnosti, s jakou byly uváděny ostatními respondenty. Z výsledků průzkumu vyplývá,
že nejčastěji jsou vyhledávány na farmářských trzích zelenina, maso (zde jsou zahrnuty
všechny masné výrobky i ryby), pečivo, uzeniny, mléčné výrobky a o ovoce.
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Graf 1: Výše plánovaných výdajů pro nákup potravin na farmářských trzích (n =
458)

Graf 2: Zájem o jednotlivé skupiny produktů na farmářských trzích (n = 458)

Co se týče preferencí pro zastoupení lokálních potravin na farmářských trzích, nabídku
výlučně místní produkce na farmářských trzích preferuje většina dotázaných (86 %
z celkového počtu respondentů). Tím se názory spotřebitelů na brněnských trzích výrazně
liší od názorů respondentů na farmářských trzích v Praze (Spilková a kol., 2013). Zbývajících
14 % dotazovaných vyjádřilo názor, že by se na FT mohla nabízet i produkce z jiných
regionů, či zahraničí. Dále byli respondenti požádáni, aby vysvětlili důvod jejich preference.
K nejčastěji uváděným důvodům upřednostňování domácích potravin na farmářských trzích,
jak je patrné z Grafu 3, patří zejména obecná podpora místních farmářů (42 %) a jejich
konkurenceschopnosti (4 %), dále podpora tradičních domácích produktů oproti produktům
prodávaným v supermarketech (14 %) a důvěra v jejich kvalitu (7 %). 11 % respondentů
v nabídce místních produktů vidí podstatu farmářských trhů a 2 % považují za zbytečné
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potraviny dovážet. 21 % respondentů upřednostňujících místní původ potravin na
farmářských trzích nedokázalo důvod specifikovat.

Graf 3: Zdůvodnění požadavku prodeje výlučně místní produkce na farmářských
trzích (n = 392)
Téměř 14 % z celkového počtu respondentů považuje požadavek výhradně místní
produkce na brněnských farmářských trzích jako omezující, avšak přibližně třetina z nich
nedokáže vyjádřit z jakého důvodu. Zbývající respondenti nejčastěji uváděli, že preferují
vysokou kvalitu produktů nebo skutečnost, že produkt pochází přímo od farmáře bez ohledu
na to, jestli je místní. Dalšími důvody, které respondenti uváděli je podpora konkurence
a pestřejší nabídky na farmářských trzích, popřípadě doplnění sezónní nabídky (viz Graf 4).

Graf 4: Zdůvodnění požadavku prodeje výlučně místní produkce na farmářských
trzích (n = 66)

Shrnutí a závěr
Rozhodování spotřebitele na trhu potravin je komplexním procesem, do kterého se
v současné době kromě požadavků na vysokou kvalitu a bezpečnost potravin stále více
promítají také požadavky související se způsobem produkce a zejména jeho
environmentálními a regionálními dopady. Tento trend je v evropském prostoru vysvětlován
jako součást probíhajícího procesu multifunkční transformace venkova, jehož součástí je
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znovuobnovení vztahů mezi městy a venkovem. Farmářské trhy, jako jedna z forem
alternativních potravinových sítí mohou přispívat k růstu ekonomického, sociálního
a zdravotního kapitálu komunity. Aby bylo možno plně využít jejich potenciálu pro rozvoj
regionu, je nezbytné při jejich organizaci zohledňovat regionální produkční specifika spolu
s názory a požadavky zákazníků.
Na základě průzkumu provedeného na 11 farmářských trzích v Brně s celkovým počtem
458 respondentů byly zjištěny následující charakteristiky nakupujících na těchto trzích:
častěji se jedná o ženu, oblíbené jsou zejména u věkové kategorie 31 – 50 let, většina
nakupujících pochází z města Brna, nejčastěji z městské části, ve které je trh pořádán.
Téměř polovina dotázaných nakupuje na farmářských trzích pravidelně, ale přicházejí i noví
zákazníci, kteří zde nakupují poprvé. Cizinci těchto možností nákupu téměř nevyužívají.
Nejčastěji spotřebitelé vyhledávají na těchto trzích zeleninu, maso, pečivo, uzeniny, mléčné
výrobky a ovoce.
Většina dotázaných vnímá farmářské trhy jako místo, kde by se měla nabízet výlučně
produkce místních farmářů a domácí původ produktu je pro ně celkově velmi důležitý. Tím se
liší od nakupujících na farmářských trzích v Praze, kde, jak uvádí Spilková a kol. (2013), je
místní původ důležitý jen pro malé procento zákazníků. Respondenti zdůvodňují preference
pro výhradně místní původ produktů na brněnských trzích jako podporu produkce místních
zemědělců a produkce tradičního zboží, kterou vnímají jako vítanou alternativu potravin
běžně nakupovaných v supermarketech.
Pro zvyšování využití potenciálu farmářských trhů v rozvoji regionu je třeba citlivě
zohledňovat regionální specifika jak na straně nabídky, tak poptávky. Jak naznačují výsledky
průzkumu v Brně, přímý kontakt mezi producenty a spotřebiteli na těchto trzích napomáhá
k formování vztahů mezi městskou a venkovskou komunitou založených na vzájemné
důvěře a podpoře a umožnuje tak lepší komunikaci společenských požadavků rozvoje
regionu.
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Finanční řešení realizace přírodních katastrof v ČR pro
zachování finančního zdraví obcí a regionů v ČR
Financial Solutions of Natural Disasters in the Czech
Republic for Maintaining the Financial Health of
Municipalities and Regions in the Czech Republic
Karina Mužáková, Pavla Kubová

Abstrakt:
Stejně jako mnoho dalších oblastí světa je Evropská unie (EU) ohrožena téměř všemi druhy
přírodních katastrof. Likvidace škod způsobených těmito katastrofami jsou překážkou
udržitelného rozvoje regionů. Na odškodňování se v některých modelech krytí
katastrofických škod podílejí veřejné rozpočty, hospodářské politiky a rozpočtové metody.
Katastrofy mohou způsobit nejen ztráty na životech, ale také škody v řádech miliard ročně,
mají vliv na ekonomickou stabilitu a růst zemí. Příspěvek se zabývá dopady klimatických
změn na trhu EU pro oblast pojišťovnictví, alternativními metodami pro přenos rizika
a je zaměřen na moderní metody zajištění ART. Vzhledem k tomu, že katastrofy mohou mít
i přeshraniční dopady, představují hrozbu pro celé území sousedních zemí a může docházet
k nedostatečnému pojistnému krytí v důsledku realizace rozsáhlých katastrof
a k významnému zatížení rozpočtu, které by mohlo vést k vnitřní a vnější nerovnováze.
Hlavním cílem tohoto příspěvku je navrhnout optimální model ochrany katastrofa rizik
v regionech České republiky prostřednictvím srovnání dvou základních evropských modelů
snižování rizika katastrof (v regionech Nizozemska a Švýcarska). Příspěvek také stanoví
řadu odpovědí týkajících se přiměřenosti a dostupnosti vhodného komerčního krytí.

Klíčová slova:
alternativní metody krytí, optimální model, pojištění přírodních katastrof, přírodní katastrofa.

Abstract:
Similar too many other areas of the world are the European Union (EU) threatened almost
all kinds of natural disasters. Disposal of damage caused by these disasters hinder
the sustainable development of the regions. In the compensation of covering catastrophic
damage are used public budget, economic policy and budgetary method. Disasters not only
cause loss of life, but also cause damage worth billions per year, and affect the economic
stability and growth of these countries. The paper deals with the effects of climate change
on EU insurance market, alternative methods for risk transfer, and is focusing on modern
methods of ensuring ART. Because disasters can also have cross-border implications
and pose a threat for whole territory of neighbouring countries, can occur due
to the implementation of major disasters, in case of insufficient insurance coverage,
to a significant burden on the budget affected Member States, which could lead to internal
and external imbalances. The main objective of the paper is to propose an optimal model
of catastrophe risk protection in the Czech Republic by means of a comparison
of two models covering the basic European models disaster reduction in the regions
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of Netherland and Switzerland. The paper also will establish a series of answers related
to the adequacy and availability of suitable commercial coverage.

Key words:
alternative risk transfer, optimal model, insurance of natural catastrophes, natural disaster

Introduction
Disasters can be generally characterized as negative, unfortunate event with serious
consequences, not only on asset values and human health but also the environment.
Professional institutions general concept further specifies and requires compliance with
various conditions. According to the terminology of the United Nations, the World Bank
and the European Bank, the catastrophe meant such an event that killed at least 25 people,
or incur damage of at least USD 25 million. If the consequences are minor, give these
organizations prefer the term disaster (Insurance Information Institute, 2014). Reinsurance
Swiss Re considers a catastrophe as event that meets these criteria. There must be a total
economic damage of at least USD 82.5 million, or insured losses, which in the case
of a maritime accident should reach USD 17.1 million, an air accident USD 34.3 million
and in other cases at least USD 42.6 million (Swiss Re, 2009). Reinsurance Munich
Re focuses on defining the huge natural disaster for their long-term analysis. In the event
of such a disaster is considered, in which the death toll exceeds 2,000 people, or the number
of homeless people exceeds 200,000, or the total damage exceeds 5% of GDP per capita,
or country dependent on foreign aid. Since 1950, 285 met these criteria disasters,
approximately 60% of the events were included on the basis of economic losses, and 10%
based on humanistic consequences, 30% of the events met all criteria (Munich Re, 2009).
The main objective of the paper is to propose an optimal model of catastrophe risk protection
in the Czech Republic by means of a comparison of two models covering the basic models
disaster reduction (in Netherlands and Switzerland). The paper also will establish a series
of answers related to the adequacy and availability of suitable commercial coverage.

1 Models covering catastrophic risks in regions of Netherlands
The Netherlands is located near the sea, its landscape dominated by flat and low lands.
Among the risks that according to the CIA most at risk include the risk of floods (CIA, 2013).
Other risks are: earthquakes, tidal waves, breaking dams, storm, storms, epidemics
and terrorism. Disaster response is at the national level platform: Ministry of Security
and Justice (Government of the Netherlands, 2013). In accordance with global trends
and trends in the EU's crisis management in the Netherlands focused mainly on prevention.
All the risks and all stages of the life cycle of crisis management need a single strategy such
as ISDR (International Strategy for Disaster Reduction), International EU Security Strategy
(EU Internal Security Strategy), EU Prevention Framework (preventive framework EU),
and EU Stockholm Program. The Hyogo Framework for Action (HFA, 2005–2015) is the first
plan explaining, describing and discussing in detail the work that is required from all different
sectors and actors in reducing losses from disasters. The main priorities are (UNISDR,
2013):
• Catastrophic risk reduction is a national priority with a strong institutional basis
for implementation,
• Identify, assess and monitor catastrophic risks and enhance early warning,
• Use knowledge, innovation and education to build security and resilience
at all levels,
• Reduce underlying risk factors,
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• Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels.
Disasters and Major Accidents Act 1985 (DMAA, 1985) form the basis of legislation
in the field of event management in extreme situations, disasters in the Netherlands.
It outlines the capacities and responsibilities of the different actors in crisis management
and sets the command structure during operations for disaster response. It also regulates
the content of trauma plans, crisis management plans and coordination plans, as well
as provisions relating to the extraordinary solutions and regulates the national decentralized
funding for emergency management in municipalities. Netherlands (as well as Germany, Italy
and Sweden) has not structural, cache/compensation fund for disaster. The Table 1 below
shows compensatory mechanisms and legal solutions.
Tab. 1: Compensation mechanism of catastrophe risks in the Netherlands
Compensation
Legal solutions
Signs / content
mechanism
and range
Disease (70% paid by the employer), disability
(partially paid by the employer, depending on the %
Workers'
loss of employment)
compensation
Partial compensation of necessary medical care,
Social security
compulsory participation (EUR 155 per year)
Health
a) statutory insurance
insurance
b) fixed premiums for private insurer
c)care allowance for low income residents
Liability
Strict liability
Full compensation but not standardization. Therefore
insurance
and negligence
depends on the discretion of the court
Voluntary
association of
Damage to property is covered by individual
insurers,
contracts. Clear a form of compensation in fixed
Pool insurers
reinsurers and
amounts (max EUR 1 billion per year).
government
(NHT)
Government
Voluntary participation, participants pay a premium.
(reinsurer of
NHT
Government takes to covering EUR 50 million after
last resort)
pool takes over the first EUR 950 million.
Covers losses are material and immaterial damages.
Structural
Compensation
Compensation Fund is financed from public funds.
compensation
The condition is a violent intentional crime, the victim
fund
act
suffered evidentiary physical or mental injury.
Source: Consorcio de Compensación de Seguros (CCS, 2008).

The government accepts its responsibility for compensation regardless of whether
it helped or contributed to the event. The amount of compensation for accidents or disasters
is limited to EUR 500 million (the amount established after the floods in 1995). Rules
compensation as a percentage:
• damage abode/dwelling unit or caravan is compensated at 90%,
• damage to the internal components is compensated in layers:
o 90% of the amount of the claim to EUR 9,100,
o 75% of the amount of the claim between EUR 9,100 and EUR 13,600,
o 50% of the amount of the claim between EUR 13,600 and EUR 27,200,
o the cleaning costs are offset by 75% etc.
In 2013 was introduced flood control pool, which is the 3rd catastrophic largest pool
of the world. We can say that it is an attractive business opportunity for insurers because
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it has to cover major events with low frequency occurs (the breaking of dams and shock
waves). It is here in connection with brokerage firms: Aon Benfield, Guy Carpenter and Willis.

2 Models covering catastrophic risks in the Switzerland
Basic legislation that addresses the catastrophic coverage in Switzerland is:
• Swiss Federal Regulations: Regulation on the supervision of private insurance
companies 2005 (Articles 171, 173 provide for the compulsory insurance
of buildings);
• Article 171 insurance combines the damage caused by fires and natural phenomena:
o the insurance companies take out insurance against fire insurance, for things
in Switzerland (movable and immovable), must also apply to the total value from
damage due to natural events,
o the insurance applies to damage caused by natural events which can cause
the destruction, loss or damage to insured property.
In the national platform can be assigned:
• National Platform Focal Point: Swiss National Platform for Natural Hazards,
• HFA Focal Point: National progress report on the Implementation of the Hyogo
Framework for Action (2011–2013),
• The role of civil society.
Swiss National Platform for Natural Hazards (Plan) uses an integrated approach to risk
management. The Swiss Federal Council (Swiss Federal Council) commissioned plans in
1999, creating a comprehensive and coherent strategy to improve protection against natural
hazards, with an emphasis on Switzerland's entire population (not just for the Alpine region).
Under the plan Hyogo Framework for Action are created new opportunities for partnerships
between the public and private sector in disaster risk reduction (the plan was started in 2005
and is planned for 10 years – culminating in 2015, when plans to build such rules that ensure
durability world to natural disasters). In the case of the role of civil society, we will consider
the following:
• Contributing to the reduction of greenhouse gas emissions and stabilize the negative
developments,
• Improving awareness and action towards a potential reduction natural disaster.
Access state to covering catastrophic risks can be divided into two basic sections: cover
from the cantonal monopolies insurance (compulsory insurance of buildings) and covering by
commercial insurance (private coverage).
One of the tools that cover natural disasters is the compulsory insurance of buildings.
Private insurance companies in Switzerland decided to accept the guarantee in case
of property damage due to natural events associated with fires (within certain limits without
additional charge). There is a great diversity in the regulation, which provides risk coverage
by the canton, includes various practices of monopolies and private insurers. In relation
to cover damage to buildings caused by fires or other natural disasters presupposes
the existence of 19 public insurance institutions according to the cantonal. Insurers operate
as a monopoly in each canton. Of the 19 cantonal government guarantees insurance should
only insurance company operating in the canton of Nidwalden. In the canton of Geneva, Uri,
Schwyz, Tessin, Appenzell IR, Wallis and Obwalden guarantee insurance cover for property
damage, fire and natural phenomena themselves private insurance. Among the exceptions
to compulsory insurance of buildings belong (Article 172): portable structures (exhibition
halls, large tents, carousels, exposed stalls and shops, inflatable structures and buildings
with prefabricated elements) and their contents, caravans, mobile homes, boats and aircraft,
including their accessories, motor vehicles, mountain railways, cable cars, ski lifts, overhead
power lines, nuclear facilities.
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The client agreed in the insurance contract following participation:
• Insurance Appliances: CHF 500 per insured event;
• the insurance of agricultural stocks, 10% compensation, according to the event,
but at least CHF 1,000 and maximum CHF 100,000;
• in insurance and other moving objects, 10% of compensation by the event,
but at least CHF 2,500 and CHF 50,000 max;
• the insurance of buildings:
o 10% refund, but at least CHF 1,000 and CHF 10,000 up to buildings used
exclusively for residential and agricultural purposes,
o 10% refund, but at least CHF 2,500 and CHF max CHF 50,000 for all other
buildings.
In the event that an earthquake minimum intensity MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik
scale, MSK64 (Geology, 2014)) 8, the damage to buildings cover with the cantonal building
insurers. This is done through a pool, pool Schweizerischer für Erdbebendeckung (SPE)
founded in 1978 (with the exception of the earthquake in Zurich is covered separately). Pool
is managed by the International Union Reinsurance (IRV). This is not actually insurance
or indemnity, but rather a voluntary contribution by the pool of insurers, making it possible
for owners (insured) buildings to restore the original state. In fact, no additional premiums
because a pool its resources are generated through annual membership dues subjects.
It is for this reason the owners (insured buildings) have no relationship to the pool. Owners
of buildings insured does not receive compensation directly from the pool but the pool
of participating insurers and applies only to insurance companies, not the owners
of damaged property.
In the area of private insurance, damage caused by floods, storms, hail, avalanches,
snow damage, falling rocks and landslides, are included in the fire covering in buildings.
Warranty against fire (main coverage) is performed individually for each subject, this also
applies to natural hazards, except for the special case of an earthquake is guaranteed
by Schweizer Elementarschaden-Pool (Swiss Natural Hazards Pool, SVV (2014)).
Participation in the pool depends on the market share in terms of Insurers (sums
of premiums) that are listed as follows:
• All company holds 20% of the losses suffered at their own account,
• The remaining 80% is forwarded pool and shared among all member organizations
according to their percentage share (quota share their insured amounts).
The premium is calculated globally for all events and for the whole Swiss territory,
irrespective of their level of risk as follows:
• 0.21 per thousand of the insured capital,
• 0.35 per thousand of capital (trade and agricultural land, stocks of goods),
• 0.46 per thousand buildings, whether simple or industrial risk.
Compensation is the new value, even though the overall maximum limit for liability is set
for a single claim in the private insurance market, thus:
• CHF 1 billion for buildings and
• additional CHF 1 billion on related (equipment, commercial property, stocks
of goods).
The maximum limit per claim, and the policyholder is CHF 25 million (also for buildings
and equipment separately), although private companies can, in the field of industrial risks,
use of building grant guarantees beyond this limit, as well as through insurance.
The deductible is set at 500 CHF for households and 10% of the amount of losses other
damages, minimum and maximum limits, depending on the insurance categories according
to the following Table 2.
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Tab. 2: Limits of insurance categories in the Switzerland
Insurance category
Minimum (CHF) Maximum (CHF)
Residential and farm buildings
1,000
10,000
Commercial buildings and others
2,500
50,000
Farm buildings
1,500
10,000
Others (stocks of goods etc.)
2,500
50,000
Source: Consorcio de Compensación de Seguros (CCS, 2008)

This insures private entity pool by stop-loss on a joint account, 20 tranches
and 11 of them (the first eight CHF 100 million tranche and bottom three tranches of CHF
50 million) are voluntary for members of the pool, and the rest are optional. With effect from
2008 Member of the Association decided to provide only 80% (previously 100%)
of the Treaty of stop loss. Some members of the pool cover also the remaining
20% on an individual basis. It uses the following system, which shows Table 3.
Tab. 3: System of participation in insurance pool (in million CHF)
Tranche
Limits
Limits
1
1
Facultative sublayer
2
750 xs 450
Obligatory
3
800 xs 1200
Facultative toplayer
Source: Consorcio de Compensación de Seguros (CCS, 2008)

According to that model for the participation in a pool of 80% obtained by ensuring
divided according to the percentage of the sum insured individual companies in relation
to the total amount of insurance for all members of the association, that their participation
is involved. The remaining 20% is divided between the companies in proportion
to the damage that had to take in each of its precipitation.

3 Proposal of optimal model in regions of Czech Republic
The imbalanced disaster risk in the Member States, which is caused by legal,
geophysical, historical and cultural differences causing different levels of demand, raises the
need for action at European level, but only in the areas of information policy and prevention.
It should be noted that some of the consequences of natural disasters in certain cases
exacerbated by a lack of adequate preventive measures by governments, local authorities
and citizens. We believe that prevention is the most important factor when it comes
to the protection of persons and prevention of losses in connection with unexpected events.
We note also that the role of the EU to develop a more responsible society that adequately
considering preventive measures, and in building a culture of prevention that increases
public awareness of how natural hazards and the dangers caused by man. With further
research framework may arise different situations, enabling the environmental risks
and prevent and reduce uncertainty in this area. It welcomed the partnership between
insurance companies and research institutions whose aim is to bring together resources,
skills and expertise in order to better understand the related issues, and thus to prepare
citizens and communities to be better able to address the risks associated with natural
disasters.
Commercial catastrophic risk insurance base in the Czech Republic includes
property insurance population, business risks and industrial risks (contractual voluntary
insurance). It covers the range of risks which if their implementation, the formation
of the direct property damage (water risk, emergency, risk of theft and vandalism,
mechanical risks and especially the risk of natural disasters). Property insurance
can be divided into several groups according to the type of insurance products (Ducháčková,
2009). With the emergence and continuous development of new instruments
and the possibility of placing funds of insurance institutions closely related legislative ensure
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the functioning of markets (Solvency II regulation of the sector-based risk management,
which among other things defines their complex theoretical classification). Important risks
include the risk of asset-liability, referred to as ALM risks (Böhm, Mužáková, 2010), arising
from the inadequate structure of assets relative to liabilities (liabilities) and the temporal
structure, profitability, risk and portfolio structure. It should be noted that insurance
companies offer clients insurance products that are directly linked to the relevant purchased
or potentially purchased financial instruments (assets). The risk of insolvency arises, in the
case that the insurance company will not have financial investments in accordance with
the demands for the payment of claims. This can occur on the basis of three principles,
namely when (Sosík, 2002):
• Evaluation of the bids, the client is greater than can be obtained from financial;
• The insurance company does not have sufficient money for the payment of claims
because of their misjudgment. Such payment must then pay the insurance company
that has to abolish certain investments at a loss;
The insurance company invests riskier (in a larger volume of riskier
instruments – stocks, riskier bonds) in order to obtain higher returns, thereby exposing shortterm or long-term risk of loss from financial investments. ALM process captures Figure 1.

Fig. 1: ALM process
Source: Sosík, 2002

The general requirements for the management of ALM risks include (Sosík, 2002):
• Have an overview of financial flows in the company's net and gross basis,
• Have already sold insurance contracts evaluated all guarantees and options,
• In a new sales contracts offer sufficient caution commitments,
• Have a well-prepared investment strategy in which a company should have included
mostly new risks,
• The valuation of assets and liabilities using the same technique, thus ensuring
the consistency of information on the financial situation of the company,
• Have disclosed all potential problems and have them sufficient capital.
Solvency II (Mužáková, 2008 a, b), therefore encourages insurers to sensitive risk
measurement, which leads to greater transparency in risk management and increase
the value of the company. This therefore leads to oriented management to increase the value
of the company and to make the insurance sector more attractive to investors.
It is necessary to agree with the fact that the entire insurance sector is very dynamic with
the existence of the new risks (Mužáková, Kobík Valihorová, Štibrániová, 2013), nontraditional, with the demand for their coverage by them exposed subjects, the existence
of risk existing with altered characteristics. These facts raise important implications. One
of the most important is the creation and development of new instruments, including those
which aim to transform the burden on the insurance sector and in other areas of the financial
market and involve risks and to cover a wider range of market participants – this results
in long-term continuous growth capacity needed to ensure coverage. One option is the use
of catastrophe bonds whose issuers are insurance or reinsurance. Insurance actually
shifting insurance risk to the financial markets and investors buy these bonds.
It is a relatively risky investment, which corresponds to the interest of catastrophe bonds.
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The greater the likelihood that a natural disaster occurs, the higher the interest rate
the investor has a chance to get. When a disaster occurs, the investor may lose entitlement
to the payment of the coupon and sometimes even to repay the bond purchased or part.
In most Member States there is some form of insurance systems for floods and other
damage caused by natural disasters (Mužáková, Kubová, 2013), which is accompanied
by compensation from the state reserves for assets that cannot be privately insured and that
the state reserves may also cover insurance claims in excess of insurance coverage ceiling
or otherwise extremely extensive damage. A Member State may participate
in the compensation provided to the collateral damage. Significant threat is the moral hazard
in case if they believe that their government will use public funds from the state budget
to cover their losses. It is necessary to criticize the actions and measures that may
discourage citizens from the municipality or to protect themselves. We believe that citizens
should bear its share of responsibility and compensation would not cover all damages. In this
sector must be maintained accountability, and notes the efforts of Member States to link the
support of individual responsibility in state.
A flexible labor market with insurance against natural disasters allows insurance
companies to adapt products to different conditions, and that a voluntary framework is the
best way to create products of natural hazards in the area. Insurance products tailored
depends on many elements, such as the type of risk, the likely extent and nature
of the culture of prevention, preparedness and capacity building for the State for such
activities and measures taken by Member States and regional authorities on risk monitoring
and training.

Conclusions
Preventive measures at European level in the field of information policy and prevention
policies we summarize into the following strategic goals:
• Long-term strategic activity, mainly derived geological mapping at the regional level,
leading to a perfect knowledge of the geological structure of the national territory,
• Long-term partnerships between insurance companies and research institutions
(pooling of resources, skills and expertise in order to better understand
the environmental risks),
• Short-term or even shock action, arising out of the immediate requirements
of the administrative authorities or public,
• Information based on keeping the complete documentation and the ability to provide
necessary information to the national administration and public insurers with
developing a more responsible society that adequately considering preventive
measures (promotion campaigns aimed at raising public awareness).
Measures that lead to the minimization of losses and environmental damage
we summarized as:
• Optional framework of commercial insurance,
• Involvement of other sectors of the financial market (cat bonds),
• Compensation from the state reserves for assets that cannot be privately insured,
• With the involvement of local authorities and stakeholders in the decisions regarding
land use planning and urban development to improve the management of natural
disasters,
• New forms of security.
A national multi sectored platform for disaster risk reduction is functioning. Research
methods and tools for multi-risk assessments and cost benefit analysis should be developed
and strengthened with strong policy, technical and institutional capacities and mechanisms
for disaster risk management, with disaster risk reduction perspective.
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(Ne)účinnost zavedení principu PPP v dimenzi rozvoje
regionů
(Not)effectiveness of Implementation of the Principle PPP
in the Dimension of Regional Development
Karina Mužáková

Abstrakt:
Po letech příprav a jednání byla v dubnu 2004 přijata na evropské úrovni právní norma, díky
které ožívají dva velmi základní principy ochrany životního prostředí, zásada předběžné
opatrnosti a princip znečišťovatel platí. Tyto dva principy mají také významný vliv na finanční
zdraví firem a potažmo i regionů, s ohledem na náklady na nápravu škod na životním
prostředí. První z těchto zásad výrazně stimuluje úsilí těchto podniků, aby se zabránilo
nákladné škody, které v konečném důsledku jsou překážkou pro rozvoj regionů. Na druhou
stranu byly publikovány významné výzkumné práce Shavella (1984), které ukazují, že právní
odpovědnost za škody na životním prostředí podporují preventivní opatření, často v mnohem
větší míře, než regulační opatření. V tomto článku se zaměříme na efektivitu zavedení
PPP v právní praxi v České republice.

Klíčová slova:
ekologická škoda, ekologická újma, odpovědnosti za životní prostředí, pojištění, region,
znečišťovatel platí

Abstract:
After years of preparation and negotiation was adopted in April 2004 at the European level
legal standard that specifically come to life two very fundamental principles of the protection
of the environment, the precautionary principle and the polluter pays principle. These two
principles also have strong effects on the financial health of companies and hence
the regions, with regard to the cost of remediation of environmental damage. The first
of these principles significantly stimulates these businesses' efforts to prevent costly
damage, which ultimately are an impediment to the development of regions. In the other
hand was published significant research work of Shavell (1984), which demonstrates that
legal liability for environmental damage stimulates preventive measures often to a much
greater extent than regulatory measures. In this article we will focus on the effectiveness
of the introduction of PPP in legal practice in the Czech Republic.

Key words:
ecological damage, ecological detriment, environmental responsibility, insurance, region,
polluter pays principle

Introduction
Advanced economies (Zikán, 2007) are trying to find the right strategies, policies and
actions on the companies in the environment against damage, or at least try to reduce their
negative effects. Currently, the environmental protection insurance is much discussed
(or insurance risks of environmental damage). A business producing a good or providing
a service, its activities may cause some other entity external effects that are unintended.
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It can be a positive external effect, but also a negative effect, which is more often. Its activity
can lead to negative externalities – environmental damage followed by a reduction in the
quality of the environment, which can lead ultimately to stop of the development of the
region. This article will focus: first on main principles of Directive 2004/35/CE and of Law No.
167/2008 Coll., in the context of introduction rules of PPP to firm praxis and second on basic
factor that influences the success of the introduction of PPP principles into national
legislation − and the government's approach to dealing with the consequences of natural
disasters or other emergencies.

Main Principles of Directive 2004/35/CE and of Law No. 167/2008 Coll.
Main principles of Directive 2004/35/CE and of Law No. 167/2008 Coll. were analyzed
very detailed in the article of Mužáková & Kubová (2013). Subsequently are summarizes the
most important aspects of these regulatory measures. In 1992 it was adopted by the Council
of Europe Convention on Civil Liability for environmental damage caused by dangerous
activities. During the development approach to environmental responsibility was considered
many different options and tools – too international agreements. (MŽP, 2013) In April 2004
were published also Directive 2004/35/CE on environmental liability with regard to the
prevention and remedying of environmental damage. The basic idea of this Directive is the
Polluter Pays Principle (PPP). PPP has become an important component of environmental
policy at both the national and international level since its adoption by the Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) in 1972 as one of the guiding principles
of environmental policies (OECD, 1992a). By Smets (1993) the PPP is recognized worldwide
and is referred to in national legislation, as well as in many regional and international
declarations and agreements. The Principle was introduced in 1987 in the Single European
Act (1987). The importance of the impact of the introduction of PPP report Tobey and Smets
(1996), followed by the PPP with regard to dealing with asymmetric information (Wirl and
Huber, 1998). This paper compares the polluter pays principle with the PPP in a model of
one-sided externalities and asymmetric information. Even allowing for mitigation of
environmental impacts through arrangements and agreements, it will not result in perfect
information social optimum. Finally, it is important to mention article Mamlyuk (2010) dealing
with the critiques important conceptual and practical weaknesses of the PPP.
Economic entity whose activity has caused the environmental damage or imminent
threat of damage is financially responsible for the damage. It is the responsibility of the
objective. Strict liability is incurred, regardless of fault or involuntarily. Liability under Directive
2004/35/CE is composed of two components: strict liability for specific high-risk activities that
are defined in the authorization procedure IPPC (Integrated Pollution Prevention and
Control), which is a prerequisite for obtaining a license to operate the equipment. The second
component is responsibility tied to certain professional error (Vávrová, 2008).
Examples of huge industrial accidents warn us against delaying the solution of this
problem. The statistics (Bernatík, 2006) shows these 530 accidents, the most common
causes and consequences of accidents (according to other statistics, accidents cause up to
80 % human error), see in table 1.
Tab. 1: Most Common causes and Consequences of Accidents
CAUSES:
Material defect
Human error
Chemical reaction
Other causes
External effects

48 %
31 %
12 %
18 %
7%

CONSEQUENCES:
Toxic emission
Fire
Air pollution
Explosion
Water pollution

Source: Bernatík (2006)
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According to the results of research Bernatík is 48 % cases is caused by material defect
and on the second place are human errors (31 %), these two risks together are the cause of
79 % of all cases. It should be emphasized that the sum of the percent of all cases cannot
give 100 because there are cases that are caused by a combination of these risks. To
address the environmental damage caused by human error − a manmade, is the introduction
of PPP principle into national legislation enshrining the rules of financial security possible
damage (by given conditions) appears to be very efficient and effective. The most common
result of realization a combination of these risks is then in 45 % of water pollution, which
corresponds to the yearly statistics disclosed Czech Inspection of the Environment. The
question remains, how payable resulting damage to the environment are? On this
fundamental issue, I will try to answer at the end of the article. Now will be taken a look at the
regulation of the European Commission.
Directive shall apply to:
• environmental damage caused by any of the occupational activities listed in Annex III
in this Directive, and to any imminent threat of such damage occurring by reason of
any of those activities;
• damage to protected species and natural habitats caused by any occupational
activities other than those listed in Annex III, and to any imminent threat of such
damage occurring by
• reason of any of those activities, whenever the operator has been at fault or
negligent.
This Directive also introduces the concept of "preventive" and "remedial measures",
which:
• preventive measures means any measures taken in response to an event, act or
omission that has created an imminent threat of environmental damage, with a view
to preventing or minimizing that damage;
• remedial measures means any action, or combination of actions, including mitigating
or interim measures to restore, rehabilitate or replace damaged natural resources
and/or impaired services, or to provide an equivalent alternative to those resources
or services as foreseen in Annex II of this Directive.
As of the above bullet points clear in the directive and great emphasis is placed on
preventive measures. In this point are very significant work published by Shavell (1984),
which demonstrates thirty years ago, that legal liability for environmental damage stimulates
preventive measures often to a much greater extent than regulatory measures. It should be
emphasized that currently applies its research results maybe twice. For insurance practice as
a protection against the risk appears to be the best provider of high quality risk management,
as well as a major emphasis is placed on preventive measures. These preventive measures
can sort: maintenance of machinery, equipment, materials; timely replacement of
components; various technical interventions (innovative elements); change the environment
of the company (felling of dangerous trees, flood defences); quality applications OSH rules;
and others. These preventive measures may entail additional costs that the firm but in the
long run very worthwhile and de facto pay. Each property liability insurance carries a certain
amount of participation that may be different, but it also affects the amount of the premium.
Therefore, many companies are trying to have as high a deductible to lower premiums paid.
From this perspective, it is based on the claim that preventive measures are worthwhile for
companies in the long run.
The operator is obliged; where environmental damage has not yet occurred but there
is an imminent threat of such damage occurring, shall without delay, take the necessary
preventive measures. Remedying of environmental damage, in relation to water or protected
species or natural habitats, is achieved through the restoration of the environment
to its baseline condition by way of primary, complementary and compensatory remediation,
where (Marsh, 2011):
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primary remediation is any remedial measure which returns the damaged natural
resources and/or impaired services to, or towards, baseline condition;
• complementary remediation is any remedial measure taken in relation to natural
resources and/or a service to compensate for the fact that primary remediation does
not result in fully restoring the damaged natural resources and/or services;
• compensatory remediation is any action taken to compensate for interim losses
of natural resources and/or services that occur from the date of damage occurring
until primary remediation has achieved its full effect;
• interim losses means losses which result from the fact that the damaged natural
resources and/or services are not able to perform their ecological functions
or provide services to other natural resources or to the public until the primary or
complementary measures have taken effect. It does not consist of financial
compensation to members of the public.
This Directive also introduces the institute of “Financial Security”. Member States shall
take measures to encourage the development of financial security instruments and markets
by the appropriate economic and financial operators, including financial mechanisms in case
of insolvency, with the aim of enabling operators to use financial guarantees to cover their
responsibilities under this Directive.
In the Czech legislative conditions of Directive 2004/35/CE was transposed in the Law
No. 167/2008 Coll. the prevention of environmental damage and its Remedy and amending
certain Laws.
In summary it can be stated that the Law includes four basic principles, namely:
• The principle of prevention,
• The principle of "polluter pays" principle,
• The principle of restitution in kind and
• The principle of strict liability.
Republic is the transposition of Directive 2004/35/CE, because it more fully in the next
section we give.
The Law considers only ecological damage such adverse change that is measurable and
has serious adverse effects on selected natural resources (protected species of wild fauna
and flora, habitats, groundwater and surface water, including natural healing sources and
natural mineral waters and soil). In order to constitute environmental damage to which the
Law applies must be proved:
• significant adverse effects on reaching or maintaining the favourable conservation
status of the species and habitats (in the case of environmental damage to protected
species and natural habitats)
• serious adverse effects on the ecological, chemical and quantitative status of water
or its ecological potential (in the case of environmental damage to surface
or groundwater) or serious risk of adverse effects on human health as a result of
direct or indirect introduction of substances, preparations, organisms or
microorganisms on the surface or below it (in the case of environmental damage to
soil).
The Law also specifies the financial security preventive measures or remedial measures
as follows:
• An operator performs operational activity listed in Annex 1 to this Act, is obliged to
provide financial security for reimbursement under this Act (hereinafter referred to as
"financial security"). Range of financial collateral must throughout their operations
correspond to the range of the operator of the potential costs and the intensity
or severity of the risk of environmental damage created. This operator is obliged
to assess the risk of operating activities listed in Annex 1 to this Act, which intends
•
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to operate, and continuously update this review in the event of significant changes
in operations.
• No security financial collateral under this Act shall be exercised activity listed in
Annex 1 to this Act.
• The financial collateral is not required to provide the operator who proves on the
basis of risk assessment, operational activities that may cause environmental
damage, the axle will require cost less than CZK 20,000,000, or environmental
damage, the axle will require higher costs than CZK 20,000,000 and the operator is
currently registered in the EMAS or demonstrably initiated activities required to enroll
in this program or has a certified environmental management system recognized by
a set of standards EN ISO 14000 or demonstrably initiated activities necessary to
obtain this certification.
• Financial security is not obliged to provide operator who discharges waste water,
which do not contain harmful substances dangerous or especially dangerous
substances. These above four bullets came into force on 1st January 2013.
As noted above, the Act regulates "ecological damage", but in practice, we meet with
another very important term, and the "ecological detriment", which is not regulated by law.
It would be interesting to look at the difference between the institutes of ecological
damage and ecological detriment (see in table 2), especially to illustrate the significance of
the introduction of ecological detriment in the Czech legislative environment.
Tab. 1: Ecological Damage versus Ecological Detriment
ECOLOGICAL DAMAGE
Liability for environmental damage
Private sector
The actual amount of damage and loss of
profit is paid
Damaged is owner
Prefers to financial compensation
Not required special purpose funds from
compensation
Objects of protection are physical
components of the environment that are
the subject of property rights
Damage to non-production functions are
not considered property damage,
compensation for them cannot be granted
Determined in civil proceedings
Initiation control by damaged

ECOLOGICAL DETRIMENT
Liability for detriment of environment
Public sector
A system of primary, complementary and
compensatory remedies is using
Damaged id state
Prefers the restoration to good condition
Everything is bound to restore the original
condition
The object of protection of all
environmental components are considered
as a public good
Damage to non-production functions of the
environment must be restored to their
original condition or offered compensation
Determined in administrative proceedings
Initiation of proceedings by a state
government or on the initiative of the
natural or legal persons

Source: (Marsh, 2011)

For the financial health of the region is necessary for the law to regulate both terms at
the same level of importance. What is very important, so even though some operators
by Law under certain conditions by this Act may not have the financial backing for their
business,
so
they
are not deprived
of responsibility
for the damage
caused
to the environment, it would only have to pay for the damage on their own. An important
positive aspect of this Law is the fact that these operators must carry out risk assessments of
their activities on the environment. Basic scheme of risk assessment is illustrated in figure 1.
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Fig. 1: Basic scheme of risk assessment
Source: Self elaboration from (Act No. 295/2011, 2011)

If the operator does not have a secure financial security, even though it is required by Law
(from 1st January 2013), thus:
•
•

not carry out the activity (which is listed in Annex 1 of the Act);
can be fined up to CZK 5,000,000.

From the introduction of financial security by this Act given space not only in the
construction of commercial insurance products, environmental insurance, but also gave Bank
area as Government Decree of 14th September 2011 (No. 295/2011) admits that the
financial collateral can be done for multiple products, namely:
•
•
•

accumulation of insurance and banking products,
accumulation of insurance and other products,
accumulation of banking and other products.

As for the number of registered cases of environmental damage under Act No. 167/2008
Coll., And yet according to information published by the Czech Environmental Inspectorate
(which is one of the first-instance authorities to bring proceedings as to the storage of
preventive and corrective actions, record cases environmental damage, to decide on costs or
impose fines) on its website, no case is registered.
Since the principle of PPP, including the financial security of potential damage to the
environment according to Directive 2004/35/CE introduced into national legislation until the
second half of the year, so it is not possible to objectively evaluate whether the introduction
of this institute into the Czech legal environment is effective. But certainly it can be said that
the successful implementation of PPP principles into national legislation, to a certain extent
depends on the state's approach to cover catastrophic losses or damages caused by
emergencies which damage negatively affects the environment as well as the financial health
of individual regions. On this aspect we look at in the next section.

Do Optimal Models Addressing the Impact of the Realization of Catastrophic
Risks exist in Europe (in Czech Republic)?
By disposing of catastrophic damage occurs in the Czech Republic to the resulting moral
hazard due to information asymmetry, which is the financial services sector – insurance –
sensitive. From experience, it is clear that at the municipal level there to make payments to
"help", e.g. for the demolition of a natural disaster disrupted estate, regardless of whether the
property was insured or not. Solution for damages incurred in the Czech Republic is very
unsystematic. There is no single model solution such damage. When realizing the extent of
catastrophic damage, the Government − according to the financial possibilities of the state
budget − the decisions regarding financial aid affected communities and regions, regardless
of the role played in resolving claims handling commercial insurance.
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In the last 15 years, the territory of the Czech Republic repeatedly hit by large-scale
natural disasters. The cost of repairing the damage lies with the insurance company, and in
no small part to the state. State aid there is always ex post, i.e. after the disaster and missing
system solution. Due to missing systematic solutions at the level of regions leads to moral
hazard, which often is not only due to the asymmetry of information, but especially
overlapping powers separate territorial units and government.
In a number of EU countries (e.g. Germany, France and Spain) there are sophisticated
systems that could provide a solution in the Czech Republic. To use foreign experience
missing professionally processed comparative study that would provide both professional as
well as political circles enabled progress in solving the problem.
In the world there are many of models addressing the impact of the implementation of
catastrophic risks with the different role of the state in solving them. On the one hand there is
a whole range of catastrophe scenarios. On the other hand, the same scenario may affect
many countries, but in different ways.
The role of the State in the implementation of government insurance programs may be
(OECD 2005):
• Government acts as insurer: The Government expects that bears direct responsibility
for the losses without private insurance sector bearing a part of the loss. The
program is designed to fill the gaps in private insurance. (E.g. Spanish program and
the National Flood Insurance Program in the U.S.).
• Government acts as a reinsurer: The government provides financial support to the
private insurance market. Private insurance market can be left on some risk (e.g. as
in Japan) or can volunteer to keep the risk (e.g. as in France).
 One of the possible negatives of both types of government insurance programs
may be the fact that both approaches tend to rely on the private sector just to
provide the necessary administrative support. The private sector is then paid
a commission or fee for providing the necessary administration.
• Government acts as an underwriter: For a number of man-made hazards is one of
the roles of the government to set the terms of liability, so that risks are insurable.
There are two general issues relating to insurability or risks: the ability to identify risk
and the ability to set premiums for each potential customer base. Often, government
plays an important role in determining the conditions relating to the risk that it
provides as insurable: sets underwriting standards, which allows the private sector to
develop insurance products.
Extent of the program is:
• It is partially dependent on the degree of risk.
• Countries with low levels of risk tend to have these programs with a broader scope.
• Countries with high levels of risk tend to have programs that focus mainly on specific
risks.
State support in dealing with catastrophic risks entails the possible negatives. Possible
problems with state support in dealing with catastrophic risks can be categorized:
• asymmetric information in insurance markets;
• moral hazard;
• cost of the entire system;
• legislative framework;
• etc.
Design of optimal model of the role of government in addressing the implementation of
catastrophic risk in the Czech Republic I dealt with in my article (2014). The analysis showed
that although there is no optimal model, but despite this it is possible to propose measures
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that will help in effectively addressing the impact of implementation of catastrophic risks,
whether it is manmade damage or natural disaster.
If we look at how they were indemnified the last major floods in the Czech Republic June 2013 and investigates that in some communities there twice and "performance" i.e. compensation. Some municipalities provide to families affected by flooding financial
compensation regardless of whether they have your property insured or not. These amounts
were not high, but even so this is an eligible existence of moral hazard. Although this
assistance from the state to some extent helped to accelerate the recovery of the regions,
but the question is at what price. While these events does not touch the introduction of the
PPP principle to Czech legislation, even though it had to be noted here. Unfortunately not yet
possible to accurately determine what damages and in what amount are covered by liability
insurance concluded in the context of the Act 167/2008 Sb. and above what is covered by
the classical liability insurance − this only time will tell.

Summary:
Whether is the introduction of the PPP in national legislation with a view to maintaining
the financial health of the region-effective solution with regard to environmental damage
effective, tell the time. But the main conclusions reached by the various parts of the article
revealed that the efficiency of the introduction of the PPP in national legislation is largely
dependent on several factors, with the greatest impact on the effectiveness of the model set
by the state's approach to dealing with natural disasters, which in turn have the worst impact
on the environment in general. For emergencies or disasters caused by human failure, then
we may safely conclude that the introduction of the principle of PPP in national legislation is
effective and efficient.

Literature:
Act No. 295/2011 Sb. (2011). Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy
a bližších podmínkách finančního zajištění.
Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council, 2004.
Law No. 167/2008 Coll. (2008). Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů.
Mamlyuk, B. N. (2010). Analyzing the Polluter Pays Principle Through Law and Economics.
Mužáková, K. & Kubová, P (2013). Main Consequences of Implementation “Polluter Pays
Principle” with Analysis of Most Common Causes of Accidents in Czech Republic. Asian
Journal of Business and Management. 1. vyd.: Asian Online Journals, 2013, roč. 1, č. 3.
S. 99 – 105. ISSN 2321-2802.
Mužáková, K. (2014). Optimal Model Financial Solutions Realization of Natural Disasters
in the Czech Republic. In Economy & Business. Volume 8, 2014, p. 911−935. ISSN 13132555.
MŽP (2013). Mezinárodní smlouvy v oblasti životního prostředí [online]. Ministerstvo
životního prostředí. http://www.mzp.cz.
OECD (1992a) for a review of the PPP as interpreted by the OECD and for reference to
OECD Council Acts and Recommendations.
OECD (2005). Policy Issues in Insurance Catastrophic Risks and Insurance. ISBN 92-6400994-9. 424 p.
Shavell, S. (1984). A model of optimal use of liability and safety regulation. Rand Journal of
Economics, Vol. 15, No. 2, (Summer 1984), pp. 271–280.
Tobey, J. A. & H. Smets (1996). The Polluter-Pays Principle in the Context of Agriculture and
the Environment. The World Economy, vol. 19, issue 1, pp. 63–87. DOI: 10.1111/j.14679701.1996.tb00664.
Vávrová, E. (2008). Současná podoba pojištění odpovědnosti za škodu na životním
prostředí, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

603

Obsah / Contents

Wirl, F. & C. Huber (1998). The Polluter Pays versus the Pollutee Pays Principle under
Asymmetric Information.
Zikán, V. (2007). Bílá kniha CEA o pojistitelnosti odpovědnosti za škodu na životním
prostředí. In Pojistné rozpravy, 21, Praha: ČAP, 2007. ISSN 0862-6162.

Contact address:
Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D., Technical University of Liberec, Faculty of Economics,
Studentská 2, 461 17, Liberec, Czech Republic, karina.muzakova@tul.cz.

604

Obsah / Contents

Imigrace do Spojeného království
Immigration to the United Kingdom
Lukáš Nevěděl, Michaela Novotná

Abstrakt:
Práce se zabývá zhodnocením imigrace do Spojeného království, kdy jsou na základě
statistických dat vyhodnoceny otázky vývoje imigrace, zdrojových zemí imigrantů, počtů
imigrantů ve Spojeném království, vízové problematiky a nelegální imigrace.

Klíčová slova:
imigrace, multikulturalismus, Spojené království, Evropská unie

Abstract:
This thesis deals with the evaluation of immigration into the United Kingdom; they are based
on statistical data analysed questions of the development of immigration, source countries of
immigrants, the number of immigrants in the United Kingdom, visa issues and illegal
immigration.

Key words:
immigration, iulticulturalism, United Kingdom, European Union

Úvod:
Problematika imigrace a její dopady na ekonomiku státu a veřejný život začala být
sledována po průmyslové revoluci, kdy se vyčlenily jednotlivé evropské státy, které se
vyznačovaly silnou ekonomikou a vhodnou politikou pro přistěhovalce. Velký příliv
pracovníků z cizích zemí začal přinášet výrazné klady a zápory a bylo třeba situaci řešit.
Spojené království, ostrovní stát v západní Evropě, se stalo největší koloniální říší
v dějinách lidstva. V průběhu 20. století přinesla vlna imigrací potřebu problematiku zkoumat
a hlouběji řešit. Se vznikem Evropské unie a Schengenského prostoru bylo umožněno
masám lidí volně migrovat a pohybovat se volně po Evropě. Od šedesátých let se také
Spojené království stalo jedním z průkopníků uznávání multikulturních společností.
V současné době vyvstává otázka, zdali se bude trend v navyšování počtu imigrantů
nadále zvyšovat, či vlivem ekonomické recese a změnám v sociálním systému, naopak
přinese úbytek přistěhovalců.
Ucelenější migrační teorie, se kterými se můžeme dnes setkat, začaly vznikat od druhé
poloviny 19. století. Jednou z nejvýznamnějších osobností historie migrace byl E. G.
Ravenstein, který se na konci 19. století pokusil formulovat zákonitosti migrace. Mezi jeho
základní poznatky patří zákon, že nejvíce lidí migruje na krátké vzdálenosti a postupně.
Pokud lidé migrují na vzdálenosti větší, tak většinou do velkých průmyslových center. Na
kratší vzdálenosti migrují více ženy, na vzdálenosti delší, muži. William Isaac Thomas ve 20.
letech 20. století rozvinul koncept desorganizace, který poukazuje na to, že většina
migrujících jednotlivců ztrácí svoje primární sociální vazby, které v novém prostředí
rekonstruují nebo substituují s jinými sociálními pojítky. Základy teorie push-pull položil D. J.
Bogue v 60. letech 20. století, tato teorie byla rozvinuta mnoha autory poté. Teorie říká, že
musí existovat síly, které člověka ze země, kde žije, vypuzují (push) a naopak jej přitahují
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(pull) do míst, kam směřuje. Samotný migrační pohyb začne až za předpokladu, že faktory
přitahující a vytlačující dosáhnou určité intenzity. Velikost těchto faktorů je závislá na
vnějších okolnostech a na řadě subjektivních důvodů. K migraci se také nerozhodne každý,
působí zde selektivní prvek, a v neposlední řadě, velikost migračního proudu a protiproudu
závisí na podmínkách v původní a cílové zemi (Uherek, 2005).
Ve světě lze charakterizovat dva směry migračních pohybů, směr Jih-Sever a VýchodZápad. Směr Jih-Sever je typický pro jižní Evropu, zejména Španělsko, Portugalsko, Francii
aj. Zde jsou zdrojovými zeměmi státy severní Afriky. Směr Východ-Západ je charakteristický
zejména pro vlnu přistěhovalectví ze států východní Evropy do Evropy západní. Důležitými
činiteli těchto pohybů jsou velké rozdíly v bohatství zemí a jejich ekonomik, životní úroveň,
demokratické zřízení, politická stabilita, demografické tlaky, ekologické problémy a lidské
vlastnosti (Drbohlav, 2001).
Imigrace je pojem, který obecně zahrnuje usazování obyvatel přicházejících ze
zahraničí. Imigranti jsou obyvatelé sousedních a jiných států, kteří hledají uplatnění v jiné
zemi a emigrují z ekonomických, politických, bezpečnostních, náboženských nebo jiných
důvodů (Koschin, 2005). Jako nelegální migraci je třeba vnímat nejen neoprávněný vstup na
území státu či jeho neoprávněné opuštění, ale také neoprávněný pobyt na území nebo pobyt
v rozporu s účelem, pro který bylo vydáno pobytové oprávnění.
Při pohledu na přistěhovaleckou politiku Spojeného království si musíme uvědomit, že
byla silně ovlivněna dvěma faktory a těmi jsou ostrovní poloha a koloniální historie. Ostrovní
poloha umožňuje rozvinutí silného systému kontroly na hranicích, ale slabé kontroly uvnitř
nich, kdy jejich výrazem je absence osobních průkazů totožnosti. Z historického hlediska,
Spojené království se v dobách kolonialismu bránilo přílivu imigrantů, nicméně pro ty, kteří se
již dostali na ostrovy, vytvořilo opatření proti diskriminaci (Baršová a Barša, 2005).

Cíl:
Cílem práce je na základě dostupných statistických dat zhodnotit imigrační vývoj ve
Spojeném království Velké Británie a Severního Irska především od roku 2004 do roku 2012.
Mezi základní otázky, které by měly být vyhodnoceny, patří: jaké jsou současné trendy
imigrace do Spojeného království? Jaké jsou zdrojové země imigrantů a jaký je jejich počet?

Metodika:
Základní zdroje dat byly získány ze Statistického úřadu Spojeného království (UK
National Statistic), který v pravidelných intervalech vydává základní přehled o odhadu počtu
obyvatel Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, o počtu imigrantů
v jednotlivých celcích Spojeného království a demografické složení těchto menšin. Informace
o vízech, primárních žadatelích, přijatých či nepřijatých žadatelích vydává Home Office, což
je vládní orgán, který zodpovídá za řízení a monitorování imigrace do Spojeného království.

Výsledky a diskuse:
Na obrázku 1 je zobrazen historický vývoj imigrace a emigrace ze Spojeného království.
Do roku 1982 převládala ve Spojeném království emigrace nad imigrací. Mnoho Britů po
druhé světové válce emigrovalo do zahraničí. V 60. a 70. letech 20. století nejvyšší počet
imigrantů představovali náboroví pracovníci přijíždějící za prací do textilních továren.
V těchto letech se každoroční počet imigrantů pohyboval okolo 200 tis., emigrovalo zhruba
300 tis. obyvatel, což je o třetinu více než imigrantů. Se zvyšující se ekonomickou situací
a sílou Spojeného království přestali občané v 90. letech v takové výši emigrovat. Od roku
1994 se počet imigrantů neustále zvyšuje. Výrazný vzestup imigrace nastal po přelomu
nového tisíciletí, zejména v roce 2004, ke kterému jistě přispělo i páté rozšíření EU o deset
nových členských států směrem na východ. V té době imigrovalo každoročně do Spojeného
království přes 500 tis. přistěhovalců mimo let 2010-2012. Přistěhovalci byli různých
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národností, nejčastěji se jednalo o Hindy, Pákistánce, Bangladéšany, dále Iry, Němce,
Poláky a další evropské národnosti.
V současné době převažuje imigrace nad emigrací, počet emigrujících a imigrujících
dosáhl svého vrcholu v letech 2008 až 2010, přispívala k tomu globalizace a touha Britů
studovat a pracovat v zahraničí, kde získávají cenné zkušenosti. Na druhé straně rostla
obliba Spojeného království v tom samém směru, kdy je Spojené království (též UK
z anglického názvu United Kingdom – viz obr. 1) nejen zajímavá pro pracovní příležitosti, ale
stále více lidí sem jezdí studovat. S finanční recesí došlo ke snížení počtu migrujících na
obou stranách. Ve Spojeném království se zvýšil počet nezaměstnaných, došlo k několika
protestům proti přistěhovalcům, naopak Britové byli vlivem recese opatrnější a spořivější
a nedocházelo ke zvyšování emigračních toků zejména do USA, Kanady a Austrálie.
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Obr. 1. Historie vývoje imigrace a emigrace ve Spojeném království.
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní

Obrázek 2 prezentuje vývoj počtu imigrantů ze zemí s nejvyšším zájmem
o přistěhovalectví do Spojeného království. Velký počet Hindů ve Spojeném království je
zakořeněn již z historie, kdy byla Indie kolonizována Brity. Po získání nezávislosti se velké
procento Hindů mohlo volně přemístit do Spojeného království, kde se usadilo. Během
posledních deseti let výrazně klesl počet Irů, pro které přestával být pracovní trh Spojeného
království zajímavý, mnoho Irů se vrátilo zpět do své země nebo emigrovalo do Austrálie,
USA, Kanady a jiných zemí.
Obrovský nárůst v počtu imigrantů zaznamenala polská menšina, kdy v letech 2004 až
2009 došlo k obrovské imigrační vlně z důvodů špatné ekonomické situace v Polsku
a otevření pracovního trhu se vstupem do Evropské unie. Od roku 2009 se tento trend
zpomalil, díky slábnoucí libře a zlepšení ekonomické situace v Polsku, nicméně stále je
Polsko druhou nejpočetnější zemí zastoupenou v počtu imigrantů na území Spojeného
království.
Celkově dochází ke zvyšování počtu imigrantů ze zemí třetího světa či zemí, které se
staly nedávnými členy Evropské unie. Do popředí se nyní začínají dostávat africké státy Nigérie, Zimbabwe a Somálsko, státy tropických oblasti jako Jamajka, Srí Lanka, Filipíny
a Malajsie. Velký podíl imigrantů pochází ze zemí východní a severovýchodní Evropy.
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Obr. 2. Deset nejvýznamnějších zdrojových zemí v počtu přistěhovalců do Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska v roce 2012 v tisících
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní

V žádostech o prvotní vstupní víza dle obrázku 3 vedou žádosti imigrantů z asijského
kontinentu (přes milion žádostí). Tyto žádosti jsou zcela převažující nad ostatními kontinenty.
Evropa, Střední Východ a Afrika jsou vyrovnanější, zde se počty pohybují od 280 tisíc
(Střední východ), 397 tisíc (Evropa) a 403 tisíc (Afrika). Zanedbatelným zdrojovým
kontinentem je Oceánie. Počty víz obsahují i víza udělovaná ke krátkodobým studijním
programům (jazykové kurzy), turistickým cestám a byznys návštěvám.

Obr. 3. Žádosti o vstupní víza dle zdrojových kontinentů v roce 2012
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní

Obrázek 4 se věnuje záměrům žádajících cizinců o vstup na území Spojeného
království. Největší položku tvoří Ostatní, jedná se zejména o turistická a jiná krátkodobá
víza pro mimoevropské občany, kteří potřebují ke vstupu na britskou půdu povolení.
Z dlouhodobějších, neturistických víz a víz mimo krátkodobé byznys vstupy, je o nejvíce
povolení žádáno za účelem studia ve Spojeném království (téměř 210 tisíc žádostí v roce
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2012). Následují pracovní víza s necelými 150 tisíci žádostí, krátkodobá studia a žádosti
o rodinná víza se 40 tisíci žádostmi.

Obr. 4. Víza dle záměru návštěvníků při vstupu do Spojeného království v roce 2012
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní

Obrázek 5 udává celkový počet žádostí o víza do Spojeného království v letech 2004 až
2012. V těchto žádostech jsou zařazena i víza pro transport osob či návštěvníků, zejména
turistů, kteří zemi navštívili. Oblíbenost Spojeného království výrazně vzrostla v roce 2006,
kdy celkový počet víz byl 2 228 tis. Vlivem ekonomické recese došlo k poklesu žádostí
o víza, kdy největší propad nastal v roce 2008, kdy bylo žádáno o necelé dva miliony víz.
Snižovaly se počty jednotlivých víz dlouhodobých, turisté a ostatní návštěvníci ovlivnění
ekonomickou recesí zemi často nenavštěvovali. Snížil se počet sezónních pracovníků, kdy
sezónní práce byly opět ovlivněné příjezdem turistů v hlavní sezoně. V roce 2009 se
ekonomika začala vzpamatovávat a došlo k nárůstu počtu žádostí o víza, kdy tento růst
dosáhl svého vrcholu v roce 2011, tehdy bylo zažádáno o 2 275 tisíc víz.

Obr. 5. Celkový počet žádostí o víza do Spojeného království v letech 2004-2012
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní

609

Obsah / Contents

Obrázek 6 prezentuje vývoj žádostí o udělení pracovních víz v letech 2004 až 2012.
V letech 2004 a 2005 byla libra nejsilnější měnou v Evropě, právě libra a výdělky v ní
plynoucí byla velkou motivací k zařazení se na pracovní trh Spojeného království. K 31. 12.
2004 se 1 libra se rovnala 42,88 Kč. Silná měna, nízká nezaměstnanost a možnost uplatnění
i v nekvalifikovaných profesích byla hlavní motivací k žádostem o pracovní víza. V roce 2008
a 2009 došlo k výraznému poklesu v žádostech o víza, který byl způsoben hlavně evropskou
finanční recesí, která kontinent zasáhla právě v roce 2008, měna oslabila, zvýšila se
zadluženost země a nezaměstnanost. Výdělky pro imigranty nebyly již tak značné, mnoho
imigrantů přišlo o práci a velký počet se také vrátil do své rodné země. V roce 2009 bylo
přijato 155 tisíc žádostí o pracovní víza. HDP v té době kleslo o -4,9 %, nezaměstnanost
vzrostla na necelých 8 %. I přesto, že se ekonomika v roce 2010 vzpamatovala, HDP se
dostalo do kladných hodnot, libra neustále oslabovala. Zejména oslabení měny mělo velký
vliv na vývoj počtu žádostí o pracovní vízum. Pro mnoho imigrantů v té době se staly
zajímavé severské země a recesí téměř nezasažená Austrálie. Počty žádostí o pracovní víza
každoročně klesají, určitý vliv na tento vývoj měly i protesty proti přistěhovalcům do
Spojeného království v roce 2011 (Birmingham), v té době bylo zažádáno o 160 tisíc
pracovních víz. Pokles žádostí lze předpokládat i nadále, kdy proběhly změny v sociálním
systému, kdy od roku 2013 musí i sezónní pracovníci, zejména studenti platit daně, jako
dlouhodobě zaměstnaní, určitý nárůst by mohl naopak přijít se zrušením povinných
vstupních víz pro občany Rumunska a Bulharska.

Obr. 6. Žádosti o udělení pracovních víz v letech 2004 až 2012
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní

Obrázek 7 znázorňuje vydaná pracovní víza dle zdrojových zemí. I zde se potvrzuje
trend, kdy největšími žadateli o udělení pracovních víz jsou Hindové, kteří tvoří největší
skupinu imigrantů na britských ostrovech. Těmto imigrantům bylo vydáno necelých 50 tis.
pracovních víz. Významnými pracovními imigranty jsou také občané Austrálie, Spojených
států a Filipín, kteří dostali víza v počtu necelých 15, 14 a 8 tisících případech. Významnými
žadateli jsou další asijští občané ze států jako Čína a Japonsko.
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Obr. 7. Počet vydaných pracovních víz dle zdrojových zemí v roce 2012
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní

Nejoblíbenější je studium na britských vysokých a středních školách pro studenty z Asie,
kteří obrovsky převyšují své kolegy z ostatních částí světa. Asiati zažádali o studijní víza ve
sto třiceti sedmi tisících podaných žádostí o udělení víza v roce 2012. Tato víza byla vydána
studentům, kteří budou trávit svým studiem ve Spojeném království více než 6 po sobě
jdoucích měsíců. Vysoký počet žadatelů je také z Ameriky a Afriky, zde bylo vízum vydáno
více než dvaceti tisícům studentů. Velký podíl na studijních vízech zaujímá také Střední
východ s více než 15 tisíci vydaných víz, následuje za ním Evropa a nižší počet studentů
z Oceánie.

Obr. 8. Počet vydaných studijních víz v roce 2012
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní
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Studium ve Spojeném království je velice populární, je zde mnoho světově proslulých
vysokých škol, které poskytují kvalitní vzdělání a otevírají studentům bránu k vysoce
kvalifikovaným a finančně ohodnoceným profesím. Není proto divu, že obliba studia ve
Spojeném království se zvyšuje. Studují zde studenti z celého světa i přes to, že studium na
vysokých školách není nejlevnější. Poplatek za studium na vysokých školách v Anglii byl do
roku 2012 tři tisíce dvě stě liber ročně, plus je nutné připočítat náklady na živobytí, které se
v jednotlivých městech liší. V Londýně je tomu například 800 liber měsíčně na základní
potřeby. Skotské vysoké školy poskytují vysokoškolské vzdělání zdarma, nicméně není zde
takový počet vysokých a zejména vyhlášených vysokých škol. Zájem o studium od roku 2004
rostl, kdy svého vrcholu dosáhl v roce 2009, kdy bylo vydáno necelých 334 tisíc
studentských víz. Tento počet byl podpořen zejména vysokým počtem krátkodobých
studijních programů do šesti měsíců, které se od roku 2009 neustále v počtu o vydání víza
zvyšují. V roce 2009 bylo naopak vydáno nejvíce dlouhodobých víz v počtu 303 tisíc.
Celkově od roku 2009 počet žádostí o tento typ víza klesá, vlivem může být i slibované
zvýšení školného na vysokých školách, které má činit 9 tisíc liber ročně. Zájem o studium
naopak mohou zvednout studentské půjčky a evropské výměnné programy s finančními
granty. Zájem o krátkodobé studijní programy, ze strany žadatelů o víza, neustále roste.

Obr. 9. Počet vstupních víz u žádostí o studium v letech 2004 až 2012
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní

V posledních letech dochází ke snižování počtu vydaných žádostí o rodinná víza. Tento
typ vízové povinnosti žádají a dostávají zejména ženy, kdy se předpokládá, že jejich
manželé jsou britského původu nebo v zemi pracují na základě pracovních nebo jiných
dlouhodobých víz. Nejvyšší počet vydaných víz manželky dostaly v roce 2009, kdy bylo
vydáno 35 tisíc žádostí. Manželé žádají téměř o polovinu méně o udělení partnerských víz,
kdy nejvyšší počet udělených povolení byl taktéž v roce 2009, a to 19 872. Svého maxima
dosáhly děti také v roce 2009, kdy bylo uděleno před 10 tisíc žádostí. Co je zajímavé, tak
neustále rostou žádosti o udělení víz pro rodiče a prarodiče, možností je to, že jejich děti,
které odcestovaly v 90. letech do Spojeného království, si zde vybudovaly zázemí a nyní se
chtějí o své prarodiče v pokročilém věku starat a nabízí jim možnost přestěhování se do
Spojeného království, kde mají jejich finanční zázemí a rodinu.
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Obr. 10. Počet vydaných rodinných víz v letech 2004 až 2011
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní

O trvalé britské občanství lze požádat po pěti letech legálního pobytu na území
Spojeného království, pokud jsou splněna základní kritéria. V roce 2008 klesl počet žádostí
na 130 tisíc. V následujícím roce následoval velký růst, kdy v roce 2009 žádal o britské
občanství rekordní počet imigrantů (203 tis.) lze předpokládat, že tento výrazný mezník
vznikl díky tomu, že v roce 2004 byly silné migrační vlny do Spojeného království a tito
občané se zde během pěti let úspěšně usadili a následně žádaly o udělení britského
občanství. Po roce 2009 následoval pokles v roce 2011 na necelých 178 tisíc a s rokem
2012 přišel nepatrný růst na téměř 195 tisíc žádostí. Další výrazný nárůst žádostí
o občanství je možné předpokládat v roce 2014, kdy uplyne pětiletá doba pobytu imigrantům
přistěhovalých v silném ročníku 2009, ovšem za předpokladu příznivé ekonomické situace ve
Spojeném království.
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Obr. 11. Počet žádostí o trvalé občanství v letech 2004 až 2012
Zdroj: UK National Statistics, zpracování: vlastní
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V roce 2012 bylo přijato necelých 22 tisíc žádostí o azyl. V počtu žádostí vedou muži,
kterých bylo skoro 16 tisíc, žen šest tisíc. Počet žádostí o azyl od roku 2010 roste a lze
předpokládat jeho nárůst. Vše je také závislé na množství konfliktů v různých zemích a jejich
bezpečnostní situaci. Co se týče migrantů, u mužů převažuje v počtech žádostí věková
kategorie 21 až 34 let, u žen 25 až 34 let.
V roce 2012 bylo podáno celkem 198 tisíc žádostí o prodloužení legálního pobytu ve
Spojeném království. V počtech žádostí převažovala pracovní víza s celkovým počtem 95
tisíc. V tomto případě bylo méně studijních žádostí o prodloužení než pracovních, je to
jednoznačné. Studenti většinou vědí, jak dlouho jejich studium potrvá a nemusí vízovou
povinnost prodlužovat, což dělají nejčastěji v případech, kdy se rozhodnou ve studiu na škole
ve Spojeném království pokračovat či prodlužují délku studia na stávající škole, například
o semestr na vysoké škole. Pracovní víza se prodlužují ve většině případů, kdy je práce
imigrantovi zaručena a bude v ní nadále pokračovat. O rodinná víza bylo zažádáno v 15 tis.
případech. Mnoho žádostí je každoročně zamítnuto, nejčastější důvody jsou chyby
v administrativě, podání pozdní žádost, ale také skutečné nedodržení podmínek pro budoucí
prodloužení víza. V roce 2012 bylo zamítnuto celkem 25 tisíc žádostí o prodloužení.
Každoročně je ve Spojeném království zadrženo několik desítek tisíc ilegálních
přistěhovalců, zejména z afrického kontinentu. V roce 2012 bylo zadrženo necelých 29 tisíc
ilegálních přistěhovalců. Buďto se jednalo o osoby, které překročily ilegálně hranice, nebo
vstoupili do země na základě falešných dokladů, či jim vypršelo vízum. Z počtu 29 tisíc osob
se jednalo v 15 tisících o ilegální azylanty a v necelých 14 tisících o ostatní ilegální imigranty.
Ilegálně na území Spojeného království žije velké množství ilegálních přistěhovalců
mužského pohlaví, naopak ženy tvoří pouze jednu šestinu. Muži častěji riskují ilegální vstup
na území Spojeného království, ženy naopak nejčastěji zůstávají v zemi po vypršení jejich
víza, méně a častěji riskují ilegální vylodění v přístavech.
Počet ilegálních vězňů od roku 2004 stoupá, poslední odhad ze srpna 2012 odhalil
významný nárůst vězněných ilegálních přistěhovalců. V roce 2004 bylo drženo ve vazbě
1 698 ilegálních imigrantů, v roce 2009 tomu bylo ve 2 595 případech. V roce 2012 byla
překročena hranice 3 tisíc vězněných ilegálních imigrantů. Ve většině případů se jedná
o muže.

Závěr:
Od roku 2004 neustále dochází ke zvyšování počtu imigrantů na území Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska. Ze zdrojových zemí dochází k neustálému
nárůstu obyvatel Indie, Pákistánu a Polska. Zvyšuje se počet imigrantů z Afriky, zejména
Nigérie, Zimbabwe a Somálska. Zajímavou imigrační zemí se Spojené království stalo také
pro obyvatele Karibiku, kdy dochází k nárůstu imigrantů z Jamajky. Další migrační proudy lze
sledovat ze Srí Lanky, Filipín a Malajsie. Naopak k poklesu imigrace dochází v případě
obyvatel Irska, jejichž počet se ve Spojeném království snižuje. Počet imigrantů se bude dále
zvyšovat v případě dobré ekonomické situace země, cenové stability a nízké
nezaměstnanosti. Určité zvýšení počtu imigrantů lze předpokládat díky zrušení vízové
povinnosti Bulharska a Rumunska, celkově každé rozšíření EU o další členy by přineslo
určitou imigrační vlnu do Spojeného království.
Zajímavý vývoj zaznamenaly žádosti o víza, kdy z počátku bylo Spojené království
cílovou zemí pro pracovní imigraci, žádosti o pracovní pobyt od roku 2006 neustále klesají.
Většina imigrantů je zaměstnaná v zemědělství, při těžbě nerostných surovin, ve výrobě
a službách, zejména v pohostinství a dopravě. Nejvyšší počet žádostí o pracovní pobyt je ze
strany Hindů, zajímavý nárůst o pracovní vízum zaznamenali Američané, Australané, ale
také Filipínci. Vliv na počet žádostí o pracovní pobyty měla hospodářská krize, která zasáhla
Evropu v roce 2008 a trvala následující roky, s tím souvisí i změna imigračních toků do zemí,
které krizí téměř zasaženy nebyly. V těchto letech se stala velice žádanou zemí imigrantů
například Austrálie.
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Počet žádostí o pracovní víza se bude zvyšovat v případě nejen dobré ekonomické
situace a nízké nezaměstnanosti, ale také pokud bude práce imigrantů více ceněna a bude
docházek k jednoduššímu začleňování imigrantů v pracovních kolektivech. Pokud by
imigranti přestali vykonávat nejčastější pracovní pozice, Spojené království by nemělo
dostatek pracovníků pro své zemědělství a lze předpokládat, že Britové by v těchto profesích
za minimální mzdu nepracovali. Zemědělství je stejně důležité jako ostatní nedostatkové
práce ve Spojeném království, které jsou obsazovány zejména imigranty. Velmi důležité je
přilákat do země vysoce kvalifikované osoby a osoby zabývající se vývojem a výzkumem
a připravit jim vhodné podmínky pro žití, již od chvíle získávání pracovního povolení.
Dle vyhodnocených dat došlo v posledních letech k vyššímu zájmu o studijní pobyty
a celkově studium na středních a vysokých školách ve Spojeném království. Jezdí sem
studovat zejména mladí lidé z Asie, Ameriky, ale také Středního Východu a Afriky. Svého
maxima získaly dlouhodobé pobyty v roce 2009, od roku 2010 došlo k poklesu. Na svém
vzestupu jsou naopak studijní víza krátkodobá do šesti měsíců, která si získávají stále větší
přízeň. Z dat je zřejmé, že ekonomická recese neměla dopad na počet studentů přijíždějících
do Spojeného království. Tito lidé, nejen že se naučí jazyku a získají potřebné vědomosti,
jsou také kosmopolitněji vychování a v mnoha případech se z nich stávají odborníci, kteří
chtějí ve Spojeném království zůstat a budovat kariéru. Zvýšení počtu těchto imigrantů
výrazně zvyšuje vzdělanostní strukturu obyvatelstva a studenti snižují věkovou strukturu
obyvatelstva.
Rodinná víza a žádosti o ně dosáhla svého vrcholu v roce 2009, od té doby počty
žádostí o vízum klesají, růst zaznamenaly pouze víza pro prarodiče, která neustále mírně
vzrůstají. Víza udělovaná prarodičům rodinným příslušníkům jsou dána zejména tím, že
mnoho imigrantů, kteří se přestěhovali do Spojeného království v 90. letech a kteří získali
v zemi jisté zázemí, chce pomoci svým blízkým.
Víza, jejichž počet neustále roste, jsou žádosti o britské občanství, o které lze zažádat
po uplynutí určité doby a splnění podmínek pro jejich získání. V roce 2008 žádosti výrazně
klesly, naopak od roku 2011 mají stále vzrůstající tendenci. Lze předpokládat, že počet
tohoto typu žádostí stále poroste, kdy se zvyšujícím se počtem imigrantů se bude zvyšovat
i počet o žádosti o britské občanství.
Z žádostí o prodloužení pobytu jsou nejvíce oblíbenými povolení pro prodloužení
pracovních a studijních pobytů, jelikož i tyto dvě složky tvoří nejvyšší podíl mezi
dlouhodobými vízy. Prodloužení vykonávání pracovní činnosti je zřejmé, imigranti si našli
stabilní práci ve Spojeném království a chtějí v ní pokračovat, proto žádají o prodloužení
udělení víza. Studenti prodlužují délku svého studia na školách, případně nastupují do
vyšších stupňů vzdělání nebo studují další typy škol.
Počet žádostí o azyl v letech 2004 až 2012 stále nepatrně rostl, profil azylanta by mohl
být charakterizován jako muž ve středních letech, který žádá o udělení možnosti pobytu ve
Spojeném království. Nárůst počtu žádostí o azyl je spojen s politickou a bezpečnostní
situací ve světě, kdy války a porušování lidských práv v režimech vedou k růstu nových
žádostí ve Spojeném království.
Za problém lze považovat neustálý nárůst ilegálních přistěhovalců, jejich skutečný počet
je prakticky nezjistitelný, dle zadržených osob ve vazbě se však jejich počet neustále
zvyšuje. V ilegální imigraci dominují muži nad ženami. Nelegální imigranti se dostávají do
Spojeného království pomocí lodní přepravy, která končí v největších přístavech Spojeného
království, tito imigranti cestují nejvíce z francouzských přístavů či ze západních
a severozápadních břehů Afriky. Ilegální migrace je spojena s ekonomickou situací ve
zdrojových zemích, kdy špatné zázemí nutí imigranty do risku spojeného s ilegální migrací
a žene je za vidinou vyšších výdělků a zvýšení životního stylu do cílových zemí. V tomto
případě je třeba dbát na kvalitní úmluvy a spolupráci se zdrojovými zeměmi v oblasti
imigrace.
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Spoločnosť v rozvoji regiónu: regionálne povedomie a jeho
pozícia v rámci procesu inštitucionalizácie regiónu
Society in the development of the region: regional
consciousness and its position in the process of
institutionalization of the region
Richard Nikischer

Abstrakt:
Pri narábaní s terminologickým aparátom spoločenských vied by sme mali dôsledne
rozlišovať medzi slovnými spojeniami regionálny rozvoj a rozvoj regiónu. Rozvoj regiónu je
nutné vnímať v širších súvislostiach než iba ako všeobecný socioekonomický rozvoj v danom
území, oblasti. Mali by sme ho chápať ako komplexný rozvoj danej jednotky sociálnej
organizácie priestoru, ktorý je charakterizovaný zvyšovaním miery jej inštitucionalizácie.
Proces inštitucionalizácie regiónu do veľkej miery závisí od vzťahu obyvateľstva k tejto
priestorovej jednotke, teda od danej miery regionálneho povedomia. V príspevku bude
diskutovaná problematika regionálneho povedomia a jeho vplyvu na proces
inštitucionalizácie regiónu, resp. na proces vývoja jeho spoločenského významu. V texte
budú tiež prezentované príklady empirických výskumov miery regionálneho povedomia.

Kľúčové slová:
regionálne povedomie, inštitucionalizácia regiónu, regionálna identita, organizácia priestoru

Abstract:
We should consistently distinguish between the terms regional development and
development of the region when handling social sciences terminology. Development of the
region should be viewed in a wider context than just as a general socioeconomic
development in a given territory or area. We should also understand it as a comprehensive
development of the unit of social organization of space, which is characterized by increasing
of the degree of institutionalization of such unit. The process of institutionalization of the
region is heavily dependent on the relationship of the population to a given spatial unit, i.e.
on the degree of regional consciousness. In the contribution the issue of regional
consciousness and its impact on the process of institutionalization of the region is discussed.
Some examples of empirical research on the degree of regional consciousness are also
presented in the text.

Key words:
regional consciousness, institutionalization of the region, regional identity, organization of
space

Úvod
Región v rozvoji spoločnosti, spoločnosť v rozvoji regiónu. Regionálne konštruovaná
spoločnosť, sociálne konštruovaný región. Dva páry slovných spojení, ktoré vyjadrujú
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vzájomný vzťah medzi spoločnosťou a priestorom. Na jednej strane vyjadrujú vplyv regiónov
na formovanie osobných identít jednotlivcov a identít daných spoločností ako takých, na
strane druhej skutočnosť, že priestor je štrukturovaný a organizovaný spoločnosťou. Dve
strany jednej mince, ktorú môžeme nazvať i nutným vzťahom priestor-spoločnosť. Tento
vzťah sa odráža v zložitej regionálnej štruktúre sveta, geografický priestor je nasýtený
nespočetným množstvom regiónov. Nazývame ich rôzne - obce, provincie, štáty,
makroekonomické regióny, euroregióny, kraje, svetadiely a podobne. Sociálna organizácia
priestoru zahŕňa obrovský počet regionálnych jednotiek, pričom je každá z nich
charakteristická vlastnou špecifickou ''biografiou''. Tú nazývame i procesom
inštitucionalizácie regiónu [Paasi, 1986, 2002, 2009]. Proces inštitucionalizácie regiónu
odzrkadľuje vzájomný dialektický vzťah medzi dvoma základnými dimenziami regionálnej
identity - regionálnym povedomím a identitou regiónu [Paasi, 1986, Nikischer, 2014a]. Práve
tento vzťah, ktorého výsledkom je rozvoj či úpadok regiónu ako jedinečnej entity, bude
v nasledujúcich riadkoch predmetom diskusie. ''Rozvoj regiónu'' tak nebude chápaný iba ako
všeobecný socioekonomický rozvoj v určitej oblasti, ale ako rozvoj danej jednotky sociálnej
organizácie priestoru, ktorý je charakterizovaný zvyšovaním miery jej inštitucionalizácie.
V prvej časti príspevku bude zo sociálno-konštruktivistickej perspektívy predstavený
koncept regiónu a regionálnej identity. Diskusia bude ďalej zameraná na regionálne
povedomie ako jednu z hlavných dimenzií regionálnej identity, na jeho vzťah s identitou
regiónu a jeho pozíciu v rámci procesu inštitucionalizácie daného regiónu. V druhej časti
state budú v krátkosti prezentované príklady empirických výskumov miery regionálneho
povedomia.

Región, regionálna identita, regionálne povedomie
Región ako sociálna konštrukcia
Aby ľuďom dával komplexný svet zmysel, aby sa v ňom dokázali orientovať, aby si
v ňom našli svoju pozíciu a nadobudli tak pocit ontologického bezpečia [viď Giddens, 1990],
kladú v rôznych sférach spoločenského života hranice, kategorizujú. Tomuto procesu sa
nevyhol ani geografický priestor, i on je dnes štruktúrovaný spleťou sociálne konštruovaných
hraníc. Či už tieto majú symbolický alebo fyzický, materiálny charakter, jedno majú spoločné
- majú pôvod vo vedomí jednotlivcov, resp. spoločnosti. A tak ako sa v hlavách ľudí zrodia,
môžu i zaniknúť. Keď hospodár prikúpi k svojmu statku susedov pozemok, zbúra plot a pôdu,
ktorá predtým patrila ''tomu druhému'', považuje za svoju. Podobne vznikajú a zanikajú
hranice obcí, štátov, ba dokonca i fyzicko-geografických regiónov - iba nedávno na vyšší
stupeň inštitucionalizácie poskočil tzv. Južný oceán, svetový oceán bol preložený ďalšou
hranicou, a to napriek tomu, že jeho fyzický charakter sa nijako zásadne nezmenil. Aj
samotný svetový oceán je sociálne konštruovaným regiónom - spoločnosť ho vymedzila,
dala mu názov, prisúdila konkrétne významy. Primordiálne, naturálne dané hranice a regióny
v kontinuálnom geografickom priestore neexistujú, lenže v takomto priestore by spoločnosť
pravdepodobne nemohla efektívne fungovať, preto konštruuje hranice vlastné.
Sociálno-konštruktivistický pohľad na regióny je v posledných dekádach už pomerne
rozšírený [viď napr. Dekker Linnros, Hallin, 2001, Häkli, 2008, Del Biaggio, 2010 a mnohí
ďalší], proces štruktúrovania geografického priestoru spoločnosťou však dodnes zostáva
nedostatočne prebádaný a značne nepochopený. Jeho konzekvencie sú pritom
všadeprítomné, pretože i keď sú regióny abstraktnými entitami, ich existencia sa zhmotňuje
vo forme rôznorodej nadväzujúcej materiálnej infraštruktúry a formálnych i neformálnych
inštitúcií, taktiež sa zásadným spôsobom prejavuje v činnosti ľudí [Raagmaa, 2002]. Aj preto
je v oblasti regionálneho rozvoja venovaná problematike regionálnej identity stále väčšia
pozornosť [napr. Amdam, 2002, Raagmaa, 2002, Adam, 2003]. Tá sa zameriava buď na
mieru regionálneho povedomia ako jeden z faktorov determinujúcich endogénny rozvojový
potenciál regiónu alebo na image regiónu ovplyvňujúci predajnosť konkrétnych
''regionálnych'' produktov.
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To, v akom regióne žijeme, nepochybne vplýva na výšku našich reálnych príjmov
a kvalitu života všeobecne. A naopak, my ako obyvatelia daného regiónu zas ovplyvňujeme
to (i keď často nevedome), v akom regióne žijeme. Formujeme identity našich regiónov, a to
nielen z pohľadu ich ekonomickej výkonnosti či kvality životného prostredia, ale
predovšetkým po stránke elementárnej podstaty týchto entít - formujeme ich priestorový,
inštitucionálny a symbolický tvar. Napokon, priestor je organizovaný spoločnosťou, jednotky
spoločenskej organizácie priestoru, regióny, sú sociálnymi konštrukciami. ''Biografia''
konkrétneho regiónu, tj. charakter procesu jeho inštitucionalizácie, je tak determinovaná
vývojom spoločnosti. Správne pochopenie teórie inštitucionalizácie regiónov vyžaduje
detailnejšie poznanie dnes už pomerne široko známeho Paasiho [1986] konceptu regionálnej
identity.
Koncept regionálnej identity
Paasi [1986, 2002] rozlišuje dve hlavné dimenzie regionálnej identity, regionálne
povedomie a identitu regiónu (obr. 1). Regionálne povedomie Paasi [2003] vníma ako
mnohomierkovú identifikáciu ľudí s tými inštitucionálnymi praktikami, diskurzom
a symbolikou, ktoré sú vyjadrením ''štruktúr očakávaní'', inštitucionalizovanými ako súčasť
procesu, ktorý nazývame ''región''. Inými slovami, regionálne povedomie jednotlivca je
definované ako komplex vzťahov k regiónom rôznych geografických mierok. Región pritom
môžeme zo sociálno-konštruktivistickej perspektívy definovať ako jednotku spoločenskej
organizácie priestoru na danom (avšak nie nulovom) stupni inštitucionalizácie [Nikischer,
2014a]. Ľudia sa spravidla súčasne identifikujú s niekoľkými regiónmi rôznych geografických
mierok (napr. so svojou obcou, tradičným regiónom, okresom, štátom, Európou a pod.),
zároveň sa však často súčasne identifikujú s viacerými regiónmi jednej geografickej úrovne,
jedného typu (napr. s obcou svojho súčasného bydliska a zároveň so svojou rodnou obcou).
Samozrejme, s každým sa identifikujú v inej miere [Nikischer, 2014b].

Obr. 1: Hlavné dimenzie regionálnej identity
Zdroj: Paasi [1986], vlastné úpravy

Náš vzťah ku konkrétnym regiónom je daný našou osobnou biografiou, našou životnou
dráhou [Paasi, 2002]. Formuje sa počas celého nášho života, kontinuálny proces formovania
identity nazývame aj identifikáciou. Možno predpokladať, že regionálna identita jednotlivca
(regionálne povedomie) je najvýraznejšie formovaná v období neskoršej adolescencie [viď
Erikson, 1956], keď každá osobnosť prechádza radom biologických, kognitívnych a
sociálnych zmien [Bosma, Koops, 2004]. Potvrdenie tejto hypotézy by však vyžadovalo ďalší
intenzívny empirický výskum. Výskum identifikácie s regiónmi by mal mať interdisciplinárny
charakter, predovšetkým by mal spájať znalosti sociálno-psychologické a sociálnogeografické [Masso, 2010]. Sociálno-psychologický pohľad na problematiku identifikácie nás
obohacuje o poznanie, ako jednotlivci vnímajú svoju pozíciu v spoločnosti a v sociálnych
skupinách [viď Burke, Stets, 2009], regionálne spoločnosti nevynímajúc [Nikischer, 2013a].
Na poli geografie sa zas sústreďuje výskum regiónov a sociálnej organizácie geografického
priestoru. Okrem celoživotného procesu formovania regionálnej identity človeka označujeme
ako (regionálnu) identifikáciu i konkrétny akt, keď sa v rámci danej situácie identifikujeme
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(stotožníme) s príslušným regiónom, resp. regionálnou spoločnosťou (podobne vnímajú
''identifikáciu'' Brubaker a Cooper [2000]). Takýchto situácií môže byť nespočetné množstvo,
už len v rámci medziľudskej komunikácie vyjadrujeme svoju regionálnu identitu niekoľkokrát
týždenne. Jeden z príkladov takejto identifikácie v rámci komunikácie bude neskôr
predstavený i v ďalšej kapitole prezentovanej state.
Druhá dimenzia regionálnej identity, ktorú Paasi [1986, 2002] nazýva identitou regiónu,
predstavuje tie prírodné a kultúrne prvky regiónu (spolu s charakterom regionálnej
spoločnosti), ktoré slúžia v spoločenskej praxi k rozlíšeniu konkrétneho regiónu od ostatných.
Identitu regiónu tak možno považovať za ''osobnú identitu'' danej jednotky spoločenskej
organizácie priestoru, pričom je táto daná unikátnou kombináciou prírodných a kultúrnych
prvkov regiónu a ich špecifickou vzájomnou konfiguráciou, na ktorú je naviazaný konkrétny
spoločenský význam [Nikischer, 2014b]. V rámci identity regiónu Paasi [1986] ďalej rozlišuje
subjektívnu a objektívnu identitu. Objektívnu identitu regiónu predstavuje jeho klasifikácia
v rámci rôznych vedeckých disciplín, ide teda o obraz regiónu v odbornej literatúre.
Samozrejme, aj vo vedeckom výskume je vždy prítomný prvok subjektivity, slovné spojenie
''objektívna identita'' by sme preto nemali chápať ako vyjadrenie jedinej správnej, resp. pravej
identity regiónu, ale skôr ako výraz toho, že niektoré charakteristiky regiónu je možné
exaktne merať a vyhodnocovať a na základe nich región klasifikovať (napr. počet obyvateľov,
priemerný príjem domácnosti, ročný úhrn zrážok a pod.) [Nikischer, 2013b]. Subjektívnu
identitu regiónu predstavuje jeho image, teda obraz regiónu v očiach spoločnosti (mysliach
ľudí). Paasi [1986] tiež rozlišuje ''image zvnútra'' a ''image zvonku''. Image zvnútra má región
medzi svojimi obyvateľmi, image zvonku zas predstavuje obraz regiónu v očiach
mimoregionálnej spoločnosti. Vo všeobecnosti platí, že image zvnútra je viac ''objektívny''
ako image zvonku (tzn. je do menšej miery tvorený tzv. imaginárnymi geografiami), pretože
obyvatelia regiónu prichádzajú do užšieho kontaktu s pozorovateľnou realitou regiónu, teda
s tým, čo býva v kriticko-realistickej terminológii nazývané ''empirickým'' [Sayer, 2000].
Vzájomný dialektický vzťah regionálneho povedomia a identity regiónu
Medzi oboma dimenziami regionálnej identity, regionálnym povedomím a identitou
regiónu, existuje vzájomný dialektický vzťah, ktorý sa odráža v charaktere procesu
inštitucionalizácie regiónu. Platí, že regionálne povedomie je zdrojom i produktom identity
regiónu a opačne. Pri zmenách v identitách regiónov dochádza k zmenám v regionálnom
povedomí obyvateľov a naopak [viď aj Bourgeois, Bourgeois, 2005, Del Biaggio, 2010]. Ak
sa napr. obyvatelia regiónu neidentifikujú s jeho aktuálnou identitou (vo vzťahu k regiónu
existuje nízka miera regionálneho povedomia), skôr či neskôr sa tento stav prejaví v zmene
tejto identity. Inými slovami, pokiaľ nemajú obyvatelia k aktuálnej podobe svojho regiónu
vzťah, môžeme očakávať, že postupne dôjde k transformácii tohto regiónu, prípadne k jeho
úplnému zániku. Reciprocita vzťahu regionálne povedomie - identita regiónu spočíva v tom,
že identita regiónu predstavuje platformu, na základe ktorej je formované regionálne
povedomie jednotlivca [Nikischer, 2014a].
Ako už bolo naznačené, vyššie spomínaný vzťah sa premieta v charaktere procesu
inštitucionalizácie regiónu, teda v biografii tejto entity. Proces inštitucionalizácie konkrétneho
regiónu môžeme graficky znázorniť aj ako krivku vyjadrujúcu vývoj miery jeho
inštitucionalizácie v čase (obr. 2). Miera inštitucionalizácie je pritom daná stupňom vývoja
jednotlivých tvarov regiónu (územného, symbolického a inštitucionálneho tvaru [Paasi,
1986]) a mierou ich ukotvenia vo vedomí širšej spoločnosti. Samotný proces
inštitucionalizácie regiónu pozostáva z fáz jeho inštitucionalizácie (v istom zmysle
zvyšovania spoločenskej relevancie) a deinštitucionalizácie (znižovania spoločenskej
relevancie) [viď aj Paasi, 1991]. O druhej fáze inštitucionalizácie, ktorá nasleduje po fáze
deinštitucionalizácie už môžeme hovoriť aj ako o re-inštitucionalizácii. Proces
inštitucionalizácie regiónu môžeme označiť za kompletne zavŕšený až po zániku príslušného
regiónu. Zánik regiónu znamená, že vo vzťahu k tejto priestorovej jednotke už neexistuje
žiadne regionálne povedomie a zároveň tento región úplne vymizol z vedomia jednotlivých
členov spoločnosti. V priebehu dejín už zaniklo množstvo regiónov, o ktorých niekdajšej
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existencii nemáme ani len potuchy, nie sú zdrojom žiadneho regionálneho povedomia a ich
identita nie je ukotvená vo vedomí ľudí. Ďalšie regióny zas prešli výraznou
deinštitucionalizáciou, došlo k výraznému poklesu ich spoločenského významu. Napriek
tomu ich však nemožno označiť za zaniknuté regióny, pretože sú naďalej ukotvené vo
vedomí spoločnosti a v niektorých prípadoch dokonca stále predstavujú zdroj regionálneho
povedomia určitej miery. V prípade týchto regiónov tak neustále pretrváva teoretická
možnosť ich re-inštitucionalizácie (viď príklad Československa). Každopádne je z pohľadu
vedecko-výskumnej praxe vždy vhodnejšie hovoriť o priestorových jednotkách na
vyššom/nižšom stupni inštitucionalizácie než o tom, ktorý konkrétny geografický priestor ešte
(už) možno klasifikovať ako región, a ktorý už (ešte) za región považovať nemožno.

Obr. 2: Príklad grafického znázornenia procesu inštitucionalizácie regiónu
Zdroj: vlastné spracovanie

S ohľadom na povahu vzťahu regionálne povedomie - identita regiónu rozoznávame dve
základné varianty vzniku regiónu. Pokiaľ dochádza k postupnej inštitucionalizácii
regionálneho povedomia obyvateľstva a regionálne povedomie iniciuje vznik identity regiónu,
hovoríme o vzniku regiónu ''zdola''. Výraz ''zdola'' má naznačiť skutočnosť, že identita
takéhoto regiónu vznikla bez zásadného zásahu ''zhora'', teda bez zásahu politických či
iných elít. Vznikla odspodu, ''od ľudu'', postupnou inštitucionalizáciou priestorovo
lokalizovaných rutín, praktík a spôsobov života (resp. kultúry vlastnej obyvateľstvu žijúcemu
v určitej oblasti všeobecne) [Nikischer, 2014a]. Zdola napríklad vznikla väčšina národných
štátov, Slovensko či Česko nevynímajúc. Je však nutné si uvedomiť, že aj v rámci procesu
inštitucionalizácie regiónu vznikajúceho zdola spravidla dochádza k istým zásahom ''zhora''.
Za skokovitým zvýšením (i znížením) miery inštitucionalizácie daného regiónu zvyčajne stojí
rozhodnutie, ktoré prišlo ''zhora''. Avšak tento prechod regiónu na vyšší stupeň
inštitucionalizácie je podmienený v tej chvíli už prítomným regionálnym povedomím
obyvateľstva príslušnej intenzity. Rozhodnutie ''zhora'' v podstate predstavuje iba formálny
krok, ktorý reaguje na existenciu regionálneho povedomia. Príkladom môže byť priradenie
administratívno-správnych funkcií kultúrnemu regiónu, ktorý ich predtým nemal, vznik štátu
z pôvodne autonómneho územia, osamostatnenie časti obce podmienené referendom a pod.
[Nikischer, ibid.].
Vznik regiónu ''zhora'' predstavuje opačný prípad, keď je najprv určitým zásahom (napr.
politickým rozhodnutím) ustanovená identita regiónu a samotné regionálne povedomie je
formované až následne, na základe tejto identity. V dobe vzniku identity regiónu však
neexistovalo. Môžeme nájsť veľa príkladov regiónov, ktoré vznikli zhora, ide napr. o mnohé
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postkoloniálne krajiny a administratívno-správne regióny, pri ktorých teritoriálnej delimitácii
nebol braný (takmer) žiadny ohľad na už existujúce regionálne identity či inštitucionalizované
zvyky, rutiny a praktiky. Známym príkladom regiónu, ktorý vznikol zhora je aj Európska únia
[viď Karolewski, 2011]. Jej pretrvávajúcu nestabilitu, keď nad ňou neustále visí Damoklov
meč dezintegrácie, možno z veľkej časti pripísať ešte stále veľmi slabému európskemu
povedomiu. Pamätajme však na to, že regióny zvyčajne nevznikajú výlučne zhora alebo
zdola, spravidla sú do istej miery zastúpené oba ''smery'' (aj ''od povedomia k identite
regiónu'', aj ''od identity regiónu k povedomiu''), i keď jeden z nich je častokrát v prvotnej fáze
existencie regiónu výrazne dominantný. Habermas [1998] hovorí v prípade štátov o vývoji
''od národa k štátu'' (vznik zdola) a ''od štátu k národu'' (vznik zhora). Štáty vznikajúce zhora
môžu byť z dlhodobého hľadiska stabilné iba v prípade, ak sa v nich podarí sformovať
regionálne povedomie (v tomto prípade môžeme hovoriť aj o štátnom povedomí), ktorého
intenzita presahuje určitú kritickú mieru. Hladina tejto kritickej miery je z pohľadu jednotlivých
štátov, resp. regiónov všeobecne variabilná a závisí najmä od relevancie iných typov
kolektívnych identít (najmä náboženskej a národnej) v príslušnom regionálnom kontexte.
Štyri tvary regiónu
Celý proces inštitucionalizácie daného regiónu je pochopiteľne odrazom nepretržitých
impulzov ''zdola nahor'' a ''zhora nadol'', ktoré predstavujú dialektický vzťah medzi
regionálnym povedomím a identitou regiónu. Podľa Paasiho [1986, 2002] pozostáva región
zo štyroch ''tvarov'', ktoré sú v priebehu procesu inštitucionalizácie regiónu neustále
formované a pretvárané. Jedným z týchto tvarov je územný tvar regiónu. Regióny na nižšom
stupni inštitucionalizácie majú spravidla menej vyvinutý územný tvar, ich hranice sú častokrát
nejasné a jednotlivcami vnímané rozdielne (napr. niektoré národopisné regióny Česka).
Regióny na vyššom stupni inštitucionalizácie sú naopak charakteristické presnou
teritoriálnou delimitáciou, majú jasný a zreteľný územný tvar (štáty, obce a pod.). Územný
tvar regiónov vznikajúcich zdola vychádza z lokalizácie daných sociálnych praktík, danej
kultúry. Prostredníctvom regiónov vznikajúcich zhora sú dané sociálne praktiky naopak
lokalizované v rámci príslušného územia. V prípade regiónov, v rámci ktorých nefunguje
teritoriálna administrácia, je vhodnejšie hovoriť o tvare priestorovom než o tvare územnom.
Nie všetky regióny totiž možno označiť za teritoriálne (tj. územné) celky, niektoré sú iba
priestorovými jednotkami [Paasi, 2009]. V rámci teritória dochádza k prejavom teritoriality,
ktorú možno definovať ako snahu jednotlivcov alebo skupín ovplyvňovať a kontrolovať ľudí,
javy a vzťahy prostredníctvom dosiahnutia kontroly a dominancie nad určitým geografickým
priestorom [Sack, 1986]. A práve teritoriálna administrácia (v zmysle územno-správnych
orgánov a ich aktivít) vždy do určitej miery kontroluje a ovplyvňuje sociálne procesy
odohrávajúce sa v presne ohraničenom geografickom priestore [Nikischer, 2014b]. Existujú
regióny, ktoré sa nesnaží nikto systematicky ovládať či kontrolovať, nie je v nich
inštitucionalizovaný prvok teritoriality, preto tieto regióny nemajú ''územný'', ale skôr iba
''priestorový'' tvar. K zmenám v územných tvaroch regiónov dochádza neustále, mení sa
územný tvar štátov, krajov, obcí, ale aj kultúrnych a nezriedka i fyzickogeografických
regiónov (viď príklad ''regionalizácie'' svetového oceánu). Zmeny hraníc regionálnych
jednotiek samozrejme bezprostredne súvisia aj so zmenami v regionálnom povedomí
obyvateľov. Vzťah obyvateľov k jednotlivým regiónom mení ich územné tvary a zároveň je
sám pretváraný pod vplyvom zmien v sociálnej organizácii priestoru.
Ďalším tvarom regiónu je jeho symbolický tvar. Ten reprezentuje región v rôznych
sférach spoločenského života [Paasi, 2002]. Tak ako je najdôležitejším symbolom človeka
jeho meno, za najdôležitejší symbol každého regiónu možno považovať jeho názov
[Raagmaa, 2002, Simon, Huigen, Groote, 2010, Nikischer, 2013b]. Názov regiónu zastupuje
región v rámci medziľudskej komunikácie. Konceptuálna obsahová analýza, pri ktorej
sledujeme frekvenciu výskytu názvu regiónu v rámci rôznych foriem komunikácie,
predstavuje i jednu zo základných metód skúmania miery inštitucionalizácie regiónu [viď
napr. Simon, Huigen, Groote, 2010]. Pokiaľ sa obyvatelia regiónu s jeho názvom
neidentifikujú, spravidla dochádza k jeho zmenám (prípad Kraja Vysočina). O názvy regiónov
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sa častokrát vedie tvrdý boj, a to najmä v sociokultúrne heterogénnych regiónoch. Ostatne,
názov regiónu do veľkej miery determinuje náš vzťah k nemu a mnohokrát značne
ovplyvňuje to, či región považujeme za ''svoj'' a identifikujeme sa s ním. Predmetom sporov
môžu byť i exonymá, ktoré taktiež dotvárajú symbolický tvar regiónu a reprezentujú ho
v zahraničí. V českej geografickej obci sa dnes napr. vedie živá diskusia o anglickom tvare
názvu krajiny (Czech Republic/Czechia). Symbolický tvar regiónu zahŕňa i ďalšie elementy,
tie môžu mať neživý, materiálny charakter (výrazné vrchy, spektakulárne budovy), alebo ich
môžu predstavovať známe ľudské bytosti či typickí zástupcovia živočíšnej a rastlinnej ríše
(speváci, politici, významní kultúrni dejatelia, druh stromu a pod.). Symbolmi môžu byť i
rôzne kultúrne špecifiká - spôsoby života, festivaly, typické produkty regionálnej gastronómie,
ľudové kroje, veľtrhy atď. [Raagmaa, 2002]. Náš vzťah k danému regiónu je samozrejme do
značnej miery ovplyvnený tým, ako sa stotožňujeme s jeho ''symbolmi''. Symbolický tvar
možno vnímať aj v širšom zmysle ako súbor významov, ktorého nositeľom je daný región.
Paasi [1986, 2002] rozoznáva i inštitucionálny tvar regiónu, ktorý pomáha udržiavať jeho
symbolický a územný tvar. Inštitucionálny tvar je teda ''údržbárom'' regionálnej identity,
zaisťuje jej reprodukciu v čase. Pomocou inštitucionálneho tvaru je realizovaná priestorová
socializácia jednotlivcov, počas ktorej je formované ich regionálne povedomie [Paasi, 2001].
K priestorovej socializácii, ktorej výsledkom je reprodukcia regionálnej identity, dochádza aj
prostredníctvom tzv. pedagogiky priestoru [Newman, Paasi, 1998, Palmeiro Pinheiro, 2009,
Nikischer, 2014b]. Jej realizátormi sú formálne regionálne organizácie, najmä médiá a školy.
K inštitucionálnemu tvaru regiónu patria i ďalšie formálne (napr. vládne organizácie, kluby,
knižnice, dobrovoľnícke združenia) a neformálne inštitúcie (praktiky, rutiny, priateľstvá,
podnikateľské kontakty, spoločné hodnoty a pod.) [Raagmaa, 2002]. Posledný, štvrtý ''tvar''
regiónu má odlišný charakter ako predchádzajúce tvary, Paasi [2009] o ňom hovorí ako
o ''uznávanej úlohe'' regiónu. Tento tvar môžeme vnímať ako formálny status regiónu
(formálnu spoločenskú funkciu regiónu, spoločenskú ''hodnosť''), ktorý je všeobecne
uznávaný (región ako štát, štatistický región, obec, región cestovného ruchu a pod.).
V podstate sa jedná o sociálnu akceptáciu daného regiónu ako súčasti príslušného
regionálneho systému.
Spomínané tvary regiónu sú počas celého procesu inštitucionalizácie regiónu vo
vzájomnej interakcii. Miera inštitucionalizácie regiónu je daná práve vyvinutosťou jeho
štyroch tvarov. Jednotlivé tvary regiónu vplývajú na vzťah obyvateľov k nemu, obyvatelia
regiónu zase formujú región a jeho tvar(y). V nasledujúcej kapitole bude prezentované, ako
možno takýto vzťah obyvateľov k regiónu skúmať, merať.

Príklady výskumu regionálneho povedomia
Mieru regionálneho povedomia (mieru spätosti obyvateľstva s regiónom, resp. intenzitu
vzťahu obyvateľstva k regiónu) možno vo všeobecnosti skúmať dvomi spôsobmi. Buď sa ľudí
na ich vzťah k regiónu priamo opýtame, tj. zisťujeme mieru povedomia pomocou ich
dotazovania, alebo pozorujeme prejavy ich regionálneho povedomia v rámci daných činností,
aktivít.
V európskych krajinách bývajú v pravidelných intervaloch realizované extenzívne
sociologické prieskumy, v ktorých sú respondenti dotazovaní aj ohľadom ich vzťahu k daným
regiónom. Takéto prieskumy bývajú realizované v rámci Eurobarometra alebo
medzinárodného výskumného programu ISSP. Údaje z týchto prieskumov poskytujú na
úrovni národných populácií množstvo hodnotných informácií týkajúcich sa miery
regionálneho povedomia obyvateľstva, a to zvyčajne na úrovni vzťahu obyvateľov k obci,
subštátnemu regiónu, štátu a Európe (prípadne EÚ). Na základe dát z Eurobarometra 73.3
[European Commission, 2012] bol vytvorený obr. 3, ktorý zobrazuje mieru lokálneho (vzťah
obyvateľov k obci), regionálneho (v zmysle vzťahu obyvateľov k subštátnym regiónom)
a štátneho povedomia (vzťah k štátu) obyvateľov jednotlivých krajín EÚ. Respondenti
v jednotlivých krajinách EÚ odpovedali v rámci Eurobarometra 73.3 na otázku, do akej miery
sa cítia byť spätí so svojou obcou, regiónom, krajinou a Európskou úniou (miera európskeho
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povedomia nie je na obr. 3 znázornená). Otázka podobného znenia bola položená
i respondentom prieskumu ISSP 2003 [ISSP Research Group, 2012]. Z príslušných dát
vychádza obr. 4, ktorý zobrazuje regionálne disparity v miere štátneho povedomia v Česku
a na Slovensku.

Obr. 3: Miera regionálneho povedomia a relevancia regionálnej identity pre sociálnu
kategorizáciu v jednotlivých štátoch EÚ
Zdroj: European Commission [2012], Nikischer [2014b]

V decembri 2013 bol na území Slovenska na reprezentatívnej vzorke 1032
respondentov realizovaný prieskum [Focus, 2013], v rámci ktorého respondenti odpovedali
na otvorenú otázku v znení: „V akom regióne žijete?“ Väčšina respondentov sa identifikovala
s tradičnými regiónmi Slovenska a nie so samosprávnymi krajmi, i keď v tomto smere
existovali medzi jednotlivými krajmi a tradičnými regiónmi pomerne významné rozdiely (obr.
5). Samosprávne kraje sú veľkou časťou slovenskej spoločnosti považované za umelé
konštrukcie a zdá sa, že ani 18 rokov od svojho vzniku ''zhora'' nepredstavujú významný
zdroj regionálneho povedomia. Práve nízka miera identifikácie obyvateľstva s celkami
súčasného územnosprávneho členenia je jedným z dôvodov častých diskusií na tému jeho
zmien. Nízka miera identifikácie obyvateľov Slovenska so samosprávnymi krajmi bola
potvrdená i v rámci hĺbkových rozhovorov so starostami viacerých severoslovenských obcí
[Nikischer, 2014c]. Intenzívne hĺbkové rozhovory predstavujú ďalšiu z vhodných metód
výskumu regionálneho povedomia, najmä pokiaľ sa zameriavame na regionálne povedomie
konkrétnych jednotlivcov. Avšak v prípade, že podobné rozhovory vedieme s osobami, ktoré
majú široký prehľad o ľuďoch a dianí v danom regióne, môžeme získať cenné informácie aj
o základných rysoch regionálneho povedomia danej regionálnej spoločnosti.
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Obr. 4: Vzťah obyvateľov českých a slovenských regiónov NUTS III k svojmu štátu
Zdroj: ISSP Research Group [2012], Nikischer [2013a]

Obr. 5: Identifikácia obyvateľov s danými typmi regiónov podľa jednotlivých krajov
Slovenska
Zdroj: Focus [2013], Nikischer [2014c]

Ako už bolo spomenuté, okrem priameho pýtania (dotazovania) sa ľudí na ich vzťah
k regiónu môžeme regionálne povedomie skúmať i pomocou pozorovania, pri ktorom
sledujeme jeho prejavy v rámci ľudskej činnosti. Na prelome rokov 2012 a 2013 som napr.
sledoval, do akej miery sa obyvatelia jednotlivých obcí Žilinského a Prešovského kraja
identifikujú so svojimi obcami na webových sociálnych sieťach [Nikischer, 2014d].
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Skonštruoval som ukazovateľ miery lokálneho povedomia (ukazovateľ intenzity vzťahu
k obci, ďalej aj ako ''URP''), ktorý bol daný ako percentuálny podiel obyvateľov obce, ktorí
manifestujú svoju lokálnu identitu vo svojom osobnom profile (na webovej sociálnej sieti
Facebook, v kolonke ''žije v'') na obyvateľoch obce ovládajúcich prácu s internetom.
Obyvatelia jednotlivých obcí sa so svojou obcou identifikovali v rozdielnej miere, priestorovú
diferenciáciu miery lokálneho povedomia na základe ukazovateľa URP na úrovní obcí
Žilinského kraja zobrazuje obr. 6 (čím vyššia hodnota ukazovateľa, tým vyššia miera
lokálneho povedomia v obci).

Obr. 6: Miera lokálneho povedomia v obciach Žilinského kraja
Zdroj: Nikischer [2014d]

Zhrnutie
Miera regionálneho povedomia nezohráva dôležitú úlohu iba ako jeden z ''mäkkých''
faktorov regionálneho rozvoja, závisí od nej i ďalší rozvoj/úpadok regiónu ako jedinečnej
entity. Pokiaľ sa obyvatelia so svojím regiónom neidentifikujú, nemajú k nemu vzťah, je viac
než pravdepodobné, že časom dôjde k transformácii jeho identity, príp. až k jeho úplnému
zániku. Vzťah ľudí k príslušným regiónom určuje tvár sociálnej organizácie priestoru, regióny
zas významne ovplyvňujú formovanie osobných identít jednotlivcov. Dôležitá je úloha
regiónu v rozvoji danej spoločnosti, rozhodujúca je úloha spoločnosti v rozvoji daného
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regiónu. Výskum regionálneho povedomia je preto nevyhnutnou súčasťou štúdia regiónov
ako unikátnych jednotiek sociálnej organizácie priestoru. Niekoľko príkladov jeho realizácie
bolo prezentovaných i v predošlom texte.
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Projekt Dunaj-Odra-Labe – vliv na rozvoj regionu
Project Danube-Oder-Elbe – impact on development
of the region
Josef Novák

Abstrakt:
Příspěvek se zabývá živě diskutovaným projektem vybudování vodního koridoru DunajOdra-Labe. Vyzdvihuje výhodnost tohoto druhu přepravy, porovnává síť vodních cest např.
v Německu, jejich přínos pro přilehlé regiony nejen z hlediska národohospodářského, ale
i jeho vlivu na životní prostředí, a v neposlední řadě i na rekreačně - turistický rozvoj regionů.
Současně hodnotí přínos projektu z hlediska mezinárodních obchodních vztahů ČR
a očekávaných směrů jejich budoucího vývoje.

Klíčová slova:
region, rozvoj, vodní koridor, oblast, vliv, ekonomický přínos, životní prostředí

Abstract:
The paper deals with live-discussed project to build water corridor Danube-Oder-Elbe.
It highlights the advantages of this kind of transport, compares network of waterways for
example in Germany, their contribution to the adjacent regions, not only in terms of the
national economy, but also its impact on the environment, and last but not least, the
recreational - tourist development of the regions. Presents value of benefits of the project in
terms of international trade relations of the Czech Republic and directions of their future
development.

Key words:
region, development, water corridor, region, impact, economic benefits, environment

Úvod
Dopravní logistika zaznamenala v posledních desetiletích neuvěřitelný rozvoj. Jako
nepostradatelný nástroj rozvoje světového obchodu v epoše gradující světové globalizace je
v popředí všech ekonomik, všech států zabývajících se perspektivou svých ekonomik
a v důsledku toho i s předpokládaným stavem dopravních cest a prostředků
Na světě existuje jen velmi málo projektů, o kterých by se snilo a neúspěšně jednalo tak
dlouho, jako je projekt výstavby vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe. Česká republika je
jednou z mála evropských zemí, která nemá bezprostřední kontakt s mořem.
Je proto více než zarážející, že v době, kdy se uvažuje o rozšíření a modernizaci
osvědčených světových vodních koridorů, kterými jsou Suezský nebo Panamský průplav,
v době, kdy Polsko ze strategických důvodů připravuje plány na zkrácení vodní cesty
z Vislanského zálivu prokopáním průplavu v 70 km poloostrovu Viselské kose (Baltijskaja
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Kosa), aby zamezilo nebezpečí blokace Kaliningradského zálivu Ruskem, není síly
k zahájení realizace stejně strategicky důležitého vodního díla, jako je Dunaj – Odra – Labe.
Navíc k tomu, vývoj posledních několika desetiletí stávající možnosti Stalo se tak nejen
v důsledku Poslední vývoj jako politický, tak i ekonomický v Evropě zdůrazňuje nutnost se
urychleně projektem D-O-L zabývat. S ohledem na délku možné realizace projektu je
skutečně nejvyšší čas.
V tomto příspěvku bude metodou rešerše, deskripce a komparace bude poukázáno na
přínos daného projektu nejen na ekonomiku ČR, ale především na přilehlé moravské
regiony. Hypoteticky lze tvrdit, že realizace dávného projektu, s přispěním nejnovějších
poznatků vědy a techniky, bude maximálním přínosem pro regiony sousedícími s koridorem
D-O-L ve všech směrech, ekonomicky, sociálně, kulturně a demograficky.
Cílem tohoto příspěvku bude na základě získaných poznatků a argumentů maximálně
podpořit urychlené zahájení konkrétních prací na projektu vodního koridoru Dunaj – Odra –
Labe a v co největší míře tak přispět k dalšímu perspektivnímu rozvoji přilehlých, hlavně
moravských, regionů.

Mezinárodní vodní koridor Dunaj – Odra – Labe
Historie projektu
Záměr vybudovat propojení mezi Dunajem, Odrou a Labem je starý již několik století.
Vychází jednak z dokonalé znalosti přírodních podmínek kde Jižní Čechy a Morava
(Vysočina a Moravská brána) tvoří vodní předěl vodních toků směřujících na jednu stranu do
Severního a Baltského moře, na druhou stranu do Černého moře. Jednotlivé řeky v těchto
povodích byly používány pro dopravu zboží již ve středověku. Nicméně první vážný záměr
vznikl za vlády císaře Karla IV., který se snažil najít vhodné propojení po vodě do belgických
Brugg. Dalším pokusem lze nazvat rozhodnutí moravského zemského sněmu z roku 1653,
kdy bylo rozhodnuto o splavnění řeky Moravy. Již v té době se uvažovalo i o případném
propojení řeky Moravy s Odrou. Plány však nebyly úspěšně realizovány, neboť jejich
uskutečnění boje s tureckou invazí do Evropy.
Nově pak přichází téma splavnění a propojení vodních toků v době vysokého stupně
industrializace Rakousko – Uherska. V roce 1873 byl dokonce Vídeňským sněmem schválen
projekt výstavby vodního kanálu, na který byly již dokonce vyčleněny finanční zdroje.
Nicméně projekt, i když nebyl zavržen, nebyl realizován, neboť mu vznikla mimořádně silná
konkurence tzv. železniční Severní dráhy císaře Ferdinanda, vybudovaná mezi Vídní
a Krakovem.
Z iniciativy poslance sněmu Jana Kaftana s velkou podporou technických inženýrů
z Čech a Moravy byl v roce 1901 přijat Rakouský zákon o vodních cestách, jehož součástí
byla i priorita výstavby vodního koridoru D-O-L. Hlavním argumentem pro výstavbu tohoto
díla byl dovoz uhlí z průmyslových oblastí Slezska do Vídně a ochrana proti povodním.
Bohužel v roce 1907 byly všechny přípravné práce zastaveny, protože rozpočet na
připravované dílo vysoce překračoval možnosti monarchie.
Historický osud koridoru pokračuje přes dobu nevídaného rozkvětu Zlínského kraje za
budování a rozšiřování výroby v Baťových závodech. Samotný Baťa převzal v té době
polovinu investičních nákladů na vybudování plavebního kanálu mezi Rohatcem
a Otrokovicemi. Nicméně v druhé polovině narazila realizace projektu na neočekávaný
geopolitický problém. Objevily se totiž úvahy, že vybudováním vodního koridoru by se mohla
podpořit německá expanze do Střední Evropy. Tyto obavy se ukázaly jako oprávněné, neboť
nemohlo uniknout pozornosti, že vodní dílo by mělo zlevnit německé dovozy obilí, uhlí
a ostatních surovin především z oblasti Balkánu.
Obsazením pohraničních oblastí a vytvořením protektorátu se práce na vodním díle
dokonce urychlily. Krátce po přepadení Polska byla dokončena důležitá etapa výstavby pod
názvem Adolf – Hitler – Kanal. Při výstavbě byla regulována celá řada přítoků a již v té době
se objevily obavy o vyrovnanosti zásob spodních vod.
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Konec druhé světové války práce zastavil. V pozdějších letech se na projektu opět
pracovalo např. koncem 60. let. Nicméně politická situace se po intervenci vojsk Varšavské
smlouvy změnila a finanční prostředky určené k výstavbě koridoru byly převedeny na
budování giganta Gabčíkovo na Dunaji. Přes určité dílčí úpravy na Odře byl dán celý projekt
znovu „k ledu“. Záměr konečně realizovat toto dílo ožil až v posledních dvou letech a dá se
předpokládat, že přes odpor ekologů a určité části vědecké veřejnosti, bude posouzen
objektivně jak z hlediska ekologie, tak i ostatních rozhodujících aspektů (1)

Obr. 1: Mapa plánovaného koridoru Dunaj – Odra - Labe
Zdroj: Vodní koridor Dunaj–0dra–Labe.www.artillery.cz 2005 - 2014
Dostupné z: http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/oprojektu/trasadol

Základní parametry vodních cest mezinárodního významu
Vodní cesty mezinárodního významu umožňují proplavení větších lodí nebo sestav
o délce 95 až 110 metrů a šířce 11,4 metrů. Při jejich klasifikaci se, na rozdíl od regionálních
vodních cest, důsledně uplatňuje modulární princip, kdy se předpokládá složení tlačné
sestavy z jedné nebo více standardních jednotek (plavidel) a jednoho tlačného remorkéru,
přičemž jako návrhové plavidlo pro jednu jednotku sloužil při normování tehdy nejrozšířenější
rýnský tlačný člun Evropa II s rozměry 76,5 x 11,4 metrů s ponorem od 2,5 do 4,5 metrů,
jehož parametry jsou vhodné pro přepravu standardních kontejnerů. Vodní cesta vyšší
kategorie je schopna najednou proplavit sestavu obsahující dvě nebo více jednotek
odpovídající vodní cestě kategorie nižší, včetně jednoho remorkéru tlačícího sestavu. Pro
parametry plavební dráhy a plavebních komor (především šířku) je rozhodující, jestli jsou
jednotky v sestavě uspořádány za sebou nebo vedle sebe. Proto byly u této skupiny vodních
cest ještě zavedeny podtřídy, určující parametry plavební dráhy podle uspořádání sestavy.
Minimální podjezdná výška mostů nad vodními cestami mezinárodního významu je dána
hodnotou 5,25 metrů. Tato hodnota umožňuje přepravu kontejnerů ve dvou vrstvách nad
sebou. Pro přepravu kontejnerů ve 3 vrstvách je vyžadována podjezdná výška 7 metrů, pro
4 vrstvy pak 9,10 metrů. (2)
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Vnitrostátní vodní doprava v Německu
Německo patří v oblasti vnitrozemské lodní dopravy vedle Nizozemska či Francie
k nejdůležitějším aktérům v tomto dopravním sektoru v EU. Územím Německa protéká řeka
Rýn, která je zdaleka nejvyužívanější řekou z hlediska vnitrozemské lodní dopravy v EU.
Německo má taktéž vybudovanou rozsáhlou síť velkých vodních kanálů, které spojují jednak
hlavní německé toky (Dunaj, Mohan, Rýn, Labe, Havel, Spréva, Odra), nejdůležitější přístavy
(jak vnitrozemské, tak i námořní), jakož i hlavní ekonomická centra Německa.
Přes 80 % říční dopravy v Německu probíhá na Rýnu a přilehlých kanálech. Na dolním
toku Rýna se přepraví ročně 150 mil. t nákladu. Na přilehlých kanálech k řece Rýn je situace
následující: na Mittelland-Kanál 23 mil. t ročně, na Kanálu Rhein-Main-Donau je to přes
8 mil. t ročně. Rýn je tak pro německou vnitrozemskou lodní dopravu jednoznačně největší
prioritou, kam směřuje nejvíce finančních prostředků do údržby a rozvoje této vodní cesty.
Pro srovnání na německé části Dunaje se přepraví ročně cca 6 mil. t nákladu ročně.
Na kanálu Elbe-Havel se přepraví ročně cca 3 mil. t ročně a na kanálu Havel-Oder nebo
v hraniční části Odry je to asi 1 mil. t ročně (jedná se však o rámcový odhad kvůli tomu, že
řeka probíhá po hranici, což komplikuje statistiku). Stávající potenciál Odry z hlediska využití
pro lodní dopravu vidí Německo, alespoň co se týče části Odry, která probíhá po hranici
Německa, jako minimální. V současnosti není mezi Polskem a Německem uzavřená
smlouva ohledně údržby společného koryta řeky Odry. (3)
Porovnání výhodnosti lodní dopravy – hlavní parametry
Německé dopravní cesty patří zcela nepochybně mezi nejlepší v Evropě, a to nejen svojí
hustotou, ale především svojí kvalitou. První společný německý plán (1993-2012) stanovil,
vedle neustálého udržování a obnovy dopravních cest, též rozsáhlé stavby sítě železniční,
silniční a vodní dopravy. Poprvé přitom převažovali investice do železniční a zejména pak do
vodní dopravy, kterou jsou přátelštější k životnímu prostředí více než doprava po silnici. (4)
Výhodné podmínky na hlavní tepně německé vodní dopravy, řece Rýn, často využívají
i lodě pobřežní námořní plavby (malá kabotáž), které se mohou plavit proti proudu až do
Düsseldorfu nebo Kolína nad Rýnem. Plavbu do těchto vnitrozemských přístavů umožňují
i moderní vysoké mosty na středním a dolním toku řeky Rýn, které mají nejméně 9 metrů. (5)
Nutno podotknout, že samotná řeka Rýn je splavná již od švýcarského Schaffhausenu
a právě na jejím horním toku v oblasti Basileje vznikly nejvýznamnější švýcarské chemické
firmy. Stejně tomu je tak i v případě Německa, kde v Ludwigshafenu, vznikla a doposud
úspěšně existuje největší světová chemická firma BASF. Vynikající plavební podmínky
a využívají i další německé firmy především v oblasti strojírenství, zásobování sypkými
a tekutými substráty. Všechny tyto poznatky dovolují vzít německou vnitrostátní dopravu jako
základ pro porovnání výhodnosti lodní dopravy. Pro tyto účely byly jako hlavní ukazatele
zvoleny:
• Dosažená přepravní vzdálenost jedné tuny nákladu při stejné spotřebě energie.
• Porovnání emisí CO podle druhu dopravního prostředku
• Spotřeba primární energie v nákladní dopravě
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Tab. 1: Přepravní vzdálenost jedné tuny nákladu při stejné spotřebě energie

Zdroj: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, dostupné na http://www.wsv.de/
Schifffahrt/Binnenschiff_und_Umwelt/index.html

Vnitrozemské přepravní čluny jsou velkokapacitní. Mají velmi příznivý poměr užitečného
zatížení k vlastní hmotnosti, což přináší relativně nízké osobní náklady včetně mezd,
potřebují relativně málo energie pro dopravní výkony, jsou především šetrné k životnímu
prostředí a z hlediska počtu nehod jsou vysoce bezpečné.
Tab. 2: Porovnání emisí CO podle druhu dopravního prostředku

Zdroj: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, dostupné na
http://www.wsv.de/Schifffahrt/ Binnenschiff_und_Umwelt/index.html

Z hlediska vlivu na životní prostředí je nutno zdůraznit, že hladina hluku ve vnitrostátní
vodní dopravě je hluboko pod stanovenými normami a tudíž není nutné přijímat žádná další
nebo mimořádná opatření v tomto druhu dopravy. Pokud se týká znečištění vodních toků,
podílí se lodní doprava na zhoršování kvality vody jen ve velmi omezené míře. K případům
náhodného úniku látek. poškozujících kvalitu vody a životního prostředí, dochází jen velmi
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zřídka. Na další rozvoj vnitrostátní vodní dopravy působí velmi pozitivně i ten fakt, že
průběžně roste podíl větších lodí a tlačných člunů (remorkérů). Právě sestavy tlačných člunů
a jejich rozsáhlá výroba a nasazení v lodní dopravě se projevuje pozitivně v podstatném
nárůstu přepravní kapacity.
Tab. 3: Spotřeba primární energie v nákladní dopravě

Zdroj: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, dostupné na http://www.wsv.de/
Schifffahrt/Binnenschiff_und_Umwelt/index.html

Přestože vnitrozemská vodní doprava má k dispozici ve srovnání s ostatními dopravními
prostředky relativně vymezenou dopravní síť, není její význam pro vnitrostátní přepravu
v SRN dostatečně doceněn, protože stále ještě dosahuje sotva 25% z celkových dopravních
výkonů.
Nákladní člun má nejnižší měrnou spotřebu energie v rámci všech druhů dopravy. Tomu
také odpovídá i jeho mimořádně nízký podíl nízký podíl emisí znečišťujících látek z celé
nákladní dopravy.

Problémy spolupráce při splavnosti Labe
Německý pohled na problematiku splavnosti Labe, resp. neochota investovat do
splavnosti Labe (potažmo do D-O-L) je třeba mj. vidět i v kontextu německé říční a kanálové
soustavy. Z pohledu Německa není rozvoj Labe (resp. části od státní hranice po Magdeburg)
prioritní záležitostí a nevěří se v účelnost vynaložených investic do rozvoje této vodní cesty.
Z tohoto hlediska je pro českou stranu dlouhodobě velmi náročné přesvědčit německou
stranu o významu Labe jako důležité vodní cesty pro ČR, byť má v tomto směru SRN své
jasně dané mezinárodní závazky vůči ČR a přimět SRN primárně k zajištění splavnosti Labe
(min. stav před r. 2002). Pokud by se podařilo přesvědčit německou stranu o investicích do
labské vodní cesty, otevře se zde v dalším kroku možnost pro následný lobbing pro další
projekty, související s Labem (např. kanál Dunaj – Odra - Labe).
Vedle toho asi hraje i určitou roli fakt, že odbor vnitrozemské říční dopravy Spolkového
ministerstva dopravy stále sídlí v Bonnu (vyplývá z tzv. Berlin/Bonn Gesetz schválený
v rámci německého sjednocení v roce 1991 upravující činnost ministerstev a jejich působení

634

Obsah / Contents

v Berlíně a Bonnu), a to nedaleko Rýna. To je sice jen drobný, nicméně subjektivně asi ne
zcela zanedbatelný fakt, podtrhující vazbu Německa na Rýn.(6)
Ekologie
Jedním z největších, a zdá se i nejsilnějších, odpůrců výstavby vodního koridoru jsou
ekologové a zájmová hnutí na ochranu životního prostředí. Obzvláště silný je odpor ze strany
německých ekologů, kteří argumentují tím, že výstavbou vodního koridoru Dunaj – Odra –
Labe budou podstatných způsobem narušeny oblasti známé pod názvem Natura 2000. Je
samozřejmé, že s obdobnými argumenty přicházejí i čeští ochránci přírody. Mimo jiné
argumentují tím, že silné česko-rakouské lobbistické skupiny vehementně prosazují realizaci
projektu výstavby vodního koridoru s cílem připojení obou zemí k mořím. Panuje až hektická
obava, že v příštích letech bude EU více akcentovat význam výstavby a rozšiřování vodních
kanálů pod mottem: Pryč od výstavby silničních sítí – směr vodní toky.
Zároveň je argumentováno i tím, že při překonání 490 m výškového rozdílu přijde
vybudování vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe na mnoho miliard EUR, přičemž mnohá
zařízení a vybavení, včetně plavebních komor a zdymadel, která bude nutno vyvinout
a vyrobit, budou unikátní, tudíž nevyzkoušené. Ekologická problematika, spojená
s vybudováním tohoto díla je natolik obsáhlá, že nemůže být vyčerpána tímto příspěvkem.
Nicméně pro vyhodnocení zátěže životního prostředí bude jistě vhodným nástrojem
následující obrázek.
Tab. 4: Spotřeba primární energie v nákladní dopravě

Zdroj: Silnice - železnice [online]. KONSTRUKCE Media, s.r.o., 2002 - 2014. Dostupné z: http://www.silnicezeleznice.cz

Úkoly pro českou stranu
Ze stávající situace ve vnitrozemské říční plavbě vyplývají pro Českou republiku
následující úkoly:
• nadále prosazovat na všech úrovních (bilaterálně i na půdě EU) závazky SRN
ke splavnění Labe nejméně na úrovni 160 cm po dobu 345 dní v roce na úseku mezi
plavebním stupněm Geesthacht a Drážďanami a 150 cm po dobu 345 dní v roce
mezi Drážďanami a státními hranicemi s CZ;
• zajistit na českém území vyvážené podmínky pro lodní přepravu (plavební stupně
Děčín, Přelouč);
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•

•

prosazovat na mezinárodní úrovni – pokud dojde k prosazení požadavků české
strany ad a) – další zlepšení podmínek plavby po Labi (zejm. v Německu) a Odře
(zejm. v Polsku) s ohledem na perspektivní projekty typu Kanál Dunaj-Odra-Labe
(v této souvislosti i zajistit pozitivní přístup rakouské strany), a to nejen bilaterálně,
ale zejména na úrovni EU;
pro veškeré výše uvedené kroky je nutná vybavenost české strany nekonfrontační
důkladnou argumentací zejména s ohledem na ekologii i ekonomiku (např.
ekologičnost říční přepravy vs. zásahy do krajiny vs. neekologičnost zejména silniční
přepravy, přepravní možnosti vs. náklady na rozvoj říční dopravy vs. náklady na
rozvoj železničních a silničních dopravních kapacit apod.); to se týká nejen
samotného Labe, ale i jiných návazných uvažovaných projektů. (6)

Polský přístup k projektu vodního koridoru D-O-L
Projekt vytvoření evropského vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe (D-O-L) má od
samého počátku plnou podporu polské vlády a vládního zmocněnce pro Program pro Odru 2006. Myšlenka spojení těchto vodních cest dokonale zapadá do konceptu současného
programu, stejně tak do jeho aktualizace, která se v současné době připravuje. Program
předpokládá zlepšení dopravní funkce řeky Odry. Mnoho z plánovaných i realizovaných
úkolů programu je zaměřeno na zlepšení vnitrozemské vodní dopravy (např. zlepšení
splavnosti volně tekoucí řeky Odry, výstavba plavebního stupně Malczyce, výstavba
a modernizace jezů), a tedy i na následné použití v rámci mezinárodních vodních cest.
Výstavba vodního koridoru D-O-L umožní připojení modernizované oderské vodní cesty,
která je součástí vodní cesty E-30 a středoevropského dopravního koridoru (CETC),
k Černému moři přes Dunaj a Severnímu moři přes Labe, což jistě přispěje k udržitelnému
rozvoji regionů na Odře, lepší integraci hospodářství se zeměmi EU a také přispěje
ke snížení vypouštění emisí, včetně skleníkových plynů do atmosféry. Je třeba připomenout,
že vnitrozemská vodní doprava je jedním z nejčistších, nejlevnějších, nejméně energeticky
náročných a nejbezpečnějších způsobů dopravy, a je v plné shodě s dopravní politikou EU.
Dodatečně plní plavební infrastruktura další důležité funkce, např. vodní nádrže zásobující
vodní cesty při nižších stavech vody mohou sloužit také jako ochrana před povodněmi
a jejich rekreační funkce přispívají k rozvoji cestovního ruchu v regionu.
Po dokončení by vodní koridor Dunaj-Odra-Labe spojil splavnou řeku Odru, stávající
plavební kanály (Odra-Havel, Gliwický průplav, Odra-Spréva) a vnitrozemské a námořní
přístavy Štětín-Svinoústí, a vytvořil vysoce efektivní a rozsáhlou síť vodních cest spojující
západní, střední, jižní a jihozápadní Evropu s Baltským mořem. Není pochyb o tom, že
modernizace Odry a dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe zvýší atraktivitu
přístavního komplexu Štětín-Svinoústí, především pro vnitrozemskou vodní nákladní
dopravu, a přinese nové možnosti nejen pro Českou republiku a Polsko
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Obr. 1: Přínosy vybudování koridoru D-O-L

Zdroj: Vodní koridor Dunaj - Odra - Labe [online]. © 2005 - 2014. Dostupné z: http://www.d-o-l.cz

Současný stav projektu
Výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe nemá podle komise Akademie věd pro životní
prostředí ekonomické, sociální ani ekologické opodstatnění. Kanál by byl podle akademiků
jedním z největších zásahů člověka do fungování zbytků relativně přirozených ekosystémů
ČR a střední Evropy. S výstavbou proto zásadně nesouhlasí.(7)
I přes toto negativní stanovisko AV ČR bude podle informací Ministerstva dopravy ČR
do konce roku 2014 vypracována studie proveditelnosti vodního koridoru D-O-L. Předcházet
jí bude kompletní sumarizace doposud zpracovaných studií. Z dosavadního vývoje lze
usuzovat, že silně převládají racionální názory, že vodní koridor Dunaj-Odra-Labe je
potřebný jak pro přímo zainteresované země, ale i pro celou Evropskou unii. Je důležitou
chybějící součástí dopravní sítě a je nezbytný pro další ekonomický rozvoj Evropské unie.
S výstavbou vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe získá Evropská unie nejen nové, levné
a ekologicky šetrné spojení, ale také ochranu před povodněmi a bude důkazem toho, že
hospodářský rozvoj ve Střední Evropě je důležitou součástí její hospodářské politiky.(8)
Zatímně projektovaná stavba vodního koridoru D-O-L je rozdělena na 4 etapy:
1. etapa - napojení jižní Moravy na Dunaj vodní cestou a splavnění řeky Odry do
Ostravy
2. etapa - prodloužení vodního koridoru z Hodonína do Přerova, zde by bylo
využito převážně úprav, jež byly provedeny při stavbě Baťova kanálu
3. etapa - prodloužení vodního koridoru z Přerova do Ostravy s možnou plavební
odbočkou do Olomouce. Tímto by bylo vytvořeno strategické severojižní spojení.
4. etapa - prodloužení vodního koridoru z Přerova (Olomouce) do Pardubic. Tímto
bude dosaženo propojení západní (Čechy) a východní části ČR (Morava,
Slezsko) vodní cestou.
Středobodem celého vodního koridoru D-O-L by se mělo stát město Přerov, u kterého je
plánováno křížení tras vodního koridoru.
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Vliv na rozvoj Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj je zcela právem považován za základnu rozvoje moderní české
dopravy. Napojení jižní Moravy na Dunaj a splavnění Odry až do Ostravy a vytvoření
významného dopravního uzlu v oblasti Břeclavi významně podpoří především rozvoj
regionální ekonomiky. Týká se to nejen velkého počtu pracovních míst v souvislosti
s budováním koridoru, ale také následně v oblasti rozvoje průmyslové výroby, logistiky, vodní
dopravy, rekreace a turistiky, jakož i dalších volnočasových aktivit.
Jižní Morava vedle velmi silného průmyslového potenciálu nabízí nebývalý počet
přírodních krás a památek. Vybudování koridoru D-O-L by garantovalo rozvoj turistiky
a určitě by připomínalo podobné regiony na vodních koridorech ve Francii, Německu nebo
Holandsku, kde tyto regiony patří dlouhodobě k těm nejbohatším. Připočteme-li k tomuto
výčtu i kvalitní moravská vína a ekologickou gastronomii, pak tomuto projektu nic nechybí.
Jihomoravský kraj bude do budoucna čelit nebezpečí nedostatku vody. Koridor D-O-L
má jako jeden z pozitivních přínosů i kladný vliv na vyrovnání zásob vody.
Podaří-li potvrdit další zásoby ropy a plynu na jihu Moravy, pak lze počítat s tím, že
přibude, vedle tradičního exportního sortimentu, i nový segment nejen ekonomicky, ale
i politicky velmi zajímavý.
Ještě více však z vybudování koridoru D-O-L mohou z moravských regionů profitovat
kraje Moravsko-slezský a Zlínský. Ostravský přístav by se pak měl stát největším českým
vnitrozemským přístavem.

Shrnutí:
Projekt vybudování vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe je přitažlivý nejen pro svoji
historii, funguje stále jako nesplněný sen, ale především z geopolitického hlediska jako
strategické propojení Čech a Moravy s perspektivními centry obchodu nejen na Západě, ale
především na východě Evropy a v jihovýchodní Asii. Maje na mysli předpokládaný přesun
světových obchodních center, respektujíc nové obchodní svazky BRICS, TIMBI, SNS,
Euroasijskou unii a předpokládaje vstup Turecka do Evropské unie je nepředstavitelné, že by
se výstavba vodního koridoru s perspektivou roku 2038 nerealizovala. Jako málokdy
v minulosti je možné získat finanční prostředky nejen z vlastních rozpočtů zainteresovaných
zemí, ale i z fondů Evropské unie, nakonec i při zainteresování asijských investorů, i z těchto
zdrojů. Dané šance by se totiž neměly opakovaně promarnit.
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Posilování vnímané sociální koheze členů místních akčních
skupin – výzva pro jejich management
Strengthening the Sense of Social Cohesion of Members of
Local Action Groups – A Challenge for their Management
Eliška Novotná

Abstrakt:
Sociální útvary jsou tvořeny integrovanými soubory osob a vyznačují se určitou mírou sociální
koheze. Kohezní procesy se v nich odehrávají souběžně s procesy identifikace se sociálním
útvarem. Sociální koheze je podmínkou existence sociálního útvaru a efektivního dosahování
jeho cílů. Rozsáhlý svazující sociální kapitál kolektivitu spojuje, tzn., že zvyšuje její sociální
kohezi.
Místní akční skupiny jsou záměrně vytvořenými účelovými sociálními útvary, jejichž sociální
koheze se neutvářela historicky a je proto třeba ji záměrně podporovat, tj. vytvářet pro ni
podmínky. To je jedním z úkolů jejich managementu. Jednu z možností vytváření takových
podmínek představuje propojování kulturních aktivit obyvatel území, tj. využití objektivizovaného
kulturního kapitálu členských obcí místních akčních skupin. Pro management místní akční
skupiny je třeba tento kulturní kapitál popsat a na základě jeho analýzy vytvořit strategii práce
s ním. Článek přináší popis a analýzu objektivizovaného kulturního kapitálu a návrhy pro
strategii jeho využití na případu dvou rozdílných místních akčních skupin. Výsledky empirického
dotazníkového šetření lze pro účely funkční pomoci místním akčním skupinám v České
republice obecně považovat za předvýzkum.

Klíčová slova:
dobrovolné sdružování, sociální kapitál, důvěra, kulturní kapitál, sociální koheze, identita, místní
akční skupina, kulturní aktivity a akce, participace, dobrovolnictví, management

Abstract:
Social structures are formed by the means of integrated groups of persons and characterised by
a certain degree of social cohesion. Cohesive processes within them take place simultaneously
with processes of identification with social structures. Social cohesion is the prerequisite for the
existence of social structures and effective achievement of its objectives. An extensive bond of
social capital of the collective connects them; in other words, it increases their social cohesion.
Local action groups are deliberately created for purpose-built social structures, whose social
cohesion were not formed historically and must therefore be deliberately supported in order to
create the conditions for it. This is one of the tasks of the management. One of possibilities of
forming such conditions is presented by connecting cultural activities of the citizens of the
territory, using the objectivised cultural capital of the members of municipal local action groups.
There is a need for the management of the local action groups to cover this cultural capital and

640

Obsah / Contents

on the basis of its analysis, from a strategy for working with them. The article provides a
description and analysis of objectivised local action groups and proposals on strategies for use
in cases of two dissimilar local action groups. The results of this empirical survey may be
considered as preliminary research.

Key words:
voluntary association, social capital, trust, cultural capital, social cohesion, identity, local action
groups, cultural activities and events, participation, volunteerism, management

Úvod
Lidé, kteří spolu sdílejí jakkoliv definované území, spolu též v určité míře sdílejí zdroje
k uspokojování svých potřeb. Uspokojené potřeby vedou ke spokojenosti se životem, k pocitům
blaha a dobrého života. Zdroje představují kapitály, kterými jednotliví aktéři, a jejich
prostřednictvím celé lokální společenství, disponují. Klíčovým kapitálem je kapitál sociální
– vztahy s příbuznými, přáteli a kamarády, kolegy a známými, které vytvářejí sociální sítě. Jeho
prostřednictvím se utváří jak kapitál ekonomický, tak kulturní – vše se děje prostřednictvím lidí
(odtud široký pojem lidský kapitál). V této stati věnujeme pozornost pouze sociálnímu a
kulturnímu kapitálu (v jejich provázanosti) ve společenství obyvatel území, které vzniklo na
základě dobrovolného sdružování rozmanitých subjektů, především obcí.
Sociální kapitál svazující k sobě váže aktéry v určitém sociálním útvaru (sociální skupině,
obci, společnosti); interní vztahy uvnitř útvaru jsou početnější než vztahy externí k aktérům
jiných sociálních útvarů a vedou ke vzájemné důvěře; ta je omezena na interní prostředí
sociálního útvaru a je tudíž partikularizovaná. Má – li se taková důvěra proměnit ve všeobecnou
(generalizovanou) důvěru v lidi a v tento svět, je třeba vyvázat se z interního mikrosvěta,
navazovat početné vztahy s aktéry mimo interní mikrosvět, s aktéry z jiných sociálních útvarů.
V takových situacích se svazující sociální kapitál mění v sociální kapitál přemosťující.
Svazující sociální kapitál vytváří sociální kohezi, a pokud si aktéři svoji přináležitost
ke společenství uvědomují, jedná se o kohezi vnímanou, která v sobě nese též morální závazek
[4]. Sociální koheze vede k identifikaci se sociálním útvarem. Tak jak se proměňují hranice
sociálních útvarů, proměňuje se i pojetí svazujícího a přemosťujícího sociálního kapitálu. Pokud
považujeme za sociální útvar obec, je důsledkem svazujícího sociálního kapitálu identifikace
aktérů se společenstvím obce a přemosťující sociální kapitál se utváří ve vztazích s obyvateli
jiných obcí. Pokud ale považujeme za sociální útvar sdružení obcí, je důsledkem svazujícího
sociálního kapitálu identifikace aktérů se společenstvím sdružených obcí. Je tudíž pro efektivní
činnost sdružení rozmanitých subjektů třeba posilovat přemosťující sociální kapitál obyvatel obcí
v rámci sdružení (vytvářet podmínky pro četné interakce mezi aktéry z různých obcí) a vytvářet
tak svazující sociální kapitál uvnitř sdružení, a budovat širší identitu v kohezním sociálním
útvaru.
Podpora sociálních interakcí spočívá ve vytváření podmínek pro společné činnosti, pro
setkávání při společných akcích, ve vytváření podmínek pro participaci nebo pro alespoň pasivní
účast [5]. V případě dobrovolného sdružování obcí se nabízí podpora sdílených kulturních aktivit
a akcí, byť je role kultury při utváření sociální koheze těžce uchopitelná [3]. Sdílením takových
aktivit dochází k rozšíření objektivizovaného kulturního kapitálu; aktéři vytvářejí nové sociální
situace, ke kterým by bez sdílení nedošlo a tím obohacují kulturní kapitál nejen svůj, ale celého
společenství.
Tak v propojení svazujícího sociálního kapitálu a objektivizovaného kapitálu kulturního roste
vnímaná sociální koheze a je posilovaná identita v sociálním útvaru.

641

Obsah / Contents

Jednu z možností dobrovolného sdružování rozmanitých sociálních útvarů v širší útvar
představují místní akční skupiny (dále MAS). To jsou dobrovolné svazky především obcí, ale
i komerčních a nekomerčních organizací a fyzických osob v konkrétním území. Z hlediska
rozlišování tří úrovní sociální koheze (mikro na úrovni rodin a sousedství, meso na úrovni obce a
makro na úrovni regionu) představují místní akční skupiny makro – úroveň [2]. Cílem místních
akčních skupin je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech
a jejich rozvoj. Pro dosahování tohoto cíle budou MAS v období 2014 – 2020 disponovat
značnými finančními prostředky, které budou svým členům přerozdělovat. MAS je v současnosti
v České republice 112, jejich právní formou je obecně prospěšná společnost či občanské
sdružení [10]. MAS jsou zakládány zdola, rozhodnutím zakladatelských členů, nicméně jde o
účelová sdružení, mnohdy bez společné historie, a vytváření identity člena MAS je velice
obtížné. Bez silné vnímané sociální koheze a vědomí přináležitosti k MAS však nemohou být
místní akční skupiny při dosahování svých cílů efektivní. Sociální soudržnost je ovšem spíše
ideálem, než realitou, ideálem, ke kterému je třeba směřovat [9]. Cestou k vytváření svazujícího
sociálního kapitálu a zvyšování sociální koheze může být právě obohacování objektivizovaného
kulturního kapitálu vytvářením podmínek pro společné kulturní aktivity aktérů v sociálním útvaru.
A to je úkol, který stojí před managementem místních akčních skupin.
V této stati věnujeme pozornost komparaci objektivizovaných kulturních kapitálů dvou
jihočeských MAS, které jsou obě obecně prospěšnými společnostmi a mají za sebou stejně
krátkou historii (vznikly v roce 2012 a 2013): Česká Kanada a Lužnicko. MAS Česká Kanada
sdružuje kromě dalších členů 46 obcí a MAS Lužnicko 9 obcí; první se rozkládá především na
jih od Jindřichova Hradce a druhá především na jih od Tábora.

Obr. 1 Území MAS Česká Kanada

Zdroj: oficiální webové stránky MAS Česká Kanada, o. p. s.
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Obr. 2 Území MAS Lužnicko

Zdroj: oficiální webové stránky MAS Lužnicko

Cíl

Cílem je zjistit podmínky sociální koheze dvou jihočeských místních akčních skupin,
přičemž sociální koheze je pojímána jako podmínka jejich efektivního působení, tj. rozvoje jejich
území ve smyslu zvyšování kvality života obyvatel a péče o životní prostředí. Podmínky jsou
specifikovány jako objektivizovaný kulturní kapitál, který je v některých svých projevech popsán
a analyzován.
Vytváření a posilování podmínek sociální koheze prostřednictvím objektivizovaného
kulturního kapitálu je úkolem managementu místních akčních skupin. Cílem je poskytnout
tomuto managementu praktické informace na základě teoretických východisek.
Empirické šetření, z jehož dat článek vychází, lze považovat za předvýzkum pro analýzu
dalších místních akčních skupin v České republice.

Metodika

V roce 2013 výzkumný tým FM VŠE připravoval analytické podklady pro stanovení strategie
obou místních akčních skupin na období 2014 - 2020. Výzkumnými soubory byly obce MAS
Česká Kanada a MAS Lužnicko. Metodami sběru dat pro oblast kultury a volného času byla
sekundární analýza veřejně dostupných dat na webových stránkách MAS [7, 8] a především
analýza primárních dat, získaných vyčerpávajícím dotazníkovým šetřením, kdy respondenty byli
starostové obcí či jimi pověřené osoby [1, 6]. Výsledkem byl popis situace v obou územích. Pro
měření podmínek sociální koheze byl zkonstruován jednoduchý koeficient, který nabývá hodnot
0,00 (žádné podmínky pro sociální kohezi objektivizovaným kulturním kapitálem) až 1,00
(maximální podmínky pro sociální kohezi objektivizovaným kulturním kapitálem).
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Tab. 1 Koeficient sociální koheze
MAS Česká Kanada počet obcí1
0-4
5-9
10-13
14-18
19-22
23-27
28-32
33-36
37-41
42-46
46

Koeficient
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

MAS Lužnicko počet obcí 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

Zdroj: vlastní na základě dotazníkového šetření

Pro účely této statě byla provedena komparace těchto koeficientů obou místních akčních
skupin.

Výsledky

Kulturní aktivity obyvatel venkovských sídel jsou jednak takové, které se odehrávají po léta
opakovaně, někdy po celé generace; mnohdy jejich historie sahá do hloubky staletí a jejich
prožívání se stalo tradicí. Takovými tradičními kulturními aktivitami jsou v průběhu roku slavení
masopustu, vynášení Morany, velikonoční koledování (řehtání), pálení čarodějnic, stavění Máje.
Novou tradicí, která se formuje od 90. let minulého století, je rozsvícení obecního vánočního
stromu s programem.
Netradiční kulturní aktivity jsou pak rozmanité taneční zábavy (včetně diskoték), plesy a
karnevaly; aktéři se účastní i různých besed. Oproti těmto aktivitám se spíše pasivně účastní
divadelních představení a koncertů a navštěvují výstavy.
Předpokládali jsme, že ve venkovském osídlení obou MAS budou četnější tradiční kulturní
aktivity než netradiční a tento náš předpoklad se potvrdil. Z tradičních kulturních aktivit není
v územích MAS rozšířeno pouze vynášení Morany (koná se pouze v jedné obci).
Analýzou výzkumných dat jsme dospěli k poznatkům, jak je možno sociální kohezi obyvatel
území místní akční skupiny Česká Kanada za využití objektivizovaného kulturního kapitálu
posilovat. Především společnými tanečními zábavami spojenými příp. s tanečními přehlídkami či
soutěžemi (jejichž pořadatelem bude MAS) a akcemi propojujícími velikonoční tradice (např.
soutěž v řehtání, přehlídka koledování, putovní výstava řehtaček atp.). Úspěšné budou rovněž
soutěže o nejvyšší či nejkrásnější Májku či putovní fotografická výstava dokumentující stavění
Máje. Obdobné společné akce se nabízejí u slavení masopustu (soutěže o nejvtipnější aj.
masku, putovní fotovýstava) a rozsvícení vánočního stromu. Všechny tyto tradiční kulturní
aktivity se konají nejméně v polovině obcí MAS. Management místní akční skupiny však může
věnovat pozornost i podpoře netradičních kulturních aktivit: z nich budou úspěšné především
koncerty a besedy – opět se nabízí jejich pořádání přímo místní akční skupinou.

1
2

N = 46, jedna obec 0,0217
N = 9, jedna obec 0,1111
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Obr. 3 Podmínky sociální koheze vycházející z kulturního kapitálu MAS Česká Kanada
Zdroj: vlastní na základě dotazníkového šetření

Sociální kohezi obyvatel území místní akční skupiny Lužnicko za využití kulturního kapitálu
lze posilovat především společnými tanečními zábavami spojenými příp. s tanečními
přehlídkami či soutěžemi (jejichž pořadatelem bude MAS), propojením lokálních pálení
čarodějnic (např. vysíláním ohňových signálů, putovní fotografickou výstavou) nebo rozsvícení
obecních vánočních stromů s programem (soutěž o nejvyšší či nejkrásnější vánoční strom,
fotovýstava). Úspěšné budou rovněž společné akce věnované slavení masopustu (soutěže
o nejvtipnější aj. masku, putovní fotovýstava). Všechny tyto tradiční kulturní aktivity se konají
téměř ve všech obcích MAS. Management místní akční skupiny však může podpořit i stavění
Máje a věnovat pozornost všem netradičním kulturním aktivitám (koncertům, divadelním
představením, výstavám a besedám), které může pořádat pro široké společenství aktérů, kteří
v MAS žijí a pobývají.

Obr. 4 Podmínky sociální koheze vycházející z kulturního kapitálu MAS Lužnicko
Zdroj: vlastní na základě dotazníkového šetření
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Diskuse

Zásadní otázkou je, zda náš výchozí předpoklad nezbytnosti sociální koheze pro efektivní
působení místních akčních skupin není mylný. Pokud vnímáme MAS pouze jako nástroje
přerozdělování finančních zdrojů, kdy se ve výběrovém řízení jednotliví členové ucházejí o
omezené zdroje, pak jde o proces soutěže „kdo z koho“ a sociální koheze není podmínkou.
V procesech komunitního plánování strategií MAS na období 2014 – 2020 se mnohdy
setkáváme právě s takovým diferencujícím přístupem jednotlivých členských obcí, kdy jejich
obyvatelé nejsou schopni či ochotni vnímat území MAS jako kohezní útvar a vidí jen „svoji“
obec. Konec konců názory na preferování členských obcí před ostatními členy (komerčními a
občanskými organizacemi a fyzickými osobami) při budoucím přerozdělování finančních
prostředků se ozývají již nyní (např. přidělování 80% zdrojů obcím, aniž by tento číselný údaj byl
něčím podložen). V sociologickém kontextu se domníváme, že právě toto přerozdělování se
bude odehrávat kultivovaněji a klidněji v případě vědomí širší identity než obecní a že sociální
koheze bude snižovat v místní akční skupině přílišné soutěživé napětí a možnosti otevřených
konfliktů. A pokud vnímáme MAS jako společenství aktérů sdílejících společné území, je potřeba
sociální koheze mimo jakoukoliv diskusi.
Komparace dvou subjektů s tak zásadně rozdílným počtem členských obcí je rovněž
diskutabilní. Pokusili jsme se o ni konstrukcí koeficientu podmínek sociální koheze, který
považujeme za univerzální a obecně použitelný. Uvědomujeme si však jeho křehkost a uvítáme
inovace této metody.

Závěr

Pro posílení sociální koheze aktérů v území mohou obě místní akční skupiny využívat
objektivizovaný kulturní kapitál. Kulturní aktivity, kterými členské obce žijí a které se shodně
vyskytují ve větším počtu obcí, mohou být propojeny do aktivit širšího společenství místní akční
skupiny. Přehlídky, festivaly a soutěže, akce pořádané samotným jejich managementem se
zapojením dobrovolníků, členů MAS, mají velkou šanci na úspěch a na to být kohezními
podněty.
Zjistili jsme, že objektivizovaný kulturní kapitál členských obcí obou MAS vznikl historicky a
je významně tvořen tradičními kulturními aktivitami. To je třeba při organizování kulturního života
MAS respektovat a historii tak při zachování kontinuity dále rozvíjet. Je žádoucí vytvářet sociální
situace, které se vtisknou do paměti aktérů a zakládat tak historii nového společenství.
Současně by management obou MAS v zájmu rozvíjení diverzity neměl rezignovat na
zvyšování sociální koheze prostřednictvím netradičních kulturních akci a měl by vnášet do
společenství nové podněty – především takové, které navazují na, třeba i víceméně ojedinělé,
kulturní aktivity některých členských obcí. Takové postupy budou obtížnější a méně úspěšné než
organizování tradičního kulturního života, jsou však žádoucí pro otevřenost společenství místní
akční skupiny vůči externímu prostředí.
Bohatstvím obou místních akčních skupin je aktivní participace aktérů na tradičních
kulturních aktivitách a síť dobrovolníků, kteří se o ně starají. K tomuto kapitálu by management
obou místních akčních skupin měl přistupovat s respektem a vstřícností. Tak vezmou aktéři
společné kulturní akce MAS „za své“, ztotožní se s nimi a rostoucí sociální koheze povede
k vytvoření široké identity členů úspěšných místních akčních skupin.
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Analýza image města Ostravy z pohledu rozdílných
cílových skupin
Image Analysis of Ostrava City from the perspective
different target groups
Jana Ostrožná

Abstrakt:
Tématem článku je analýza image Ostravy. Práce se zabývá analýzou současného image
města z pohledu obyvatel města, návštěvníků, kteří sem dojíždějí za zaměstnáním nebo do
školy, ale také ostatních obyvatel České republiky, kteří Ostravu doposud nikdy nenavštívili.
Jednotlivé názory byly shromažďovány pomocí písemného dotazníkového šetření na vzorku
357 respondentů. Článek porovnává představy a vnímání města Ostravy z pohledu
zmíněných cílových skupin, shrnuje a vyhodnocuje odlišnosti. Z marketingového výzkumu
vyplynulo, že obyvatelé města hodnotí jeho charakteristiky lépe, než jeho návštěvníci nebo
ostatní obyvatelé České republiky, kteří Ostravu ještě nikdy nenavštívili.

Klíčová slova:
analýza image, image, cílová skupina, marketingové prostředí města

Abstract:
The aim of the article is image analysis of Ostrava City. This work deals with the present
image analysis of the city from the perspective of inhabitants of the city, visitors commuting
to work or school, as well as from the perspective of inhabitants of the Czech Republic who
have never been to the city. Individual opinions were collected through the written
questionnaire survey on sample of 357 respondents. The paper compares the ideas and
perceptions of Ostrava city from the perspective of afore mentioned target groups and
summarizes and evaluates the differences. The marketing research suggested that
inhabitants of the city perspective its characteristics more favour ably than visitors or other
inhabitants of the Czech Republic, who have never been to the city.

Key words:
Image, image analysis, target group, marketing environment of the city

Úvod
Každé město představuje určitý marketingový produkt, který odráží postoje veřejnosti
k dané lokalitě, její pozitivní nebo negativní hodnocení. Image města představuje důležitou
hodnotu, která se podílí na rozhodování obyvatel o místě trvalého pobytu, podnikatele
ovlivňuje v rozhodování, do jaké lokality investovat a turisty povede k volbě jejich cílové
destinace. Image města rozhoduje o konkurenceschopnosti města.
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Ostrava představuje město s dlouhodobě špatným image. Je spojována se znečištěným
ovzduším, vysokou kriminalitou, vysokou mírou nezaměstnanosti a řadou sociálních
problémů. Tomu odpovídá i nepříznivý mediální obraz města v místních i celostátních
médiích.
Cílem článku je analyzovat image Ostravy jak všeobecně, tak z pohledu rozdílných
cílových skupin, kterými jsou obyvatelé města, návštěvníci, kteří do Ostravy dojíždějí
za zaměstnáním nebo do školy a ostatní obyvatelé České republiky, kteří Ostravu
doposud nikdy nenavštívili.

1. Image města
Pojem image je v literatuře vymezován a užíván rozdílným způsobem. V kontextu
marketingu se podle Vysekalová a Mikeš (2009) nejedná již o filozofický nebo literární
přístup, ale o empirický termín sociální a tržní psychologie vyznačující se měřitelnou
dimenzí.
1.1. Všeobecná definice image
První uváděnou prací o image v souvislosti s marketingem je The Product and the Brand
od Gardner a Levy z roku 1955. Poukazuje na to, že způsob prožívání image určité značky
může převyšovat technologické vlastnosti výrobku (Vysekalová, 2004).
V roce 1962 byla vydána práce Psychologie des Marken und Firmenbildes, ve které
autor Reinhold Bergler v závěru definuje firemní image na základě kontaktu člověka
a podniku v jeho vnitropodnikové, výrobní i propagační formě. Roku 1968 vydal kolektiv
autorů publikaci Handbuch der Werbung, ve které je image definován jako „souhrn všech
představ, postojů a pocitů, který spojuje jedince s určitými osobnostmi (např. veřejného
života s věcmi, výrobky a firmami).“ (Vysekalová a MIkeš, 2009)
V jedné z nejrozsáhlejších monografií o image autora Uwe Johansenna Das Markenund Firmen-Image z roku 1971 představuje image „novou, rozhodující orientaci
a komunikaci v oblasti hospodářské propagace.“ (Vysekalová a Mikeš, 2009)
Vysekalová a Mikeš uvádějí, „že image má povahu zobecnělého a zjednodušeného
symbolu založeného na souhrnu představ, postojů, názorů a zkušeností člověka ve vztahu
k určitému objektu.“ (2009, s. 94) Podle uvedených autorů „image je komunikační nástroj,
s jehož pomocí se obracíme na okolní svět či naše cílové skupiny, který vypovídá o tom, kým
jsme či kým chceme být.“ (2009, s. 105)
Image lze podle Vysekalová (2012) definovat jako souhrn představ, pocitů, postojů,
názorů, jenž spojuje člověka s určitými:
•
•
•

věcmi,
osobnostmi,
událostmi.

Podle Kozel, Mynářová a Svobodová „Image představuje souhrnnou hypotetickou
proměnou vztahu zákazníka ke značce firmy nebo produktu. Představuje základ analýzy
spokojenosti zákazníka.“ (2011, s. 243)
Autorka příspěvku se přiklání k definici image Philipa Kotlera, která se zdá ze všech
nejvýstižnější: „Image je soubor představ, idejí a dojmů, které chová určitá osoba k jistému
objektu. Postoje a jednání lidí vůči určitému objektu jsou vysoce podmíněny tím, jakou image
objekt má.“ (Kotler, 2000, s. 580)
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1.2. Druhy image
Dle rozsahu působení se obvykle image dělí na univerzální, platný bez podstatných
rozdílu ve všech cílových skupinách a specifický, který zdůrazňuje místní zvláštnosti nebo
specifika cílových skupin (Vysekalová, 2004).
Foret (1992) uvádí tři druhy image, a to:
• vnitřní image - který si objekt, resp. jeho producent, vytváří sám o sobě.
• vnější image - kdy se objekt snaží působit na veřejnost a chce o sobě cíleně vzbudit
představy (které nemusí odpovídat realitě). Vnější image je možné dále členit na
chtěný, záměrně vytvářený pomocí reklamy, a nechtěný, kdy si veřejnost vytváří
představu samovolně.
• skutečný image je takový, který producenti ve vědomí společnosti opravdu vzbudili.
Právě skutečný image je z hlediska vztahu k veřejnosti rozhodující a cílový.

trh:

Vysekalová (2004) rozlišuje tři typy image na základě toho, jakým způsobem ovlivňují

• Druhový image pomáhá utvářet pozici výrobku určitého druhu. Vytváří se pro celý
druh nebo skupinu zboží. Může se také vztahovat na firmy i instituce. Lze rozlišit širší
a užší druhové image.
• Produktový/značkový image se jedná tehdy, když je výrobek známý pod určitou
značkou, jenž hraje důležitou roli při orientaci spotřebitele v nabídce. Soustřeďuje se
především na vlastnosti výrobku, kterými se odlišuje od výrobků stejného či
podobného typu jiné značky. Tento druh image je důležitý v těch případech, kdy se
spotřebitel nemůže orientovat v rozdílech mezi nabízenými výrobky. Produktový
image by měl být jasný a vztahující se k potřebám osobnosti spotřebitele ve vazbě na
určité vlastnosti výrobku.
• Firemní image je dán kvalitou firmy a způsobem komunikace při přijímání této kvality
veřejností. Jedná se tedy o to, jak je firma přijímána širším okolím a jednotlivými
cílovými skupinami.
Vztah uvedených tří druhů image je velmi těsný. Odděleně o nich lze uvažovat pouze
pro účely analýzy, v praxi je oddělovat nelze.
1.3. Image města
Podle Lynch (2004) je image prostředí produktem dvousměrného procesu, probíhajícím
mezi pozorovatelem a jeho okolím. Pozorovatel vnímá rozdílnost prostředí, vztahy mezi jeho
prvky, třídí je, vyhodnocuje a uzpůsobuje v duchu svých zájmů. Takto vytvářený image je
znovu prověřován v dvousměrném procesu. Vize jednotlivých pozorovatelů se přitom mohou
značně lišit a být svým způsobem unikátní. Současně existuje skupinový image, který sdílí
významný počet občanů a obecný image, který představuje syntetizující pohled společnosti.
Kotler, Haider a Rein (1993) charakterizují image města jako souhrn důvěry, představ
a pocitů, které lidé z města získávají. Image města tvoří základ pro jeho značku a vnější
prezentaci.
Z architektonického pohledu, který se podílí na vnímání města, zdůrazňuje Lynch úlohu
fyzické formy. Celek je možné na základě toho rozložit do pěti základních prvků, které tvoří
cesty, okraje, oblasti, uzly a významné prvky (Lynch, 2004).
Foret (2006) zdůrazňuje, že „i dobré stránky města, které nejsou dostatečně
prezentovány, nemusí být jeho obyvateli i návštěvníky vnímány. A naopak to, že se
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o objektivních stránkách města mluví, zvyšuje pocit hrdosti u jeho obyvatel a v mnoha
případech bez velkých investic pozitivně ovlivňuje jeho image.“
Marketingová koncepce měst a obcí
Tato koncepce chápe obec jako určitý podnik, jenž vykazuje činnost, která vytváří
současný nebo budoucí užitek. Obec je tedy zvláštním typem organizace, která vykonává
funkce samosprávy a státní správy v působnosti vymezené zákonem. Marketingová
koncepce umožňuje obci lepší a efektivnější uspokojování zákazníků. (Vaštíková, 2011)
Marketingový mix obce je soubor nástrojů, kterých může management využít k odlišení
od produktů konkurence, a také k propagaci produktu. Do marketingového mixu obce patří
čtyři základní prvky, produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace. Dalšími, neméně
důležitými prvky rozšířeného marketingového mixu jsou (Vaštíková, 2011):
•
•
•
•

lidé,
materiální prostředí,
procesy
a partnerství.

2. Metodika výzkumu
Výzkumným problémem je neznalost představ, názorů nebo postojů obyvatel města
Ostravy, jeho návštěvníků, ale i ostatních lidí, kteří tam nikdy nezavítali. Výzkum vycházel
z předpokladu, že různé cílové skupiny v závislosti na vztahu k městu hodnotí image města
rozdílně, tedy že obyvatelé města hodnotí jeho charakteristiky lépe, než jeho návštěvníci
nebo ostatní obyvatelé České republiky, kteří Ostravu ještě nikdy nenavštívili.
Cíl výzkumu
Cílem výzkumu bylo zjistit současný image Ostravy jednak celkově, jednak z pohledu
cílových skupin, a to z pohledu obyvatel města, návštěvníků a ostatních obyvatel České
republiky, kteří Ostravu doposud nikdy nenavštívili a následně srovnat vnímání města
z pohledu těchto cílových skupin, shrnout odlišnosti a zhodnotit je na základě statistického
aparátu.
Vzhledem k omezenému rozsahu článku byly stanoveny dílčí cíle, zaměřující se na
stěžejní oblasti:
•
•
•
•
•

zjistit asociace respondentů spojené s Ostravou,
zjistit hodnocení charakteristik města,
zjistit znalost loga Ostravy,
zjistit preference pořádaných sportovních, kulturních a společenských akcí,
zjistit zdroje informací o městu a jeho aktivitách.

Metoda sběru dat
Pro analýzu image byly využity podklady z bakalářské práce Lucie Moravcové (2014).
Studentka získala primární data metodou písemného dotazování na základě strukturovaného
dotazníku. Základní soubor tvořili všichni obyvatelé České republiky starší 15 let. Velikost
výběrového souboru byla stanovena na 400 respondentů. Respondenti byli vybráni
metodou vhodné příležitosti. Se zajištěním odpovídajícího počtu dotazníků pomohli studenti
předmětu Marketing služeb zprostředkováním vyplnění dvou dotazníků při dodržení
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stanovené strukturu výběrového vzorku (podle znalosti Ostravy, pohlaví a věku
respondentů).
Dotazník byl tvořen 15 otázkami. Obsahoval tři filtrační otázky. Dvě rozčleňovaly
respondenty do tří cílových skupin podle toho, zda Ostravu navštívili, nenavštívili nebo zda
ve městě bydlí, třetí se týkala znalosti loga města Ostravy. V dotazníku jsou využity otázky
uzavřené, polouzavřené, sémantický diferenciál a baterie, která se týká charakteristik loga
města Ostravy. V závěru dotazníku byly uvedeny tři identifikační otázky, zaměřené na
pohlaví, věk a dosažené vzdělání.
Sběr dat
Sběr dat proběhl od 13. 11. 2013 do 20. 12. 2013. Podařilo se nasbírat celkem 406
dotazníků, z nichž po vytřídění zůstalo 357 dotazníků. Konečný výběrový vzorek je tedy
tvořen rovnoměrným zastoupením tří cílových skupin - 119 respondenty žijících v Ostravě,
119 respondenty, kteří již Ostravu při nějaké příležitosti navštívili a 119 respondenty,
kteří v Ostravě nikdy nebyli.
Vyhodnocení dat
Autorka bakalářské práce všechny dotazníky zkontrolovala, zakódovala, následně
odpovědi z dotazníků zaznamenala do elektronické podoby. V programu Microsoft Excel byla
vytvořena datová matice, která byla po zkontrolování importována do programu IBM SPSS
Statistics 22.
Studentka se zaměřila na hodnocení celkového image města a jeho další analýzu
především podle identifikačních otázek (pohlaví, věk a dosažené vzdělání). Pro účely článku
byly využity dvě otázky - první otázka zjišťovala, zda respondent Ostravu navštívil
a v případě kladné odpovědi následující otázka rozdělila respondenty na obyvatele
a návštěvníky města.
Na základě poskytnutých datových souborů autorka článku využila IBM Statistics 22
k testování míry závislosti nominálních proměnných (hodnocení jednotlivých charakteristik
image ve dvou úrovních – z pohledu návštěvníků a těch, kteří město nenavštívili a následně
z hlediska obyvatel a návštěvníků. Závislost hodnocení podle cílových skupin bude
testována pomocí Pearsonovy statistiky chí-kvadrátu. Pro přehlednost byly grafy upraveny
v programu Microsoft Excel. Testování bylo provedeno na 5 % hladině významnosti α.
Současně byl dodržen předpoklad, že v 80 % políček neklesly očekávané četnosti pod
hodnotu 5 (Řezanková, 2010).
Struktura respondentů
Jak už bylo konstatováno, soubor respondentů obsahoval rovnoměrné zastoupení
cílových skupin – obyvatel Ostravy, návštěvníků města a těch, kteří Ostravu dosud
nenavštívili, takže zastoupení uvedených kategorií představovalo 33,3 %.
Z celkového počtu 357 dotazníků odpovědělo 52,2 % žen a 47,8 % mužů. Na základě
toho lze konstatovat, že zastoupení obou pohlaví bylo rovnoměrné. Dotazovaní byli rozděleni
do čtyř věkových skupin, jejich procentuální zastoupení je znázorněno v grafu 1. Nejvíce
respondentů (33,9 %) bylo ve věku 15 – 26 let. Druhou nejpočetnější skupinou (31,9 %) byli
dotazovaní ve věku 41 – 64 let. Necelých 29 % respondentů spadalo do věkové skupiny 27 –
40 let a 5,6 % bylo starších 65 let.
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Graf 1: Rozložení respondentů podle věku

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Moravcová (2014)

Na základě nejvyššího dosaženého vzdělání odpovědělo nejvíce respondentů, že jejich
nejvyšší ukončené vzdělání je střední škola s maturitou (52,5 %). Přesně 23 % bylo vyučeno
nebo se základním vzděláním. Více než 24 % dotazovaných mělo ukončené vysokoškolské
nebo vyšší odborné vzdělání.

3. Výsledky výzkumu
Analýza výsledků výzkumu je rozčleněna podle asociací spojených s Ostravou,
hodnocení charakteristik města, znalosti loga Ostravy, preferencí pořádaných sportovních,
kulturních a společenských akcí a zdrojů informací o městu a jeho aktivitách.
Asociace spojené s Ostravou
Nejvíce respondentů (22,8 %) si v souvislosti s Ostravou jako první vybavilo FC Baník
Ostrava. Druhou nejčastější odpovědí se staly hornické tradice s 21,5 % dotazovaných. Na
třetím a čtvrtém místě se umístili odpovědi kvalita ovzduší a Stodolní ulice, které zvolilo 15,5
% respondentů. Respondenti měli možnost zvolit i jinou, otevřenou odpověď, kterou zvolilo
celkem 3 % dotazovaných.
Více než 26 % respondentů, kteří Ostravu už někdy navštívili, se jako první vybavil FC
Baník Ostrava. Druhou nejčastější odpovědí byla Stodolní ulice, kterou zvolilo 19,1 % všech
návštěvníků, na třetím místě byla kvalita ovzduší, kterou označilo 17,4 % z nich. Naopak více
než 39 % dotazovaných, kteří Ostravu ještě nikdy nenavštívili, si jako první vybavilo hornické
tradice. FC Baník Ostrava představoval druhou nejčastější odpověď, a to 18,6 %. Výsledky
jsou uvedeny v tab. 1. Na základě testování pomocí chí-kvadrátu se prokázala závislost mezi
asociacemi k městu a znalostí Ostravy (navštívil-nenavštívil) sig. = 0,000 na hladině
významnosti 0,05.
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Tab. 1: Asociace cílových skupin ve spojitosti s Ostravou
Vybavená asociace
Stodolní ulice
FC Baník Ostrava
Pivo Ostravar
Festival Colours of Ostrava
Slezskoostravský hrad
Hornické tradice
Vítkovické ocelárny
Kvalita ovzduší
Jiné

Už jste někdy
navštívil/a Ostravu?
Ano
Ne
19,1%
10,9%
26,1%
18,6%
2,5%
4,5%
4,0%
1,9%
3,0%
0,0%
7,5%
39,1%
16,1%
10,3%
17,6%
12,8%
4,0%
1,9%

Bydlíte v Ostravě?
Ano
20,9%
22,0%
2,2%
3,3%
4,4%
7,7%
22,0%
15,4%
2,2%

Ne
17,4%
29,4%
2,8%
4,6%
1,8%
7,3%
11,0%
20,2%
5,5%

Zdroj: Moravcová (2014)

Obyvatelům města, se v souvislosti s Ostravou (tab. 1) jako první vybavily FC Baník
Ostrava a Vítkovické ocelárny. Každou z těchto odpovědí zvolilo přesně 22 % obyvatel. Další
nejfrekventovanější odpověď obyvatel města představovala Stodolní ulice, kterou uvedlo
celkem 20,9 %. Návštěvníci uvedli na prvním místě FC Baník (29,4 %), na druhé pozici
kvalitu ovzduší (20,2 %). Na základě chí-kvadrátu se neprokázala závislost mezi asociacemi
spojenými s městem a vztahem k městu (rezident – návštěvník) sig. = 0,393 na hladině
významnosti = 0,05.
Hodnocení vybraných charakteristik města
Respondenti se vyjadřovali k charakteristikám města, přičemž hodnota 1 znamenala
negativní hodnocení a hodnota 5 znamenala pozitivní hodnocení. Charakteristiky, které byly
průměrně ohodnoceny hodnotou tři a méně, lze vnímat jako negativní. Naopak vyšší hodnoty
než 3 je možné vnímat jako pozitivní.
Ostrava je respondenty celkově hodnocena průměrnou hodnotou 2,185. Mezi největší
negativa se zařadilo silně znečištěné prostředí s průměrnou hodnotou hodnocení 1,615.
Ostrava je rovněž považovaná za město nevhodné pro podnikání (1,906) a špinavé město
(2,022). Nepříznivě bylo také hodnoceno okolí města. Mírně příznivěji byla veřejností
Ostrava hodnocena jako bezpečné místo a kulturní město. Nicméně uvedené průměry
hodnocení se pohybují v intervalu 1,525 až 2,675, což představuje pro Ostravu všeobecně
velmi nepříznivé hodnocení.
V tab. 2 je možné vidět hodnocení charakteristik města Ostravy z pohledu cílových
skupin. Potvrdilo se, že respondenti, kteří město neznali, jej hodnotili hůře (2,074) než
respondenti, kteří město znali (2,221). Respondenti, kteří Ostravu navštívili a respondenti,
kteří ve městě dosud nikdy nebyli, hodnotili poměrně ve shodě podmínky pro podnikání,
bezpečnost ve městě, okolí města a množství pracovních míst – graf 2. Obě skupiny
společně hodnotily nejméně příznivě čistotu ovzduší, kritičtější byli přitom respondenti, kteří
už Ostravu navštívili. Na základě testování pomocí chí-kvadrátu se potvrdila závislost
sig. = 0,000 na hladině α = 0,05. Tato charakteristika byla jako jediná hodnocena lépe těmi,
kteří město nenavštívili. Ostatní charakteristiky hodnotí příznivěji respondenti, kteří město
navštívili.
Další rozdíly v hodnocení vykazovaly kulturnost, modernost města a hodnocení jeho
okolí. Největší rozdíly se projevily v hodnocení kulturnosti města. I tady byla potvrzena
závislost mezi hodnocením kulturnosti města a jeho znalostí na základě testování pomocí
chí-kvadrátu, kdy se prokázala závislost sig. = 0,000 na hladině α = 0,05. Významné rozdíly
se projevily v hodnocení okolí města. Na základě testování pomocí chí-kvadrátu se potvrdila
závislost sig. = 0,003 na hladině α = 0,05. Při hodnocení modernosti – zastaralosti města
byla na základě testování pomocí chí-kvadrátu potvrzena závislost sig. = 0,007 na hladině
α = 0,05.
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Graf 2: Hodnocení charakteristik města návštěvníky a těmi, co město nenavštívili
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Moravcová (2014)

Hodnocení obyvatel města a návštěvníků je všeobecně velmi podobné (tab. 2), mírně
lepší hodnocení přitom uváděli obyvatelé Ostravy, výjimku tvořily dvě charakteristiky,
hodnocení vhodnosti pro podnikání a hodnocení dostatku pracovních míst. Prostřednictvím
chí-kvadrátu nebyla prokázána závislost u hodnocení vhodnosti pro podnikání,
kdy sig. = 0,598 na hladině významnosti α = 0,05 a hodnocení pracovních příležitostí,
kdy sig. = 0,245 na hladině významnosti α = 0,05.
Tab. 2: Hodnocení vybraných charakteristik města
Hodnocení města

Už jste někdy
navštívil/a
Ostravu?
Ano
Ne
1,527
1,667

znečištěné - čisté ovzduší

Bydlíte v Ostravě?
Ano
1,533

Ne

1,525

nevhodná - vhodná pro podnikání

2,080

2,075

2,067

2,100

špinavá - čistá

2,188

1,909

2,233

2,141

ošklivé - pěkné okolí

2,197

1,910

2,334

2,067

zastaralé - moderní město

2,264

1,992

2,367

2,167

nedostatek - dostatek pracovních míst

2,372

2,368

2,358

2,375

bez kultury - kulturní

2,532

2,083

2,642

2,425

nebezpečná – bezpečná

2,606

2,586

2,541

2,675

průměrné hodnocení

2,221

2,074

2,407

2,184

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Moravcová (2014)

Znalost loga
Z celkového počtu respondentů 38,5 % vědělo, jak vypadá logo města Ostravy (obr. 1).
Převážná většina respondentů, která v Ostravě ještě nikdy nebyla, nemá povědomí o tom,
jak logo města vypadá. Naopak dotazovaní, kteří město již navštívili nebo v něm dokonce
bydlí, logo znali. Nízká znalost loga může být ovlivněna tím, že logo města v této podobě
bylo zavedeno od roku 2007.
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Obr. 1: Logo města Ostravy
Zdroj: Moravcová (2014)

Při rozčlenění respondentů podle znalosti města (tab. 3) pouhých 4,5 % těch,
kteří v Ostravě ještě niky nebyli, ví, jak vypadá logo Ostravy. Naopak dotazovaní, kteří město
již navštívili, neví, jak vypadá logo pouze v 34,7 % (viz graf 3). Na základě testování pomocí
chí-kvadrátu se potvrdila závislost sig. = 0,023 na hladině α = 0,05.

Graf 3: Znalost loga v členění podle znalosti města
Zdroj: Moravcová (2014)

Obyvatelé města jsou na tom se znalostí loga nejlépe. Jeho vzhled zná více než 73 %
z nich, návštěvníci potvrdili znalost loga města v 58,7 %. Na základě testování pomocí chíkvadrátu se nepotvrdila závislost sig. = 0,027 na hladině α = 0,05.
Tab.3: Znalost loga města z pohledu cílových skupin
Víte, jak vypadá logo
Ostravy?

Ano
Ne

Už jste někdy navštívil/a
Ostravu?

Navštívil Nenavštívil
65,3%
4,5%
34,7%
95,5%

Bydlíte v Ostravě?

Ano
73,6%
26,4%

Ne
58,7%
41,3%

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Moravcová (2014)

Zájem o události ve městě
Z celkového souboru respondentů nejvíce všech dotazovaných (31,0 %) odpovědělo,
že by nejraději navštívilo Dny NATO. Druhé největší zastoupení měla odpověď festival
Colours of Ostrava (25,8 %). Na třetí pozici se ocitla Zlatá tretra s 15,5 %. Žádnou
z uvedených akcí nemá v úmyslu navštívit 15,6 % respondentů. 1,1 % respondentů zvolilo
otevřenou odpověď.
Při členění dle jednotlivých cílových skupin by respondenti, kteří v Ostravě ještě nikdy
nebyli, nejčastěji navštívili Dny NATO, a to v 38,9 %. Více než 20 % z nich nechtělo navštívit
žádnou z uvedených akcí a přesně 18,5 % by rádo navštívilo festival Colours of Ostrava –
graf 4. Ti, kteří Ostravu znají, by navštívili v 38, 9 % Dny NATO. Další nejfrekventovanější
odpovědí bylo, že by respondenti nechtěli navštívit žádnou z předkládaných akcí (20,4 %).
Výsledky jsou uvedeny v tab. 4. Na základě testování pomocí chí-kvadrátu se potvrdila
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závislost mezi preferencemi akcí a znalostí Ostravy (navštívil-nenavštívil) sig.= 0,000 na
hladině α = 0,05.
Tab. 4: Zájem o události ve městě
Už jste někdy navštívil/a
Ostravu?

Zájem o událost
ve městě

Ano
Janáčkův máj

Ne

Bydlíte v Ostravě?
Ano

Ne

10,2%

7,6%

10,0%

1,8%

7,0%

15,4%

23,3%

20,2%

18,5%

25,6%

23,3%

38,5%

5,1%

3,7%

3,3%

1,8%

Dny NATO

38,9%

30,9%

30,0%

20,2%

Žádnou z uvedených

20,4%

15,7%

7,8%

15,6%

0%

1,1%

2,2%

1,8%

Zlatá tretra
Colours of Ostrava
Festival nové hudby

Jinou

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Moravcová (2014)

Celkem 30 % všech obyvatel města by nejraději navštívilo Dny NATO, 23,3 % by rádo
navštívilo Zlatou tretru a dalších 23,3 % preferovalo festival Colours of Ostrava – tab. 4. 10
% obyvatel by se chtělo zúčastnit Janáčkova máje. Naopak návštěvníci města zvolili jako
nejčastější odpověď (38,5 %) Colours of Ostrava. Druhou a třetí nejčastější odpovědí byli
události Dny NATO a Zlatá tretra, kdy pro každou z nich hlasovalo 20,2 % návštěvníků. Na
základě testování pomocí chí-kvadrátu se potvrdila závislost sig. = 0,023 na hladině
α = 0,05. Zájem o jednotlivé akce v členění podle cílových skupin je uvedeno v grafu 4.

Graf 4: Zájem o události ve městě v členění podle cílových skupin
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Moravcová (2014)

Čerpání informací o Ostravě
V rámci celkového souboru respondentů 35,2 % dotazovaných odpovědělo, že nejčastěji
čerpá informace o Ostravě z internetu. Druhou nejfrekventovanější odpovědí bylo rádio
(20,0 % dotazovaných). Obdobné postavení má i televize, tu jako nejčastější zdroj sběru
informací o Ostravě uvedlo 19,9 % respondentů. Možnost otevřené odpovědi zvolilo celkem
1,9 % respondentů.
Mezi jednotlivými cílovými skupinami se projevili výraznější rozdíly z hlediska čerpání
informací (tab. 5). Respondenti, kteří město znají, čerpají informace především z internetu
(46,2 %). Naopak respondenti, kteří město nenavštívili, se informace o Ostravě dovídají
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z rádia (35,0 %), televize (29,3 %) a internetu (21,0 %). Na základě testování pomocí chíkvadrátu se potvrdila závislost mezi výběrem zdroje informací a znalostí Ostravy (navštívil nenavštívil) sig. = 0,000 na hladině významnosti 0,05.

Zdroje sběru
informací
Časopisy

Tab. 5: Čerpání informací o Ostravě
Už jste někdy navštívil/a
Ostravu?
Ano
Ne
1,5 %
1,3 %

Bydlíte v Ostravě?
Ano
2,2 %

Ne
0,9 %

Internet

46,2 %

21,0 %

44,0 %

49,1 %

Noviny

14,1 %

4,5 %

22,0 %

7,4 %

8,0 %

35,0 %

6,6 %

8,3 %

Od známých

14,6 %

8,3 %

9,9 %

18,5%

TV

12,6 %

29,3 %

11,0 %

13,9 %

3,0 %

0,6 %

4,4 %

1,9 %

Rádio

Jiné

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Moravcová (2014)

Obyvatelé Ostravy (tab. 5) uvedly jako zdroj informací na prvním místě internet (44,0 %).
Na druhé místo se s 22,0 % zařadily noviny. Návštěvníci využívají stejně jako obyvatelé
především internet (49,1 %), liší se pozice dalších využívaných zdrojů, kdy na druhé místo
byly zařazeny informace od známých a přátel 18,5 %), na další pozici se ocitla televize. Na
základě testování pomocí chí-kvadrátu se nepotvrdila závislost mezi výběrem zdroje
informací a rezidenty nebo návštěvníky města sig. = 0,054 na hladině významnosti 0,05.
Využití informačních zdrojů podle cílových skupin je uvedeno v grafu 5.

Graf 5: Zdroje informací o městě v členění podle cílových skupin
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Moravcová (2014)

Shrnutí:
Původním předpokladem výzkumu bylo, že různé cílové skupiny v závislosti na vztahu
k městu hodnotí image města rozdílně, tedy že obyvatelé města hodnotí jeho charakteristiky
lépe, než jeho návštěvníci nebo ostatní obyvatelé České republiky, kteří Ostravu ještě nikdy
nenavštívili, což je do značné míry ovlivněno nepříznivým mediálním obrazem města.
Z výzkumu vyplynulo, že skutečný image města Ostravy je špatný, závažným zjištěním
je, že Ostrava je vnímána společně všemi cílovými skupinami jako místo se znečištěným
ovzduším, nevhodné pro podnikání, špinavé město a proto je nezbytné se touto
problematikou zabývat.
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Potvrdilo se, že v rámci průměrného hodnocení charakteristik města na stupnici
1 (negativní) – 5 (pozitivní) hodnocení jsou nejkritičtější ti, kteří Ostravu nenavštívili (2,074),
nejlepší hodnocení uvedli obyvatelé města (2,259), za nimi se řadí hodnocení návštěvníků
(2,184). Společné rysy chování vykazuje skupina respondentů, která město navštívila
a skupina, která město nezná. Názory obyvatel a návštěvníků nejsou dostatečně v závislosti
na příslušnosti k dané cílové skupině. Je nutné připustit, že tato zjištění mohou být ovlivněna
složením souboru (mezi návštěvníky byli zařazeni respondenti, kteří pravidelně do města
dojíždějí, a proto se názorově mohou blížit obyvatelům.)
V rámci výzkumu bylo pomocí chí-kvadrátu prokázáno, že uvedené cílové skupiny
vykazují rozdílné asociace, spojené s městem, rozdílnou znalost loga města, projevily zájem
o rozdílné události konané ve městě a čerpali informace z rozdílných zdrojů. U jednotlivých
charakteristik respondenti poměrně ve shodě hodnotili podmínky pro podnikání, bezpečnost
ve městě, okolí města a množství pracovních míst.
Závislost byla prokázána mezi hodnocením respondentů, kteří Ostravu navštívili nenavštívili v otázkách zaměřených na hodnocení modernosti, kulturnosti a okolí města.
Zajímavé rovněž je, že veškerá hodnocení jsou horší u kategorie respondentů, která město
osobně nezná, s výjimkou čistoty ovzduší. Tady hodnotili hůře ti, kteří Ostravu znají,
což může svědčit o závažnosti reálné situace. Závislost mezi hodnoceními rezidentů
a návštěvníků města se nepotvrdila.
V souvislosti s městem Ostrava si nejvíce dotazovaných jako první vybavila FC Baník
Ostrava nebo hornické tradice. FC Baník je známý svými úspěchy, ale také nepokoji na
stadionech, které narušují průběhy utkání a bezpečnost návštěvníků. Proto bude nezbytné
se z pohledu města zabývat omezením těchto nežádoucích jevů.
Respondenti vnímali Ostravu rovněž jako město s hornickou tradicí. Hornické tradice
mají své opodstatnění, ve městě se nachází největší hornické muzeum v České republice
a v okolí města se těží dodnes v Dole Paskov. Na druhé straně hornictví všeobecně může
být spojováno se špinavým prostředím a málo kvalifikovanou prací. V zájmu města by mělo
být komunikovat další asociace, například podpořit vnímání kulturních a sportovních akcí
pořádaných v Ostravě.
Z hlediska atraktivity akcí, které by si respondenti mohli zvolit k návštěvě, se na první
pozici umístily Dny NATO. Dá se usuzovat, že k tomu přispívá jedinečnost akce v Evropě,
svou roli může hrát i bezplatný vstup. Na druhé pozici se objevil hudební festival Colours
of Ostrava, který se vyznačuje vysokou návštěvností a má bohatou tradici, ale v rámci
dalších hudebních festivalů i velkou konkurenci. Festival se koná v dolní oblasti Vítkovic,
která může představovat vhodný námět pro asociace spojované s městem. Starší generace
preferuje Janáčkův máj, sportovně orientovaná veřejnost Zlatou tretru. Město by mohlo být
navíc prezentováno více v souvislosti s vysokými školami nebo bohatými nákupními
možnostmi.
Pro zlepšení image města bude nutné správně využít nasazení marketingové
komunikace s ohledem na vymezené cílové skupiny. Z hodnocení cílových skupin lze
vyvodit, že Ostrava má dlouhodobě špatný mediální obraz, který ovlivnil více hodnocení
respondentů, kteří město nenavštívili, na druhé straně může svědčit i o tom, že obyvatelé
Ostravy jsou v rámci uvedených charakteristik tolerantnější.
Pro kategorii, která město nenavštívila, by se jako vhodné jevilo motivovat tuto cílovou
skupinu k návštěvě města. U této cílové skupiny se prokázala horší hodnocení kultury města,
modernosti města a atraktivity okolí. Toto hodnocení by se mohlo na základě osobní
zkušenosti zlepšit. Rovněž v této kategorii respondentů byla zjištěna minimální znalost loga
města (4,5 %), kterou by bylo vhodné zvýšit. Na základě zjištěných zdrojů, které využívá tato
cílová skupina, se jako nejvhodnější jeví komunikace prostřednictvím rádia, televize
internetu. Jako náměty pro komunikaci mohou být využity zmíněné akce.
Kategorie obyvatel a návštěvníků čerpá informace převážně prostřednictvím internetu.
Proto bude významné pravidelně aktualizovat internetové stránky a zlepšit design stránek,
což by mohlo vést ke zvýšení návštěvnosti stránek města a Ostravského informačního
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servisu, který se také podílí na marketingové komunikaci. Pro komunikaci s obyvateli
a návštěvníky bude vhodné posílit působení města na sociálních sítích.
Image města odráží realitu města. Pro zlepšení image bude nutné intenzivně řešit
zásadní problémy města spojované se znečištěným ovzduším, nedostatkem pracovních míst
a potřebou zlepšení podmínek pro podnikání. Bylo by určitě žádoucí, aby obyvatelé mohli být
na své město hrdi, spojovali je se svým dalším životem a na základě sdílených názorů
vylepšovaly image Ostravy.
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Příčiny migrace obyvatelstva a její vysvětlení
v ekonomické teorii
The causes of migration of population and its explanation
in economic theory
Milan Palát

Abstrakt
V příspěvku jsou objasněny příčiny migrace obyvatelstva z pohledu různých teoretických
přístupů a provedeno jejich kritické zhodnocení v duchu ekonomické teorie. Mezi příčinami
migrace lze nalézt faktory ekonomické, politické, sociální, národnostní, kulturní, náboženské,
svoji roli sehrály i válečné konflikty, geografické faktory, změny životního prostředí, přírodní
katastrofy apod. Ekonomické faktory, které ovlivňují mezinárodní migraci, jsou většinou
spojeny s pracovní migrací. Nicméně i jiné migrační typy jsou také částečně determinovány
ekonomickými faktory. Výsledky ukazují, že teoretická zdůvodnění příčin mezinárodní
migrace jsou poměrně složitá a komplexní, protože faktory, které ovlivňují migraci, se také do
značné míry ovlivňují navzájem a mohou se měnit v čase a prostoru.

Klíčová slova
migrace obyvatelstva, motivační faktory, ekonomická teorie

Abstract
In this paper, the causes of migration of population were explained from the perspective of
different theoretical approaches and a critical evaluation in the spirit of economic theory has
been carried out. Among the causes of migration, economic, political, social, ethnic, cultural
and religious factors can be found. War conflicts, geographic factors, environmental change,
natural disasters, etc. also play its role. Economic factors affecting international migration are
mostly related to labour migration. However, other types of migration are also partly
determined by economic factors. The results show that the theoretical rationales of the
causes of international migration are relatively difficult and complex because factors affecting
migration also greatly affect each other and can vary in time and space significantly.

Key words
migration of population, motivation factors, economic theory
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Úvod
V následujícím textu jsou uvedena některá z teoretických vysvětlení mezinárodní
migrace a je provedeno jejich kritické zhodnocení v duchu ekonomické teorie. Vysoký počet
migrantů pochází z méně rozvinutých zemí. V Tab. 1 jsou uvedeny toky výrobních faktorů
mezi vyspělými a méně rozvinutými či rozvojovými zeměmi.
Tab. 1: Toky výrobních faktorů mezi vyspělými a méně rozvinutými či rozvojovými
zeměmi
vyspělé země

méně rozvinuté/rozvojové země

kapitál

přebytek kapitálu

nedostatek kapitálu

práce

nedostatek práce (nízko
i vysokokvalifikované)

přebytek práce

Zdroj: vlastní zpracování
Vyspělé země jsou charakteristické přebytkem kapitálu, ovšem dlouhodobě čelí
nedostatku výrobního faktoru práce, u méně rozvinutých či rozvojových zemí je tomu
naopak. Je tedy přirozené, že se práce přelévá do ekonomik čelícím jejímu nedostatku,
a dochází tak k migraci. Opačným směrem směřují toky kapitálu. Vzájemné souvislosti
či proporce výrobních faktorů práce a kapitálu mohou být jedním z faktorů, které ovlivňují mj.
i mezinárodní migraci. Vysoký příliv přímých zahraničních investic z vyspělé země do země
méně rozvinuté (a s ním související tvorba nových atraktivních pracovních míst), může např.
snížit motivaci pracovníků méně vyspělé země k migraci do této země. Hoekman a Özden
(2009) poukazují na význam vzájemného obchodu, kdy zvýšený obchod se službami je
vnímán jako alternativa k migraci. Pojďme se nyní blíže podívat na přímé příčiny, které dle
nejrůznějších směrů ekonomického myšlení za migrací stojí.

Možná vysvětlení mezinárodní migrace v ekonomické teorii
Problematikou teoretického vysvětlení migrace se zabýval např. Massey (1994). Různé
přístupy odrážejí různé výzkumné cíle a odlišná ohniska zájmu, jak můžeme vidět
z Tab. 2.
Tab. 2: Vysvětlení mezinárodní migrace v ekonomické teorii
Teoretický přístup

Stupeň analýzy

Vysvětlení migrace

neoklasická ekonomie
-makroekonomický
přístup

země

důsledek mezery ve mzdách mezi
jednotlivými zeměmi

jednotlivec

rozhodnutí na základě racionální
kalkulace možných nákladů a přínosů
migrace

neoklasická ekonomie
-mikroekonomický
přístup
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nová ekonomie
pracovní migrace

domácnost

jednotliví migranti ovlivnění domácností
jako kolektivním aktérem
v ekonomickém přežití

duální trh práce

strukturální
(vnitřní)

strukturální poptávka z rozvinutých zemí

teorie světových
systémů

strukturální
(mezinárodní)

tržní a kulturní pronikání z jádra na
periferii

Zdroj: vlastní zpracování
Co tedy vyvolává mezinárodní migraci? V neoklasické ekonomii je migrace vysvětlována
na úrovni celé země (přístup makroekonomický) nebo na úrovni jednotlivce (přístup
mikroekonomický). Dle prvního z nich vychází mezinárodní migrace z rozdílů ve mzdách
a příležitostech mezi jednotlivými zeměmi, tedy na makroekonomické úrovni.
V mikroekonomickém přístupu je zdůrazněna role racionálně uvažujících jedinců, kde se
osoby rozhodují na základě racionální kalkulace možných nákladů a přínosů, které s sebou
migrace nese. Potenciální migranti tedy berou ve svých rozhodnutích na zřetel očekávané
náklady a přínosy s migrací související.
Nová ekonomie pracovní migrace vysvětluje, že rozhodnutí o migraci nevznikají
u jednotlivých izolovaných aktérů, ale ve větších celcích spolu souvisejících lidí, většinou
rodin a domácností, a to nejen s cílem maximalizovat své příjmy, ale také kvůli minimalizaci
možných rizik a omezení. Teorie duálního pracovního trhu poté tvrdí, že lidé v rozvinutých
zemích čelí motivačním problémům pro vstup do nižších pozic na pracovním trhu, protože
tato místa mají ve společnosti nízký status a mají též jen velmi málo možností pro kariérní
postup. Takové volné pracovní místo pak vytváří poptávku po zahraničních pracovnících,
kteří často nemají tyto motivační problémy. Proto je migrace ve vyspělých zemích většinou
iniciována či tažena ze strany zaměstnavatelů nebo vlády jako zástupce domácích
zaměstnavatelů. A pokud jde o teorii světových systémů, zde vysvětlení spočívá v pronikání
kapitalistických ekonomických vztahů do periferních společností, což v důsledku vytváří
mobilní populaci, která je, mimo jiné, připravena též k migraci do zahraničí. Mezinárodní
migrace je tak zvláště pravděpodobná mezi minulými koloniálními mocnostmi a bývalými
koloniemi pro jejich silné kulturní, jazykové, investiční, dopravní a komunikační vazby.

Faktory „push – pull“
Odborná literatura poskytuje mnoho různých vysvětlení mezinárodní migrace. Velmi
často se v ní objevují odkazy na model „push – pull“, který byl rozpracován Jansenem
a Leem (Lee, 1966). Ti rozdělují faktory, které způsobují pohyb obyvatelstva do dvou skupin:
tzv. „push“ a „pull“ faktorů, které jsou v české literatuře zmiňovány také jako faktory tlaku
a tahu (Uherek et al., 2004). Podle těchto autorů je migrační pohyb výslednicí sil, které
migranta vypuzují ze země jeho původu („push“ faktory) a sil, které migranta přitahují do
cílové země („pull“ faktory). „Push“ faktory jsou nepříznivé okolnosti v oblasti, ve které člověk
žije a „pull“ faktory naopak okolnosti, které člověka přitahují k přesunu do jiné oblasti.
Podle Leeho (1966) jsou tzv. „push“ faktory, které jsou schopny přimět lidi, aby se
odstěhovali z jejich současného místa pobytu jinam, následující:
– nedostatek pracovních míst
– málo příležitostí v mnoha ohledech
– špatná zdravotní péče
– ztráta bohatství
– diskriminace
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– znečištění
– špatné podmínky bydlení
– válka
– primitivní podmínky
– přírodní katastrofy
– rozšiřování pouští
– hladomor
– sucho
– nedostatek politické nebo náboženské svobody
– politické obavy nebo pronásledování
– vyhrožování smrtí
– zastrašování
Faktory, které vedou obyvatele k přestěhování do nového místa, tzv. „pull“ faktory jsou
například:
– pracovní příležitosti
– lepší životní podmínky
– politická a náboženská svoboda
– lepší zdravotní péče
– vzdělávání
– průmysl
– atraktivní podnebí
– bezpečnostní důvody
– rodinné vazby
Mezi další významné „push“ faktory bychom mohli zařadit například i vysokou
nezaměstnanost či nízké mzdy. Dalším příkladem „pull“ faktorů může být politická stabilita,
ekonomická prosperita, vysoké mzdy, možnost plnohodnotného života apod. Rozhodovací
proces, zda podstoupit migraci, je kromě „push“ a „pull“ faktorů dále ovlivněn nejrůznějšími
překážkami, které migraci brání. Jde např. o velkou vzdálenost cílové země, jazykové
bariéry, podmínky vstupu do země (vízová povinnost), náklady související s přesídlením,
odloučení od rodiny aj.
Mezi výše uvedenými faktory, můžeme identifikovat hlavní kategorie „push“ a „pull“
faktorů, které lze následně rozdělit do tří základních skupin:
• ekonomické
• kulturní
• environmentální (související s podmínkami životního prostředí)
Z posledního vývoje mezinárodní migrace je zřejmé, že většina lidí migruje
z ekonomických důvodů. Kulturní a environmentální faktory také vedou k migraci, i když ne
tak často, jak faktory ekonomické. Ale pokud se podíváme zpět do 20. století, tak v Evropě
byly politické faktory jedněmi z nejvýznamnějších a došlo i k několika výrazným vlnám
nucené mezinárodní migrace. Bylo to hlavně z důvodu politické nestability nebo
pronásledování při značné politické a kulturní rozmanitosti v Evropě: uprchlíci z první a druhé
světové války, několik migračních vln během éry komunismu a po zhroucení sovětského
bloku další v období ekonomické transformace nebo jako důsledek rostoucího nacionalismu
v některých postkomunistických zemích, zejm. na Balkáně. Posledním příkladem důležitosti
politických faktorů je obrovská, nezvladatelná imigrační vlna do Evropy, k níž došlo těsně po
vypuknutí politických nepokojů v arabských zemích v oblasti Středomoří v roce 2011.
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Politické podmínky mohou také fungovat jako pull faktory, zejména pokud se jedná
o demokratické režimy poskytující veškeré politické, občanské a ekonomické svobody.
S pádem komunismu a zvolením demokratických vlád ve střední a východní Evropě
v průběhu roku 1990 ovšem uvedený politický faktor tahu postupně z pomezí migračních
faktorů vymizel. Nicméně západní Evropa v té době začala přitahovat rostoucí počet
migrantů z východní Evropy pro jiné, především ekonomické důvody. Lidé také migrují
z environmentálních důvodů, jsou taženi fyzicky do atraktivních oblastí (z vnitrozemí
k pobřeží, ze severských zemí do oblastí s teplejším podnebím) a vytlačováni
z nebezpečných oblastí nejrůznějšími riziky a přírodními katastrofami (povodně, sucho,
znečištění). Explanační potenciál „push“ a „pull“ faktorů nelze ovšem přeceňovat, neboť
redukuje migraci obyvatelstva, která je velmi komplexním fenoménem, na simplistický vztah
příčina-následek.

Závěr
V příspěvku jsou uvedena možná vysvětlení mezinárodní migrace v ekonomické teorii.
Různé teorie odrážejí různé cíle výzkumu, různá zaměření a zájmy. Nicméně žádná z těchto
teorií neumožňuje plně vysvětlit komplexní problém migrace v celé své šíři. Je možné se
ztotožnit se závěry Rabušice a Burjanka (2003), kteří k tomu uvádějí, že migrace je velmi
složitý fenomén, ve kterém se prolínají komponenty mikro, mezo a makrostrukturální a proto
není divu, že zatím neexistuje žádná ucelená teorie migrace. Baršová a Barša (2005)
doporučují hledat vzájemnou komplementaritu jednotlivých teorií. Pro shrnutí, lze využít další
poznámky Rabušice a Burjanka (2003), kteří k vysvětlením migrace uvádějí, že migrace má
čtyři základní aspekty a těmi se také s různými důrazy zabývají teorie vysvětlující migraci.
Jsou to strukturální síly, které podporují vystěhování z určité oblasti, dále strukturální síly
přitahující migranty do nových oblastí, dalším aspektem jsou motivace, cíle a aspirace osob,
které reagují na tyto strukturální faktory a stávají se migranty a nakonec sociální
a ekonomické struktury, které vznikají a spojují oblasti vystěhování a přistěhování. Řešení je
tedy dle mého názoru možné nalézat aplikací multidisciplinárního přístupu k problematice
migrace s využitím poznatků koexistujících teorií. Studium migrace poté může umožnit
předcházet i mnoha nepříznivým (s migrací souvisejícím) jevům či vést k postupnému
napravování již vyvstalých problémů jako je otázka integrace cizinců do většinové
společnosti, marginalizace těchto skupin na trzích práce i v jiných sférách, sociální exkluze,
rasová segregace a ghetoizace přistěhovalců, nárůst chudoby, kriminality, nová bezpečností
rizika, předsudky, diskriminace, xenofobie, rasové nepokoje apod.
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Vzdělávání jako součást lidského kapitálu
Education as part of human capital
Helena Pavlíčková, Barbora Konvalinková

Abstrakt:
Příspěvek je zaměřen na analýzu systému vzdělávání ve vybrané firmě a přináší i návrh
opatření vedoucích k větší efektivitě vzdělávacích aktivit. Úvodní část je věnována
teoretickému vymezení problematiky lidských zdrojů a vzdělávání, jako součásti sociálního
a lidského kapitálu. Získané výsledky z dotazníkového šetření jsou konfrontovány se
současnými vzdělávacími trendy a potřebami dané firmy a jejich následná implementace
může pomoci dané firmě zvyšovat úroveň a kvalitu vzdělávání.

Klíčová slova:
vzdělávání, rozvoj pracovníků

Abstract:
This paper is focused of the analysis of education system in selected company and proposal
of measure leading to greater efficiency of educational activities. The first part deals with the
definitions of the human resources and education, as part of human and social capital. The
obtained results using a questionnaire survey are compared with current educational trends
and needs of the company and their subsequent implementation could help the company
increase the level of education.

Key words:
education, development of employees

Úvod
Jestliže za lidský kapitál považujeme především souhrn vrozených a získaných
schopností, dovedností, vědomostí, návyků, zkušeností, motivace a talentu (Vodák, 2011),
potom vzdělávání jednoznačně patří mezi jeden z nejdůležitějších aspektů lidského života
a nejdůležitějších personálních činností v organizacích, pokud se jedná o podnikové
vzdělávání.
Jedná se o investici do lidského kapitálu, která rozšiřuje nebo zvyšuje kvalifikaci
pracovníků. Žijeme v době, kdy jsme závislí na získávání a distribuci znalostí a myšlenka
celoživotního rozvoje nabývá podoby každodenní reality.
Požadavky na znalosti a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále mění,
a aby člověk obstál na trhu práce, je důležité své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat
a rozšiřovat.
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Za nejefektivnější vzdělávání je považováno vzdělávání strategické a systematické,
které vychází ze zásad vzdělávací politiky v organizaci, při současném sledování jejích cílů
a strategií (Dvořáková, 2004).
Rychlý vývoj, zejména v oblasti informačních technologií a komunikace, zvyšuje nároky
na další vzdělávání zejména u starších generací, jejichž formální vzdělávání je
nesrovnatelné se vzděláváním současné generace. Současně se stále zvyšuje technická
náročnost jednotlivých činností a v obecné rovině tak musí být seznámeni s pracovními
postupy probíhajícími ve firmě i lidé na nejnižších pracovních pozicích.
Vzdělávání a formování pracovních schopností se stává celoživotním procesem, ve
kterém sehrává stále větší roli podnik a jím organizované vzdělávací aktivity.
Stále více zaměstnavatelů si uvědomuje, že vzděláváním svých zaměstnanců budují
renomé své firmy a zároveň tak pomáhají lidem v jejich rozvoji a vzdělávání. Znalosti
zaměstnanců jsou zdrojem konkurenční výhody firem a důležité je uvědomit si, že právě
zaměstnanci jsou nositeli myšlenek, zkušeností a poznatků a na jejich přístupu a tvořivosti
závisí úspěch podniku jako celku.

Firemní vzdělávání
Firemní vzdělávání je firmou organizovaný vzdělávací proces, který zahrnuje vzdělávání
v podniku (interní, organizované podnikem na pracovišti nebo ve vlastním vzdělávacím
zařízení) a vzdělávání mimo podnik (organizované externími subjekty ve specializovaných
vzdělávacích zařízení nebo ve škole). (Bartoňková, 2010)
Podle Koubka (2007) se vzdělávání zaměstnanců zaměřuje na formování pracovních
schopností v širším slova smyslu, včetně formování sociálních znalostí potřebných při
vytváření zdravých mezilidských vztahů zaměstnanců mezi sebou.
Firemní vzdělávání zahrnuje:
• vzdělávání v rámci adaptačního procesu;
• přípravu pracovníků k pracovní činnosti;
• prohlubování kvalifikace (doškolování) – pokračování odborné přípravy v oboru, ve
kterém člověk pracuje na svém pracovním místě;
• rekvalifikaci (přeškolování) – formování pracovních schopností člověka, které
směřuje k osvojení si nového povolání;
• profesní rehabilitaci – opětovné zařazení osob, kterým jejich stávající zdravotní
stav brání trvale nebo dlouhodobě vykonávat dosavadní práci;
• zvyšování kvalifikace (oblast rozvoje). (Bartoňková, 2010)
Aby bylo vzdělávání co nejvíce efektivní a zaručilo podniku návratnost vložených
prostředků, musí být systematické a vycházet z celkové podnikové strategie.
Podporou rozvoje svých zaměstnanců přispívá podnik ke zkvalitnění a zvýšení efektivity
procesů uvnitř podniku a jeho rozvoji jako celku.
Cíle a úloha firemního vzdělávání
Cíle firemního vzdělávání nám specifikují, co je potřeba zaměstnance naučit, jaké
návyky a dovednosti si mají osvojit, aby dokázali aktivně dosahovat cílů organizace nebo
firmy. Je nutné, aby tyto cíle reagovaly na vymezení potřeby a současně poskytovaly jasnou
informaci o tom, kam bychom se chtěli dostat (Barták, 2007).
Armstrong (1999) tyto cíle shrnuje do následujících bodů:
• rozvinout schopnosti pracovníků a zlepšit jejich výkon;
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•
•
•

pomoci zaměstnancům k tomu, aby v organizaci rostli a rozvíjeli se;
zabezpečit, aby budoucí potřeba lidských zdrojů organizace byla v maximální míře
pokryta vnitřními zdroji;
snížit množství času potřebného k zácviku a adaptaci při nízkých nákladech.

Co se týče zjišťování efektu firemního vzdělávání, ten se projevuje ve třech úrovních
(Tureckiová, 2004).
První z nich se odehrává na úrovni znalostí a dovedností, které se týkají změny
způsobilosti a kvalifikace pracovníka.
Druhou z nich je úroveň postojů, která přispívá k formování žádoucích postojů a vztahů
pracovníka k organizaci a projevuje se vyšší angažovaností a loajalitou. Také se při ní
buduje pocit sounáležitosti s danou firmou či organizací.
Třetí úrovní je úroveň pracovního jednání a výsledků práce, která potvrzuje naplnění
kompetence a rozšíření vzdělávání pracovníka formou vykonané práce a jejich výsledků
projevuje se to také motivací k učení a tím přispívá k vlastní seberealizaci.
Podle Tureckiové (2004) je základním cílem podnikového vzdělávání především
dosažení změn v myšlení a chování pracovníků, které jsou rozhodující pro další rozvoj firmy
a pro dosažení a udržení její konkurenceschopnosti. Nové znalosti, dovednosti a pracovní
návyky jsou pouhým prostředkem a podmínkou úspěchu. Jde o vzájemné propojení:
1. ochoty (motivace) k vynaložení určitého úsilí, nutného k tomu, aby pracovník
získal nové znalosti, osvojil si a případně rozvinul dovednosti, které se následně
projeví v jeho pracovním chování („chtít se učit“);
2. schopností k osvojování si nových pracovních postupů, rozhodujících pro
úspěšnou implementaci změny, ať už se týká organizačního uspořádání,
nových způsobů práce s lidmi, využívání nových technologií apod. („umět se učit“);
3. možnosti zúčastnit se podnikového vzdělávání a uplatnit nové formy chování
v pracovních činnostech („moci se učit“ a naučené používat).
Dle Koubka (2007) mezi cíle vzdělávání patří také zajišťování tzv. podélné nebo příčné
flexibility.
Podélná flexibilita znamená budování pracovních schopností zaměstnanců ve vztahu
k případným měnícím se požadavkům na danou pracovní pozici, jedná se tedy o flexibilitu
pracovního místa.
Příčná flexibilita se soustřeďuje na zvyšování kompetentnosti tak, aby zaměstnanci
zvládali znalosti a dovednosti pro zvládání jiných pracovních pozic. Tím se dosahuje
rozšiřování pracovních schopností v rámci např. kariérního růstu, či změnou struktury
pracovního místa.
Cyklus podnikového vzdělávání
Efektivně realizované podnikové vzdělávání představuje podle Vodáka a Kucharčíkové
(2011) dlouhodobý proces, který je tvořen čtyřmi fázemi:
• identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání
• plánování vzdělávání
• realizace vzdělávacího procesu
• hodnocení výsledků vzdělávání

669

Obsah / Contents

Obr. 1: Cyklus systematického podnikového vzdělávání

Identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání
Analýza potřeb vzdělávání spočívá ve shromažďování informací o současném stavu
výkonnosti jednotlivců, týmů a podniku jako celku.
Zjištěná úroveň výkonnosti je porovnána s podnikovým standardem, popř. standardem
jiných podniků nebo národními standardy. Výsledkem je zjištění mezer ve výkonnosti, které
je třeba eliminovat či zcela odstranit. K tomu slouží návrh vhodného vzdělávacího programu
a jeho následná realizace.
Hodnocení údajů získaných během procesu identifikace vzdělávacích potřeb poskytuje
mimo informací o potřebách vzdělávání i informace týkající se jiných možných problémových
oblastí a odhalení jejich příčin. Dobře připravená a realizovaná analýza vzdělávacích potřeb
umožňuje efektivnější investování do rozvoje lidského kapitálu a podporuje zvyšování
výkonnosti jednotlivců i celého podniku. (Vodák, Kucharčíková, 2011)
Cílem vzdělávacích aktivit je zejména zvýšení výkonnosti jednotlivce, týmu a celého
podniku.

Metody firemního vzdělávání a ověřování jejich efektivity
Metody firemního vzdělávání vedou k naplňování vzdělávacích cílů podniku. Množství
v současnosti využívaných metod je celá řada. Jednotlivé metody a jejich charakteristiky
budou představeny v následující kapitole.
Existuje řada kritérií, podle kterých se metody vzdělávání člení. V práci bude použita
v praxi běžně uváděná klasifikace dle místa vzdělávání na metody vzdělávání zaměstnanců
na pracovišti a mimo pracoviště. K dosahování vyšší efektivity vzdělávání je však vhodné
využívat kombinace těchto metod.
Nejvhodnější metodu či kombinaci metod si musí podnik zvolit sám, jediná správná
nebo univerzální metoda neexistuje. (Bartoňková, 2010)
Mezi metody vzdělávání probíhající na pracovišti se vesměs řadí metody, které vyžadují
individuální přístup a partnerský vztah mezi vzdělávaným a vzdělavatelem. Obecně se tato
skupina metod považuje za vhodnější pro vzdělávání dělníků. Koubek (2007) mezi metody
vzdělávání zaměstnanců na pracovišti řadí:
Instruktáž při výkonu práce
Instruktáž při výkonu práce se řadí mezi nejvyužívanější metody v praxi. Jde
o nejjednodušší způsob zácviku nového, popř. méně zkušeného pracovníka, při němž
zkušený pracovník či nadřízený předvede správný pracovní postup a vzdělávaný pracovník
si pozorováním a napodobováním tento postup osvojí. Metoda umožňuje rychlý zácvik
a vhodná je spíše u jednodušších nebo dílčích pracovních postupů.
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Coaching
Na rozdíl od jednorázové instruktáže představuje coaching dlouhodobější instruování,
v němž je zahrnuto bližší vysvětlování, sdělování připomínek a pravidelná kontrola výkonu
pracovníka, který je tak soustavně podněcován k žádoucímu výkonu práce.
Mentoring
Mentoring je obdobou coachingu. Iniciativa však spočívá i na vzdělávaném
pracovníkovi, který si svého mentora, který mu při výkonu práce radí a pomáhá, sám vybírá.
Counselling
Nejnovější metodou formování pracovních schopností pracovníků, do češtiny
překládanou jako poradenství či vzájemné konzultování, je counselling. Vzdělavatel se
vzdělávaným nebo pracovníci mezi sebou vzájemně konzultují různě dané situace, což
překonává jednosměrnost ve vztahu mezi nimi. Vzdělávaný má příležitost předkládat vlastní
návrhy řešení problémů a vyjadřovat se k vzniklým problémům.
Asistování
Asistování patří mezi tradiční, nejčastěji používané metody při vzdělávání pracovníků.
Vzdělávaný pracovník je přidělen jako pomocník ke zkušenému pracovníkovi a pomáhá mu
při plnění jeho úkolů, čímž se učí potřebným pracovním postupům. Na práci se podílí stále
větší mírou a postupně tak získává takové znalosti a dovednosti, že je schopen vykonávat
práci zcela samostatně.
Pověření úkolem
Pověření úkolem rozvíjí předcházející metodu. Vzdělávaný pracovník je pověřen
k vykonání určitého úkolu. Jeho práce je sledována a pracovník má možnost vyzkoušet své
schopnosti, je více motivován k jejich rozvoji a rozšiřuje se mu tak pole působnosti.
Rotace práce
Při realizaci této metody je vzdělávaný pracovník postupně vždy na určité období
pověřován pracovními úkoly v různých částech organizace, což mu umožňuje rozšířit své
zkušenosti a schopnosti a komplexněji poznat pracovní postupy a úkoly organizace. Zároveň
si on sám i nadřízení testují jeho schopnosti. Metoda se využívá především při výchově
řídících pracovníků, neméně úspěšná však bývá i u řadových pracovníků.
Pracovní porady
Během pracovních porad se účastnící seznamují s problémy a fakty týkající se celé
organizace a vyměňují si tak zkušenosti, prezentují svoje názory a postoje k pracovním
problémům. Prohlubuje se pocit sounáležitosti s pracovním kolektivem či organizací.

Trendy ve vzdělávání dospělých
V současné době můžeme v oblasti vzdělávání dospělých pozorovat mnoho trendů.
Mezi ty nejznámější patří e-learning, blended learning a outdoor training.
E-learning
E-learning, který je vnímán jako nový směr ve vzdělávání, je standardizovanou formou
vzdělávání (všichni účastníci dostanou stejné informace), která poskytuje možnost v krátkém
okamžiku vzdělávat velké množství lidí. Jedná se o vzdělávací proces, který k tvorbě kurzů
využívá informačních a komunikačních technologií. Probíhá buď v podobě jednotlivých,
samostatných kurzů nebo kurzů zakomponovaných do dalších vzdělávacích a rozvojových
aktivit. (Hroník, 2007)
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Blended learning
Blended learning je specifická forma vzdělávání, která efektivně kombinuje různé
metody a techniky učení a vzdělávání. Kombinuje standardní výuku s e-learningem a snaží
se tak kompenzovat některé jeho nevýhody. (Hroník, 2007)
Outdoor training
Outdoor training je metoda rozvoje jedince nebo týmu, která je založena na zkušenosti
učení se vlastním prožitkem. Zaměstnanci se setkají v rámci outdoor aktivity v netradičním
prostředí, které umožní prohloubit vzájemné neformální vazby a tím prohloubit a zvýšit
pracovní spokojenost a postoj k zaměstnavateli. Tím se posílí vzájemná soudržnost
v pracovním týmu. Metoda využívá různých psychologických cvičení, pohybových aktivit
a her, většinou v přírodním prostředí. (managementconsult.cz, 2010).

Analýza systému vzdělávání ve firmě THT, s. r. o.
V rámci problematiky, kterou řeší tento příspěvek, jsme využili výsledků výzkumného
šetření, které proběhlo v rámci zpracování bakalářské práce Barbory Konvalinkové ve firmě
THT, s. r. o. a zabývalo se analýzou vzdělávání právě v této konkrétní firmě.
Firma THT, s. r. o. se zabývá výrobou různých modifikací požárních automobilů, vozidel
a kontejnerů pro technické zásahy, likvidaci ekologických havárií a speciálních vozidel dle
požadavků zákazníků. Doplňkovým programem je výroba armatur a požárního příslušenství.
Tradice výroby požární techniky se v České republice datuje od roku 1899, kdy byla ve
Vysokém Mýtě založena firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního
příslušenství. Po znárodnění v roce 1948 dostala firma nový název THZ (Továrny hasicích
zařízení) a na počátku roku 1962 se sloučila se státním podnikem Karosa.
Součástí tohoto podniku byl závod v Poličce, do kterého byla v roce 1985 výroba
požární techniky převedena. Po revoluci v roce 1989 byly postupně vytvářeny podmínky k
osamostatnění závodu a 5 let poté k osamostatnění v rámci privatizace došlo. Od této doby
nese podnik název THT (Továrna hasicí techniky).
V produkci firmy THT zaujímá prioritní místo výroba požární techniky. Dílenské
zpracování odpovídá evropskému standardu, podstatné zvýšení kvality a prodloužení
životnosti vozidel zaručují nově zavedené progresivní technologie.
Kromě samotné výroby požárních automobilů se firma věnuje zabezpečení komplexních
servisních služeb, odborných školení a dodávek náhradních dílů.
V současnosti má firma 200 zaměstnanců a roční obrat z prodeje požárních vozidel
dosahuje hodnoty 530 mil. Kč. Společnost zaujímá přední místo mezi světovými výrobci
požární techniky. Požární automobily vyrobené v THT, s. r. o. používají hasiči ve 22 zemích
světa a cílem firmy je rozšiřovat prodej do dalších oblastí.
Dalším z cílů společnosti je soustavné zvyšování úrovně znalostí svých zaměstnanců
a také uživatelů výrobků. Pro zajištění co nejlepších podmínek pro školení a vzdělávání bylo
v srpnu 2010 za podpory prostředků z EU dokončeno a otevřeno firemní školicí a vzdělávací
středisko. Projekt pod názvem Vybudování školicího a vzdělávacího střediska THT, s.r.o. byl
podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace.
Celý objekt školicího a vzdělávacího střediska umožňuje samostatný provoz
i v mimopracovní době společnosti. Pro speciální školení, kdy je třeba také praktická výuka
nebo ukázky, jsou využívány výrobní prostory společnosti (např. lakovna, obrobna, svařovna,
servisní centrum). Mimo jiné středisko zahrnuje klimatizovanou multifunkční učebnu
s celkovou kapacitou 36 míst, denní místnost pro lektory, potřebné zázemí pro podání
občerstvení a také sociální zařízení.
Rok po otevření, v roce 2011, získal projekt společnosti ocenění v rámci celostátní
soutěže Podnikatelský projekt roku 2011 a v kategorii Školicí střediska získal 2. místo.
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V současné době společnost THT, s. r. o. získala dotaci z EU prostřednictvím ESF na
projekt Rozvoj zaměstnanců firmy THT, s.r.o., Polička. Tento projekt je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit schopnosti a dovednosti
zaměstnanců a tím zvýšit hodnotu firmy.
Zákonná školení
Zákonná školení tvoří nedílnou součást prohlubování kvalifikace zaměstnanců
organizace, vychází z obecných ustanovení zákoníku práce a řídí se i dalšími závaznými
právními předpisy a legislativními požadavky.
Mezi nejčastější školení, která jsou povinná dle zákonu práce a týkají všech
zaměstnavatelů, patří:
Školení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se
týkají výkonu práce. Zákoník rovněž definuje povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti
zaměstnance v souvislosti s tímto školením. Školení je odlišné pro zaměstnance a vedoucí
pracovníky. Frekvence školení není zákonem stanovena.
Školení požární ochrany
Školení požární ochrany seznamuje zaměstnance se situacemi nebezpečí vzniku
požáru v rámci činností provozovaných v místech výkonu své práce – s organizací
a zajištěním požární ochrany, základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární
ochraně, s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem,
s rozmístěním a se způsobem použití hasicích přístrojů a dalších prostředků požární ochrany
na pracovišti apod. Školení požární ochrany je stejně jako školení BOZP rozděleno pro
vedoucí a běžné zaměstnance a mělo by proběhnout při nástupu do zaměstnání a poté
nejméně jednou za dva roky.
Školení poskytování první pomoci
Na rozdíl do výše uvedených školení je obsah školení první pomoci pro všechny
pracovníky stejný. Stěžejním úkolem je naučit pracovníky, jak se chovat v případě úrazu při
výkonu práce a jak pomoci druhým osobám. Povinnost absolvovat školení je při nástupu do
práce nebo jednou ročně.
Pro firmu THT, s. r. o. je ze zákona povinná ještě celá řada dalších školení, jako např.:
• školení jeřábníků mobilních jeřábů;
•

školení vazačů mobilních jeřábů;

•

školení řidičů motorových dopravních vozíků;

•

školení lešenářů včetně obsluhy výtahových plošin;

•

školení řidičů nad 7,5t ; a další.

K realizaci zákonných školení firma využívá interních i externích školitelů, poměr je
téměř půl na půl.

Výzkumná část
Spoluautorka příspěvku provedla v dané firmě dotazníkové šetření, zjišťující úroveň
vzdělávání a náměty pro jejich větší zefektivnění.
Dotazníkové šetření ve firmě THT, s. r. o. probíhalo v prosinci 2012 a lednu 2013
s cílem zjistit úroveň nabídky firemního vzdělávání.
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Dotazník obsahuje celkem 25 otázek. Ve firmě pracuje 200 zaměstnanců a dotazník
vyplnilo 46 z nich, což činí návratnost dotazníku 23 %.
Většina dotazníků byla vyplněna zaměstnanci, kteří ve firmě pracují déle než 16 let a se
snižující se délkou praxe ve firmě ochota respondentů klesala. Nejméně motivovaní
k vyplňování byli pracovníci na výrobních pozicích. Vedoucí a techničtí pracovníci měli větší
snahu pomocí šetření zlepšit situaci ve firmě. Obecně si důležitost dotazníkového šetření
s možností následného zlepšení situace více uvědomují respondenti s vyšším vzděláním.
K nejdůležitějším výsledkům patřily odpovědi na otázky č. 6, 14, 15, 16, 21 a 22.

Graf 1: Faktory motivující pracovníky k dalšímu vzdělávání
Téměř polovinu zaměstnanců k účasti na školeních a dalšímu vzdělávání nejvíce
motivuje možnost zvýšení kvalifikace. Dalšími motivačními faktory jsou zvyšující se možnost
uplatnění na trhu práce (26,09 %) a snaha o udržení pracovního místa (21,74 %). Zde je
patrné, že si lidé uvědomují svoji zodpovědnost za vlastní vzdělání. Nejméně motivujícím
faktorem je možnost lepšího platového ohodnocení (4,35 %) a možnost kariérního růstu
(0 %).

Graf 2: Množství absolvovaných školení
Množství nabízených školení vnímá naprostá většina zaměstnanců (60,87 %) jako
dostatečné. Jistá část zaměstnanců (39,13 %) však množství školení vnímá jako spíše
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nedostatečné. Množství se zdá přiměřené, respondenti se vyvarovali odpovědí, že by
množství školení bylo nadbytné či naopak zcela nedostatečné. Firma na vzdělání svých
zaměstnanců dbá dostatečně.
Otázka č. 15 - Jaká školení pro Vás jsou/byla nejpřínosnější?
Tab. 1: Nejpřínosnější školení
Četnost - celková

Typ školení

Absolutní

Relativní

Práce s PC, IT školení

10

29,40

Cizí jazyky

7

20,59

Odborná školení (technická, daně, účetnictví,

7

20,59

Ostatní

5

14,71

Nevím, nedokážu posoudit

5

14,71

Celkem

34

100

veřejné zakázky, …)

Jak vyplývá z tabulky č. 1, nejpřínosnější se pro zaměstnance jeví počítačové kurzy
a školení (29,4 %), dále kurzy cizích jazyků (20,59 %) a odborná školení (20,59 %).
Z odborných školení se zaměstnanci účastní školení technických, účetních, školení o daních
či veřejných zakázkách apod. Mezi ostatní školení, která jsou nejpřínosnější pro téměř 15 %
respondentů patří např. školení první pomoci. Respondenti uvádějí, že nejpřínosnější jsou
pro ně školení, která bezprostředně souvisejí s jejich činností ve firmě a vícedenní školení.

Graf 3: Oblasti profesního vzdělávání
Obdobně jako v předešlé otázce, největší zájem mají zaměstnanci o jazykové kurzy
(36,96 %) a kurzy práce s PC (26,09 %), které ve svém zaměstnání využijí nejvíce. V menší
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míře je potom zájem o kurzy time managementu (10,87 %), pracovního práva (10,87 %)
a komunikačních dovedností (6,52 %). V rámci odpovědí „jiné“ respondenti uváděli převážně
technická školení (8,7 %). Žádný zájem nebyl zaznamenán o finanční poradenství. Nejvíce
zastoupené oblasti profesního vzdělávání kopírují trend dnešní doby, kdy je na zaměstnance
vytvářen tlak být jazykově vybavený a ovládat práci s počítačem.

Graf 4: Měsíční investice vlastních finančních prostředků do vlastního vzdělávání
Převážná část zaměstnanců (43,48 %) je do svého vzdělávání ochotna měsíčně
investovat částku do 500 Kč. Druhou nejpočetnější skupinou osob (26,09 %) jsou pracovníci,
kteří nejsou ochotni do svého vzdělávání investovat žádné peníze. S částkou přesahující 500
Kč ochota respondentů do svého vzdělávání dále investovat klesá.

Graf 5: Změna v systému vzdělávání zaměstnanců díky realizaci školícího
a vzdělávacího střediska
Poslední otázka byla pro práci klíčovou. Vzhledem k nově vystavěnému vzdělávacímu
středisku bylo důležité zjistit, jestli došlo v organizaci k nějaké změně. Naprostá většina
respondentů (80,43 %) pociťuje pozitivní změnu, což je pro vedení podniku zásadním
faktorem.
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Shrnutí
Výzkum byl zaměřen na několik oblastí, mezi které patří motivace k dalšímu vzdělávání,
spokojenost s možnostmi dalšího vzdělávání v současném zaměstnání, informovanost
o nabízených školeních, důležitost firemního vzdělávání, frekvence školení a zájem
zaměstnanců účastnit se jich, nejpřínosnější školení a financování školení a kurzů.
Podle motivace k dalšímu vzdělávání můžeme respondenty rozdělit na dvě zhruba
stejně velké skupiny. Největšími motivátory jsou pro zaměstnance možnost zvýšení
kvalifikace a zvyšující se možnost uplatnění na trhu práce. Nejméně motivujícím faktorem je
naopak možnost lepšího platového ohodnocení, což značí to, že se zaměstnanci školení
a kurzů neúčastní pouze pro to, že za to budou více finančně ohodnoceni.
Naprostá většina zaměstnanců je s možnostmi svého dalšího vzdělávání
v současném zaměstnání spíše spokojena, zhruba pětina je však spíše nespokojena.
Otázkou je, z jakého důvodu jsou někteří zaměstnanci méně spokojení. Odpověď můžeme
hledat v nedostatečné motivaci ze strany zaměstnavatele, v nedostatečném množství
absolvovaných školení nebo nedostatečné frekvenci nabízených školení. Z těch, kteří jsou
s možnostmi dalšího vzdělávání ve firmě spíše nespokojeni, je motivováno pouze 45 %
dotazovaných, množství absolvovaných školení se zdá nedostatečné 82 % těchto
respondentů a více než polovině se zdá frekvence nabízených školení nedostatečná.
Informovanost o nabízených školeních ve firmě je pro většinu zaměstnanců
dostatečná. U zhruba 15 % dotázaných se však přece jenom setkáváme s odpovědí ne či
spíše ne.
Důsledkem potom může být to, že necelých 40 % zaměstnanců vnímá množství
nedostatečné. Informace jsou zaměstnancům předávány ve většině případů vedoucími
osobně, prostřednictvím podnikového intranetu nebo na poradách.
Důležitost průběžného vzdělávání si uvědomují všichni zaměstnanci firmy. Tomu
nasvědčuje i fakt, že jim nově nabyté vědomosti umožňují lépe vykonávat jejich práci.
Účasti na školeních se nevyhýbá žádný ze zaměstnanců. Tato oblast je silně
propojena s motivací, s pociťováním důležitosti neustálého vzdělávání a s pokroky, které na
sobě zaměstnanci v průběhu praxe díky absolvovaným školením pozorují.
Frekvence nabízených školení ve firmě není pravidelná, přesto je pro téměř tři čtvrtiny
zaměstnanců dostačující.
Mezi nejpřínosnější školení zaměstnanci řadí školení práce s PC, jazykové kurzy
a odborná školení. Oblasti, které by zaměstnanci uvítali, se s nejpřínosnějšími školeními
shodují. Dalšími oblastmi, které by zaměstnance zajímaly, jsou pracovní právo, time
management nebo například komunikační dovednosti.
Dodatečné vzdělávání zaměstnanců je v naprosté většině případů financováno
zaměstnavatelem, popřípadě zaměstnanci doplácejí částku, která nepřesahuje množství
finančních prostředků investovaných zaměstnavatelem. Neméně zajímavou zkoumanou
oblastí je, kolik finančních prostředků jsou zaměstnanci ochotni měsíčně investovat do
vzdělávání z vlastních zdrojů. Nejběžnější částka se pohybuje do 500 Kč, jsou zde však
i zaměstnanci, kteří do svého vzdělání investují více než 2000 Kč a zároveň tací, kteří nejsou
ochotni se na svém vzdělání vůbec finančně podílet. Mezi tyto zaměstnance patří většinou ti,
kteří již pro firmu pracují déle (většinou alespoň 11 let) a k dalšímu vzdělávání nejsou nijak
motivováni. Zaměstnanci, kteří do svého vzdělávání investují vyšší částky, jsou ke
vzdělávání naopak motivovaní více a uvědomují si jeho důležitost.
Cílem výzkumné části práce bylo také zodpovězení otázky: Došlo vznikem nového
vzdělávacího školicího střediska v r. 2010 ke zlepšení situace v podnikovém
vzdělávání ve firmě THT, s. r. o.?
Pro naprostou většinu zaměstnanců je nové vzdělávací středisko velkým přínosem,
pouze 20 % respondentů změnu nepocítilo a navíc se o středisku nikdo nevyjadřuje
negativně. To je pro firmu indikátorem, že je středisko potřebné a užitečné.
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Celkový výsledek výzkumu napovídá ve shodě s poslední otázkou, že vznik nového
střediska byl pozitivním krokem pro všechny a díky jeho realizaci se zvýšila úroveň a kvalita
školení ve firmě.
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Ebola: historie a současná situace
Ebola: history and current situation
Ivo Pavlík, Daniela Niebauerová, Jana Richterová

Abstrakt:
Toto onemocnění získalo svůj název podle malé říčky Ebola, která protéká územím bývalého
Zaire (dnes Demokratické republiky Kongo) v roce 1976. Onemocnění patří mezi skupinu
onemocnění označovaných jako „krvácivé horečky“; původce je filovirus (lat. filo=nit) patřící
do čeledi Filoviridae. Léčba Eboly je pouze symptomatická, tedy zmírňují se příznaky
související s postižením ledvin, jater apod. Vakcína zatím není vyvinuta, i když se objevují
první zprávy o slibných pokusech. Ebola se primárně šíří v těchto zemích: Pobřeží slonoviny,
Demokratická republika Kongo, Súdán, Gabon a případně další rovníkové státy Afriky; zde je
nutno se vyhnout infikovaným osobám a na tržištích „masu z buše“, v přírodě se
nepřibližovat k uhynulým netopýrům, kaloňům, opicím i gorilám, kterých podle odhadů
podlehlo této nemoci v přírodě již přes 5 000. Z více než 8 000 infikovaných pacientů jich
více než 50 % zemřelo. V současné době jsou diagnostikovány případy Eboly v USA a
v Evropě.

Klíčová slova:
zoonóza, rezervoár, přírodní ohniskovost, opice, kaloň, netopýři, Česká republika

Abstract:
This disease got its name after a small river Ebola which flows through the area of former
Zaire (present day Democratic Republic of Congo) in 1976. The diseases belong to the
category of diseases referred to as "haemorrhagic fever"; the causative agent – a filovirus
(from Latin “filo”=thread) belonging to the Filoviridae family. The treatment of Ebola is only
symptomatic, i.e. lying in the mitigation of the symptoms related to the affection of kidneys,
liver etc. The vaccine has not yet been developed, even though there have been reports of
some promising attempts. Ebola is primarily spread in these countries: Ivory Coast,
Democratic Republic of Congo, Sudan, Gabon and other equatorial African countries); it is
necessary to avoid the direct contact with patients, buying bush meat on the markets, not
approach dead bats, megabats, monkeys or gorillas, as estimates say that in the wild, more
than 5,000 of these animals have already died as a result of this disease. More than 50% of
more than 8,000 infected patients were dead. Currently new cases of Ebola are diagnosed in
the USA and Europe.

Key words:
zoonosis, reservoir, natural focus, monkey, pteropus, flying bat, the Czech Republic

Úvod
V roce 2014 je ve sdělovacích prostředcích věnována velká pozornost epidemii
způsobené virem Ebola, která se říší nejenom v zemích střední Afriky (země s endemickým
výskytem této nemoci), ale i cestujícími infikovanými osobami do USA a do některých států
Evropy. Toto onemocnění získalo svůj název podle malé říčky Ebola, která protéká územím
bývalého Zaire, dnešní Demokratické republiky Kongo (Dobsonová, 2009; Chalupa, 2006).
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Onemocnění Ebola patří s Marburskou horečkou mezi skupinu onemocnění
označovaných jako „krvácivé horečky“. Obě tyto nemoci mají příbuzného původce filovirus
(lat. filo=nit) patřícího do čeledi Filoviridae. Obě onemocnění jsou zoonózami (onemocnění
přenášená mezi zvířaty a lidmi) s různými druhy rezervoárových zvířat (tedy v populaci
zvířat, ve které se onemocnění vyskytuje, aniž by bylo třeba opětovného kontaktu
s primárním zdrojem původce onemocnění, tedy infikovaným člověkem). Hlavní cestou
přenosu původců onemocnění je kontakt člověka s infikovanými tělesnými tekutinami zvířat,
které nepronikají přes neporušenou kůži, ale pouze oděrkami v kůži anebo nechráněnou
sliznicí. Cesta infekce vdechnutím je méně významná (Dobsonová, 2009; Chalupa, 2006).
Inkubační doba (doba od infekce po klinický projev onemocnění) trvá 2-25 dní, i když
téměř 96 % klinických příznaků se projeví v prvních 14 dnech po nakažení se původcem
nemoci (Graf 1). Mezi nejvýznamnější klinické příznaky patří prudký nástup vysokých teplot
doprovázený nesnesitelnými bolestmi hlavy, kloubů a svalů (Meltzer aj. 2014). Běžný je také
urputný průjem připomínající tyfus nebo úplavici. S postupujícím rozvojem onemocnění se
dostavuje krvácení nejprve do orgánů, což se v první fázi projeví nápadným blednutím
pacientů. Ti záhy začínají krvácet ze všech přirozených tělních otvorů včetně očí, které jsou
rudé, a místo slz vytéká krev. Příznaky jsou tak děsivé, že při prvních epidemiích se dával
zdravotní personál a schopní spolupacienti z provizorních nemocnic na útěk. Tím se však
začal původce onemocnění šířit rychle do okolí, což např. v Zaire vedlo vládu
k hermetickému uzavření epidemické oblasti vojenskými jednotkami (Dobsonová, 2009;
Chalupa, 2006).

Graf 1: Délka inkubační doby
Zdroj: Meltzer aj. (2014), zpracování vlastní

Krvácení do trávicího traktu je doprovázeno zvracením černé rozkládající se krve. Krev
vytéká ze sliznic dutiny ústní včetně mezizubních klků (dásní). Sliznice jazyka se odlupuje
a ten se mění v krvavou hmotu stejně jako játra, která zcela ztrácí svůj tvar. Při pitvě je
rovněž zjišťován mozek plovoucí v krvavé tekutině vzniklé z rozpadajících se mozkových
plen. Pohřbívání těl zemřelých musí být rychlé (optimální je bezprostřední kremace mrtvých
těl), protože rozkládající se krev a všechny tekutiny v těle intenzivně zapáchají, jsou vysoce
infekční a v dosud žijících obyvatelích, zdravotním personálu, příslušnících armády a dalších
pracovnících, vyvolávají paniku (Dobsonová, 2009; Chalupa, 2006).
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V roce 2014 byla pracovníky WHO provedena v prvních 9 měsících epidemie Eboly
analýza příznaků onemocnění u 1 415 pacientů v následujících zemích západní Afriky:
Guinea, Libérie, Nigérie a Sierra Leone. Muži i ženy byly zastoupeny rovnoměrně,
nejčastější věk, ve které se onemocnění vyskytlo, se pohyboval mezi 15 až 44 roky života
pacientů. Infekce byla zjištěna také u 158 (11,1 %) pracovníků zdravotnické služby.
Nejčastějším příznakem byla horečka (87,1 % pacientů), únava (76,4 % pacientů), zvracení
(67,6 % pacientů), průjem (65,6 % pacientů), ztráta chuti k jídlu (64,5 % pacientů), bolesti
hlavy (53,4 % pacientů), břicha (44,3 % pacientů), kloubů (39,4 % pacientů), svalů (38,9 %
pacientů), dezorientace (13,3 % pacientů) a kóma (5,9 % pacientů). Krvácení z různých
tělních otvorů bylo zaznamenáno u více než 40 % pacientů (Anon., 2014).
Léčba Eboly je pouze symptomatická, tedy léky se zmírňují příznaky související
s postižením ledvin, jater apod. Její úspěšnost je velmi nízká, protože 30-90 % pacientů
umírá v bezvědomí po selhání funkcí některého důležitého životního orgánu. Vakcína zatím
není vyvinuta, i když se objevují první zprávy o slibných pokusech. Pacienti jsou drženi za
bariérou a všechny pomůcky, se kterými se dostávají do styku, jsou buď ničeny, nebo
sterilovány. Séra s protilátkami jsou dostupná ve zcela omezeném množství, takže zavlečení
těchto původců mimo africké státy s endemickým výskytem by mohlo mít vážné následky
(Dobsonová, 2009; Chalupa, 2006; Sedlák a Tomšíčková, 2006).
V místech výskytu epidemií (např. Pobřeží slonoviny, Demokratická republika Kongo,
Súdán, Gabon a případně další rovníkové státy Afriky) je nutno se vyhnout na tržištích „masu
z buše“, které je považované za primární zdroj infekce. Ve volné přírodě je potom
nebezpečné se přibližovat k uhynulým netopýrům, kaloňům, opicím i gorilám, kterých podle
odhadů podlehlo této nemoci v přírodě již přes 5 000 (Palmer aj., 2011; Weingartl aj., 2013).
Prvním cílem předkládané práce je vypracování přehledu předešlých velkých epidemií
a popsání příčin jejich vzniku. Druhým cílem je analýza průběhu současné epidemie
probíhající od počátku letošní roku.
První epidemie (1976-1979), objev původce onemocnění a hledání jeho zdrojů
První je popsaný případ učitele jménem Mabalo Lokela, který koncem srpna roku 1976
přišel do misijní nemocnice v městečku Yambuku v severním Zairu (dnešní Konžské
demokratické republice) s horečnatým onemocněním. Řádové sestry se domnívaly, že má
malárii, což je vedlo k podání antimalarik. Po týdnu se však pan učitel vrátil zpět ve velmi
váženém stavu, kterému za příznaků zvracení a krvácení ze všech tělních otvorů, včetně
koutků očí, dne 8.9.1976 podlehl. Jeho tělo bylo následně podle místní tradice před
pohřbením omyto za přítomnosti mnoha příbuzných a přátel, kteří s jeho očistou osobně
pomáhali. Po několika dnech se však podobné příznaky začaly objevovat i u nich a během
několika týdnů jich mnoho klinicky onemocnělo, včetně mnoha misijních pracovnic
(Dobsonová, 2009).
Tímto způsobem vznikla první epidemie Eboly, která se šířila v tehdejším Zairu.
V prvních týdnech epidemie vypukla panika, která se projevovala útěky pacientů
a ošetřujícího personálu z nemocnic a útěky rodin z postižených téměř 50 vesnic. I přes
hermetické uzavření oblasti armádou se epidemie rozšířila i do hlavního města Kinshasy. Po
zavedení přísných opatření založených na izolaci nemocných se podařilo o rok později
epidemii zastavit (Dobsonová, 2009). Celkem bylo onemocnění diagnostikováno u 319 osob,
z nichž jich 281 (88,09 %) zemřelo; poslední případ byl diagnostikován právě v roce 1977
(Tab. 1).
Téhož roku se již o dva měsíce dříve podobné onemocnění objevilo i v sousedním
Súdánu (Dobsonová, 2009). Při něm onemocnělo v roce 1976 celkem 318 osob, z nichž jich
280 (88,05 %) infekci podlehlo. Následně byla ještě infekce zjištěna v Súdánu v roce 1979,
kdy zemřelo 22 (64,71 %) ze 34 pacientů (Tab. 1).
V rámci rozsáhlého epidemického šetření byly vzorky krve a tělních tekutin mnoha
zemřelých pacientů odeslány do tehdejších dobře vybavených laboratoří s přísným
bezpečnostním režimem v USA a v Anglii, ve kterých byl objeven výše popsaný vláknitý
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virus. Následně bylo zjištěno, že tyto dvě epidemie spolu nesouvisely, i když způsob šíření
původce onemocnění byl naprosto stejný: virus Eboly se šířil jak při rituálu omývání
zemřelých rodinnými příslušníky a přáteli, tak opakovaným používáním kontaminovaných
jehel a dalších nemocničních nástrojů a zařízení. Tehdy se virus Eboly nerozšířil mimo Afriku
(Dobsonová, 2009).
Tab. 1 Významné epidemie způsobené virem Ebola (WHO, 2014a-c)
Epidemie

Rok
1979

I.

Země

Genotyp
viru

Súdán

Sudan

1976
1977

DRK

Zaire

1976
Celkem

II.

64,71%

284

151

53,17%

1

1

100,00%

318

280

88,05%

637

454

76,48%

1

0

0,00%

1994
1995

Gabon
DRK

Sudan

52
315

31
254

59,62%
80,63%

1996 (1.-4.)

Gabon

Zaire

31

21

67,74%

1

1

100,00%

400

307

61,60%

425

224

52,71%

17

7

41,18%

1996

JAR (z Gabonu)

2000

Uganda

2004

Súdán

2001-2002

Gabon

65

53

81,54%

2001-2002

Kongo

59

44

74,58%

2003 (1.-4.)

Kongo

143

128

89,51%

2003 (11.-12.)

Kongo

35

29

82,86%

2005

Kongo

12

10

83,33%

2007

DRK

264

187

70,83%

2008

DRK

32

14

43,75%

2007

Uganda

149

37

24,83%

1 201

733

64,51%

Sudan

Zaire

Bundibugyo

2011
2012
2012

Uganda

Sudan

1
24
7

1
17
4

100,00%
70,83%
57,14%

2012

DRK

Bundibugyo

57

29

50,88%

89

51

69,71%

8 997

4 484

49,84%

8 997

4 484

49,84%

11 324

6 029

66,16%

2014

Guinea, Libérie,
Nigérie, Sierra
Leone, Španělsko,
USA

Celkem
Celkem

22

Taï Forest

Celkem
V.

34

Pobřeží slonoviny

Celkem

IV.

Úmrtnost

1994

Celkem

III.

Počet
Počet
případů mrtvých

1976 - 2014

Zaire

DRK = Demokratická republika Kongo

Podle statistik WHO bylo v rámci této první epidemie v letech 1976-1979 onemocnění
potvrzeno u 637 pacientů, ze kterých jich 454 (76,48 %) zemřelo (Tab. 1). Přes rozsáhlá
šetření v oblastech, kde se epidemie vyskytla jak v Zairu, tak v Súdánu, se nepodařilo virus
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odhalit ani u zvířat domácích (prasat, skotu, drůbeže, ovcí a koz), ani zvířat divokých.
Později byli původci onemocnění pocházející z obou zemí podrobeni genotypizaci, která je
od sebe jednoznačně odlišila, což vedlo k popsání dvou genotypů: „Zaire“ a „Sudan“ (Palmer
aj., 2011).
Druhá epidemie (1994-1996)
Druhá epidemie propukla v roce 1994 v Gabonu, kde nejprve genotyp „Sudan“ usmrtil 31
(59,62 %) z 52 infikovaných osob a následně usmrtil genotyp „Zaire“ 21 (67,74 %) z 31
pacientů (Tab. 1). Zdrojem infekce druhé epidemie byl nalezený uhynulý šimpanz, kterého
celkem 19 domorodců snědlo. Počet infikovaných osob se však později zvýšil o příbuzné
a známé, kteří se účastnili pohřebního rituálu spojeného s omýváním zemřelých
(Dobsonová, 2009). Současně byla jedním nemocným pacientem zavlečena infekce v roce
1996 do Jihoafrické republiky, ve které se však již dále nešířila. Stejný genotyp „Zaire“ se
rovněž šířil v Zaire (tehdy již přejmenované Demokratické republice Kongo), kde usmrtil 254
(80,63 %) z 315 pacientů (Tab. 1).
Na Pobřeží slonoviny se rovněž v roce 1994 jeden výzkumný pracovník nakazil
v pralese Tai virem Eboly od nalezeného uhynulého šimpanze (Dobsonová, 2009). Tento
genotyp byl následně popsán jako „Tai Forest“, nebo také „Cote d’Ivoire“. Infikovaného
vědce se podařilo lékařům zachránit a virus Eboly se nerozšířil ani mezi ostatní osoby, ani
mezi ošetřujícím personálem (Dobsonová, 2009; Tab. 1).
Třetí epidemie (2000-2008)
Ve třetí, zatím nejdelší epidemii, bylo celkem infikováno 1 201 osob, ze kterých jich 733
(64,51 %) zemřelo. Byly prokázány celkem tři genotypy: „Zaire“, „Sudan“ a nově popsaný
genotyp „Bundibugyo“ (Tab. 1). I když se opět nepodařilo objevit rezervoár (tedy pro první
pacienty zdroj infekce) viru Eboly, začalo vznikat podezření, že by se šimpanzi a další zvířata
včetně prasat domácích mohla nakazit od netopýrů, kaloňů a dalších létajících savců. I když
probíhaly četné infekční pokusy a nedařilo se u nich vyvolat příznaky onemocnění, podezření
na tyto savce jako na rezervoárová zvířata stoupalo (Dobsonová, 2009; Weingartl aj., 2013).
Již v roce 2007 byly prokázány protilátky proti viru Ebola (genotyp „Zaire“) u četných
netopýrů (Pourrut aj., 2007).
Z rozsáhlé epidemiologické studie v roce 2014 vyplývá, že létající savci jsou s největší
pravděpodobností rezervoárová zvířata, která jsou infikována, ale klinicky onemocní jen
vzácně (mají pouze vyvinuté protilátky proti viru Ebola). V případě jejich ulovení jinými
živočichy (např. šimpanzi), včetně člověka, dochází k jejich infekci, vzniku klinického
onemocnění a dalšímu sekundárnímu šíření viru. Takto je označováno šíření viru z dalších
nakažených jedinců jiných, než primárních zdrojů infekce (Pigott aj., 2014).
Čtvrtá epidemie (2011-2012)
Další (zatím nejmenší) epidemie postihla celkem 89 osob, z nichž 51 (69,71 %) zemřelo
ve státech Uganda a Demokratická republika Kongo. Původcem byly genotypy „Sudan“
a „Bundibugyo“ (Tab. 1). Zdroj infekce nebyl přesně odhalen, ale opět je předpokládáno, že
jím bylo „maso z buše“.
Pátá epidemie (2014)
Naproti tomu poslední epidemie, která začala počátkem roku 2014, patří zatím k těm
nerozsáhlejším. Do 15.10.2014 bylo WHO potvrzeno 8 997 infikovaných osob, z nichž jich
zatím zemřelo 4 484 (49,84 %). Původcem této epidemie je genotyp viru „Zaire“, který se šíří
nejenom v zemích rovníkové Afriky (Guinea, Libérie, Nigérie a Sierra Leone), ale byl také
prokázán u několika osob v USA a v Evropě (Tab. 2). Z této tabulky rovněž vyplývá, že
genotyp „Zaire“ se naposledy vyskytoval před touto novou epidemií jen v epidemiích do roku
2008.
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Jak je zřejmé z Tab. 2, genotyp „Zaire“ způsobuje nejvyšší počet úmrtí (téměř 80 %) a je
rovněž rozšířen v největším počtu zemí Afriky i mimo ni. O závažnosti současné
epidemiologické situace svědčí také poslední údaje WHO o počtu nových případů
onemocnění. V zemích Guinea, Libérie a Sierra Leone je patrný od 8. do 15.10.2014 nárůst
jako nově infikovaných osob, tak i zemřelých (Tab. 3).
Tab. 2 Genotypy viru Ebola diagnostikované v letech 1976-2014
Genotyp
viru
Zaire
Sudan
Taï Forest

1976-2008
1976-2012
1994

Bundibugyo 2007-2012
Reston
1989-1996
Zaire

Počet
případů

Země

Roky

DRK, Kongo ,Gabon, JAR (ex Gabon)
Súdán
Pobřeží slonoviny

%
úmrtí

1 329
792
1

1 053 79,23%
426 53,79%
0 0,00%

206
17

66 32,04%
0 0,00%

8 997

4 484 49,84%

DRK, Uganda
USA

Guinea, Libérie, Nigérie, Sierra Leone,
2014 (15.10.) Španělsko, USA

Počet
mrtvých

DRK = Demokratická republika Kongo; Zdroj: WHO (2014a-c), zpracování vlastní

Tab. 3 Výskyt viru Ebola v postižených zemích západní Afriky v roce 2014
Země

Počty případů
8.10.

Počty úmrtí

10.10. 15.10.

8.10.

10.10.

Guinea
Libérie

1 298
3 924

1 350
4 076

1 492
768
4 249 2 210

Sierra Leone

2 789

2 950

3 252

Celkem

8 011

8 376

Úmrtí v %

15.10.

8.10.

10.10.

15.10

778
2 316

843
2 458

59,17%
56,32%

57,63% 56,50%
56,82% 57,85%

879

930

1 183

31,52%

31,53% 36,38%

8 993 3 857

4 024

4 484

48,15%

48,04% 49,86%

Zdroj: WHO (2014a-c), zpracování vlastní

V těchto zemích se současně infikuje i zdravotnický personál (Tab. 4). V případě
vycestování infikovaných lékařů, zdravotních sester či duchovních pracovníků z těchto
zdravotnických zařízení hrozí rozvlékání původce onemocnění i do zemí mimo Afriku, jak se
tomu stalo v posledních týdnech (po jednom případu v USA a ve Španělsku).
Tab. 4 Výskyt viru Ebola u zdravotnického personálu
Země
Guinea
Libérie
Nigérie
Sierra Leone
Španělsko
USA
Celkem

Počty případů
5.10.

Počty úmrtí

15.10.

5.10.

Úmrtí v %

15.10.

5.10.

15.10.

73
188
11
129
0

76
209
11
129
1

38
94
5
95
0

40
96
5
95
0

52,05%
50,00%
45,45%
73,64%
0,00%

52,63%
45,93%
45,45%
73,64%
0,00%

0

1

0

0

0,00%

0,00%

401

427

232

236

57,86%

55,27%

Zdroj: WHO (2014a-c), zpracování vlastní

Diskuse
Epidemie Eboly probíhající v roce 2014 je považována pracovníky WHO a dalšími
odborníky za nejzávažnější, která zatím od objevu původce (viru Eboly) probíhala. Problém
představuje především chudoba a nedostatečné zavádění preventivních opatření
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v zasažených zemích Afriky (Libérie a Sierra Leone). Počet lůžek, která umožňují při
hospitalizaci pacientů jejich efektivní izolaci od okolí, je zcela nedostatečný. Např. v Guinei je
v současné době k dispozici pouze 160 lůžek, přestože je jich třeba 210 (kapacita je pokryta
ze 76 %), v Sierra Leone je k dispozici 304 lůžek; potřeba jich je 1 148 (potřeba je pokryta z
26 %). V Libérii je situace nejkritičtější, protože k dispozici je 620 lůžek, přestože je jich třeba
2 930 (kapacita je pokryta pouze z 21 %). Přestože je snaha pracovníků WHO a dalších
významně pomáhajících organizací (např. Lékaři bez hranic) o preventivní opatření
intenzivní, reakce místních správ je naprosto nedostatečná. Např. nejsou šířeny informační
letáky, které objasňují cestu šíření původce onemocnění, možné preventivní kroky pro
zabránění šíření viru Ebola a nutné kroky, které musí být provedeny při podezření na
onemocnění (WHO, 2014a).
S ohledem na nefungující místní správy a značně oslabenou pozici zdravotní služby
v těchto zemích jsou i zahraniční investice, umožňující vybudování dostatečných lůžkových
kapacit, nedostačující. Odhadované šíření původce onemocnění při opožděné lékařské
intervenci se v obou těchto postižených zemích (Libérie a Sierra Leone) liší, bude však
dosahovat v několika následujících měsících desítky tisíc infikovaných pacientů (Meltzer aj.,
2014).
Současná epidemie vznikla již v prosinci roku 2013, kdy bylo vysloveno podezření na
první případ onemocnění v okresech Macenta a Guéckédou v Guinei. Pozdější šetření
onemocnění virem Eboly infekci potvrdila. Již v březnu 2014 byl zaznamenán vzestup
incidence (nově se objevující případy) ve dvou okresech v Libérii; Ebola se následně rozšířila
i do hlavního města Conakry. Od této doby je zatím vzestup počtu nových případů
onemocnění zaznamenáván kromě Nigérie jak v Sierra Leone, tak v Libérii (Anon., 2014).
Ojedinělé případy onemocnění diagnostikované např. v Senegalu (jeden nemocný) a v již
zmíněné Nigérii (20 nemocných, z nichž 8 pacientů zemřelo) se podařilo včas diagnostikovat
a nemocné izolovat (WHO, 2014a). V USA bylo zaznamenáno zatím jedno úmrtí a jednoho
pacienta se podařilo zachránit, ve Španělsku se podařilo zachránit oba klinicky nemocné
pacienty. Všechny tyto případy onemocnění, které se vyskytly „mimo postižené Africké státy“
souvisely s pobytem v postižených oblastech, nebo infekce byla šířena sekundární, nebo
dokonce terciární cestou. Tedy infikované osoby byly v kontaktu s pacienty, kteří onemocněli
po kontaktu s přímým zdrojem, nebo po následných kontaktech s dalšími nemocnými (WHO,
2014b,c).
V České republice bylo zatím hospitalizováno několik pacientů s podezřením na infekci,
kteří cestovali ze zasažených oblastí a při hraniční kontrole vykazovali příznaky horečnatého
onemocnění. Ve všech případech se však zatím jednalo o malárii, která byla následně
diagnostikována (ČTK).
Závěry
Z výše uvedených informací vyplývá, že epidemiologická situace je značně
komplikovaná a s ohledem na chudé země, ve kterých se infikovaní pacienti nachází,
i obtížně zvládnutelná. Podle mnoha předešlých zkušeností se pracovníci organizace Lékaři
bez hranic domnívají, že jedině rychlý vojenský zásah zaručující účinné uzavření
postižených oblastí může zamezit dalšímu šíření původce onemocnění infikovanými osobami
(Arie, 2014). S ohledem na rizika kontaktu s infikovanými osobami je nutné mít na mysli, že
virus je vylučován pacientem až v době rozvoje klinických příznaků (Streinu-Cercel, 2014).
U většiny virových infekcí je vylučován původce onemocnění ještě před vznikem klinických
příznaků, tedy v inkubační době (Chalupa, 2006; Lobovská, 2002, Palmer, 2009). Proto
opatření na hranicích, které zabrání vstupu horečkou postižených osob na naše území
z rizikových oblastí, je vysoce účinné.
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Výzvy a rizika v nastavení programového období 2014 2020 pro Českou republiku: kontext strukturální politiky,
politiky rozvoje venkova a Společné rybářské politiky EU
Challenges and risks in setting the programming period
2014 - 2020 for the Czech Republic: the context of
structural policy, rural development policy and the EU´s
fisheries policy
Martin Pělucha

Abstrakt:
Česká republika je společně s ostatními 27 členskými zeměmi EU na prahu nového
programového období 2014 – 2020. Zároveň již máme 10 leté zkušenosti s praktickou
realizací politik EU a řešíme důsledky hospodářské krize. Vedle těchto vnitřních záležitostí
fungování EU se prohlubuje význam vnějších trendů spojených s globalizací, technologickým
vývojem a proměnami pojmu konkurenceschopnosti v kontextu znalostní ekonomiky.
Příspěvek je zaměřen na vyhodnocení východisek a kontextu vnějšího i vnitřního vývoje EU
z hlediska nastavení podmínek realizace tzv. Evropských strukturálních a investičních fondů,
jež terminologicky zastřešují financování strukturální politiky, politiky rozvoje venkova
a Společné rybářské politiky EU. Specificky je pozornost zaměřena na identifikaci hlavních
souvislostí a rizik v nastavení těchto dílčích politik v novém programovém období 2014 –
2020 pro Českou republiku.

Klíčová slova:
strukturální politika, politika rozvoje venkova, rybářská politika

Abstract:
Czech Republic, together with the other 27 EU member states, is on the threshold of the new
programming period 2014 - 2020. Simultaneously, we already have 10 years of experience
with the practical implementation of EU policies and deal with the consequences of the
economic crisis. In addition to these internal affairs of the EU function, there is deepening the
importance of external trends associated with globalization, technological development and
changes in the concept of competitiveness in the knowledge-based economy. The paper
focuses on assessment of the background and context of EU´s internal and external
development. Then is analysed the setting and conditions for the implementation of
European Structural and Investment Funds which provide an umbrella for the terminology of
structural policy, rural development policy and European maritime and fisheries policy.
Specifically, the attention is paid to the identification of main risks for the Czech Republic in
the context of setting these partial policies in the new programming period 2014 - 2020.

Key words:
structural policy, rural development policy, fisheries policy
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Úvod
Česká republika si v květnu 2014 připomněla své 10. výročí členství v EU. V tomto
časovém kontextu je potřeba zdůraznit, že se již neřadíme mezi tzv. „nové členské státy“, ale
naopak mezi státy, které již mají nemalé zkušenosti nejen s politicko-ekonomickým
působením ve strukturách EU, ale také s využíváním veřejných zdrojů v rámci strukturální
politiky EU a Společné zemědělské politiky EU. Prostředí se za dobu zmíněných 10 let
výrazně proměnilo a bylo potřeba upravit přístupy k tvorbě i implementaci klíčových politik.
Nejvýraznějším externím faktorem byla hospodářská krize, která volně navázala na krizi
finanční způsobenou pádem americké banky Lehman Brothers v září 2008. Způsoby řešení
důsledků hospodářské krize spočívaly zejména ve zvýšení veřejných výdajů na záchranu
bankovního sektoru, což ve svém finále zapříčinilo fiskální krizi v některých státech Evropy
(zejména Řecko, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Island, částečně také Itálie). Následná
reakce států ve formě rozsáhlých škrtů ve svých výdajích pak dále prohloubila určitou agónii
a velmi pozvolné oživení, resp. udržení růstu ekonomiky na úrovni tzv. kladné nuly. Tento
kontext ovlivnil nejen čerpání finančních prostředků strukturální politiky v období 2007 –
2013, ale také diskuse o nastavení podmínek a strategického pojetí této politiky
v navazujícím období 2014 – 2020.
Podmínky ve vývoji v globálním prostředí se tak staly hlavním motorem probíhajících
změn, na které reagovala EU i její jednotlivé členské státy. Pojem konkurenceschopnost
států, regionů i firem tak začal být více než kdy před tím propojován s tématy znalostní
ekonomiky (Wegener, 2008), nutnosti posilování inovací v procesech i produktech, které
však budou více založeny na principech nízkouhlíkové ekonomiky (low carbon economy),
zeleném růstu (green growth), zelené ekonomiky (green economy) a místně orientovaného
modelu rozvoje (tzv. place-based development model), který byl poprvé představen v tzv.
Barcově zprávě (Barca, 2009) a dále posílen v Územní agendě Evropské unie 2020 (viz
Výbor regionů EU, 2011). Tyto základní principy se promítly do hlavní strategie EU pro
současnou dekádu, tj. strategie Evropa 2020, která je označovaná plným názvem „Strategie
EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ a zastřešuje celkové pojetí
a přístup pro tvorbu politik (European Commission, 2010).
Poprvé se tak v novém programovém období 2014 – 2020 uplatnil velmi komplexní
přístup spočívající ve snaze o posílení koordinace dvou klíčových politik ovlivňujících územní
rozvoj: strukturální politika EU (tj. politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti),
II. pilíř Společné zemědělské politiky EU (tj. politika rozvoje venkova) a Společná rybářská
politika. Zastřešujícími dokumenty na národní úrovni členských zemí EU jsou tzv. dohody
o partnerství. V případě ČR byl tento dokument schválen Evropskou komisí na konci srpna
2014, na což navázalo vyjednávání o podmínkách jednotlivých operačních programů.
V tomto příspěvku je pozornost zaměřena na vyhodnocení východisek a kontextu
vnějšího i vnitřního vývoje EU z hlediska nastavení podmínek realizace tzv. Evropských
strukturálních a investičních fondů. Specificky je pozornost věnována identifikaci hlavních
souvislostí a rizik v nastavení těchto dílčích politik v novém programovém období 2014 –
2020 pro Českou republiku s reflexí dosavadních zkušeností. Tento článek však nemá
ambici postihnout všechny detaily a problémy související s nově zahájeným programovým
obdobím – fakticky to ani není možné. Naopak je kladen důraz na hlavní souvislosti ve třech
odlišných politikách, které by měly být navzájem provázané, tj. nastavení strukturální politiky,
politiky rozvoje venkova a Společné rybářské politiky EU.

Východiska pro vyšší potřebu koordinace politik v EU
Dříve než se začneme zabývat výše uvedenými třemi politikami a jejich souvislostmi
v novém programovém období 2014 – 2020, tak je nezbytné vymezit jejich pozici v rámci
ostatních politik EU. Všechny tyto politiky lze zařadit mezi tzv. koordinované politiky. Podle
Kučerové (2006, str. 143) se však evropská integrace vyznačuje již dlouhodobě mimořádně
vysokou mírou koordinovaností v celé řadě různých aspektů. K tomuto jí slouží samozřejmě
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přijímaná legislativa v podobě nařízení a směrnic, nicméně tato legislativa představuje již
konkrétní „přikazovací“ mechanismus vůči členským zemím. V obecné rovině je třeba mít
jasno o koncepci / vizi / strategii dalšího vývoje, k čemuž slouží hospodářské politiky.
V průběhu času se ukázalo, že některé politiky by měly být řízeny pouze z centra, tj. přímo
EU, ostatní politiky pak s vyšší mírou koordinace se zástupci členských států. Kromě
zmíněných koordinovaných politik pak existují ještě „společné politiky EU“ (tj. zemědělská,
obchodní, dopravní a měnová).
Postavení dvou klíčových politik z pohledu finanční alokace (tj. zemědělské a strukturální
politiky) se v průběhu předchozích období měnilo, což dokazuje výše výdajů určených na
realizaci strukturální politiky EU, která představovala hned vždy druhou nejvyšší položku
výdajů rozpočtu EU. Od 70., resp. 80. let 20. století se však podíl výdajů rozpočtu EHS/EU
určených na společnou zemědělskou politiku postupně snižoval, zatímco podíl jeho výdajů
určených na realizaci strukturální politiky EU naopak rostl (viz také Faludi, 2006). V novém
programovém období tak vůbec poprvé dosáhnou plánované výdaje této politiky výše než
má stanoveno Společná zemědělská politika EU.
V průběhu předchozích období se však tato politika výrazně měnila. Neměnilo se pouze
její zaměření, ale také způsoby, jimiž byla v členských státech i na úrovni EU realizována.
V posledních programových obdobích tak byla politika HSS realizována zejména
prostřednictvím národních a regionálních operačních programů zpracovaných, řízených
a administrovaných ze strany jednotlivých členských států, resp. jednotlivých regionů
členských států. Velký důraz byl kladen na parciální hodnocení jednotlivých operačních
programů, administrativní procesy jejich implementace, faktory a souvislosti ovlivňující vývoj
v plynulosti ve finančním čerpání. Operační programy s nízkou úrovní čerpání a ohrožené
tzv. automatickým zrušením závazku v rámci pravidla n+2/n+3 pak byly považovány za
špatně řízené, problematické, s potřebou jejich restrukturace v personálním obsazení
a formách managementu. Naopak operační programy s vysokou úrovní čerpání byly
velebeny jako úspěšné. Jak vyplynulo v úvodu tohoto příspěvku, tak hospodářská krize
v polovině minulého programového období pak naznačila určité vystřízlivění ze způsobu
hodnocení úspěšnosti operačních programů. V širším kontextu je nutné poznamenat, že
právě státy jako Řecko, jižní regiony Itálie, Španělsko, Portugalsko patřily právě mezi státy,
které dlouhodobě čerpaly nemalé prostředky v rámci strukturální politiky EU, a výsledkem
bylo kompletní selhání podléhající vlivům makroekonomického prostředí a vzniku nových
zacyklených strukturálních problémů.
Nové programové období 2014 – 2020 tak začalo být koncipováno právě s ohledem na
potřebu dosahování výsledků (result oriented policy), které budou vyhodnotitelné, a dále na
posílení konkurenceschopnosti v prostředí snižování energetické náročnosti ekonomiky
a podpory inovací v rámci zeleného růstu (European Commission, 2014). Separátní
implementace jednotlivých politik v předchozích obdobích začala být vnímána jako bariéra
dosažení plánovaných výsledků, které by skutečně podporovaly vyvážený územní rozvoj ve
všech třech sférách udržitelnosti – tj. ekonomické, sociální a environmentální. Potřeba pro
vyšší míru koordinace vyvrcholila stanovením tzv. dohody o partnerství, která jako dokument
členské země EU by měla představovat strategický podklad nejen pro realizaci, ale zejména
koordinaci strukturální politiky EU, politiky rozvoje venkova a Společné rybářské politiky EU.

Souvislosti a kontext nastavení strukturální politiky EU v ČR
Hlavní problémy, které souvisí s nastavením strukturální politiky EU v ČR pro nové
programové období 2014 – 2020, mají dlouhodobý charakter ve svých příčinách (viz např.
NERV, 2011; Wokoun et al. 2013; Pělucha, Shutt, 2014). Jako problém se dlouhodobě
projevuje velmi slabá koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj, a naopak velmi silné
postavení jednotlivých řídících orgánů v managementu příslušných operačních programů.
Tento stav je výsledkem politické nestability v klíčových obdobích přípravy dvou
programových období. Programové období 2007 – 2013 bylo intenzivně připravováno
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v letech 2005 a 2006, kdy v České republice došlo k vystřídání levicové vlády za pravicovou,
přičemž očekávaný výsledek voleb s předpokládanou hrozbou zrušení některých
ministerstev vyústil přirozeným způsobem ve snahu o jejich sebezáchovu, tj. odsouhlasení
vlastního operačního programu. Prostřednictvím tohoto přístupu se tak ČR stala členskou
zemí EU s jedním z nejvyšších počtů sektorových operačních programů, který předznamenal
fragmentaci realizace veřejných výdajů. Obdobná situace nestabilního politického prostředí
pak nastala v polovině roku 2013, v rámci které se však již nemohly nereflektovat špatné
zkušenosti s řízením systému strukturálních fondů v ČR během programového období 2007
– 2013. Počet plánovaných operačních programů je tak sice nižší, ale klíčovému dokumentu
Dohody o partnerství ČR však chybí větší razance ve strategickém pojetí a specifikace
skutečného cíle, kterého bychom chtěli dosáhnout. Výsledný strategický dokument tak lze
považovat za maximum možného v nestabilním prostředí, které zde v roce 2013 panovalo.
Dohoda o partnerství plně odpovídá potřebám a terminologii EU, ale v jistém slova smyslu
má určitý technicistní charakter.
Strategické cíle ČR vymezené v Dohodě o partnerství (MMR, 2014, str. 110) jsou
zaměřeny na:
(1) vytvoření kvalitního podnikatelské prostředí podporující konkurenceschopnost, a
(2) zajištění inkluzívní společnosti vytvářející podmínky pro plnohodnotné uplatnění
všech skupin obyvatelstva.
Tyto cíle, které určitě nejsou v rozporu s představou EU, ale také nejsou nijak unikátní
a zvláštní ve srovnání s jinými členskými státy. Lze tedy postrádat určitou snahu o specifikaci
těchto cílů pro prostředí ČR, tj. položit si otázku, kam chceme ČR posunout během
následujících 7 let. Může se jednat např. o specializaci určitých oborů VaV, zvýšit
ekonomickou výkonnost některých regionů soudržnosti nad úroveň 75 % HDP/obyv. průměru
EU či zvýšit diverzifikaci ekonomického prostředí v regionech se silným zastoupením
strojírenské výroby (zejména automobilů). To všechno představují záležitosti spojené s vizí
a skutečně jasnou strategií podpořenou stabilním politickým prostředím, které však v ČR
scházelo. Je to také důvod, proč se v hodnocení nejen jednotlivých projektů, ale také celých
operačních programů dosud řešily primárně administrativní záležitosti a mnohem méně
věcné zaměření projektů – co vlastně podpořenými projekty sledujeme, kam chceme zamířit.
Jednotlivé projekty by měly představovat dílčí části mozaiky, jejíž výsledný obraz lze
pozorovat pouze složením všech jednotlivých částí.
V novém programovém období 2014 – 2020 bude Evropská komise klást mnohem větší
důraz právě na hodnocení dosažených výsledků. Tento aspekt lze sledovat ze dvou
hledisek. Jednak z hlediska prosazení tzv. milníků ve výkonnostním rámci, a za druhé
z hlediska snahy prosadit v evaluacích operačních programů mnohem sofistikovanější
postupy a metody hodnocení, např. snaha podporovat kvantitativní metody hodnocení
prostřednictvím kontrafaktuální evaluace využívající regresní statistické analýzy či kvalitativní
srovnávací analýzy (Gaffey, 2013).
Pokud jde o tzv. milníky ve výkonnostním rámci, tak jejich kvantifikací v počátečním
období bude významně ovlivněna nejen forma implementace daného operačního programu,
ale také jeho celková úspěšnost. Evropská komise se tímto způsobem snaží dále posunout
nepřímý vliv na management jednotlivých operačních programů. V oblasti finančního
managementu se již od roku 2000 uplatňuje pravidlo n+2 (v některých případech i n+3).
V oblasti věcného managementu s důsledky na případnou ztrátu alokace však dosud
neexistoval žádný donucovací prostředek pro řídící orgány. Při nenaplnění stanovených
milníků výkonnostního rámce ve stanoveném čase totiž může nově dojít ke ztrátě až 5 %
celkové alokace. V tomto smyslu budou muset řídící orgány průběžně sledovat a hodnotit
soustavu indikátorů se zahrnutím následujících aspektů:
• průběžné ověřování souboru indikátorů, jejich kauzality (mezi výstupy, výsledky
a dopady), rozsahu, vypovídací hodnoty a reálnosti jejich sledování, s využitím
výstupů projektů evaluace indikátorů na úrovni daného OP;
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při přípravě programového dokumentu bude nezbytné sestavit jejich adekvátní počet
a nastavit velmi pečlivě cílové hodnoty podle identifikovaných potřeb a reálné
absorpční kapacity;
• průběžně sledovat a zajistit koherenci dopadových indikátorů s cíli strategie Evropa
2020 a celkové posouzení přidané hodnoty Společenství realizací daného OP.
Hanušová (2014, str. 65 - 69) dále identifikovala 3 stěžejní problematiky, které ovlivní
nejen nastavení, ale i implementaci strukturální politiky EU v ČR v novém programovém
období. Tyto problematiky lze popsat takto:
1. Snížení objemu prostředků víceletého finančního rámce
Snížení finančních prostředků pro ČR se samozřejmě očekávalo a navíc s ohledem na
prvenství ČR v EU v dosažené výši automaticky zrušeného závazku v roce 2013 je to
i určitý logický důsledek. Přesto je nutné uvést, že přidělená částka se snížila
z celkových 26,7 mld. EUR v období 2007 – 2013 na 20,5 mld. EUR v období 2014 –
2020. Toto snížení odpovídá i celkovému zastropování finanční alokace ČR na úrovni
2,35 % HDP ve srovnání s úrovní 3,43 % HDP ČR v programovém období 2007 – 2013.
2. Negativní postoj ČR vůči zavedení nové kategorie tzv. přechodných regionů
Při průběžných vyjednáváních s Evropskou komisí zastávala ČR spíše negativní postoj
vůči ustanovení tzv. přechodných regionů (viz tzv. rámcové pozice ČR) a to
z pragmatického důvodu snížení disponibilních finančních prostředků ve všech
regionech soudržnosti spadajících pod původní cíl Konvergence. Zde však lze upozornit
právě na již zmíněnou neujasněnost ve strategickém pojetí a celkových cílů ČR. Pokud
bychom dosáhli již v průběhu programového období 2014 – 2020 v některých regionech
vyšší úrovně než 75 % HDP na obyvatele průměru EU, tak by taková situace výrazně
ohrožovala plynulost ve výši poskytovaných dotací. Nejblíže této úrovni jsou regiony
soudržnosti Střední Čechy a Jihovýchod, které v roce 2011 dosáhly úrovně 73 % HDP
na obyvatele průměru EU. Zatím se tudíž předpokládá udržení status quo.
3. Povinné minimální podíly ESF
V této záležitosti se jedná o dlouhodobou snahu Evropské komise posilovat měkké
intervence na úkor investičních akcí za účelem zvýšení role znalostní ekonomiky
a schopností obyvatel jejího plného využití. Podle dokumentu Dohody o partnerství
(MMR, 2014, str. 135) vyplývá, že podíl ESF na zdrojích strukturálních fondů
v programovém období 2014-2020 byl dále mírně navýšen na 22,32 %. Tento aspekt tak
představuje další výzvu ČR uplatnit měkké projekty skutečně ve formě posilující
konkurenceschopnost lidských zdrojů. Podle Kouřilové (2009) jsou právě podpory
v oblasti vzdělávání klíčové pro posilování regionální konkurenceschopnosti, nicméně
s nutností dodržování určitých principů (cílení, provázanost, uplatnitelnost).
•

Souvislosti a kontext nastavení politiky rozvoje venkova EU v ČR
Nový Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 (MZE, 2014b) se ponese v duchu
strategického dokumentu Evropa 2020. Ve srovnání s programovým obdobím 2007 – 2013,
kdy je politika rozvoje venkova oddělena od politiky soudržnosti, tak v novém programovém
období 2014 – 2020, jsou tyto politiky „nově zastřešeny“ tzv. společným nařízením, které
stanovuje společné podmínky pro všechny evropské fondy ve Společném strategickém
rámci.
Nařízení pro Evropský zemědělský fond rozvoje venkova doplňuje výše uvedené
„společné nařízení“ specifickými podmínkami pro rozvoj venkova, resp. stanovuje konkrétní
cíle a priority pro Program rozvoje venkova 2014-2020. Jedná se o následující priority:
1. Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech
2. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských
hospodářství
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3. Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství
4. Obnova, zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
5. Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření
v zemědělství, potravinářském odvětví a v lesnictví
6. Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje
venkovských oblastí
Nutno podotknout, že pouze poslední jmenovaná priorita má souvislost s uplatněním tzv.
strukturálního pojetí rozvoje venkova (viz také Pělucha a kol., 2012). Všechny ostatní priority
jsou velmi úzce navázány na podporu sektoru zemědělství a lesnictví a to ve formě projektů
modernizačního charakteru či uplatnění agroenvironmentálních plateb. Nastavení těchto
priorit nebylo v gesci ČR, tudíž programový dokument ČR pro politiku rozvoje venkova musí
kopírovat tyto zemědělsko-lesnicko-environmentální cíle s minimálním přesahem na
komplexní přístup k rozvoji venkova. Rozvoj venkova se stal v programovém období 2014 –
2020 opět zemědělskou doménou. V rámci podmínek Dohody o partnerství se předpokládá
podpora venkovských obcí prostřednictvím integrovaného přístupu k územnímu rozvoji
a posílením metody LEADER napříč jednotlivými strukturálními fondy. Tento přístup nelze
nijak rozporovat, zvlášť v podmínkách ČR, která se vyznačuje významně roztříštěnou sídelní
strukturou s vysokým počtem obcí. Malé obce by tak měly být podporovány v rámci vztahů
měst a venkova a posilováním jejich vzájemné koexistence.
Co je však problematické je terminologické pojetí II. pilíře SZP EU, který je stále
reflektován jako politika pro „rozvoj venkova“. V tomto příspěvku není mnoho prostoru pro
bližší deskripci slova „rozvoj“ a „venkov“, nicméně lze velmi zevrubně uvést, že rozvojem lze
chápat zvýšení klíčových socioekonomických ukazatelů v dané lokalitě během určitého
období, např. zaměstnanost, nové podnikatelské aktivity, zvýšení cestovního ruchu či počtu
návštěvníků v důsledku zlepšené infrastruktury, migrace (viz také Cloke, Marsden, Mooney,
2006; Agarwall et al., 2009). Je zřejmé, že EU uplatňuje pod záštitou termínů klimatické
změny či zeleného růstu (green growth) i nadále dotace do zemědělského sektoru (viz také
European Commission, 2014). Navíc venkovských prostor je velmi diferencovaný s různou
mírou úrovně rozvoje či problémů. Vymezení venkova představuje dlouhodobý problém
rurálních studií (viz např. Pělucha et al., 2012; Maříková, 2012; Perlín, Kučerová, Kučera,
2010). Fakticky se tudíž nejedná o politiku „rozvoje venkova“, ale naopak o politiku „údržby
vybraných zemědělských oblastí/ploch“ s cílem zachování zemědělství.

Souvislosti a kontext nastavení Společné rybářské politiky EU v ČR
Klíčovým dokumentem pro sektor rybářství se pro nové programové období 2014 – 2020
stal tzv. „Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu“ (VNSPA), který stanovuje
podmínky pro realizaci Společné rybářské politiky v České republice (MZE, 2014a). Tento
strategický plán tak představuje i východisko pro sestavení Operačního programu Rybářství
2014 – 2020 s konkrétním vymezením podmínek podpor pro sektor rybářství v ČR.
Tato strategie reflektuje dlouhodobý charakter českého rybářství založeného především
na produkci kapra, která je na území ČR tradiční se silným exportním potenciálem zejména
do sousedních zemí. Zachování a rozvoj tohoto tradičního odvětví (rybníkářství) tak
představuje logický obsahový aspekt. Na druhou stranu je však nutné zdůraznit právě hlavní
nedostatky a bariéry celkového rozvoje či dosud významně nevyužité možnosti. Tyto
záležitosti jsou detailně popsány v analytické části strategického plánu, na které se autor
tohoto příspěvku osobně podílel. 1 Jedná se zejména o:
• dlouhodobé environmentální problémy (sedimentace rybníků a škody způsobované
rybožravými predátory);
IREAS (2013): Analýza současného stavu a prognóza vývoje akvakultury v ČR na období 2014 – 2020 v
kontextu Společné rybářské politiky EU s výhledem do roku 2024. Výzkumný projekt v rámci veřejné zakázky
Ministerstva zemědělství
1
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sezónnost prodeje ryb v ČR (zejména pak kapra spojená s celoročně nedostatečnou
nabídkou dalších druhů sladkovodních ryb), což ve svém důsledku má za příčinu
nízkou spotřebu ryb na obyvatele v ČR a celkově nízký zájem o produkty z ryb;
• dosud nijak významně nevyužitý prostor pro produkci ryb v rámci intenzivních chovů,
zejména z recirkulačních systémů, který se vybízí pro vnitrozemskou akvakulturu
s ohledem na narůstající problémy se zajišťováním mořského rybolovu.
Hlavní dilema podpory rybářství v ČR v novém programovém období 2014 – 2020
spočívá v poskytnutí míry významu inovativních způsobů chovu ryb v ČR (tj. recirkulační
systémy), které jsou jen ojediněle vyzkoušené v prostředí ČR s řadou různých neznámých
(zajištění nákladovosti produkce při zvýšené energetické náročnosti, dostupnosti kvalitní
vody – nikoliv povrchové apod.). Na druhou stranu však existuje prostor na trhu pro zvýšení
spotřeby ryb v ČR, nicméně je potřeba se více přizpůsobit požadavkům spotřebitelů. Jedná
se zejména o zajištění pravidelných dodávek čerstvých ryb na trh a stabilizovat pestrost
v sortimentu produktů.
VNSPA tak předpokládá zachování a stabilizaci produkce ryb z rybníků na úrovni 20 500
t/rok a možnosti zvýšení produkce ryb o necelých 10 % ve výhledu do roku 2024 právě
prostřednictvím moderních intenzivních chovných systémů využívajících inovací. Již
v současné době však jsou v přípravě různé projekty pro moderní recirkulační chovné
systémy a je předpoklad, že by mohlo dojít ke zvýšení produkce různých druhů ryb v ČR ve
sledovaném období a zlepšit tak plynulost zásobování domácího trhu.
Hlavní výzvou i rizikem pro realizaci Společné rybářské politiky EU v ČR tak bude
v novém programovém období potřeba sledovat vyváženost mezi uplatněním a podporou
tradičních aktivit spojených s rybníkářstvím na straně jedné, a na straně druhé využití
možností podpory inovativních způsobů chovu ryb v ČR na bázi intenzivních recirkulačních
chovných systémů. Nemalým problémem typickým pro primární sektor však je nalezení cesty
k zákazníkovi, která je v případě velkých obchodních řetězců komplikovaná s vysokým
stupněm požadavku právě na celoroční průběžné dodávky ryb. Při zajištění tohoto souladu
však může být následně dosaženo i průběžného zvyšování konzumace ryb obyvateli ČR.
•

Shrnutí:
Česká republika je na prahu nového programového období 2014 – 2020 a může
významně proměnit své podmínky konkurenceschopnosti prostřednictvím provázaných
aktivit a podpor v rámci operačních programů zastřešených Dohodou o partnerství ČR s EU.
Dosavadní zkušenosti s realizací strukturální politiky EU v ČR však mají spíše technicistní
charakter s velkým důrazem na administrativní správnost realizace jednotlivých projektů.
V celkovém úhlu pohledu tak schází důraz politické reprezentace na národní i regionální
úrovni při uplatnění skutečné strategie a vize, čeho bychom chtěli dosáhnout. Politická
nestabilita, která se bohužel vždy projevila v klíčových momentech přípravy programových
období 2007 – 2013 a 2014 – 2020 tak vyústila ve standardní programové dokumenty
akceptovatelné Evropskou komisí s absencí razance něčeho skutečně dosáhnout. Vágní
pojetí těchto strategií pak zapříčiňuje snahu více sledovat systém fungování a hodnotit
administrativní procesy než se zaměřit na posouzení skutečného přínosu podpořených
projektů v rámci veřejných výdajových programů EU. Nižší finanční alokace a milníky ve
výkonnostním rámci tak představují jen „nátlak“ Evropské komise na členské státy pro
implementaci efektivnější a výsledkově orientovaných politik.
Politika rozvoje venkova je ve svém nastavení z úrovně EU odlišnou politikou, která
nenaplňuje ve svém nastavení podstatu svého názvu, tj. „rozvoj“ a pokrytí „venkova“.
Dominantní částí zůstávají dotace zemědělským subjektům pod záštitou zelené ekonomiky
a klimatické změny. Jen velmi malá část uplatnění metody LEADER postihuje územní
charakter rozvoje venkova, nikoliv jen sektorové pojetí při zajištění údržby zemědělských či
lesnických ploch. V prostředí ČR je tak velkou výzvou uchopit integrovaný přístup
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k územnímu rozvoji prostřednictvím metody LEADER napříč jednotlivými strukturálními
fondy.
Sektor rybářství má v ČR zcela marginální význam a podobnou úlohu sehrává také
i v celkových veřejných výdajích hrazených z EU. Přesto však tento obor má vlastní fond,
v jehož rámci je možné podporovat jeho restrukturalizaci. ČR by tak měla v následujících
sedmi letech více podpořit inovativní způsoby chovných systémů ryb, zejména pak
recirkulační systémy, jejichž prostřednictvím by bylo možné zajišťovat pravidelné dodávky
pestrého sortimentu ryb a rybích produktů. Zvlášť pro vnitrozemskou akvakulturu v českém
prostředí lze toto považovat za velkou výzvu.
Výzvou pro implementaci celého strategického dokumentu „Dohody o partnerství“ tak
bude schopnost řídících orgánů i představitelů evaluační sféry nabídnout adekvátní formy
a způsoby hodnocení dosažených výsledků. Lze konstatovat, že kvalitně posoudit celkovou
mozaiku velmi různorodých intervencí zastřešených výše uvedenou strategií bude doslova
„uměním“. Mediálně propagovaný vývoj ve výši vyčerpaných prostředků by měl být nahrazen
představením skutečných výsledků a přínosů pro stabilní společnost, rozvoj ekonomiky
a ochrany životního prostředí na místní i regionální úrovni.
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Rozvoj inovačních komunit v regionech v kontextu specifik
nového managementu veřejných institucí
Regional innovation communities´ development in the
context of new public management specific issues
Radka Pittnerová, Petra Rydvalová

Abstrakt:
Podpora inovací, výzkumu a vývoje v regionech s sebou, kromě pozitivních dopadů, přináší
také některé negativní jevy spojené s existencí monopolů na straně nabídky finančních
zdrojů. Realizovaný výzkum měl za cíl ověřit na třech skupinách empirických dat, zda tyto
negativní dopady ve formování poptávkové strany, působí v současné době v České
republice v rámci vybrané části podpory výzkumu a vývoje směřujícího k inovačnímu
uplatnění výsledků.

Klíčová slova:
inovace, financování, veřejná podpora, dotace, výzkumná centra, regiony, nové řízení
veřejných institucí

Abstract:
Besides from indisputable positive impact of the public financial support on regional research
and innovation activities there are some negative aspects related to this kind of public
support. These aspects occur particularly when the distribution of funds is implemented
under monopolistic conditions from the side of money supply. The objective of the research
action presented in this article was to evaluate possible negative aspects of such
monopolistic distribution of funds in the field of innovation support in the Czech Republic.

Key words:
innovation, financing, public support, grants, research centers, regions, new public
management

Úvod
V současné době se nacházíme ve třetím programovacím období strukturálních fondů
v České republice. Od těchto finančních prostředků se, kromě jiného, očekává také posílení
regionálních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
V minulém programovacím období v letech 2007 až 2013 byl patrně nejvýznamnějším
nástrojem na podporu výzkumu, vývoje a inovací Operační program Výzkum a vývoj pro
inovace (dále také OP VaVpI) s celkovým rozpočtem 2,07 miliard EUR. Jeho cílem bylo
posílit výzkumný, vývojový a inovační potenciál České republiky. Obecně by toto posílení
mělo směřovat k tomu, aby české organizace v budoucnu přispěly k posílení celkové
konkurenceschopnosti Evropské Unie, jíž jsme součástí. Prostředky ze strukturálních fondů
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tak nepřímo vedou také k posilování Evropského výzkumného prostoru (dále také ERA).
K rozvoji ERA jsou využívány primárně prostředky z Rámcových programů EU pro výzkum
a technologický vývoj. Z nich do budoucna budou své výzkumné aktivity financovat ve větší
míře také české výzkumné, vývojové a inovační organizace. Otázkou je, zda budou tyto
organizace dostatečně konkurenceschopné, aby uspěly v soutěži o omezené finanční zdroje
s dalšími evropskými organizacemi.
Přes nepochybně pozitivní cíle, které si programy jako OP VaVpI a jeho následovníci
vytyčily, však s sebou podpora kvalitního výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím
monopolně distribuovaných prostředků jednou organizací přináší řadu rizik. Jedním z nich je
především deformace na straně poptávky po finančních prostředcích.
Výzkumná otázka, na jejíž zodpovězení se zaměřil provedený výzkum, měla za cíl ověřit
na základě empirických dat, zda k podobným deformacím na straně poptávky po finančních
prostředcích dochází v prostředí českých organizací zabývajících se výzkumem, vývojem
a inovacemi.

Cíl výzkumu a popis studovaného problému
Distribuce finančních prostředků určených na podporu výzkumu, vývoje a inovací
centrální autoritou prostřednictvím veřejné soutěže je v odborné literatuře označována jako
proces nového způsobu řízení veřejných institucí (v angličtině New Public Management). Je
uplatňován při řízení financování vědy, výzkumu a inovací z veřejných zdrojů od počátku
osmdesátých let (Gruening, 2001). V České republice lze tyto změny, s ohledem na
zpoždění způsobené transformací české ekonomiky po roce 1989, sledovat až od počátku
let devadesátých. Tento transformační proces probíhá celosvětově a je postaven na snaze
o racionalizaci veřejné administrativy (Münch, 2013).
New Public Management (dále NPM) s sebou přinesl transformaci financování výzkumu
a vývoje směrem k větší soutěži o finanční prostředky poskytované obvykle několika
agenturami, jako jsou například národní nadace na podporu a rozvoj vědy a výzkumu (v ČR
se jedná například o Grantovou nebo Technologickou agenturu České republiky). Smyslem
této změny ve způsobu financování vědy, výzkumu a inovací bylo implementovat prvky tržní
ekonomiky do procesu generování a především uplatňování výsledků výzkumu a vývoje na
trhu (Jan-Erik Lane, 2000).
Otázkami, do jaké míry se jedná o skutečnou konkurenci a do jaké míry se jedná
o iluzorní proces, se zabývá řada odborníků z oblasti ekonomie i sociologie. Ekonom
M. Binswanger dokonce tuto iluzi trhu uvádí jako jednu ze tří iluzí paradigma konkurence bez
existence skutečných trhů, které NPM a s ním spojené snahy o aplikaci tržních principů do
financování vědy, výzkumu a inovací přináší. Jako další dvě iluze uvádí iluzi měřitelnosti
a iluzi motivace (Binswanger, 2010). V odborné literatuře je tento přístup k řízení výsledků
vědy, výzkumu a inovací dokonce přirovnáván spíše k centrálně řízené ekonomice
s negativním aspektem generování nadměrného množství produktů určitého typu, které
splňují centrálně stanovené parametry (Münch, 2014). Jako jeden z možných negativních
aspektů implementace NPM v prostředí řízeném centrálními agenturami, které distribuují
finanční prostředky, je uváděna možnost vzniku oligopolních struktur (Münch, 2014). Toto
riziko roste především v situacích, kdy získání jednoho kontraktu zvyšuje šance k získání
kontraktů dalších.
Cíl výzkumu a použitá metodika
Cílem provedeného výzkumu bylo na empirických datech ověřit, zda v českém prostředí
ovlivňuje centralizace nabídky finančních prostředků regionální distribuci takto přidělené
podpory.
Jak uvádí odborná literatura (Münch, 2014), negativní aspekty tohoto principu
financování vědy se objevují především za situace, kdy získání jednoho kontraktu
zvýhodňuje subjekt při získání kontraktů dalších. Fenomén byl proto zkoumán na třech
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skupinách organizací, které získaly kontrakt opravňující je k určité formě dalšího přístupu
k finančním prostředkům určeným na podporu výzkumu pro inovace z veřejných zdrojů.
Aby bylo možné provést očekávané srovnání dopadu distribuce finanční podpory dle
charakteristiky strany nabídky finančních prostředků, bylo nezbytné vybrat podobně
zaměřené programy, v rámci kterých je možné identifikovat významné rozdíly co do počtu
poskytovatelů na straně nabídky finančních prostředků. Tyto podmínky velmi dobře splnily
dva programy.
Monopolistickou nabídku finančních prostředků reprezentuje v rámci provedeného
výzkumu již zmíněný Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Přístup, kdy existuje
alespoň částečná konkurence na straně nabídky, reprezentuje část Rámcových programů
pro výzkum a technologický vývoj, určená na podporu vzniku a rozvoje Technologických
platforem. Technologické platformy financované z prostředků 7. Rámcového programu byly
zvoleny především proto, že stejně jako OP VaVpI, směřují své výzkumné a vývojové aktivity
směrem k inovacím. Zároveň tento program a jeho principy fungování umožnil identifikovat
třetí, hybridní skupinu kontraktů, podpořených v rámci výzev vyhlašovaných jednotlivými
platformami. V této hybridní skupině je sice opět zastoupen prvek plurality nabídky
finančních prostředků, avšak pouze na straně tzv. primárních poskytovatelů podpory –
jednotlivých technologických platforem. Do systému podpory v tomto případě vstupuje Česká
republika prostřednictvím programu Společné technologické iniciativy (program
7H administrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále také MŠMT)
a poskytuje účastníkům takových projektů další finanční podporu až do výše 85 % celkových
uznaných výdajů projektů ENIAC pro výzkumné organizace nebo 65 % pro malé a střední
firmy.
Při rozboru studované problematiky bylo postupováno metodou analýzy textů
souvisejících s problematikou financování vědy, výzkumu a inovací z veřejných zdrojů
a formováním Evropského výzkumného prostoru. Analyzované materiály zahrnovaly
především oficiální dokumenty Evropské komise zahrnující informace relevantní k dané
problematice, odborné vědecké články a publikace zaměřené na problematiku fenoménu
nového řízení veřejných institucí (NPM). Tato část výzkumu měla za cíl pochopit pravidla
fungování nabídkové části trhu s veřejnou finanční podporou. Jejím výsledkem byla
identifikace programů, které by splňovaly výše uvedené parametry a umožnily ověřit
výzkumnou otázku.
Ve druhé části výzkumu byla zajištěna dostupná data o smluvních závazcích mezi
poskytovateli finanční podpory (strana nabídky) a příjemci (strana poptávky). Jako základní
zdroj dat byly využity informace o příjemcích podpory z operačního programu VaVpI pro
skupinu 1, informace o členské základně technologických platforem z webových stránek
Evropské komise a oficiálních dokumentů dostupných na webech jednotlivých platforem pro
skupinu 2 a pro skupinu 3 byla provedena analýza podpořených projektů a jejich řešitelských
konsorcií u výzev vyhlašovaných průběžně některými z platforem s následnou kontrolou dat
s databází subjektů podpořených v rámci programu 7H na stránkách MŠMT.
S ohledem na skutečnost, že se realizovaný výzkum zaměřil na analýzu struktury
příjemců v jednotlivých skupinách, nebyly shromažďovány údaje o výši přidělené podpory,
které lze kompletně z ověřených dat zjistit pouze u skupiny 1. Pro cíle uvedeného výzkumu
bylo naopak důležité doplnit údaje o podpořených subjektech o statistické údaje
charakterizující jednotlivé organizace, aby bylo možné identifikovat odlišnosti jednotlivých
skupin v závislosti na jejich druhu, velikosti a regionu.
Takto vytvořená databáze má celkem 302 záznamů o smluvních závazcích českých
organizací směrem k výše popsaným poskytovatelům podpory, doplněných o dostupné
statistické údaje o právní formě, počtu zaměstnanců, druhu organizace a regionu z aplikace
Registr ekonomických subjektů dostupné na webových stránkách Českého statistického
úřadu a Administrativního registru ekonomických subjektů dostupných na webu
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spravovaném Ministerstvem financí ČR (dále také ARES). Pro zpracování dat byl využit
software IBM SPSS Statistic a MS Excel.
Na základě analýzy problému bylo úkolem získaných dat ověřit skutečnost, zda absence
monopolu v přidělení dotace vede k větší diversifikaci přidělené podpory z pohledu regionu,
velikosti a typu organizace. Největší variabilita dat byla očekávána u skupiny 2, naopak
nejnižší o skupiny 1.

Výsledky výzkumu
Výsledky sběru dat umožnily vytvořit databázi s 302 záznamy o smluvních závazcích
(dále také závazcích) celkem 125 českých organizací, zabývajících se výzkumem, vývojem
a inovacemi, a to jak směrem k MŠMT, v rámci programu Výzkum a vývoj pro inovace, tak
směrem k technologickým platformám financovaným z prostředků 7. Rámcového programu
pro výzkum a technologický vývoj.
Organizace s nejvyšším počtem závazků v celé sledované skupině dat je Vysoké učení
technické v Brně, nejvyšší koncentrace závazků je lokalizována v Hlavním městě Praze a na
50 % všech kontaktů se podílí pouze 11 z výše uvedených 125 organizací zahrnutých
v databázi. Nejvýznamnější údaje prezentující databázi jako celek jsou shrnuty
v následujících grafech na obrázku 1 a 2.

Obrázek 1: Organizace s nejvyšším počtem smluvních závazků
Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 2: Regionální distribuce smluvních závazků
Zdroj: vlastní zpracování

Charakteristika dat skupiny 1 – OP VaVpI
První skupinu tvoří subjekty, které získaly finanční podporu v rámci programu VaVpI.
Tato část dat odráží výsledky NPM v českém prostředí – jedna centrální autorita, v tomto
případě MŠMT, disponuje volnými finančními prostředky (strana nabídky), o které soutěží
v podmínkách nedokonalé konkurence vědecko-výzkumné a inovační instituce na straně
poptávky.
Organizace získaly z tohoto zdroje k lednu 2014 (OP VaVpI, 2014) celkem
159 kontraktů. Mezi příjemce, kteří získali nejvíce projektů financovaných z tohoto programu
(minimálně deset na příjemce) patří Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci
a Západočeská univerzita v Plzni. Co do objemu finančních prostředků bylo nejvíce zdrojů
alokováno v rámci programu ve prospěch Masarykovy univerzity a Fyzikálního ústavu
AV ČR, v.v.i. (přehled údajů o alokaci prostředků v jednotlivých regionech v rámci skupiny
1 je uveden v grafu na obrázu 3).

Obrázek 3: Regionální alokace finančních prostředků v rámci kontraktů OP VaVpI
Zdroj: vlastní zpracování (OPVAVPI, 2014)
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Charakteristika dat skupiny 2 – Technologické platformy (dále také TP)
Druhou skupinu dat tvoří databáze organizací podpořených v rámci programu
technologických platforem financovaných z prostředků Rámcového programu pro výzkum
a technologický vývoj. V této skupině organizací lze, díky principu public-privat-partnership
(dále také PPP), konstatovat, že výběr subjektů, které získaly finanční podporu, byl více
řízen tržními principy.
S ohledem na skutečnost, že Evropská komise financuje aktivitu platforem pouze
z 15 %, jsou takto finančně podpořené platformy kontraktem nuceny k dalšímu generování
prostředků do výzkumu, vývoje a inovací z vlastních nebo dalších zdrojů (mimo stávající
kontrakt). Proto lze předpokládat, že vytvořená konsorcia tvořící platformy budou vybírat své
členy na základě jejich ekonomického přínosu platformě.
Celkem byly prozkoumány informace o činnosti a partnerské struktuře 38 existujících
technologických platforem, které získaly podporu z Rámcových programů EU pro výzkum
a technologický vývoj. Z nich 22 platforem mělo ve své členské základně organizace
z ČR (byly zahrnuty do databáze) a 16 platforem funguje bez přímého zapojení českých
organizací.
Tato skupina dat zahrnuje celkem 75 pozorování a za nejúspěšnější, co do počtu
závazků k jednotlivým technologickým platformám lze považovat České vysoké učení
technické v Praze, Vysoké učení v Brně a Univerzitu Pardubice. Z regionálního pohledu jsou
nejčastěji v těchto typech kontraktů zastoupeny organizace z kraje Hlavní město Praha
a Jihomoravského kraje. Kompletní přehled regionální distribuce závazků uvádí obrázek 4.

Obrázek 4: Regionální distribuce závazků k technologickým platformám
Zdroj: vlastní zpracování (webové stránky jednotlivých technologických platforem)

Charakteristika dat skupiny 3 – TP-7H
Třetí skupinu dat tvoří tzv. hybridní data. Jedná se o skupinu organizací zapojených do
činností platforem, na základě výzev k předkládání projektů, které část těchto platforem
vyhlašuje. Za hybridní jsou data považována především s ohledem na skutečnost, že na část
těchto projektů (financovaných platformami ENIAC a ARTEMIS) mohou české organizace
získat finanční podporu ze strany MŠMT. Lze tedy očekávat, že výběr takto podpořených
subjektů bude negativně ovlivněn nedostatečně fungujícím trhem (strana poptávky byla opět
ovlivněna monopolistickou nabídkou financí na české straně).
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Tato skupina zahrnuje celkem 68 pozorování, přičemž pouze 4 z nich jsou v projektech
platforem, v rámci kterých není poskytována podpora z programu MŠMT 7H. Zbylá
pozorování zahrnují účast v projektech financovaných v rámci výzev technologických
platforem ENIAC (16 záznamů) a ARTEMIS (48 záznamů).

Diskuse
Pro identifikaci odlišností v rámci sledovaných tří skupin byly vybrány následující kritéria
– regionální distribuce závazků ve skupinách v rámci krajů, organizačního sektoru, druhu
organizace a její velikosti (reprezentované počtem zaměstnanců), na základě kterých byly
porovnány profily všech tří skupin.
Odlišnosti v jednotlivých skupinách pozorovaných dat lze vysledovat již na základě
četností zastoupení jednotlivých položek v rámci sledovaných kritérií, nicméně s ohledem na
odlišné počty pozorování v jednotlivých skupinách, byly pro jejich srovnání používány
poměrové ukazatele, které umožnily provést následná srovnání.
Regionální srovnání skupin
Jak je vidět z grafu na obrázku 5, v rámci regionální distribuce závazků lze vysledovat
významné odlišnosti mezi skupinou 1 (projekty VaVpI), která se viditelně snaží
o rovnoměrnou regionální distribuci prostředků a skupinou 2 (platformy), řízenou více tržními
principy, která jednoznačně preferuje partnerství se subjekty z Hlavního města Prahy
a Jihomoravského kraje. Regionální profil hybridní skupiny dat skupiny 3 (platformy-projekty)
se blíží spíše regionálnímu rozložení více konkurenčně sestavenému výběru ze skupiny 2,
než rovnoměrnějšímu rozmístění skupiny 1.

Obrázek 5: Srovnání regionální distribuce v jednotlivých sledovaných skupinách
Zdroj: vlastní zpracování

Srovnání skupin z pohledu institucionálního sektoru a druhu organizace
Do tohoto srovnání byla zařazena dvě sledovaná kritéria – sektor, z kterého pochází
sledovaná organizace a její druh (zde se jedná o statistický údaj sledující, zda se jedná
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o příspěvkovou, rozpočtovou nebo jinou organizaci a určuje, do jaké míry je činnost
organizace vázána na státní rozpočet nebo soukromé zdroje financování). V rámci těchto
kritérií již lze vysledovat zcela zřejmé odlišnosti mezi všemi třemi skupinami a hybridní
skupina 3 vykazuje jednoznačně postupný přesun od rozložení více konkurenčního prostředí
skupiny 2 k výrazně užší distribuci prostředků co do typu organizací v rámci skupiny 1.
Rozdíly v rámci skupin ilustrují následující dva grafy na obrázcích 6 a 7.

Obrázek 6: Srovnání distribuce v jednotlivých sledovaných skupinách podle
institucionálního sektoru
Zdroj: vlastní zpracování

A zcela jasný přechod od monopolistické distribuce prostředků v rámci skupiny
1 směrem k existenci širší tržní nabídky ve skupině 2 velmi dobře demonstrují odlišnosti ve
skupinách v grafu na obrázku 6.

Obrázek 7: Srovnání distribuce v jednotlivých sledovaných skupinách podle
druhu organizace
Zdroj: vlastní zpracování
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Srovnání skupin z pohledu velikosti organizace
Velikost organizací, které jsou zahrnuty v databázi, byla měřena prostřednictvím počtu
zaměstnanců. Zcela zřejmě se toto kritérium projevuje na struktuře podpořených organizací
ve chvíli, kdy na straně nabídky existují zvýhodněné podmínky pro některé typy organizací
ovlivněné buď typem subjektu (vysoké školy nebo výzkumné instituce mají obvykle větší
počet zaměstnanců) nebo velikostí organizace (zcela typicky se zde jedná o zvýhodněné
podmínky podpory pro malé a střední firmy).
Jak dokládá následující graf na obrázku 8, také toto kritérium zcela zřetelně vymezuje
každou skupinu a její specifika. Zatímco skupina 2 je charakteristická spíše spoluprací
s menšími až středními subjekty (pravděpodobně lze od těchto organizací očekávat i věší
pružnost v reakci na potřeby technologických platforem), skupina 1 je jednoznačně
vychýlená směrem k velkým organizacím univerzitního nebo výzkumného typu. Na hybridní
skupině se opět zcela jednoznačně odráží preferenční vazby podpory pro vysoké školy,
výzkumné ústavy a malé a střední firmy specifikované v úvodu tohoto článku.

Obrázek 8: Srovnání profilů jednotlivých sledovaných skupin podle počtu
zaměstnanců
Zdroj: vlastní zpracování

Závěr
Lze konstatovat, že provedený výzkum zajistil vhodná data, na základě kterých bylo
možné zodpovědět stanovenou výzkumnou otázku a ověřit, zda existence monopolistické
nabídky finančních prostředků v rámci nového způsobu řízení veřejných institucí vede
k deformacím na straně poptávky.
Na základě provedeného rozboru na vzorku 302 závazků k poskytovatelům finanční
podpory rozdělených do tří skupin – monopolistická nabídka podpory reprezentovaná
programem OP VaVpI (skupina 1), nabídka s konkurenčními prvky reprezentovaná
schématem podpory technologických platforem (skupina dat 2) a nabídka kombinovaná,
prezentovaná částečně nabídkou prostředků ze strany platforem a programem MŠMT
7H (skupina dat 3) lze konstatovat, že všechny tři uvedené skupiny vykazují rozdíly ve
struktuře poptávkové strany, a to v souladu s očekávanými parametry.
Zatímco ve skupině 1 je významnou prioritou financování velkých příspěvkových
organizací s akcentem rovnoměrného regionálního pokrytí poskytnutých kontraktů, u skupiny
2 lze vysledovat mnohem větší variabilitu v podpořené skupině směřující více ke středním
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a malým organizacím. Hybridní skupina dat redukuje variabilitu více trhem řízené nabídky ze
strany technologických platforem díky podpoře poskytované monopolem programu 7H. Toto
tvrzení jednoznačně prokázalo vychýlení distribuce kontraktů směrem k organizacím
univerzitního a výzkumného typu a malým a středním firmám díky zvýšené míře podpory
poskytované právě těmto typům organizací. Výzkumné předpoklady stanovené na počátku
výzkumu o deformaci poptávkové strany stranou nabídky byly tímto potvrzeny.
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Poznámky k diferencím v hodnotové struktuře mezi kraji
Notes on the value structure differences among regions
Libor Prudký
Abstrakt:
Text prezentuje první poznatky z práce na projektu „Posuny v regionálních hodnotových
strukturách ve společnosti ČR jako základ pro účinné zaměření rozvoje trhu práce, poklesu
nezaměstnanosti a minimalizace sociálního vyloučení“, řešený v Centru pro studium
vysokého školství, v.v.i. Praha. Jde o projekt č. TD 020078 v rámci TAČR.
Shrnuje dílčí analýzu z výsledků sociologických šetření reprezentativních za ČR a jedntotivé
kraje v letech 2002 a 2008, zaměřené na problematiku modernizace. Zkoumání hodnotových
struktur bylo jednou z hlavních součástí těchto výzkumů. Zabývá se bližším pohledem na
dva kraje – Pardubický a Olomoucký – které vzešly ze srovnávací analýzy dynamiky
hodnotových orientací jako kraje v ČR na odlišných pólech. Základní hodnotící hledisko
vychází z konceptu cest napomáhajících či bránících otevřené společnosti.

Klíčová slova:
hodnotová struktura, implementované hodnoty, empirický sociologický výzkum, sekundární
analýza, srovnávací analýza,

Abstract:
Text presents the first findings of the project "Regional shifts in value structures at the Czech
Republic as a basis for effective targeting of labor market development, a decrease in
unemployment and minimize of social exclusion", solved at the Center for Higher Education
Studies, Prague (no. TD020078 TACR). It summarizes the partial analysis of the results of
sociological surveys representative for the Czech Republic and its regions in 2002 and 2008,
it focuses on modernization and deals with the value structures as a key part of the research.
It deals with a closer look at two regions - Pardubice and Olomouc - that emerged from the
comparative analysis of the value orientation dynamics as the regions in the Czech Republic
that are on different poles. Basic evaluation aspect is based on the concept of an open
society.

Key Words:
value structure, implementation of values, empirical sociological issue, secondary analysis,
comparative analysis

Úvod: Pojetí a možnosti zkoumání diferencí a shod hodnot mezi kraji
O hodnotách se pojednává v nejrůznějších souvislostech a rovinách. Výzkum hodnot je
ale řídký. Pokusy tohoto druhu 1 ukazují, že jde o pojem, který nominálně vlastně nelze
uchopit. Lze ale pracovat s jeho funkcemi a dalšími souvislostmi.
Jedna z těchto funkcí je, že přijatá podoba hodnot je jedním z podstatných hlubokých
zdrojů chování a přijatých norem chování u osobnosti, různých skupin, vrstev, ale i institucí a
společenství. Položili jsme si otázku, zda je možné a relevantní hledat hodnotové diference
mezi regiony v této společnosti.
1

Za určité období jsme se jejich základní část za ČR pokusili shromáždit v monografii Prudký L. a kol.
(2009). Inventura hodnot. Praha: Academia.
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Pro první krok jsme využili regionální uspořádání ČR a snažili jsme se hledat shody či
diference v částech hodnotových struktur mezi kraji. S využitím možností, které nabízí
výsledky velkých empirických sociologických šetření reprezentativních za ČR a pokud možno
i s dostatečnými vzorky za jednotlivé kraje. Pro přístup k hodnotám v těchto výzkumech jsme
zvolili postup vyvinutý a užitý v těchto výzkumech týmem, který vedl autor tohoto příspěvku. 2
Po využití sekundárních analýz reprezentativních empirických sociologických šetření
bude řešený projekt 3 pokračovat kvalitativním výzkumem založeným na hloubkových
polostandardizovaných expertních rozhovorech s vybranými osobnostmi (možnými imageleadery) z jednotlivých krajů. Celý výzkum bude ukončen na konci roku 2015.
Je možné prezentovat některé první výsledky, které přibližují varianty odpovědí na
základní otázku a její rozvedení. Tu výše uvedenou otázku je možné rozvést: existují
hodnotové diference mezi populací v krajích? A jestliže ano, lze je vyložit ve vztahu mezi
kraji a dalšími indikacemi? S tím, že pracujeme s implicitním předpokladem, že takové
diference existují, že mají vliv na kvalitu a podobu sociálního klimatu a jako takové
představují relevantní charakteristiky pro respekt k diferencím v působení v rámci i mezi kraji
v řadě oblastí veřejných politik i služeb. Tento předpoklad je možný na základě mnoha
předchozích výzkumů hodnotových struktur i na základě samotného pojetí hodnot jako
jednoho ze zdrojů motivace a chování sociálních subjektů nejrůznější podoby.
Nyní lze prezentovat samozřejmě pouze dílčí výsledky, vlastně spíše příklady možných
výsledků než poznatky. I tak však považujeme za vhodné seznámit s nimi odbornou
veřejnost. Mimochodem i proto, že tato problematika chápání a přístupu k regionům je velmi
řídká. Jsme zároveň přesvědčeni, že není nejvhodnější fakt hodnotového zakotvení
populace a jejích částí nebrat v úvahu při řešení regionálních a dalších problémů a konfliktů.
I proto, že vývoj hodnotových struktur je dlouhodobý, má vysokou rezistenci vůči změnám
a může představovat radikální bariéru (nebo naopak stimulant) v naplňování nejrůznějších
i obecně vysoce prospěšných aktivit.
Výzkumů, které lze využít i pro analýzu hodnotových struktur podle krajů, zas tolik není.
Zpracováváme sekundární analýzy ze všech, kde je to možné. Dílčí výsledky jsou především
nutné porovnat v dynamice – projekt se zabývá „posuny hodnot v regionech“. Znamená to
mj., že mohou být využívány výzkumy, které jsou kompatibilní a současně nabízejí
dostatečné rozsáhlé vzorky za kraje. Takovými výzkumy jsou především empirické
sociologické kvantitativně založené
výzkumy realizované v Centru sociálních
a ekonomických strategií při FSV UK, zaměřené na problematiku modernizace. Z této řady
výzkumů jsme dosud zpracovali výsledky výzkumů prvního a posledního, tedy z let 2002
a 2008. Také proto, že jde o jediné kompatibilní výzkumy za delší časové období, z nichž lze
data za kraje brát aspoň většinou vážně.

Porovnání hodnotových orientací mezi kraji – příklad postupu a dílčích
výsledků
Hodnotové orientace chápeme v užitém konceptu výzkumu hodnot jako zaměření, trend
usilování, proces, kterým se lidé orientují a následně i řídí ve spleti společenských vztahů,
struktur a zacílení. (Blíže – viz zmíněné prameny.) Mezi srovnávanými výzkumy (za rok
2002: 2475 respondentů; 2008: 2353 respondentů, oba kvótní stratifikované výběry – kraj
bylo jedno z výběrových hledisek – oba realizovala stejná agentura, oba stejný zadavatel
a řešitelský tým) bylo pět shodných indikací vztahujících se k hodnotovým orientacím. Nejde
o „vyčerpávající“ pohled na možné hodnotové orientace. Jde o příklad možných srovnávání
tam, kde je téměř jistota, že kompatibilita je možná. I když je třeba rovnou zpochybnit data
2

Blíže v téže publikaci, kapitola II. 4, případně in Prudký L. (Ed.) (2012). Values, stratification,
transformation. Praha: Čeněk, s. 81 – 93.
3
Jde o projekt TD 020078 v rámci TAČR „Posuny v regionálních hodnotových strukturách ve
společnosti ČR jako základ pro účinné zaměření rozvoje trhu práce, poklesu nezaměstnanosti a
minimalizace sociálního vyloučení“, řešený v Centru pro studium vysokého školství, v.v.i. Praha.
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získaná za Liberecký kraj (zvláště v roce 2008): míra shody uvnitř kraje a zároveň míra
distancí proti prakticky všem ostatním krajům není z ostatních indikací zdůvodnitelná. Proto
poznatky za Liberecký kraj neinterpretujeme.
Indikace hodnotových orientací (výroky) jsou ověřeny řadou výzkumů a mají následující
podobu a zde uvedenou oprávněnost interpretace:
Jaký je Váš názor na následující výroky?
(Vyberte jednu odpověď v každém řádku.)
Výrok
Cizincům by se měla v naší zemi zakázat veškerá
politická činnost. (souhlas = projev xenofobních
hodnotových orientací:“xeno“)
Problémy občanů by měl řešit především stát a ne
občané. (souhlas = projev etatistických hodnotových
orientací:“etat“)
Jistota a blahobyt je důležitější než svoboda. (souhlas
= projev neliberálních hodnotových orientací:“neliber“)
Nejlepší je žít v klidu, příliš nevybočovat z řady, aby
se člověk nedostal do zbytečných problémů. (souhlas
= projev konformistických hodnotových orientací:
„konfor“)
Rozdíly v příjmech by se měly zmenšit. (souhlas =
projev rovnostářských hodnotových orientací:
„rovnos“)

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

V závorce za zněním varianty názoru je uveden výklad souhlasných odpovědí na
uvedené otázky. Souhlas se v procentech vyjadřuje jako součet odpovědí na první dvě
z možných předepsaných odpovědí. Nesouhlas (součet třetích a čtvrtých odpovědí)
samozřejmě představuje opaky: otevřenost (proti xenofobii), odmítání protektorství státu
(proti etatizmu); liberální orientace (proti neliberální), nonkonformní orientace (proti
konformitě), orientace na diferenciaci (proti rovnostářství). Možnost právě těchto interpretací
je potvrzena mnohaletými výzkumy a ověřováním. Podotkněme, že v roce 2002 byly
statisticky významné diference podle krajů u orientace neliberální/liberální,
etatistické/odmítající protektorství státu, konformistické/nonkonformní; méně výrazné, avšak
stále významné, byly diference podle krajů i u dalších dvou. V roce 2008 byly výrazně
statistiky významné všechny zkoumané hodnotové orientace mezi kraji. 4
V dalším textu budeme prezentovat diference či shody mezi roky 2002 a 2008 podle
krajů. Při tom uvádíme kraje ve zkratkách: Praha = pha; Středočeský kraj = střč; Jihočeský
kraj = jič; Plzeňský kraj = plz; Karlovarský kraj = karvar; Ústecký kraj = ús; Liberecký kraj =
lib; Královéhradecký kraj = hrkr; Pardubický kraj = par; Kraj Vysočina = vys; Jihomoravský
kraj = jim; Olomoucký kraj = olo; Zlínský kraj = zl; Moravskoslezský kraj = mors. Pro srovnání
uvádíme i údaj za celou ČR, který slouží jako zdroj pro porovnání distancí krajů.

4

Výběr těchto hodnotových orientací nezahrnuje obyklou škálu možných hodnotových orientací.
Museli jsme vybrat jen ty, které byly nepochybně kompatibilní. Nejde o ucelený pohled na hodnotové
orientace, ale o výběr.
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Graf č. 1: Podíly etatistů („etat“) v jednotlivých krajích v roku 2002 a 2008 v % z celku
dotazovaných za kraj / ČR.
Zdroj: Empirický sociologický výzkum „Modernizace 2002“ a „Modernizace 2008“, CESES, Praha

Etatistické orientace v ČR ve sledovaných letech nepatrně narostly. Platí ale, že v průměru bylo
etatistů v obou obdobích mírně nad polovinu populace. Došlo však k odlišnému vývoji mezi kraji.
Tabulka č. 1: Podstatné diference v podílech etatistů mezi kraji v letech 2002 a 2008
pha
střč
jič
plz
karvar
ul
hrkr
par
vys
jim
olo
zl
msl
32,5
56,5
58,5
35,2
52,2
2002: krajní
pozice
57,9
44,0
60,0
60,0
45,0
44,2
58,5
54,1
2008: krajní
pozice
-0,8
+3,6
+3,2
+2,5
+1,5
+3,6
-2,7
+27,5
+3,5
-13,5
-10,7
+23,3
+1,6
Největší
změny
2008/2002
Zdroj: Empirický sociologický výzkum „Modernizace 2002“ a „Modernizace 2008“, CESES, Praha
Poznámka: Červeně jsou v Tabulce č. 1 uvedeny nejnižší podíly etatistů, modře nejvyšší. Podobně jsou nejvyšší
nárůsty modře, nejvyšší poklesy červeně.

U tří krajů došlo k podstatné změně – konkrétně k radikálnímu zvýšení podílu, a to
v Pardubickém a Zlínském (z krajů s nejmenšími podíly populace spoléhající na stát se
posunuli do kategorie krajů s největšími podíly etatistů) a v kraji Jihomoravském, kde byl
trend opačný. K podstatným změnám došlo celkem ve 4 krajích. Ke třem uvedeným byl
zaznamenán výrazný pokles etatistů ještě v kraji Olomouckém.
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Graf č. 2: Podíly xenofobů („xeno“) v jednotlivých krajích v roku 2002 a 2008 v %
z celku dotazovaných za kraj / ČR.
Zdroj: Empirický sociologický výzkum „Modernizace 2002“ a „Modernizace 2008“, CESES, Praha

Tabulka č. 2: Podstatné diference v podílech xenofobních orientací mezi kraji v letech
2002 a 2008
pha
střč
Jič
Plz
karvar
ul
hrkr
Par
vys
jim
Olo
2002: krajní
43,6
48,9
41,1
42,5
61,2
Pozice
2008: krajní
39,4
58,6
60,0
66,0
38,3
pozice
Největší změny
+6,5
-9,5
-15,7
-13,0
+17,5
+5,4
+4,3
+7,5
-6,6
-22,9
-5,8
2008/2002
Zdroj: Empirický sociologický výzkum „Modernizace 2002“ a „Modernizace 2008“, CESES, Praha
Poznámky: Červeně jsou v Tabulce č. 2 nejnižší podíly xenofobně orientovaných, modře nejvyšší.
nejvyšší nárůsty modře, nejvyšší poklesy červeně.

zl
60,4

msl

-10,7

-8,9

Podobně jsou

Za celou ČR došlo k poklesu podílu xenofobních orientací o 4,5 %. Nejmarkantnější
změny jsme zaznamenali u Karlovarského kraje (obrat od nejnižších k nevýraznějším
podílům) a naopak u Jihomoravského kraje – s jasným obratem směrem k otevřenosti.
Diference mezi kraji jsou markantní: v pěti krajích došlo k podstatným změnám, z toho ve
čtyřech k radikálnímu poklesu podílu xenofobně orientovaných respondentů. Pozoruhodné
je, že pokles je zaznamenáni u kraje Moravskoslezského a naopak nárůst v Praze (i když
tímto nárůstem se Praha lokalizuje téměř přesně u celorepublikového průměru).
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Graf č. 3: Podíly osob proti liberalizmu („neliber“) v jednotlivých krajích (porovnání
výzkumů z roku 2002 a 2008) v % z celku dotazovaných za kraj / ČR
Zdroj: Empirický sociologický výzkum „Modernizace 2002“ a „Modernizace 2008“, CESES, Praha

Tabulka č. 3: Podstatné diference v podílech neliberálních orientací mezi kraji v letech
2002 a 2008
pha
střč
Jič
plz
karvar
ul
hrkr
Par
vys
jim
olo
zl
msl
40,6
17,0
23,5
41,5
2002: krajní
Pozice
25,2
39,1
21,9
38,2
2008: krajní
pozice
-3,2
-5,1
-2,4
-15,4
+12,8
-0,7
+15,5
+1,0
-1,4
-1,6
-14,1
+2,8
+5,8
Největší
změny
2008/2002
Zdroj: Empirický sociologický výzkum „Modernizace 2002“ a „Modernizace 2008“, CESES, Praha
Poznámky: Červeně jsou v Tabulce č. 3 nejnižší podíly neliberálně orientovaných, modře nejvyšší. Podobně jsou
nejvyšší nárůsty modře, nejvyšší poklesy červeně.

Podíl neliberálních orientací se za celou ČR mezi roky 2002 až 2008 nezměnil. Po obě
období zahrnoval kolem 30 % populace. Mezi kraji jsou nejmarkantnější změny v Plzeňském
a Olomouckém (s výraznými poklesy s tím, že v Plzeňském kraji došlo k radikálnímu obratu),
naopak v Královéhradeckém kraji se podíl neliberálně orientovaných z roku 2002, kdy byl
hluboce pod celorepublikovým průměrem, dostal v roce 2008 nad průměr za ČR. Výrazný
nárůst je zaznamenán také v Karlovarském kraji.

712

Obsah / Contents

pha
ČR

střč

msl

jič

zl

plz

olo

karvar

jim

rovnos 2002
rovnos 2008

ul
vys

lib
par

hrkr

Graf č. 4: Podíly osob s orientací na rovnostářství („rovnos“) v jednotlivých krajích
(porovnání výzkumů z roku 2002 a 2008) v % z celku dotazovaných za kraj / ČR
Zdroj: Empirický sociologický výzkum „Modernizace 2002“ a „Modernizace 2008“, CESES, Praha

Tabulka č. 4: Podstatné diference v podílech rovnostářských orientací mezi kraji
v letech 2002 a 2008
pha
střč
jič
Plz
karvar
ul
hrkr
Par
vys
jim
Olo
zl
msl
2002: krajní
70,4
83,9
84,0
83,3
Pozice
2008: krajní
63,3
82,3
65,8
84,3
94,8
63,9
pozice
Největší
-7,1
+0,5
+10,3
-2,5
-7,4
+1,8
-7,6
+10.4
+10,8
-11,7
-17,1
-7,0
+0,7
změny
2008/2002
Zdroj: Empirický sociologický výzkum „Modernizace 2002“ a „Modernizace 2008“, CESES, Praha
Poznámky: Červeně jsou v Tabulce č. 4 nejnižší podíly rovnostářsky orientovaných, modře nejvyšší. Podobně
jsou nejvyšší nárůsty modře, nejvyšší poklesy červeně.

Vysoký podíl rovnostářský (protidiferenciačně) orientovaných lidí je pro ČR příznačný –
vychází to z mnoha mezinárodních srovnání. Dodržoval se i ve sledovaném období, pokles
za celou republiku mezi roky 2002 až 2008 byl jen 3 %. Mezi kraji byly diference zřetelnější.
Nejnižší podíl byl po oba roky v Praze, markantní pokles byl i v Jihomoravském
a Olomouckém kraji, naopak nejvýraznější nárůsty jsme zaznamenali u Jihočeského
a Pardubického kraje a u kraje Vysočina. Připomeneme, že v obou rocích šlo o statisticky
významné rozdíly mezi kraji.
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Graf č. 5: Podíly osob s orientací na konformitu („konform“) v jednotlivých krajích
(porovnání výzkumů z roku 2002 a 2008) v % z celku dotazovaných za kraj / ČR
Zdroj: Empirický sociologický výzkum „Modernizace 2002“ a „Modernizace 2008“, CESES, Praha

Tabulka č. 5: Podstatné diference v podílech konformistických orientací mezi kraji
v letech 2002 a 2008
2002:
krajní
pozice
2008: krajní
pozice
Největší
změny
2008/2002

pha

střč

jič

plz

karvar

ul

hrkr

par

vys

42,4

45,3

63,9

47,2

71,5

64,7

45,2

71,3

70,5

-1,9

-5,8

+14,2

-12,1

+28,5

+11,4

+7,3

+18,0

+5,2

44,3

43,0

37,9

65,3

jim

Olo

zl

Msl

+6,0

-3,5

+14,7

+4,9

60,1

42,4

Zdroj: Empirický sociologický výzkum „Modernizace 2002“ a „Modernizace 2008“, CESES, Praha
Červeně jsou v Tabulce č. 5 nejnižší podíly konformně orientovaných, modře nejvyšší. Podobně jsou nejvyšší
nárůsty modře, nejvyšší poklesy červeně.

Míra konformních orientací v populaci ČR poklesla mezi roky 2002 až 2008 nejvíc ze
všech sledovaných. Pokles přesáhl 5 %. I tak však nejde o pokles charakterizující výraznější
změnu. Nicméně mezi kraji byly diference nejmarkantnější vůbec. Praha a Královéhradecký
kraj byly po oba roky s nejnižšími podíly konformistů, i když v Královéhradeckém kraji došlo
k nárůstu – avšak stále 10 procentních bodů pod republikovým průměrem. Největší pokles
byl v Plzeňském kraji. Naopak Karlovarský kraj se během sledovaných šesti let „překlopil“
z pozice nejméně konformních do pozice opačné. Téměř shodně na tom byl i Zlínský kraj.
Vysoký nárůst byl i v Jihočeském a Ústeckém kraji a kraji Pardubickém.
Porovnání všech pěti hodnotových orientací ukazuje na důležité rozdíly. Především se
dynamika mezi celkovou podobou hodnotových orientací za ČR během sledovaných šesti let
příliš nezměnila. Znamená to, že česká společnost zůstává stále výrazně rovnostářská,
převažují v ní nadále konformisté nad nonkonformisty, i když mírně a také etatisté nad
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odpůrci péče státu o ně samotné. Podíl xenofobně orientovaných lidí je mírně pod polovinou,
ale stále velmi vysoký. Naproti tomu liberální orientace je v ČR příznačná pro více než dvě
třetiny obyvatel. (Připomeňme, že tady jde o porovnání svobody k bezpečnosti a jistotám.)
Jiná je ale situace mezi kraji. Především se diference mezi kraji v letech 2002 až 2008
mírně prohloubily. Největší nárůsty diferencí mezi kraji mezi roky 2002 až 2008 byly v míře
konformistických orientací, pak v orientacích etatistických a xenofobních. Dynamika
neliberálních a rovnostářských orientací byla výrazně nižší.
Z jednotlivých krajů byla největší dynamika ve smyslu nárůstu uvedených orientací
v kraji Pardubickém (narostly podíly souhlasu ve všech pěti případech, při tom vůbec největší
mezi kraji byl u Pardubického kraje nárůst etatistických orientací a na druhém místě nárůsty
konformistů a rovnostářů) a Karlovarském (sice s poklesem podílu rovnostářů, avšak s jasně
nejvyšším nárůstem konformistů a xenofobně orientovaných osob, na druhém místě mezi
kraji pak v nárůstu neliberálně orientovaných osob). Naopak největší poklesy sledovaných
hodnotových orientací v uvedených 6 letech byly u krajů Olomouckého (s poklesem u všech
pěti orientací, nejvýrazněji rovnostářů, ale i neliberálů a etatistů), Jihomoravského
(nejvýraznější poklesy xenofobně a etatisticky orientovaných a také rovnostářů, ale
s nárůstem konformistů) a Plzeňského (s radikálně nejvyšším poklesem neliberálů
a konformistů, také – na 2. místě mezi kraji – xenofobně orientovaných, ale s nárůstem
etatistů).
Pro cesty k otevřené společnosti jsou příznačné spíše orientace otevřené, liberální,
neetatistické, diferencující a nonkonformní. 5 V tomto směru je vývoj v Olomouckém,
Jihomoravském a Plzeňském kraji nejblíže právě trendům mířícím k otevřené společnosti.
Opačné trendy cesty k otevřené společnosti spíše brzdí. Porovnání stavu a vývoje
uvedených hodnotových orientací lze chápat jako příspěvek k diverzifikaci vnitřního
hodnotového vývoje společnosti v České republice. Ten je potvrzován i z jiných hledisek.
(Např. citované publikaci “Studie o hodnotách“, analýzy náboženských orientací R. Tichého,
analýzy ideologických diferencí Jiřího Musila, analýzy z hlediska evolučního vývoje ve studii
J. Lindové, atd., nebo také v publikaci Šafr. J. a kol., 2012. Mechanismy mezigenerační
reprodukce nerovností. Praha: Sociologický ústav, z hlediska diferencí mezi generacemi.)

Místo závěru: Poznámky k dalším charakteristikám hodnotových struktur
v krajích Olomouckém a Pardubickém
Pro přiblížení pohledu na hodnotové struktury a také jako ukázku dalších hledisek, jež
budeme brát v úvahu v citovaném projektu – tedy v analýze hodnotových diferencí mezi kraji
České republiky – uvedeme několik dalších charakteristik u těch krajů, které představovaly
z dosud nahlížených hledisek krajnosti. Jde, jak uvedeno, o kraj Olomoucký (jako
nejzřetelnějšího reprezentanta cest k otevřené společnosti) a jako jeho opak kraj Pardubický.
Nejprve vlastně musíme zmínit překvapení nad tím, že právě tyto dva kraje představují
z analyzovaného hlediska krajnosti. Na první pohled nejde o nijak jasněji vymezitelné kraje.
Možná, že kdybychom zvolili jako souhrnné srovnávací hledisko porovnávání pořadí, vyšly
by z takového srovnání jako krajní odlišné regiony. To je první výzva vycházející z dosavadní
analýzy – totiž vyvíjet, porovnávat a využívat postupy různých konstrukcí souhrnného
pohledu na sledované indikace.
V dalších analýzách jednak pokračujeme ve využití výzkumů, které jsme použili při
dosavad prezentované analýze hodnotových orientací – tedy výzkumů „Modernizace“ z dílny
CESES, z let 2002 a 2008 – a pak i z jiných výzkumů i z dat, která vznikla z jiných zdrojů.
Včetně sčítání lidu domů a bytů a dalších oficiálních statistických analýz.
Z mnoha možností uvedeme nejprve porovnání na základě výsledků výzkumu
Modernizace z roku 2008. Kromě pěti srovnávaných hodnotových orientací bylo k dispozici
5

Blíže viz např. Prudký L. a kol. (2009). Studie o hodnotách. Praha: Čeněk.
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ještě dalších 5, 6 indikací hodnotových preferencí (čili: životních hodnot a jejich pořadí), dále
6 indikací smyslu existence, 10 indikací charakterizujících další možné diference mezi
vyznávanými hodnotami (včetně důvěry, víry a identit) a konečně indikátor celkové
spokojenosti. Celkem šlo o 41 charakteristik.
Zjištění za Pardubický kraj ukázala, že se dotazovaní z tohoto kraje celkem patnáctkrát
výrazně odlišili od ostatních krajů, z toho devětkrát negativně. (Šlo o nejčastější negativní
diferenci mezi všemi kraji.) A v tom byly tři naprosté krajnosti a další dvě blízké krajnostem
mezi všemi kraji. Mezi dotazovanými z tohoto kraje převážily nejmarkantněji xenofobní
a etatistické orientace, ale i orientace konformní, rovnostářské (to jsme už uvedli), ale také
protiindividualistické a orientace na úspěch bez ohledu na postupy jeho dosažení (orientace
odpovídající bezskrupuloznímu pragmatizmu). Zároveň ale zřetelně převážilo zaměření na
pohodu raději než na úspěch v práci. Z hodnotových preferencí jasně dotazovaní z kraje
Pardubického jasně preferují volný čas a politiku proti ostatním krajům. Mezi
charakteristikami smyslu existence se tito respondenti odlišovali jasně ve výrazně nižším
akcentu na rozum jako zdroj smyslu. Jasně nižší byla míra identity s Českou republikou, ale
nadprůměrná identifikace s obcí a se sousedy, hluboce pod průměr byla míra identifikace se
světem. Velmi zřetelně nižší byl podíl věřících mezi respondenty Pardubického kraj. Zvláště
pokud se jedná o víru v Boha. (Podíl lidí, pro něž je víra věcí, která nemá nic společného
s církví, tu byl mírně pod průměrem za ČR.) Vysoká konformita se projevuje i v přiznání, že
místní lidé sice namítají vůči požadavkům moci, ale nakonec se podvolí jejímu tlaku. Možná
i proto, jak se ukázalo z dalších charakteristik, že markantně výrazněji než jinde nevědí, kam
se vlastně celý společenský vývoj posouvá, kam míří. Naprosto výjimečné je ale přesvědčení
dotazovaných z Pardubického kraje o tom, že to, co může naší společnosti prvořadě prospět,
je duchovní a morální obnova. V tomto je jejich přesvědčení nejsilnější mezi všemi kraji. Jde
vlastně o paradoxní vyjádření se zřetelně formulovaným hodnotovým zaměřením na
pragmatizmus. Stejně jako je paradoxní odmítání racionality a preference krajního
pragmatizmu.
Respondenti z Olomouckého kraje prezentovali pouze destkrát výrazné odlišnosti vůči
ostatním krajům, z nich ale jen jedna byla negativní. Tito dotazovaní jsou proti etatizmu, proti
rovnostářství, ale spíše preferují pohodu v práci než úspěch. Patří k těm, kteří nejvíce
preferují hodnotu náboženství mezi životními hodnotami, promítá se to i do vysoce
nadprůměrného podílu přiznání se k náboženské víře. (Tradiční v rozsahu nad 35 %,
netradiční nad 23 %, celkem jde téměř o 60 % dotazovaných z Olomouckého kraje.)
Základní smysl jim dodává vlastní aktivita. Dotazovaní z Olomouckého kraje se výrazně
nadprůměrně identifikovali se světem. Ostatní podoby identit zde byly kolem republikového
průměru. Největší ze všech krajů byl u těchto dotazovaných podíl sebevědomých občanů
(proti ustrašenosti). Jsou také ještě přece jen ochotni k obětem ve prospěch rozvoje
společnosti. Opět na rozdíl od většiny ostatních krajů. Dotazovaní z Olomouckého kraje patří
k lidem spokojenějším se svým životem, než je v ČR obvyklé.
Z ostatních indikací (sledovaných oficiální statistikou či sčítáním) mnoho rozdílů mezi
oběma kraji nenalézáme. Snad je zajímavá skutečnost, že v Pardubickém kraji je nejnižší
počet hostů v ubytovacích zařízeních pro cestovní ruch. Představa o turistice a cestovním
ruchu jako posile růstu otevřenosti by se zdála z těchto údajů potvrzovaná. (Podstatné je, že
nejsou mezi oběma kraji diference v míře nezaměstnanosti, ani v míře a struktuře
vzdělanosti, nejsou zde podstatné rozdíly ani v produkci HDP v kraji, ani v bytovém fondu,
druhu bydlení, struktuře podle velikosti obcí, Pardubický kraj v posledních letech dohnal kraj
Olomoucký – s tradiční univerzitou – i v počtech vysokoškolských studentů a absolventů,
atd.)
Nedovolujeme si shrnout zjištěné poznatky. Jde, jak už bylo zdůrazněno, o první
výstupy. Jedním z výsledků projektu, jak předpokládme, bude i modelování diferencí
a souhrnných charakteristik krajů. To však až tehdy, když budou k dispozici ucelené analýzy
z dat i z výsledků kvalitativního výzkumu. Z dosavadního srovnání nevychází zřetelnější
podoba budoucího modelu. Ukazuje se ale možná, že některé indikace budou mít na
souhrnnou charakteristiku hodnot přijatých v jednotlivých krajích podstatně vyšší vliv než
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jiné. Zdá se dokonce, že diference z Inglehartových 6 souhrnů za celé státy a kultury – do
značné míry kopírující váhu a podobu náboženských orientací – by mohly mít význam i uvnitř
České republiky.
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Přímý dopad činností firem na regiony
Lze měřit dopad činností firem na regiony?
Direct impact of companies´ operations on regions
Can the impact of companies on regions be measured?
Přemysl Průša

Abstrakt:
Tento článek se zabývá dopadem firem na regiony. Zvláštní pozornost je věnována
problematice definování původu produktů, neboť obecně převládá názor, že lokální produkty
mají pozitivní vliv na regiony. V článku jsou diskutovány tři v současné době existující
koncepty původu výrobků, které definují konkrétně české produkty. V návaznosti na tyto
koncepty je uveden návrh zcela nového konceptu původu výrobků, který se jeví být
univerzálně použitelný pro různé firmy i různá odvětví. Tento je dále doplněn o zcela novou
metodiku, která je schopná měřit dopady firem na regiony.

Klíčová slova:
Český výrobek, původ výrobku, dopady firem na regiony

Abstract:
This article deals with the impact of companies on regions. A special attention is paid to the
problem of defining the origin of goods, as it is supposed that local products have a positive
impact on regions. Three already existing concepts of the origin of goods are discussed,
specifying their advantages and disadvantages. As a result, a new concept of the origin of
goods has been drafted, described and discussed, which appears to be universally
applicable across various companies and industries. Moreover, this concept has been further
complemented by a newly developed methodology, which is capable of measuring the
impact of companies on regions.

Key words:
Czech product, origin of goods, impact of companies on regions

Introduction
The impact of companies´ operations on regions is becoming an important topic both for
the public and for professionals as well as for consumers. It can be generally assumed that
companies should be active in all regions of a country in order to bring positive impacts, such
as the increase in job positions, development of infrastructure, etc. Thus also the products
produced by local companies (mainly foodstuffs) are preferred by consumers in a big extent.
Therefore we need to follow this trend and take into account consumers´ preference of
local products, as well as Czech products as a whole. As already mentioned, this trend is
significant mainly in the case of food products. As a result, several questions arise:
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1. Do regional/ local/ Czech companies have a mainly positive impact on regions, where
they operate?
2. How can Czech/ regional/ local products be defined? Is any kind of a definition
feasible at all?
There are several organizations and institutions in the Czech Republic, which deal with
the problem of Czech products and have already developed some methodologies to define
the origin/ Czech origin of a product, for example the Chamber for Foodstuffs of the Czech
Republic and its brand “Czech product”.
This paper aims at following goals.
Firstly I will provide a critical review of the most important existing concepts, used in the
Czech Republic to define the Czech origin of a product, with a special emphasis on food
products.
Secondly this paper will draft a new method, which should be universally applicable for
the determination of the origin of a product. The concept shall be demonstrated on a real
food producing company operating in a rather distant region (wine producing company
located in Moravia, in the southeast of the Czech Republic).
It is quite important to mention, that I will use the concept of “local” products quite
broadly, meaning products coming from the whole country, thus the terms local and Czech
will sometimes be used interchangeably.

Existing concepts used in the Czech Republic
There are currently three main concepts in the Czech Republic used for the
determinations of the Czech origin of products, which were developed by the following
institutions/ organizations:
• the Czech Product Foundation
• the Czech Product s.r.o. company
• the Chamber for Foodstuffs of the Czech Republic
The Czech Product Foundation
This organization uses the brand Czech Product as a trade mark and therefore it
enables other companies to use this brand under license in case a company and its product
meet several criteria 1:
• the company must be owned by Czech citizen(s) and/ or by a Czech company and
the company profits are not transferred outside the country,
• the producer must be registered within the Czech Republic,
• the product must comply with the Czech legislation and norms,
• the product must be currently offered on the Czech market.
This concept brings only a very brief definition of the origin of products. The emphasis is
put on the producing company, which must be in the Czech ownership. However, there is
even not mentioned, whether the production needs to be located in the Czech Republic.
Thus it can happen, for example, that a Czech company has its production located
outside of the Czech territory and its products are produced for example in China. As a
result, the final product is not a Czech product, even though the producer may appear to be a
Czech producer. Therefore we must raise a question, if also in this case the product could be
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labelled by the brand “Czech Product”. If so, such a brand would have just a very little
meaning for customers.
Moreover, even if the product is produced in the Czech Republic by a Czech company,
we need to consider also the composition of the product. It happens in many cases, that a
product (unless a very simple one) is produced from many inputs and therefore we always
need to ask a question, what is the origin of the inputs used for the product production. And
this matter is also not mentioned or solved by the concept of the Czech Product foundation.
However, it is necessary to mention that the concept takes into account the ownership of
the company, and not only this, but also the fact, whether its profits/ revenues are transferred
outside of the country.
The Czech Product company
The Czech Product s.r.o. is a private company located in the Czech Republic. It was
founded with the aim to search for Czech products and certificate them with the label “Czech
Product”. 2
There are following conditions set for using the brand:
• the product is produced in the Czech Republic,
• the producer employs Czech employees who take part in the production of the
product,
• at least 50 % of the inputs must come originally from the Czech Republic, or in the
case of inputs, which cannot be produced in the Czech Republic, the product must be
produced 100 % by Czech employees, packaging is not included – that means, if the
product is just packed in the Czech Republic it cannot be certified as the Czech
product,
• the producer guarantees quality and safety of the product,
• food product must not contain separated meat,
• the producer must comply with legislation and pay taxes as well as the health and
social insurance in the area of the Czech Republic,
• the producer must have a warranty system,
• the producer must meet the ecological norms in the Czech Republic,
• the license for the brand Czech Product is always assigned for a concrete product,
• the Czech Product society always has the right to verify, if all the necessary conditions
are fulfilled (also during the use of the label).3
This concept appears to be quite well laid out and specifies precisely, what can be
a Czech product. It is very good that it mentions that also the origin of the inputs needs to be
Czech, even though it accepts some exception in the case the input cannot be sourced in the
Czech Republic. But yet there is question, why to use the 50 % condition for the inputs
originally from the Czech Republic. What happens, if it is more, or if it is less? These
questions still remain.
The other advantage of this concept is that it only accepts companies, which pay taxes
and leave profits in the Czech Republic.
Finally there is question, whether this concept is used properly and there are no other
exceptions granted. It is quite important to mention the fact, that production process needs to

2

Český výrobek. [online]. [cit. 2014-08-06]. Available from: http://www.ceskyvyrobek.eu/kategorie/kontakt

3

Český výrobek. [online]. [cit. 2014-08-08]. Available from: http://www.ceskyvyrobek.eu/kategorie/idea-logo
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be verified and controlled continuously, thus there might be a question, if the real controls are
performed in a sufficient manner as well as impartially.

The Chamber for Foodstuffs of the Czech Republic
The Chamber of Foodstuffs of the Czech Republic (further referred to as the Chamber)
is an independent nongovernmental and nonprofit institution founded with the aim to protect
the rights and interests of food producers located in the Czech Republic. This institution was
founded in 2001. It was formed as a federation of the Czech food and drink producers. It
closely cooperates with the governmental institutions, mainly the Ministry of Agriculture of the
Czech Republic and it is also involved in the legislation process related to all kinds of
foodstuffs and drinks. 4
The main activities of the Chamber are the following: 5
• protecting the interests of all food and drink producers against the authorities of the
Czech government,
• advisory service for food and drink producers, commenting on the new legislation
activities related to the food and drink production,
• cooperation with trade unions and other institutions, both governmental and
nongovernmental related to food and drinks production.
The Chamber has created its own label/ brand called Czech Product. The aim of this
brand is to distinguish Czech products, which are originally produced in the Czech Republic
and thus enable Czech consumers to find the Czech products in the stores. Any producer of
food and drinks in the Czech Republic may use the label Czech product under license in
case several conditions set by the Chamber are met: 6
• the company must be the real producer of the product, currently operating in the
Czech market,
• the product must comply with all legislative requirements,
• the company must provide the Chamber with sufficient technical documentation,
• the Chamber has specified special conditions for various food categories: meet and
meet product, poultry and products from poultry, fish and fish products, milk and milk
products, eggs and egg products, soft beverages, alcoholic beverages, fruit,
vegetables, potatoes, mushrooms, liver pasta, bakery, pasta, frozen products,
delicatessen, and other.
Let´s take bottled wine as an example of an alcoholic drink now. In this case the rules for
alcoholic drinks apply: 7
• the wine must be produced in a factory, which is acknowledged by the Czech
legislation and it is located in the Czech Republic,
• the wine must be produced 100 % from the grapes coming from the Czech Republic.
Bezpečnost potravin. [online]. [cit. 2014-08-08]. Available from:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92194.aspx
5
Bezpečnost potravin. [online]. [cit. 2014-08-08]. Available from:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92194.aspx
6
Potravinářská komora ČR. [online]. [cit. 2014-08-08]. Available from:
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Dokumentace+zna%C4%8Dky+&id=36941
7
Potravinářská komora ČR. [online]. [cit. 2014-08-08]. Available from:
http://www.foodnet.cz/polozka/?jmeno=Dokumentace+zna%C4%8Dky+&id=36941
4
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If we look critically at this concept we need to criticize mainly these facts: The concept
does not take into account the ownership of the producer, therefore it may happen, that the
producer is owned by an international company and its profits might by transferred to another
country, even though the producer may yet help to increase the employment in the region,
etc.
Further we need to consider the fact that wine is not only produced from grapes, but we
also need to use bottles, corks, label, etc. Thus we still need to raise a question, what is the
origin of these inputs. And therefore it is rather meaningful to follow the origin of the other
inputs as well.
To sum up, I need to end up the description and discussion of the concepts which aim at
defining the original Czech products with the conclusion, that currently there is not a single
concept, which would be capable of covering all the dimensions which are connected with
the question of origin of any product in any country. Therefore I have made an attempt
develop a completely new concept, which is discussed further.

New concepts of product origin
Firstly I will discuss an attempt to calculate the level of product origin (for example the
level of Czech origin), which was drafted by several researchers in Incoma GfK and further
developed by the academic workers of the Department of Retaling and Commercial
Communications, Faculty of International Relations at the University of Economics in Prague.
The model, which was developed, is based mainly on the following relationship and actually
should be able to calculate the Index of the Czech origin for any product:
Fig.1: Index of the Czech origin – absolute expression 8

Fig. 2: Index of the Czech origin – relative expression 9

Fig. 3: Index of the Czech origin – modified expression 10

Explanation of the components:
• a – the percentage of the Czech labor on the product value added
• b – the percentage of Czech inputs/services on the product value added
8

Original development
Original development
10
Original development
9
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•
•

c – the maximum attainable percentage of Czech inputs on the product value added
the percentages should be calculated as the yearly average from all production lots

If we apply the above mentioned model on a real case, as is for example a Czech wine
producing company (which I have done) we face several problems that make the application
of the model almost impossible:
• Both the absolute and the relative expressions are not logically constructed enough,
so that they can be used in practice.
• The input components are not defined precisely, they are rather vague. This
unfortunately opens a big space for companies for manipulation with the inputs.
Therefore there is a need to define more exact categories which would be able to specify
the level of the product origin within one product. At the same time we also should consider
the activities of inputs suppliers and their level of the Czech origin too. Last but not least, the
whole concept must be universal and transparent.

New concept based on the accounting standards
Therefore I decide to develop a very new concept from the scratch. The main idea of it is
a rule, that the whole concept will be based on accounting and on the internationally
acknowledged accounting categories, which provide a very good classification of the
productions costs and thus these can be regarded as the product inputs too.
Again, for our discussion we will use the example of a Czech wine producing company,
which is located in the Czech Republic (South Moravia), it is fully owned by Czech residents
and its wine production is solely based on grapes grown in the Czech Republic. In this case
the inputs can be categorized as depicted in the following table:
Tab.1: Costs by Accounting categories
Costs
Accounting category
Purchases
50x
Services
51x
Personnel costs
52x
Taxes and fees
53x
Other costs
54x
Amortization, reserves
55x
Financial costs
56x
Source: International Accounting Standards

If we now take a closer look at the first category – Purchases, this can be divided further
into several subcategories:
Tab. 2: Costs in the Category “Purchases”
Costs
Accounting category
Packaging
501100
Energy
501110
Various property
501300
Inputs – raw material
501611
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Inputs - bottling
Other inputs
Water, disposable material

501612
501621
502400

Source: International Accounting Standards

Even though Moravian wine produced from Moravian grapes is undoubtedly regarded as
a Czech local product with all its positive impacts on the local region we can bring several
examples, using the detailed costs structures shown in the Tab.2, which are able to distort
the picture of the 100 % Czech original product.
Firstly, we can discuss the grapes – even though these are locally grown, the plants
might have been purchased abroad, the supporting materials for wine growing (such as
spray, pesticides, fungicides, etc.) most probably do not come originally from the Czech
Republic as well, not to mention the fact, that the seasonal workers in the vineyards are not
Czech citizens in many cases.
Secondly, we must mention all the inputs for bottling, such as bottles that mostly must be
imported from abroad, corks – when natural are imported from Portugal, labels – in many
cases imported as well.
Thirdly, there can be several kinds of other material named, which is usually added into
wine, such as yeasts, special enzymes, etc., which are hardly ever produced in the Czech
Republic.
Last but not least, many winemakers hire the service of international wine consultants to
advice during the grapes processing, fermentation and wine aging.
As a result, it is obvious that such a simple product, as is wine, even though completely
produced from the local grapes, has a lot of imported components as well and therefore
cannot be immediately classified as 100 % Czech product.
Therefore the new concept of product origin should take into account all the above
mentioned considerations and it will be based on the following principles:
Every accounting category of costs (criterion) will be evaluated by points from 0 to 10. In
the case the Czech origin is missing absolutely the criterion will be evaluated by 0 points, on
the other hand if the category is completely served by Czech origin inputs, it will be evaluated
by 10 points. All cost categories will be evaluated in this way, and finally in order to obtain the
whole index of origin, a weighted average will be calculated (with the final score ranking
from 0 to 10 or from 0 % to 100 %). Thus all the indices shall be comparable across all types
of companies and industries as well.
Of course, we also need to determine a weight of each category. After several
discussions and considerations it appears as a convenient solution to calculate the weights
according to the percentage of each category on the overall production costs of the product
in question. Further it seems to be quite practical to assign a greater weight to some of the
specific categories, such as the raw material inputs, conversely, some of the less important
categories, such as the machinery used for the production, might have been assigned
smaller weight. However, this issue has not been solved yet and therefore more testing is
necessary to be performed in order to decide on that.
Another question implies the problem of external purchases. There is only one way how
to solve this – we need to take the index over from our suppliers, which shall be obliged to
calculate the index as well. In fact, all companies around, which take part in the whole supply
chain should participate in this concept and after that it shall be really universal and complex.
Unfortunately I suppose this will be the biggest obstacle for the application of the
methodology, because it seems to work only, when compulsory for all the subjects involved.
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However, the universal usability of this concept is a great advantage, as well as is its
great comparability across many different sectors and industries. In fact, it should be possible
to embrace the concept into the accounting software, which would be able to calculate the
index of origin automatically. As a result, every product shall receive its index of origin and
furthermore its certificate of origin, which should be issued and verified by an independent
authority.
Yet there are still several issues to be resolved:
• How to assess all the costs accounting categories, how many categories to use and
to what extent shall we aggregate the smaller categories,
• What weights exactly shall be assigned to all the categories.
Therefore, as already mentioned, further testing is needed. As the most relevant and
practical case for testing seems to be a whole supply chain, which would include one
producer of raw materials (such as a wine grapes grower), one food producer (such as a
wine producer) and finally one wholesale and one retail company, which sells the final
product.

Evaluation of the companies´ operations impact on the region
Besides calculating the index of origin of a product we must take into consideration also
the impact of the producing company on its region, which was often lacking in the concepts I
have criticized in the first part of this paper. Therefore a completely new concept has been
developed as well, which I believe is practical and easy to use. The concept is based on the
following criteria:
Tab.3: Impact of companies on regions – overall evaluation
Criterion

Weight

Profit tax paid in the Czech Republic

0,10

Dividends paid to Czech subjects

0,10

Dividends paid to subjects abroad

- 0,10

Social and health insurance paid in the Czech Republic

0,10

Export of products/ services with the Czech origin

0,30

Index of (Czech) origin

0,40

Source: Original development

The above mentioned criteria should cover the most important areas of companies´
impact and therefore it can be distinguished clearly, if the company has positive impacts on
the country, where it is located or rather in another country, for example that country, where
its mother´s country has a residence. Almost all of the criteria used are positive and their
weights in total amount for 100 %, except of one criterion – dividends paid to subject abroad
– and for this reason this criterion has a negative weight. The total score should be
calculated as the weighted average from all the criteria finally.
I would like to point out that the Index of (Czech) origin forms a very important part with
the greatest weight in this concept, which has been developed and described in the previous
chapter. Thus combined all these elements together, we shall obtain a complete and
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complex methodology, which is capable of measuring not only the origin of products but also
the overall impact of companies operations on its regions. There is also a big advantage of
this concept, because almost all the data necessary for the input can be obtained in public
accessible materials, such as in annual reports, account statements, etc. Thus only the Index
of origins remains rather problematic, as its calculation is quite complex and therefore it will
be quite hard to obtain this information from the companies.

Conclusion
Czech consumers are much more educated nowadays than ever. They have a great
access to all possible sources of information, thus they are aware of the social, economic
and environmental problems in the world, as well as in their home country. Therefore they
also believe, that companies and producers should be responsible for their environment, as
they should support local communities and improve the whole living standard as well.
That is the reason why consumers started to prefer products produced locally, within the
area of the Czech Republic, or even within the areas of small districts. However, Czech
consumer also needs some help to recognize, which products can really be regarded as
Czech products. Therefore there is a need for some brands/ labels, which would identify
products of the Czech origin. In this article I have discussed three already existing concepts,
which provide labels for products of the Czech origin. All of them are based on a clear and
rather transparent methodology, but despite this fact, I have discovered and discussed
several shortcomings in each of the discussed concepts. Thus I strongly believe there is still
a big gap in the Czech market, which needs to be filled in.
Therefore I have made an attempt to develop a unique, complex and universally
applicable concept, which would be capable of defining the origin of the product, and even
more, which would be able to quantify the impact of companies on the regions, where they
operate. Thus I have drafted an Index of origin, which is based on the international
accounting standards and is applicable across various companies and industries. This index
has been complemented by a draft of another methodology, which should be able to
measure also the impact of companies on their regions. Nevertheless the concepts are not
completed to a full extent. There are still further testing and research needed in order to
precise the methodology into its final stage.
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Small agricultural businesses in the Czech Republic: Focus
on family farms
Příkazský Michal, Tursunov Ozod, Vavřina Jan

Abstract:
The incentive to increase the economic efficiency of domestic agricultural producers in spite
of commodity markets development is also stressed with the current status of EU Common
Agricultural policy (CAP). Nevertheless, the sustainable development of European
agricultural businesses is dependent on encouragements, which are provided both via
CAP and at respective national levels. The economic size of farm may play a crucial role in
aforementioned areas, mainly because of factors of production utilization efficiency. This
paper provides the explorative study of selected factors of production development after the
Czech Republic´s entering the EU and tries to provide the evidence in this area regarding the
economic size of business. Family farms are researched specifically, mainly because of the
unpaid work inputs. There is also complementarily provided the framework overview at the
CAP instruments for economic performance encouragement of small farmers. This article is
using secondary economic data of Farm Accountancy Data Network that collects structural
and accountancy data of farms, based on system of sample surveys conducted annually in
the Czech Republic and other EU member countries as well.

Key words:
small agricultural businesses, family farms, economic performance, economic size of farm,
common agricultural policy

Introduction
Development of the agricultural production in the former Czechoslovakia after the socioeconomic changes in 1990s can be described mainly by its strong reduction by means
of scale and scope as well. The process of world agricultural market´s opening accompanied
by EU entrance stressed the need to refocus the whole agriculture sector in the Czech
Republic. On the other hand domestic agricultural businesses have got the access to subsidy
schemes of EU Common Agricultural Policy that is complemented by Czech Republic´s
national subsidies.
Despite the fact of accessible agricultural subsidies, there is a strong need for
agricultural enterprises settled in EU to carefully manage their economic performance. The
reason can be revealed by the statement that agricultural subsidies itself cannot guarantee
them the sustainable economic viability. The economic performance of agricultural
businesses depends ultimately on both natural/climate conditions and efficient use of factors
of production. The labour input can be observed as a very specific factor of production,
nevertheless that can form the competitive advantage of respective agriculture business.
There is witnessed for passed periods the crucial problem regarding the labour force in the
Czech Republic as well. This problem area is called a growing older of agricultural population
and rural population working at landscapes as well.
The age structure in agricultural business is stressed by Ministry of Agriculture of the
Czech Republic (2014) as very unfavourable and that is why there is limited ability
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of enterprises to implement innovations for boosting the economic performance. There were
only 12 % of agricultural businesses’ managers younger than 35 years in the year 2010. As
constrains for entrance of young qualified workforce into agricultural business Ministry of
Agriculture of the Czech Republic (2014) states:
- high capital assets intensity for setting up the agriculture enterprise,
- limited accession to agricultural land,
- wage disparities in comparison with other industries taking into account specifics
of agriculture (seasonality, longer work day, work conditions on working places etc.).
One of the means how to reduce the aforementioned problem areas regarding the
agricultural work force is the complex encouragement of young start up agricultural
companies and family farms, respectively.

Aim, methods and resources
The aim of this article is to provide a framework overview of the EU Common Agricultural
Policies´ instruments for economic performance encouragement of small farmers and to
research development of factors of production utilisation development after the Czech
Republic´s EU accession.
There are employed methods of analysis and synthesis of relevant documents and
legislation and explorative methods, which can reveal the use of factors of production among
different size categories of businesses.
The researched size categories of businesses are according Commission Regulation
(EC) No 1242/2008 regarding the amount of their standard output of production as follows:
- Category1: 2 000 - 7 999 EUR
- Category 2: 8 000 - 24 999 EUR
- Category 3: 25 000 - 49 999 EUR
- Category 4: 50 000 - 99 999 EUR
- Category 5: 100 000 - 499 000 EUR
- Category 6: 500 000 EUR and higher
As the micro and small enterprises are regarded entities with standard output of
production (SO) lower than 25 000 EUR. On the other hand, enterprises with amount of SO
higher than 500 000 EUR are classified as the large ones.
Economic efficiency of factors of productions´ usage is analysed via following indicators
of EU Farm Accountancy Data Network (FADN):
- Farm Net Income (FNI), which covers remuneration to fixed factors of production of
the farms involving labour force, land and capital,
- Total labour input (TLI), which covers both paid and unpaid labour input expressed in
full-time person, i. e. annual work unit,
- Family work unit (FWU), which covers labour input remunerated per respective
agricultural family holding, expressed using annual work unit equivalents.
There are employed secondary data of EU Farm Accountancy Data Network from period
of years 2004 - 2011.

Results and discussion
The EU Common Agricultural Policy (CAP) provides instruments for encouraging
sustainable development of agricultural business and rural areas focusing on small
agricultural business and young start-ups, respectively. The Czech Republic as the EU
member country implements the aforementioned encouragements via so called programming
procedures.
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The first EU programming period for the Czech Republic as the member country was the
period of years 2004 – 2006. There was prepared and approved by the European
Commission the first operational programme in agricultural area called Rural Development
and Multifunctional Agriculture (Ministry of Agriculture of the Czech Republic, 2004). This
operational programme did not provide direct encouragements for small agricultural
businesses or young start-up companies, but focused on diversification of business activities
in rural areas favouring projects of young entrepreneurs. Nevertheless the encouragements
for young start-up companies were eligible according the EU Regulation (EC) No 1257/1999.
The following EU programming period of years 2007 – 2013 was in the area of
encouragement of the small enterprises explicitly focused on young start-up business via the
programming document Rural Development Programme of the Czech Republic. This
programme was approved according Council Regulation (EC) No 1698/2005.
Encouragements were provided on respective business plans of young farmers´ start-ups for
buying capital assets.
Programming documents for the current programming period of years 2014 - 2020 is
under preparation. The proposal of the new Rural Development Programme has been
submitted to the European Commission for the approval procedure in July 2014, so the
encouragements for young start-up agricultural businesses are intended to be applied in the
second half of the year 2015 (Ministry of Agriculture of the Czech Republic, 2014). The Rural
Development Programme 2014 – 2020 is prepared under Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) No 1305/2013. The proposal of Rural Development
Programme 2014 – 2020 sets up specifically the thematic goal regarding encouragements of
small and medium sized enterprises (SME), namely goal no. 3 “Increasing competitiveness
of SMEs” that includes areas as:
- improvement of management and efficiency of strategic processes (e. g. among
others innovation management),
- improvement of cooperation among companies via clustering and application of
innovations,
- improvement of competitiveness of agricultural business among others by increasing
factors of production efficiency,
- diminishing the negative development of work forces´ age structure in agriculture.
The thematic goal “Increasing competitiveness of SMEs” is interconnected with the
following measures, which are planned for overcoming the identified weaknesses of
agricultural business in the Czech Republic within Rural Development programme (RDP)
2014 - 2020:
- measure “code 4”: Investments into tangible assets of businesses that should among
others contribute for increasing factors of production´s efficiency and fulfil the priority
no. 2 “Increasing competitiveness of agricultural enterprises and their business
activities”,
- measure “code 6”: Development of agricultural businesses and their business
activities that should among others contribute for improving insufficient age structure
of workforce in agricultural sector and fulfil the priority no. 2 similarly as the measure
“code 4” with the special sub-measure “encouragement of young start-ups of
agricultural business”,
- measure “code 14”: increasing of animal welfare, which contributes among others to
implementation of innovative technologies in animal breading practise and
procedures; this measure fulfils the priority of RDP no. 3 “Organization of food
chain”,
- measure “code 16”: cooperation, which contributes among others to increase
competitiveness of agriculture businesses; this measure fulfils the priority of RDP no.
2 and 3 as well similarly to aforementioned measures and other priorities, namely no.
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1 “sharing of knowledge a innovation in agriculture”, no. 4 “reinforce of ecosystems
within agricultural practise” and no. 5 “efficient use of resources”,
The importance of encouragements for small agricultural businesses can be declared by
analysis of ability to create farm net income within different size categories of agricultural
businesses in the EU using standard output of production (SO). SO is the average monetary
value of the agricultural output at farm-gate price in this case in EUR per full-time job
equivalent (AWU, FWU respectively).

Graph 1: Index of indicator Farm Net Income / Total Labour Input using Standard
Output of Production within different size categories of agricultural businesses (year
on year change)
Source: own work using data of EU FADN
Note: Years 2004 – 2006 represents data of EU 25 countries, the rest of EU 27 countries

There is described year on year change of indicator Farm Net Income per Total Labour
Input on Graph 1. Comparison of this indicator within different size categories of companies
reveal that only the smallest agricultural companies are lagging behind the value
of indicators´ equivalent covering size categories of companies 1 to 5.
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Graph 2: Ratio of Farm Net Income within different size categories compared to Total
Farm Net Income per Total Labour Input excluding size category no. 6 using Standard
Output of Production
Source: own work using data of EU FADN
Note: Years 2004 – 2006 represents data of EU 25 countries, the rest of EU 27 countries

There is described development of indicator Farm Net Income ratio, which compares its
value within respective size categories of companies on graph 2. It is obvious that
productivity of labour force decreases with the economic size of business.

Graph 3: Index of indicator Farm Net Income / Farm Working Units using Standard
Output of Production within different size categories of agricultural businesses (year
on year change)
Source: own work using data of EU FADN
Note: Years 2004 – 2006 represents data of EU 25 countries, the rest of EU 27 countries
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Graph 3 reveals year on year change of indicator Farm Net Income per Farm Working
units within family farms. Comparison of this indicator within different size categories claim
similar results as in the case of all business entities (see Graph 1). So, only the smallest
entities are lagging behind the value of indicators´ equivalent covering size categories 1 to 5
of family type companies.

Graph 4: Ratio of Farm Net Income within different size categories compared to Total
Farm Net Income per FWU excluding size category no. 6 using Standard Output of
Production
Source: own work using data of EU FADN
Note: Years 2004 – 2006 represents data of EU 25 countries, the rest of EU 27 countries

The development of indicator Farm Net Income ratio in family type businesses (see
graph 4) provides evidence similarly to all types of agricultural businesses (see graph 2),
which states that productivity of labour force decreases with the size of the family business.
Relation between economic success and family farm size provides for example Calus,
Huylenbroeck and Lierde, 2008.
The topic of small agricultural businesses or family farms, respectively, is stressed even
at level of the United Nations. The importance of family farms can be stated according the
UN Food and Agriculture Organization, 2014 as following:
- securing production of safe food,
- rural development,
- contribution to balanced alimentation, world agri-biodiversity and sustainable
utilisation of natural resources,
- encouragement for local economies development above all those facilitated by
suitable politics.

Conclusion
Small agricultural businesses are usually interconnected with the term family farms.
Nevertheless, family farms in the EU can be large business entities as well. EU Common
Agricultural Policy tries to encourage balanced and sustainable development of agricultural
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business in member countries. Results of conducted analysis revealed that economic
efficiency of factors of production usage differs among size categories of business.
Sustainable development of rural areas and its unfavourable situation of labour market
increases the need for suitable policies for diminishing unemployment via creation of new job
opportunities specifically by small agricultural businesses. The following programming period
of years 2014 – 2020 offers special subsidies both for already settled small agricultural
businesses and young start-ups. Unfortunately, the approval procedure of the new Rural
Development Programme in the Czech Republic is currently delayed.

Summary
Despite the fact of accessible agricultural subsidies, there is a strong need for
agricultural enterprises settled in EU to carefully manage their economic performance. The
reason can be revealed by the statement that agricultural subsidies itself cannot guarantee
them the sustainable economic viability. The age structure in agricultural business is
regarded as very unfavourable and that is why there is limited ability of enterprises to
implement innovations for boosting their economic performance. One of the means how to
reduce the aforementioned problem area regarding the agricultural work force is the complex
encouragement of young start up agricultural companies and family farms, respectively. The
EU Common Agricultural Policy (CAP) provides instruments for encouraging sustainable
development of agricultural business and rural areas focusing on small agricultural business
and young start-ups, respectively. The Czech Republic as the EU member country
implements the aforementioned encouragements via so called programming procedures.
The thematic goal “Increasing competitiveness of small and medium sized enterprises” is
going to be implemented within the measures of Rural Development programme (RDP) 2014
– 2020. Results of the conducted analysis revealed that economic efficiency of factors of
production usage differs among size categories of business, so this fact opens up space for
policy inclusion to diminish imbalances to encourage sustainable rural development via
business activities of agricultural enterprises.
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Podpora prostorového rozhodování na příkladu porovnání
spádovosti obcí Jihomoravského kraje za vybranými
službami
Spatial decision making support on the example of
comparing municipalities catchement area to seleceted
services in the South Moravian Region
Aleš Ruda, Monika Schindlerová

Abstrakt:
Problematika správného vymezení spádovosti obcí ke konkrétním službám je stále řešeným
tématem. Jedním z kritérií pro výběr středisek je výběr podle velikostního kritéria, kde je
možné zohlednit počet obyvatel samotného střediska i možný počet obyvatel zóny jeho vlivu.
Příspěvek diskutuje dva modely (Thiessenovy polygony a Reillyho model), které pomáhají
určovat spádovost obcí ve vztahu k vybraným základním službám (maloobchod, poštovní
služby a bankovní služby) v Jihomoravském kraji. Vzhledem k tomu, že má vzdálenost pro
výběr služeb ve většině případů klesající význam, model představovaný Thiessenovými
polygony znázorňuje spíše pravděpodobnostní mapu obslužnosti. Mnohem častěji je tak
využíván Reillyho model, respektive jeho geometrická verze. V tomto ohledu je diskutována
spádová oblast pro obce pro služby, na jejichž území se daná služba nevyskytuje.

Klíčová slova:
spádová oblast, prostorové rozhodování, Thiessenovy polygony, Reillyho model, služby

Abstract:
The issue of the proper definition of the municipalities’ catchment area for specific services is
still researched topic. One of the criteria for the selection of centers is the selection according
to criteria of size, where it is possible to take into account population of municipalities itself as
a possible population of the zone of influence. This paper discusses two models (Thiessen
polygons and Reilly's model) helping determine the catchment area of municipalities in
relation to selected services (retail, postal services and banking services) in South Moravian
Region. Given that the distance for the selection of services has in most cases decreasing
significance, so model represented by Thiessen polygons illustrates rather probabilistic map
of serviceability. Therefore Reilly´s model, especially its geometric version is used more
often. In this respect, catchment area of the municipality for services is discussed in territory
without the presence of the service. Results can be considered in the frame of serviceability
enhancement.

Key words:
catchment area, spatial decision making, Thiessen polygons, Reilly model, services
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Úvod
Jsme zvyklí využívat a pracovat s geografickými informacemi prostřednictvím map,
leteckých či satelitních snímků, knih, časopisů a tabulek nebo filmu či videa. Informační
systémy nabízejí velkou škálu možností a nástrojů, jak s danými informacemi pracovat a jak
reprezentaci geoprvků reálného světa převést do digitální reprezentace. Vždy je nutné si
uvědomit, s jakými daty budeme pracovat, které analýzy provedeme a v jaké formě budeme
závěrečný výstup prezentovat. Ať už zvolíme jakýkoli postup, digitální reprezentace reálného
světa se od té reálné bude lišit, protože interpretace v informačních systémech zahrnuje
určitou míru abstrakce. V zásadě jde o to, jak správně určit geografickou reprezentaci reálně
existujících objektů a jevů, jaký vhodný datový model, respektive jakou datovou strukturu
(reprezentaci v databázi) pro ně vybrat a jakou nejvhodnější kartografickou reprezentaci
navrhnout pro jejich vizualizaci. Spádovost obcí za službami je významný regiontvorný
proces, který utváří podobu sídelního systému. S rozvojem společnosti dochází
i k rozšiřování potřeb obyvatelstva v oblasti statků a služeb. Služby se koncentrují jen
v určitých místech, a proto jsou obyvatelé nuceni za uspokojením svých potřeb dojíždět do
hierarchicky vyšších míst, kde se nachází zařízení občanské vybavenosti. Občanská
vybavenost obcí je klíčová pro růst a rozvoj obce. Obec, na jejímž území se nachází služby
základní občanské vybavenosti, je lákává pro nové, mladé obyvatele, kteří se do této obce
stěhují. Pokud obec nemá dostatečnou kapacitu na provoz zařízení občanské vybavenosti,
je nutné pro její obyvatelé zajistit dostupnost za těmito službami do nejbližší spádové obce.

Regiontvorné procesy
Klasifikací a vymezováním regionů se ve svých dílech zabývá Toušek a kol. (2008)
anebo také Wokoun (1984) a mnoho jiných autorů. Nejen Anděl (1996) ve své práci
poukazuje na vztah střediska a jeho zázemí, které je typické pro nodální regiony. Hampl
a kol. (1978) vymezují sociálně geografické procesy a jako první využívá termín
sociálněgeografická regionalizace. Významnými autory v oblasti geografie maloobchodu,
jsou například Sczyrba (2006), Wokoun (1984) nebo také Maryáš (2013), který se věnuje
vývoji spádovosti za službami v zázemí Brna. Vztahy mezi místem bydliště a místem
maloobchodu a služeb řadí mezi základní socioekonomické vztahy. Vystoupil (2008),
podrobně popisuje obslužná střediska a metody jejich výběru. Jednou z těchto metod je
i široce používaný Reillyho model, který Halás a Klapka (2010) využívají ve své studii
regionalizace Česka. Regionalizaci České socialistické republiky provedl už Hůrský (1978)
na základě spádu osobní dopravy. Mirvald (1999) dopravní dostupnost neboli akcesibilitu
chápe jako „proces, který vyjadřuje prostorovou, časovou a frekvenční dostupnost
dopravních uzlů. Určení významného postavení dopravních uzlů pak z hlediska jejich
dostupnosti umožňuje rozhodovat o optimálním rozmístění socioekonomických aktivit
v prostoru a provádět geografickou regionalizaci.‟ Horák (2002) dopravní dostupnost definuje
podobně jako Mirvald (1999), ale zabývá se také celkově prostorovými vztahy, vazbami mezi
těmito vztahy a vzdálenostními analýzami. Poměrně podrobně se dopravou a hierarchizací
středisek na základě dopravní dostupnosti zabývá Marada (2010). Rodrigue (2012) mimo
jiné zmiňuje, jak doprava ovlivňuje prostorové členění území. Hudeček a kol. (2011) využívají
definované tzv. modely dostupnosti pro určování dopravní dostupnosti Prahy s ohledem na
silniční dopravu. Maier (2008) hodnotí dostupnost funkčních městských zón
a urbanizovaných zón na základě časové dostupnosti. Naproti tomu Šeděnková (2005) se ve
své práci zabývá hodnocením dopravní dostupnosti na základě analýzy jízdních řádů.
Problém vymezování spádových území jednoznačně souvisí s prostorovými daty. S těmito
daty pracují geografické informační systémy. Přínos GIS zmiňuje Ruda (2013), který také
popisuje jednotlivé analýzy v GIS, které lze využít pro vymezování spádových území a také
pro hodnocení dopravní dostupnosti. Pravděpodobně nejpoužívanější analýzou pro určování
dopravní dostupnosti a obslužnosti je síťová analýza, kterou využívá Horák (2002) při
určování dopravní dostupnosti pro dojížďku do zaměstnání v okrese Nový Jičín v roce 2000.
Švec (2006) vymezuje dopravně geografické regiony taktéž pomocí nástrojů v GIS, kdy tyto
regiony vymezuje na základě převažujícího počtu přímých spojů z jednotlivých sídel
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zkoumané oblasti do všech potencionálních středisek. V českém prostředí mnoho výzkumů
či studií, které by využívaly Thiessenových polygonů k vymezování spádových území
nenajdeme. Ze zahraničních autorů, kteří ve své práci využívají Thiessenových polygonů lze
zmínit Curtina a Churche (2007), kteří prezentují výzkum optimálních modelů rozptylu a jejich
uplatnění na teorii centrálních míst. Dále byly Thiessenovy polygony uplatňovány Brabynem
a Skellym (2002) při řešení geografické dostupnosti veřejných nemocnic na Novém Zélandu.
Thiessenovy polygony byly také využity pro prostorové vymezení vlivu urbanizovaných
center pro aproximaci vlivu migračních toků z venkovských oblastí v bývalé Německé
demokratické republice (Tiefelsdorf, 2000). Schuurman (2006) definuje spádovost
nemocničních zařízení pro venkovská území pomocí časové dostupnosti. V této práci uvádí
i možnost použití Thiessenových polygonů a zmiňuje některé z nevýhod při využití
Thiessenových polygonů pro určování spádovosti. Jedním z těchto nedostatků je, že
Thiessenovy polygony neberou v potaz velikost daného zařízení či kapacitu tohoto zařízení.
Thiesenovy polygony také nezohledňují dopravní podmínky a vzdálenost měří pouze
vzdušnou čarou. Další prací, která významně využívá Thiessenových polygonů, je analýza
spádovosti dopravních stanic v Pekingu (Wang Shu Wei, 2013).

Obslužná střediska a regiony
Na základě vyjížďky za službami jsou konstruovány obslužné regiony. Existuje zde určitá
hierarchie určená na základě vzdálenosti, do které jsou služby poskytovány (nebo zboží
prodáváno) a na základě počtu spotřebitelů, které potřebují, aby byly ještě ekonomické.
Vystoupil (2003) rozlišuje obslužné aktivity "nižšího řádu" zásobující spotřebitele na malé
vzdálenosti, ale o vysoké frekvenci a obslužné aktivity "vyššího řádu" zásobující spotřebitele
na velké vzdálenosti komoditami s malou frekvencí využívání (Vystoupil, 2003). Poptávka
obyvatel po určitém středisku je považována za rozhodující pro stanovení role střediska
v maloobchodním obslužném systému. Důležité jsou nákupní proudy za nepotravinářským
zbožím. Prodejny nabízející nepotravinářské zboží bývají označovány jako střediskotvorný
činitel, jelikož obsluhují nejen obyvatelé vlastního střediska, ale také obyvatelé v jeho zázemí
(Szczyrba, 2006). Podle toho kde maloobchod působí, rozlišujeme maloobchodní síť urbánní
(městskou) a síť rurální (venkovskou). Každá z těchto sítí se vyznačuje odlišnými provozněsortimentními, prostorovými a organizačními parametry. Místně soustředěná poptávka
a širokosortimentní nabídka je typická pro síť urbánní. Zatímco venkovská síť uspokojuje
místně málo koncentrovanou poptávku a je spojena s vysokými náklady oběhu zboží
s porovnáním s městskou sítí (Szczyrba, 2006).
Spádová oblast v obslužné sféře
Tvar spádové oblasti podléhá prostředí geografické sféry, ve kterém se daná oblast
nachází. Jestliže je dopravní dostupnost v této oblasti ve všech směrech stejná, tvar
spádových oblastí představují koncentrické kružnice kolem centra – prostředí má tedy
izotopický charakter. U tzv. anizotropického charakteru prostředí, je tvar spádové oblasti
ovlivněn prostorovým rozložením dopravní sítě, kdy se koncentrické kružnice protahují kolem
dopravních linií. Při Christallerově teorii centrálních míst, kdy jsou kolem středisek
obslužnosti vymezovány už zmiňované pravidelné hexagony, které definují spádové oblasti
je vymezován izotropní neboli homogenní charakter, který je charakteristický pro
regionalizaci obslužné sféry (Rodrigue, 2012). Centrum spádové oblasti je charakterizované
nabídkou a zázemí poptávkou. Poptávka je ochota nakupujících zaplatit za nabízené zboží
a služby danou cenu. Nabídka potom představuje množství zboží a služeb, které centrum
poskytuje. Cenou rozumíme součet nabízené ceny a také ceny přepravních nákladů, která je
nutná k překonání prostoru. Tvar a dosah center spádových oblastí je ovlivňován
prostorovým rozdělením a konkurencí. V konkurenčním prostředí se spádové oblasti mohou
střetávat a jejich průnikem vzniknou překryvy. V těchto překryvech vzniká boj o zákazníka
(Rodrigue, 2012).
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Výběr obslužných středisek
Při výběru středisek obslužné sféry a hodnocení jejich hierarchické úrovně můžeme
použít následující metodické přístupy:
• výběr středisek na základě statických charakteristik – vymezení na základě údajů
o funkci, kapacitě a využití zařízení služeb v sídlech,
• výběr středisek na základě dynamických charakteristik – vymezení na základě
velikosti obsluhovaného území, tj. na základě obslužných procesů mezi sídly.
Statické charakteristiky využívají data běžně zjišťovaná statistickými úřady nebo různými
resortními soupisy. Dynamické charakteristiky používají data o spádovosti obyvatelstva za
obslužným vybavením sídel (Toušek a kol., 2008).
Při obslužných regionalizacích (vymezování zázemí středisek maloobchodu a služeb)
jsou používány metodické přístupy založené jak na využití interakčních modelů, tak na
využití údajů z anketárních šetření. Při použití interakčních modelů patří mezi nejčastěji
užívané gravitační modely a modely mezilehlých příležitostí (Maryáš, 2013).
Gravitační modely
Počátky použití gravitačních modelů pro vymezení spádového území obslužných
středisek se datují už ve 20. letech minulého, kdy Reilly formuloval na základě anketárního
šetření prováděného v Texasu tzv. zákon maloobchodní gravitace. (Maryáš, 2013).
Nejznámějším gravitačním modelem je tzv. Reillyho zákon maloobchodní gravitace. Tento
zákon uvádí skutečnost, kdy v normálních podmínkách dvě města, která jsou středisky
maloobchodu, přitahují nakupující z okolních sídel přímo úměrně síle počtu obyvatel těchto
měst a nepřímo úměrně síle vzdálenosti každého z těchto měst k okolním sídlům (Toušek
a kol., 2008). Reillyho zákon maloobchodní gravitace definuje

,
kde B i , B j je síla atraktivity měst i a j, přitahující nakupující ze sídla k, P i a P j jsou počet
obyvatel měst i a j, D ij a D jk představují vzdálenost měst i a j od sídla k, N je exponent počtu
obyvatel (N = 1) a n je exponent vzdálenosti (n = 2).
Podle způsobu územního vymezení Halás a Klapka (2010) určují 3 základní verze
Reillyho modelu: geometrickou, topografickou a oscilační. Problém Reillyho modelu je
spatřován v určování spádových oblastí, kdy tím, že sféry vlivu jsou považovány za uzavřené
a navzájem se vylučující, mohou zkreslovat skutečnost (Maryáš, 1983). Z těchto důvodů jsou
do modelu zaváděna jakási přechodná pásma, tedy regiony, jejichž příslušnost k vyšším
hierarchickým střediskům může oscilovat. S těmito přechodnými pásmy, pracuje tzv.
oscilační verze Reillyho modelu (Řehák a kol., 2009).
Výběr středisek, je důležitou fází aplikace Reillyho modelu. Tento výběr může probíhat
na základě vícero kritérií. Nejjednodušším kritériem je výběr podle velikostního kritéria, kde
je možné zohlednit počet obyvatel samotného střediska i možný počet obyvatel zóny jeho
vlivu (Halás a Klapka, 2010). U Reillyho modelu můžeme vypočítat tzv. bod rovnováhy mezi
středisky. Pomocí tohoto bodu je možné vymezit spádové oblasti středisek. Pro tento bod
platí, že pravděpodobnost cestování za nákupy do jednoho střediska je rovna
pravděpodobnosti cestování za nákupy do konkurenčního střediska (Toušek a kol., 2008).
Reillyho model prošel mnoha modifikacemi, jednou z nich je modifikace Reillyho modelu,
která upravuje vztah mezi střediskem a městem ve spádové oblasti města - “Nový zákon
maloobchodní gravitace“. Podle tohoto modelu si spádové středisko a město ležící vně nebo
na hranici spádové oblasti rozdělují maloobchodní obrat menšího sídla zhruba přímo úměrně
počtu obyvatel a nepřímo úměrně tzv. faktoru netečnosti a vzdálenosti. Faktor netečnosti
potom představuje netečnost, která musí být překonána, aby se uskutečnila návštěva
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obchodu. Tento model byl nejčastěji používán pro hodnocení vztahu měst a satelitních sídel
ve spádové oblasti velkoměsta.

Metodika hodnocení
Hlavním zdrojem dat k této práci byl dotazník sestavený Odborem Regionálního rozvoje,
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dotazníkové šetření probíhalo v období březen 2013
až červen 2013. Z 673 obcí Jihomoravského kraje dotazník vyplnilo 542 obcí, což
představuje návratnost 81 %. Z tohoto dotazníku byly dále vybrány ukázkové klíčové služby
(banka, bankomat, pošta a maloobchod), které obyvatelé potřebují nejčastěji. Tyto služby
v dotazníku vyplňovaly pouze obce do 5 000 obyvatel, proto bylo nutné chybějící informace
dohledat. Pro tvorbu výstupů byla použita podkladová data z geografické databáze
ArcČR500 3.0. V programu ArcGIS Desktop 10.2 byly s pomocí vzdálenostních analýz)
sestaveny za použití nástroje Create Thiessens Polygon Thiessenovy polygony. Pomocí
Thiessenových polygonů je dané území rozděleno na jednotlivé polygony, které se soustředí
okolo centra a vymezují tak ideální spádová území. Thiessenovy polygony počítají pouze se
vzdušnou vzdáleností daných obcí a neberou v potaz další faktory, které ovlivňují spádovost
obcí. Proto jsou v praxi těžko aplikovatelné (Ruda, 2013). I z těchto důvodů byla vypočítána
geometrická verze Reillyho modelu, která stejně jako Thiessenovy polygony pracuje
v prostoru pouze se vzdušnými vzdálenostmi, ale je zde zohledňována velikost obce. Pro
výpočet Reillyho modelu bylo vybráno 25-30 obcí, které leží na hranici těchto polygonů či
v jejich blízkosti. U Reillyho modelu jsou brána pouze 2 centra, mezi kterými se určuje vyšší
gravitační síla, kterou je dané zázemí přitahováno (Redlichová, 2013). I proto je tento model
ne příliš snadno aplikovatelný v praxi a může zkreslovat danou skutečnost. S touto výhradou
se ale neztotožňuje Řehák a kol.(2009), kteří všechny 3 verze Reillyho modelu
(geometrickou, topografickou a oscilační) aplikují na území České Republiky. Pro území
Jihomoravského kraje je spočítána geometrická verze Reillyho modelu, kdy vztah mezi 2
centry a zázemím byl vyjádřen následovně:

,
kde D I(i) představuje indiferentní vzdálenost od destinace i, P významnost lokality i nebo
j (počet obyvatel v lokalitě) a d i,j vzdálenost mezi lokalitami. Získaná data z obou modelů byla
porovnána se správními obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), kam zkoumané
obce spadají.

Výsledky
Maloobchod s potravinami a smíšeným zbožím
Do této obslužné oblasti jsou brány údaje o výskytu maloobchodních jednotek
s potravinami a smíšeným zbožím v obci. Supermarkety, hypermarkety či specializované
prodejny nejsou v této práci zohledňovány. Obce, na jejichž území se maloobchod
s potravinami a smíšeným zbožím nevyskytují, se nacházejí především ve velikostní
kategorii 0-199 a 200-499. Největší koncentrace obcí, na jejichž území nenajdeme
maloobchod s potravinami a smíšeným zbožím, se nachází v SO ORP Tišnov, Znojmo,
Bučovice a Vyškov. Naopak obce v SO ORP Břeclav či v SO ORP Židlochovice a Pohořelice
jsou na tom ohledně vybavenosti maloobchodem s potravinami a smíšeným zbožím
podstatně lépe. Podle společnosti GaREP (2013) je na území kraje nejvíce zastoupen právě
maloobchod. Kde je v přepočtu na 10 000 obyvatel 18,0 provozoven a z toho 11,4 tvoří
prodejny potravin a smíšeného zboží. Nabídku služeb v obci považuje za dostačující 37,4 %
obcí do 5 000 obyvatel (GaREP, 2013).

740

Obsah / Contents

Obr. 1 Vymezení ideálních spádových oblastí maloobchodu potravin a smíšeného
zboží Thiessenovými polygony (zeleně – obce s minimálně jedním maloobchodem,
červeně – bez maloobchodu)
Zdroj: Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje 2012, Odbor regionálního rozvoje, vlastní tvorba

Některé obce bez maloobchodu se ovšem nachází na hranici dvou polygonů (obr. 1).
Pro tyto obce je vypočítán Reillyho model, jehož výsledek je porovnán se spadovými
oblastmi, které vymezují Thiessenovy polygony a s reálným stavem. Jednou z obcí, pro
kterou byl Reillyho model vypočítán, je obec Heroltice. Tato obec leží na hranici vytvořených
polygonů, mezi obcemi Lažánky a Tišnov (obr. 2).

Lažánky

Tišnov
Heroltice (SO ORP Tišnov)

Obr. 2 Grafické znázornění polohy mezi 2 body (obec Heroltice)
Zdroj: vlastní zpracování

Tento výsledek, kdy Reillyho model odpovídá skutečnosti, není běžný. Maloobchod se
nachází i v menších obcích, které nejsou SO ORP. V Jihomoravském kraji se nachází 21
obcí s rozšířenou působností. Jedná se o především o města s více jak 3 615 obyvateli
(www.czso.cz, 2014). Jelikož tuhle skutečnost Thiessenovy polygony nezohledňují v žádném
ze zkoumaných měst, se výsledek Thiessenových polygonů neshoduje s reálným stavem.
I když Reillyho model bere v potaz velikost obcí, aby výsledek Reillyho modelu odpovídal
skutečnosti, musela by být mezi vybranými středisky i obec s rozšířenou působností, jako je
tomu u obce Heroltice. Proto je častější výsledek, kdy spádovost obce je definována jinak
Thiessenovými polygony, Reillyho modelem a skutečným stavem. Příkladem může být obec
Pasohlávky, která patří pod SO ORP Pohořelice, Thiessenovy polygony vymezují její
spádovost k obci Brod nad Dyjí a Reillyho model obec řadí k spádové oblasti obce Ivaň.
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Z 27 obcí, pro které byl vypočítán Reillyho model, se 10 obcí shoduje s vymezením
spádovosti Thiessenovými polygony. Zatímco ve srovnání s reálným stavem je shodnost
spíše ojedinělá. Důvodem může být rozšířenost maloobchodu s potravinami a smíšeným
zbožím na území Jihomoravského kraje, kdy i na území malých obcí je tato služba
poskytována.
Poštovní služby
Pošta dnes zajišťuje nejen listovní služby, ale také platební a finanční služby nebo
služby eGovernment (www.ceskaposta.cz, 2014). Poštovními službami jsou nejlépe
vybaveny obce v SO ORP Břeclav, Hustopeče a Mikulov, které patří do okresu Břeclav. Dále
jsou dobře poštovními službami vybaveny obce v SO ORP Veselí nad Moravou, které se
nachází v okrese Hodonín. Nejhůř jsou na tom obce v SO ORP Bučovice a Tišnov, které leží
v okresech Vyškov a Brno – venkov. Obr. 3 zobrazuje Jihomoravský kraj, který je rozdělen
Thiessenovými polygony na ideální spádová území dle obslužnosti poštovními službami.
Obdobně jako u maloobchodu potravin a smíšeného zboží byl vypočítán Reillyho model pro
vybrané obce, na jejichž území nenajdeme poštu, a které se nacházejí na hranici
Thiessenových polygonů. Jednou u těchto obcí je obec Chrudichromy, která leží na hranici
polygonu, jehož centrem je obec Svitávka a mezi polygonem, kde je centrálním místem obec
Boskovice.

Obr. 3 Vymezení ideálních spádových oblastí poštovních služeb Thiessenovými
polygony (zeleně – obce s minimálně jedním maloobchodem, červeně – bez maloobchodu)
Zdroj: Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje 2012, Odbor regionálního rozvoje, vlastní tvorba

Na základě Reillyho modelu vzdálenost mezi obcí Chrudichromy a obcí Boskovicemi by
musela být menší než 3,41 km (obr. 4), aby obyvatelé z obce Chrudichromy byli ochotní za
poštovními službami dojíždět do obce Boskovice. Mezi obcemi Svitávka a Chrudichromy by
vzdálenost, kterou by spotřebitelé z obce Chrudichromy byli schopni urazit za danou službou
je maximálně 1,36 km. Vzdušná vzdálenost mezi obcí Chrudichromy a Boskovice je 2,89 km,
tedy menší než 3,41 km. Znamená to tedy, že obyvatelé obce Chrudichromy dle Reillyho
modelu preferují dojížďku za poštovními službami do obce Boskovice před obcí Svitávka,
jelikož vzdušná vzdálenost mezi obcemi Svitávka a Chrudichromy je 2,18 km, tedy větší
předpokládal Reillyho model. Obec Chrudichromy spadá pod SO ORP Boskovice. V tomto
případě Reillyho model odpovídá skutečnému stavu.
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Svitávka

Boskovice
Chrudichromy (SO ORP Boskovice)

Obr. 4 Grafické znázornění polohy mezi 2 body (obec Chrudichromy)
Zdroj: vlastní zpracování

Obdobně jako u maloobchodu a potravin je tato situace, kdy Reillyho model odpovídá
skutečnému stavu u zkoumaných obcí výjimečná. Reillyho model je shodný s určením
SOORP pouze pro 3 obce z 30 zkoumaných obcí. Opět je to díky mnoha faktorům, kterým je
Reillyho model omezován. Thiessenovy polygony se ani v jednom případě neshodují z SO
ORP ke kterým zkoumané obce spadají. Shodu Thiessenových polygonů a Reillyho modelu
můžeme najít u obce Černvír. Obec Černvír patří do SO ORP Tišnov, ale Thiessenovy
polygony a Reillyho model shodně určili, že co se spádovosti za poštovními službami týče,
obyvatelé obce Černvír preferují obec Nedvědice před obcí Doubravník.
Služby pošty jsou pro obyvatele Jihomoravského kraje snadno dostupné. Téměř pro
všechny obce v Jihomoravském kraji je pošta dostupná do 5 km. Pouze pro 19 obcí z 382
obcí, které nemají poštu, je dostupnost této služby větší než 5 km. Tyto obce se nachází
v SO ORP Boskovice, Tišnov, Znojmo, Vyškov, Slavkov u Brna a Rosice. Tedy v okresech,
které jsou poštovním zařízením vybaveny nejhůře.
Bankovní služby
Na obr. 5 je území Jihomoravského kraje rozděleno Thiessenovými polygony. Z něj je
patrné, že obec, kde se nachází banka, obsluhuje více obcí, než jak tomu bylo u předchozích
dvou služeb (maloobchod s potravinami a smíšeným zbožím, pošta). Nejvíce bank najdeme
v okrese Hodonín a nejméně potom v okrese Znojmo. Banky se většinou nacházejí v obcích
s rozšířenou působností a v obcích s více jak 5 000 obyvateli. V tomto případě Thiessenovy
polygony pro 3 obce z Jihomoravského kraje vymezují spádovost ke kraji Vysočina. Jedná
se o obce Lubnice, Vratěnín a Uherčice. Stejné vymezení najdeme i u služeb bankomatu (viz
níže).
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Obr. 5 Vymezení ideálních spádových oblastí s dostupností bankovních poboček
Thiessenovými polygony (zeleně – obce s minimálně jedním maloobchodem, červeně –
bez maloobchodu)
Zdroj: Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje 2012, Odbor regionálního rozvoje, vlastní tvorba

Na hranici dvou či více polygonů se nachází poměrně velký počet obcí (obr. 5). Obec
Krhov, nacházející se na hranici polygonu, jehož centrem je obec Boskovice a na hranici
polygonu, kde je centrem obec Lysice. Aby obyvatelé obce Krhov byli ochotní dojíždět za
služby banky do obce Lysice, maximální vzdálenost mezi obcí Krhov a Lysice by musela být
2,87 km (obr. 6). Zatímco mezi obcí Krhov a Boskovice by tato vzdálenost musela být 7,02
km. Vzdušná vzdálenost dosahuje mezi Krhovem a Lysicemi 3,50 km, tedy více než určil
Reillyho model. Obyvatelé obce Krhov tedy bankovní služby využijí v obci Boskovice, kde je
euklidovská vzdálenost do obce Krhov 6,29 km. Boskovice mají tedy větší gravitační sílu. SO
ORP Boskovice zahrnuje do své působnosti i obec Krhov. Reillyho model v tomto případě
souhlasí se skutečným stavem. Podle Thiessenových polygonů by obyvatelé obce Krhov
měli využívat bankovních služeb v obci Lysice.

Boskovice

Lysice
Krhov (SO ORP Boskovice)
Obr. 6 Grafické znázornění polohy mezi 2 body (obec Krhov)
Zdroj: vlastní zpracování

V případě maloobchodu potravin a smíšeného zboží a pošty se ani v jednom případě
Thiessenovy polygony neshodovali se skutečnou spádovou obcí. Obec Křižanovice spadá
do SO ORP Bučovice, kam ji přiřazují i Thiessenovy polygony. Stejně tak dle Reillyho
modelu má obec Bučovice vyšší gravitační sílu, než sousední centrální obec. V tomto
případě jak Reillyho model, ale i Thiessenovy polygony určují stejnou spádovou obec, která
je zároveň i SO ORP. Kromě obce Křižanovice, tato shoda nastala i u dalších vybraných
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obcí, jako je obec Vnorovy (SO ORP Veselí nad Moravou), Blažovice (SOORP Šlapanice)
a obec Branišovice (SO ORP Pohořelice). I zde je, ale více pravděpodobné, že Reillyho
model ani Thiessenovy polygony neshodují s obcí SO ORP.
Více než samotná banka jsou v dnešní době více využívány bankomaty, které slouží pro
výběr či vklad peněžní hotovosti. U obcí, kde se nachází banka, předpokládáme, že najdeme
i bankomat. V obci Moravský Písek, ale bankomat nenajdeme (obr. 7). V této obci se
nachází finanční instituce AXIGON, která neposkytuje bankovní služby, tak je známe
(www.axigon.cz, 2013). Ve většině obcí Jihomoravského kraje tedy platí předpoklad, že tam
kde se nachází banka, najdeme i bankomat. Jednou z těchto obcí je obec Lipov, která se
nachází v SO ORP Veselí nad Moravou. Tato obec leží na hranici dvou polygonů, které tvoří
centra Veselí nad Moravou a Velká nad Věličkou. Thiessenovy polygony tuto obec spíše řadí
k polygonu s obcí Velká nad Věličkou (obr. 8). Při výpočtu Reillyho modelu ovšem obec
spadá do SO ORP Veselí nad Moravou.

Obr. 7 Vymezení ideálních spádových oblastí s dostupností bankomatů
Thiessenovými polygony (zeleně – obce s minimálně jedním maloobchodem, červeně –
bez maloobchodu)
Zdroj: Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje 2012, Odbor regionálního rozvoje, vlastní tvorba

Veselí nad Moravou

Velká nad Věličkou
Lipov (SO ORP Veselí nad Moravou)

Obr. 8 Grafické znázornění polohy mezi 2 body (obec Lipov)
Zdroj: vlastní zpracování

Poměrně mnoho obcí Jihomoravského kraje má na svém území bankomat, aniž by se
zde nacházela banka. V okrese Brno – venkov jsou to například Modřice nebo obec
Zastávka, v okrese Blansko je to obec Černá Hora, dále obec Ratíškovice nacházející se
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v okrese Hodonín anebo Velké Bílovice v okrese Znojmo. Dostupnost bankomatů je pro
většinu obyvatel v Jihomoravském kraji dostupná do 10 km od jejich bydliště. Výjimku tvoří
několik obcí v SO ORP Tišnov, Znojmo ale také v SO ORP Vyškov či Bučovice. Banky
požadují pro umístění bankomatu v obci spoluúčast obce, což je mnohdy pro obec
nepřijatelné.

Shrnutí
Rozmístění jednotlivých služeb v kraji je závislé na dané službě. Služby, které jsou
využívány obyvateli často, téměř každodenně (maloobchod s potravinami a smíšeným
zbožím, pošta) se v kraji nachází nejčastěji. Služby, které jsou obyvateli využívány zřídka
(banka, bankomat) najdeme spíše ve větších obcí. Spádovost obcí lze určit různými způsoby
a modely. V této práci jsou využity modely (Thiessenov polygony a Reillyho model), které
určují spádovost obcí. Thiessenovy polygony pracují pouze s euklidovskou vzdáleností mezi
dvěma centry. Tyto polygony neberou v ohled další faktory a omezení, která jsou pro
určování spádovosti typická. Thiessenovy polygony lze využít pro vymezení ideálních
spádových oblastí v homogenním prostoru. Jelikož vzdálenost má pro výběr služeb klesající
význam, tento model znázorňuje spíše pravděpodobnostní mapu obslužnosti. Pro určování
spádovosti obcí je jejich využití spíše ojedinělé. Mnohem častěji je využíván Reillyho model,
respektive jeho geometrická verze. Tyto služby jsou v kraji rozmístěny rovnoměrně. Nejhůře
jsou na tom, co se vybavenosti vybranými službami týká, obce v ORP Tišnov, Bučovice,
Vyškov a Znojmo. Také obce, které se nachází na periferii kraje, převážně na hranici
s krajem Vysočina, nejsou příliš dobře občansky vybaveny. Jsou to především menší obce,
nacházející se ve velikostní skupině 0-199 a 200-499 v obslužnosti maloobchodem a poštou
a v případě banky a bankomatu jsou to navíc i některé obce ve velikostní skupině 500-999
a 1 000-1 999. V Jihomoravském kraji je celkem 382 obcí, které na svém území nemají
služby jako je pošta, banka a bankomat. Z toho 51,83 % obcí je nespokojeno s dopravní
dostupností do spádového města. Dle vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření
v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2013 (GaREP, 2013) je spokojenost obcí s dopravním
spojením do spádové obce je největší v ORP Mikulov a Kuřim, kde všechny obce označily
situaci za vyhovující. Dále je vyhovující spojení do spádové obce je i v ORP Bučovice,
Hustopeče a Šlapanice. Při určování spádovosti vybranými modely (Thiessenovy polygony,
Reillyho model) nebylo zohledňováno významné postavení města Brna. Celkově je situace
ve městě Brně a jeho městských částech v oblasti občanské vybavenosti naprosto rozdílná
ve srovnání s ostatním územím (GaREP, 2013). Významnost města Brna v Jihomoravském
sídelním systému ukazuje i studie Vymezení funkčního území Brněnské metropolitní oblasti
a Jihlavské sídelní aglomerace (Mulíček a Osman, 2013), kde je do brněnské metropolitní
oblasti zahrnuto celkem 235 obcí. Vymezení spádových oblastí k vybraným službám při
použití modelů pro určování spádovosti představuje těžko proveditelnou analýzu
s odpovídajícími výsledky. Při porovnání použitých modelů lze konstatovat, že Reillyho
model více odpovídá skutečnému stavu spádových oblastí než Thiessenovy polygony. Pro
hlubší analýzy vymezování spádovosti je potřeba do budoucna vycházet z podrobnější
datové základny a zohledňovat veškeré faktory, které mohou spádovost obcí ovlivnit.
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Integrované přístupy k rozvoji měst a role evropských
fondů
Integrated approaches to urban development and the
European Funds
Vilém Řehák

Abstrakt:
Rozšiřování Evropské unie vedlo k postupnému rozevírání nůžek mezi jednotlivými
evropskými regiony, což následně mohlo představovat ohrožení pro úspěšnou realizaci
projektu budování jednotného vnitřního trhu a společné měny. Na konci osmdesátých let
proto EU přistoupila k reformě a posílení strukturální politiky, která se stala největší
výdajovou položkou evropského rozpočtu. V téže době také dochází k uvědomění si role
měst jako pólů rozvoje a k definování integrovaných přístupů, jejichž cílem je zajistit územní,
sociální a ekonomickou soudržnost měst a městských regionů. V českém kontextu se
integrované přístupy k rozvoji měst rozvíjejí až později, ve vazbě na možnost čerpání dotací
z evropských fondů. Pilotním využitím se v roce 2008 staly Integrované plány rozvoje měst,
které byly založeny na koncentraci finančních prostředků na rozvoj konkrétní zóny města
definované na základě předem stanovených kritérií jako problémové. I přes úspěšné čerpání
ale IPRM měly řadu slabých míst, které omezovaly skutečnou integraci rozvojových přístupů.
V novém období jsou navrženy nové nástroje, založené na komplexním řešení rozvoje
metropolitních, ale i venkovských regionů.

Klíčová slova:
evropské fondy, strukturální politika, integrované přístupy, regionální politika, rozvoj měst

Abstract:
Enlargement of the European Union has led to a gradual widening of the gap between
European regions, which in turn could pose a threat to the successful implementation of the
internal market and common currency projects. At the end of the 1980´s, the EU has
reformed and strengthened its cohesion policy, which became the largest expenditure item in
the EU budget. At the same time, there was also growing awareness of the role of cities as
poles of development. Subsequently, integrated approaches were defined to ensure the
territorial, social and economic cohesion of cities and urban regions. In the Czech context,
integrated approaches to urban development were defined more than a decade later in
relation to the possibility of subsidies from the European funds. In 2008, integrated urban
development plans became the pilot use of such integrated approaches in the Czech
Republic. These plans concentrated financial resources to specific urban zones defined as
problematic based on criteria set by the European Commission. Despite the success of these
plans, there were several weaknesses limiting the effective integration of development
approaches. In the starting programming period, new comprehensive tools for urban and
rural development were designed, taking previous experiences into account.

Key words:
european funds, cohesion policy, integrated approaches, regional policy, urban development
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Úvod
Regionální politika v evropském i českém kontextu vykazují některé shodné rysy ve
svém historickém vývoji. V obou případech byla regionální politika v počáteční fázi značně
přehlíženou součástí celkového politického rámce, ale postupně se ukázala její důležitost
a narůstal její význam. V evropském kontextu dnes tzv. kohezní politika představuje
nejdůležitější evropskou politiku, tvořící více než třetinu evropského rozpočtu. Podobně
i v českém prostředí je stále větší důraz kladen na regionální dimenzi rozvoje, na pečlivou
přípravu a realizaci regionálních rozvojových strategií a v neposlední řadě na provázanost
a spolupráci mezi jednotlivými aktéry, kteří se v regionálním rozvoji angažují. Právě to
můžeme označit za jednu z největších změn v české regionální politice posledních let: snahu
o komplementaritu a synergii mezi evropskými, národními, regionálními a lokálními
aktivitami. Neopominutelnou součástí české regionální politiky se tak v posledním desetiletí
staly i evropské fondy. Svou primární roli samozřejmě sehrávají v rovině finanční: v období
2007 až 2013 měla České republika k dispozici 26,7 mld. eur, v novém období 2014 až 2020
půjde o 20,5 mld. eur (pro snadnější srovnání se jedná o částku v cenách roku 2011, kdy
začala jednání o novém víceletém finančním rámci, v aktuálních běžných cenách by šlo asi
o 23 mld. eur). Celkem tak v průběhu čtrnácti let může Česká republika z evropských fondů
vyčerpat částku přesahující bilion korun, která samozřejmě představuje obrovský rozvojový
potenciál. Současně ale evropské fondy plní i další funkci: na rozdíl od osmdesátých let již
dnes členské státy nemohou čerpat dotace na libovolné ad hoc projekty, ale na začátku
každého období musí pečlivě připravit rámec pro čerpání dotací, zohledňující národní
rozvojové priority a současně reflektující priority stanovené na evropské úrovni. Evropské
fondy tak nepřímo podporují a posilují střednědobé strategické plánování na národní úrovni,
které ve výsledku (pozitivně) ovlivňuje i samotnou českou regionální politiku. Propojení
evropské a národní regionální politiky také umožňuje snadný přenos a aplikaci evropských
příkladů best practice. Jedním z příkladů uplynulého období je i pilotní testování
integrovaných přístupů k rozvoji území. V novém období přitom integrované přístupy budou
hrát v čerpání evropských fondů mnohem větší roli.

Vývoj evropské regionální politiky
Evropské hospodářské společenství zmiňuje regionální dimenzi již v zakládajících
Římských smlouvách. V úvodu Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství
se hovoří o snaze členských států „posílit jednotu hospodářství svých zemí a zajistit jejich
harmonický rozvoj zmenšováním rozdílů mezi jednotlivými regiony a odstraněním zaostalosti
nejvíce znevýhodněných regionů“. Rozdíly mezi regiony v zemích původní šestky však byly
poměrně malé, výjimku představoval jih Itálie a jihozápad Francie. V obou případech se
jednalo o chudší zemědělské regiony, k jejichž rozvoji mělo dojít v rámci společné
zemědělské politiky pomocí Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství.
Jeho vzniku předcházelo již v roce 1957 založení Evropského sociálního fondu (ESF), jehož
cílem bylo „zlepšit možnosti zaměstnávání pracovníků a přispět ke zvýšení jejich životní
úrovně“. Evropská regionální politika nicméně nabírá na dynamice až v roce 1975, kdy byl
založen Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) určený na financování rozvoje
infrastruktury zaostalých regionů. Vznik ERDF byl reakcí na ekonomický vývoj v Evropě
a první vlnu rozšíření EHS. Ekonomická část souvisela s pádem bretton-woodského
měnového systému navázaného na hodnotu zlata a s prvním ropným šokem, které vedly
k celkovému zpomalení evropských ekonomik. Stagnace se pak nejvíce projevila na
„strukturálně“ znevýhodněných regionech, tedy především v zemědělské jižní Itálii, která
navíc byla geograficky izolována od centra evropské integrace, ve starých průmyslových
a těžařských oblastech na severu Anglie nebo na severozápadě Francie a v odlehlých
regionech Irska. Rozvojový potenciál těchto oblastí výrazně zaostával za oblastmi, jejichž
ekonomika byla založena na lehkém průmyslu a službách. Hlavní roli v rozvoji regionální
politiky sehrála Velká Británie. Ta se po svém vstupu v roce 1973 stala čistým plátcem do
evropského rozpočtu a v určitých ohledech byla vůči svým partnerům znevýhodněna.
Jednalo se například o odvádění části DPH do evropského rozpočtu: Británie musela platit
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i za položky, na něž DPH vůbec neuplatňovala (potraviny, knihy…), a ve výsledku tak platila
procentuálně nejvyšší podíl vybrané DPH ze všech členů. Podobně tomu bylo i s platbami
cel, Británie více než polovinu svého zahraničního obchodu realizovala se zeměmi
společenství Commonwealth, nikoliv s ostatními zeměmi EHS. Protihodnotu ze společné
zemědělské politiky, která tvořila největší položku na výdajové straně rozpočtu, naopak
vzhledem k rozsahu svého zemědělství téměř nedostávala. Založení ERDF tak mělo být
určitou formou kompenzace.
V polovině 80. let ale bylo zřejmé, že regionální politika bude muset projít velkou
reformou. Po přístupu Řecka (1981), Španělska a Portugalska (1986) se totiž výrazně
rozevřely nůžky mezi jádrovými a periferními regiony v Evropě a všechny nové členské státy
se začaly hlásit o svůj finanční podíl. Reforma měla úzkou vazbu na přijetí Jednotného
evropského aktu, který vstoupil v platnost od července 1987. Akt zahájil dynamický vývoj
následujících let, který byl završen spuštěním společného trhu k 1. lednu 1993. A právě
kohezní politika, či také politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti (termíny kohezní
politika, strukturální politika a regionální politika lze v kontextu současné EU chápat jako
synonyma), zacílená na snížení a postupné odstranění regionálních a socioekonomických
rozdílů, byla tím, co mělo přesvědčit a co přesvědčilo chudší jihoevropské státy v podpoře
budování společného trhu. Aby ale kohezní politika vůbec dávala smysl, bylo nutno výrazně
zvýšit objem prostředků určených na tuto agendu. V roce 1988 proto Evropská komise přijala
tzv. první Delorsův balíček, pojmenovaný po tehdejším předsedovi komise, který přinesl
zásadní reformu celého evropského rozpočtu. Byly zvýšeny odvody států do evropského
rozpočtu, byl zaveden víceletý finanční rámec pro lepší plánování řízení evropských financí a
výrazně byl zvýšen podíl strukturálních fondů na evropském rozpočtu. Zatímco v průběhu
osmé dekády tvořily fondy necelou desetinu rozpočtu, po přijetí balíčku jejich podíl vzrostl na
čtvrtinu a staly se druhou největší položkou rozpočtu po zemědělské politice. Smlouva o
Evropské unii potvrdila dosavadní trend ve zvýšeném důrazu na regionální dimenzi
evropského rozvoje. Podle článku 2 usiluje EU o udržitelný rozvoj Evropy a podporuje
hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. Bylo zřejmé,
že správné fungování jednotného trhu a budoucí společné měny vyžaduje srovnání rozdílů
mezi evropskými regiony. V prosinci 1992 byl přijat tzv. druhý Delorsův balíček, kterým došlo
k další reformě evropského rozpočtu. Víceletý finanční rámec byl rozšířen z původních pěti
let na sedmiletý. Došlo také k navýšení finančních prostředků určených na strukturální
politiku na dvojnásobek. Její podíl na evropském rozpočtu se tak zvýšil na více než třetinu
a kohezní politika následně vystřídala zemědělství na pozici největší evropské politiky.

Integrované přístupy k rozvoji
Integrované přístupy k rozvoji úzce souvisejí s evropskou strukturální politikou.
Rozšíření Evropské unie v sedmé a osmé dekádě výrazně zvýšilo rozdíly mezi jednotlivými
evropskými regiony, což nakonec vedlo k již zmíněné zásadní reformě evropské regionální
politiky. Ta s sebou ale nesla nejen zvýšení prostředků na podporu rozvoje méně rozvinutých
regionů, ale také zpřísnění pravidel pro čerpání fondů. Snahou Evropské komise bylo
podřídit celý dotační proces většímu dohledu centrálních institucí, a to přijetím čtyř
základních principů kohezní politiky. Prvním principem se stalo programování. Zatímco
doposud měl každý stát vyčleněn určitý objem financí na své projekty, o nichž rozhodoval dle
své libovůle, nově měly být projekty realizovány v rámci předem definovaných víceletých
operačních programů. S tím pak souvisí princip koncentrace, tedy užší zaměření kohezní
politiky na řešení zásadních strukturálních problémů Evropy. Bylo definováno pět hlavních
cílů kohezní politiky, později byl přidán šestý, od roku 2007 jsou cíle již jen tři. Cíl
1 Konvergence je zaměřen na podporu regionů s nižší ekonomickou výkonností, jejichž
hrubý domácí produkt je nižší než 75 % evropského průměru. Cíl 2 Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost podporuje inovace, znalostní společnost, ochranu
životního prostředí a investice do lidských zdrojů. Cíl 3 Evropská územní spolupráce
podporuje přeshraniční spolupráci při řešení společných problémů. Třetím principem je
adicionalita – tedy že evropské fondy se měly stát pouze doplňkem domácích investic, nikoliv
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jejich náhražkou. Každý členský stát se tak musel zavázat udržovat své vlastní domácí
investice na určité úrovni bez ohledu na evropské dotace. Posledním principem je spoluúčast
založená na spolupráci institucí na evropské, národní a lokální úrovni.
Právě zmíněné principy programování, koncentrace a spoluúčasti jsou klíčové pro
rozvoj integrovaných přístupů k rozvoji. Ty se objevují na začátku devadesátých let
v Maastrichtské a později v Amsterodamské smlouvě, jsou rozpracovány v dalších dílčích
dokumentech z oblasti urbánní politiky a udržitelného rozvoje (Lipská charta, Toledská
deklarace, Göteborská strategie) a jsou zmíněny také v Lisabonské smlouvě a strategii
Evropa 2020.
Integrovaný přístup má tři dimenze: zaprvé, koordinaci hospodářských strategií
a příslušných veřejných politik při řešení tří základních prvků městské obnovy: společnosti
(bydlení, zaměstnanost, vzdělání, sociální oblast), hospodářství a životního prostředí.
Druhou dimenzí je integrace územních strategií, tedy uvědomění si charakteristiky daného
místa a jeho vazeb na region jako funkční celek v rámci národních hranic i přes hranice. Třetí
dimenzí je pak spolupráce veřejného, soukromého a dobrovolnického sektoru. Maximální
účinnosti této třídimenzionální koordinace pak lze dosáhnout právě na regionální a místní
úrovni, která umožní reflektovat místní specifika.
Integrovaný přístup se osvědčil zejména v městském kontextu. Města jsou motorem
růstu celých regionů, a pokud chtějí využít příležitostí, musí najít řešení svých vnitřních
problémů, případně problémů svého blízkého okolí. Pilotní městské projekty byly realizovány
již od roku 1989, v roce 1994 na ně navázala iniciativa URBAN, která se v dalších obdobích
dočkala několika pokračování (URBAN II, URBACT I-III). Cíl iniciativy je definován jako
podpora inovačních strategií a výměna zkušeností pro udržitelnou ekonomickou a sociální
regeneraci městských oblastí. Tomuto cíli odpovídá i rozdělení programu URBACT II (2007
až 2013) na dvě tematické prioritní osy: prioritní osa „města jako póly růstu“ podporuje
podnikání, inovace a znalostní ekonomiku a investice do zaměstnanosti a lidského kapitálu;
prioritní osa „atraktivní a soudržná města“ podporuje rozvoj deprivovaných částí města,
sociální začleňování, investice do ochrany životního prostředí a plánování výstavby. Je tedy
zřejmé, že rozvoj měst je zde chápán jako kombinace tvrdých (infrastrukturních) a měkkých
(sociálních) projektů, jejichž cílem je zajistit územní, sociální i ekonomickou soudržnost měst
a městských regionů.

Regionální politika a integrované přístupy v českém kontextu
Česká regionální politika si stejně jako ta evropská prošla v uplynulém čtvrtstoletí
dynamickým vývojem. V komunistickém Československu regionální politika v podstatě
neexistovala, stát tlačil všemi prostředky na vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými regiony,
byť se jednalo o nákladný a nepříliš efektivní proces. Po roce 1989 tento tlak státu ustal
a následující politické a ekonomické změny vedly k poměrně rychlému rozevírání nůžek mezi
jednotlivými regiony. Na jedné straně stály rychle se rozvíjející regiony založené na službách
(zejména Praha), na druhé straně regiony výrazně postižené úpadkem zejména těžkého
průmyslu (severní Čechy, severní Morava). Přesto, v první etapě polistopadového vývoje
české vlády nevěnovaly regionální politice přílišnou pozornost. Není to nicméně až tak
překvapivé, s ohledem na dosavadní nezkušenost s regionální politikou a zejména
s ohledem na nutnost řešit jiné aktuální „velké“ problémy typu rozdělení Československa,
politická a ekonomická transformace, privatizace, přesměrování zahraničního obchodu nebo
přístupová jednání s Evropskou unií. Zásady regionální politiky vlády ČR z roku 1992 se
snažily o podporu ekonomického rozvoje regionů prostřednictvím pobídek pro malé a střední
podniky, nelze však ještě hovořit o regionální politice v pravém smyslu. V roce 1994 vláda
zaměřila speciální pozornost na některé okresy nejvíce postižené strukturálními změnami,
které vedly k vysoké nezaměstnanosti, ani v tomto případě ale nelze hovořit o koncepční a
strategické regionální politice. Prvním institucionálním krokem vpřed bylo založení
Ministerstva pro místní rozvoj v roce 1996 a jeho příspěvkové organizace Centra pro
regionální rozvoj o rok později, následovala reforma veřejné správy a založení krajů v roce
2000. Aktualizované zásady z roku 1998 poprvé hovoří o nutnosti koncepční činnosti státu
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a substátních orgánů v regionální politice. Tento nový přístup pak dále rozpracovává Zákon
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, na jehož základě byla téhož roku přijata
Strategie regionálního rozvoje na roky 2000 až 2006. Strategie tedy koreluje s evropským
sedmiletým finančním rámcem, což jasně odkazuje na výrazný vliv Evropské unie
a přístupových jednání na formování české regionální politiky.
Strategie 2000-2006 byla zaměřena spíše ekonomicky na celkové snižování disparit
mezi regiony, v jednotlivých dílčích opatřeních se nicméně objevuje i sociální aspekt
regionálního rozvoje. Jedním ze strategických cílů je prevence sociálního vylučování
a negativních sociálních jevů v regionech. V nové Strategii regionálního rozvoje z roku 2007
je již patrný posun a větší důraz na lidský faktor při regionálním rozvoji. Zvláštní pozornosti
se dostává i městům, která jsou označena za póly rozvoje v regionech. Za specifický
problém měst je označeno komplexní řešení problematiky bydlení včetně regenerace
panelových sídlišť, s důrazem na eliminaci devastace obytného prostředí a nežádoucí změny
sociální struktury obyvatelstva. Závěry strategie reflektuje také Národní rozvojový plán České
republiky 2007-2013, podle nějž jsou velká města tahouny rozvoje a růstu regionu.
V podobném duchu pak navazuje i nová Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 20142020. Jedním z bodů analytické části strategie je i téma sociální exkluze, která je vnímána
jako jeden z největších současných sociálních problémů země. Exkluze má nejen své
sociální, ale také prostorové souvislosti v podobě vzniku sociálně vyloučených lokalit, v nichž
se kumulují sociálně patologické jevy – a to přesto, že v celkovém pohledu se při časovém
srovnání ukazatele bydlení postupně zlepšují a kvalita bytového fondu roste. Pro sociálně
vyloučené lokality ale tento trend neplatí a lokality pak získávají negativní mediální obraz,
který prohlubuje negativní vztah majoritní společnosti vůči obyvatelům těchto lokalit a může
vést až k sociální a etnickým nepokojům (viz případy ze Šluknovska, Českých Budějovic,
Duchcova ad.). V návrhové části strategie je uvedeno celkem devět jejích hlavních cílů
v dělení na cíle růstové, vyrovnávací, preventivní a institucionální. Jedním ze tří
vyrovnávacích cílů zaměřených na zmírnění prohlubování negativních regionálních rozdílů je
právě zkvalitnění sociálního prostředí urbanizovaných oblastí. Uvedené cíle a opatření mají
vazbu mimo jiné také na vymezení jedenácti tematických cílů kohezní politiky pro nové
programovací období, kam patří také podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.
V implementační části strategie jsou poté rozebírány integrované přístupy jako vhodný
nástroj pro realizaci regionální politiky. Strategie předjímá pro nejbližší roky značné
rozpočtové úspory a spíše stagnaci či pozvolný ekonomický růst EU, potažmo ČR, z čehož
pak vyplývá nutnost koncentrovaného zacílení dostupných prostředků a významnější využití
synergicky působících integrovaných přístupů ve srovnání s dosavadní implementací.
Integrované přístupy podle Strategie představují zvláštní nástroj pro uplatnění regionální
dimenze, kterým lze dosáhnout vyšší kvality strategického plánování a řízení a efektivnějšího
vynakládání finančních prostředků. Základním principem uplatnění integrovaných přístupů je
z pohledu Strategie věcná (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové
intervence), územní (realizace intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojeném
území) a časová (realisticky připravený harmonogram a časové a věcné sladění
předpokládaných intervencí) provázanost intervencí realizovaná na základě kvalitní strategie
rozvoje území.

Integrované plány rozvoje měst
Jedním z nástrojů, jak eliminovat hrozbu vzniku sociálně vyloučených lokalit na českých
sídlištích, se v souladu se strategickými dokumenty staly tzv. Integrované plány rozvoje měst
(IPRM), které vznikly v návaznosti na možnosti čerpání evropských dotací v programovacím
období 2007-2013. IPRM je definován jako základní koordinační rámec navazující na
celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových
oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím
období 2007-2013. Jedná se o soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které
jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech.
Financování IPRM je možné ze dvou zdrojů – z Integrovaného operačního programu (IOP)
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se jedná o koncentraci podpory do vybrané zóny města, v případě regionálních operačních
programů (ROP) může být podpora koncentrována buď územně, nebo tematicky (např. do
rozvoje dopravy). Smyslem integrovaného přístupu k plánování je spojit sociální,
ekonomickou, environmentální a prostorovou dimenzi rozvoje města, jedině toto komplexní
pojetí umožní reagovat na výzvy současného světa. Řešení problematiky českých sídlišť
vyžaduje nejen realizaci tvrdých projektů zaměřených na investice do infrastruktury, ale také
paralelní měkké projekty zaměřené na sociální, kulturní a vzdělávací oblast, které se pokusí
změnit subjektivní vzorce chování, a to na obou stranách pomyslné barikády sociálního
vyloučení.
Projekty realizované v rámci IPRM jsou kromě IOP a ROP financované doplňkově také
z dalších tematických operačních programů (Životní prostředí, Lidské zdroje a zaměstnanost,
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Podnikání a inovace). Projekty na zlepšení bytového
fondu a celkového prostředí sídlišť jsou tak doplněny o další projekty v oblasti vzdělávání,
řešení nezaměstnanosti, prevence kriminality nebo také třeba projekty na snížení
energetické náročnosti školních budov. Smysl IPRM je v tom, že jednotlivé aktivity na sebe
navazují a dochází tak k významnému synergickému efektu, který pomůže při řešení
nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového
potenciálu měst.
Problematika bydlení je primárně řešena z programu IOP. Zatímco čerpání dotací
v rámci ROP bylo určeno pro města nad 50 tisíc obyvatel, v programu IOP, oblasti intervence
5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“ je podpora určena již pro města nad
20 tisíc obyvatel. Výzva na podávání žádostí o schválení IPRM byla ze strany Ministerstva
pro místní rozvoj ČR vypsána v srpnu 2008, z 62 potenciálních příjemců bylo podáno
41 žádostí o IPRM, které byly schváleny a byly jim přiděleny finanční prostředky v rozmezí
od 50 do 180 mil. Kč. V metodickém pokynu byly stanoveny základní podmínky pro realizaci
IPRM:
• jeho zpracovatelem a realizátorem musí být samotné město
• IPRM musí navazovat na strategické a rozvojové dokumenty města, resp. kraje a ČR
• ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace musí být do IPRM zapojena
veřejnost
• vybraná rozvojová zóna města splňuje stanovená kritéria.
Tato kritéria byla pro IOP v souladu s nařízením Evropské komise č. 1828/2006, článku
47 definována následovně:
• vysoká míra chudoby a vyloučení
• vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti
• neuspokojivý demografický vývoj
• nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet
studentů, kteří předčasně opouštějí školu
• vysoká úroveň kriminality a delikvence
• obzvláště znečištěné životní prostředí
• nízká míra hospodářské aktivity
• velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků
• poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí
• vysoká energetická náročnost budov.
Oblast vybraná jako zóna pro realizaci IPRM musí splňovat nejméně tři tato kritéria, měřená
poměrově ve vztahu k městu jako celku, a musí zahrnovat nejméně 500 bytových jednotek.
Na oblast intervence 5.2 bylo v IOP vyčleněno přes 192 mil. EUR (podle aktuálního
kurzu asi pět a čtvrt miliardy korun), z toho 60 % na revitalizace veřejných prostranství
a 40 % na regeneraci bytových domů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v květnu
2009 tzv. „kontinuální výzvu“ na podávání žádostí, v jejím rámci si pak jednotlivá města

754

Obsah / Contents

vypisovala své vlastní výzvy na podávání projektů. Cílem podpory bylo zvýšit kvalitu života
obyvatel českých sídlišť, zabránit hrozícímu sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných
rodin a zamezit vzniku takzvaných sociálních ghett na sídlištích s vyšší koncentrací těchto
skupin.
Projekty bylo možné předkládat celkem do tří aktivit: revitalizace veřejných prostranství,
regenerace bytových domů a pilotní projekty v romských komunitách. Projekty na revitalizaci
veřejných prostranství zahrnují mimo jiné výsadbu a obnovu veřejné zeleně, obnovu
městského mobiliáře, výstavbu a rekonstrukci chodníků a cyklistických stezek, realizaci
technické infrastruktury nebo budování rekreačních ploch a dětských hřišť. Oprávněnými
žadateli pro tyto projekty jsou obce, které mohou získat z evropských fondů podporu ve výši
85 procent nákladů projektu. Do srpna 2014 bylo přijato 269 projektových žádostí se
způsobilými výdaji téměř 4 miliardy korun, další žádosti je možné ještě podávat.
Projekty na regeneraci bytových domů zahrnují mimo jiné zateplení domů, opravy
nosných konstrukcí, sanaci základů, rekonstrukci technického vybavení domů, modernizaci
lodžií a balkonů a zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.
O dotaci mohou žádat vlastníci bytových domů, tedy obce, bytová družstva, společenství
vlastníků jednotek a další právnické a fyzické osoby vlastnící bytové domy. Podpora může
dosáhnout výše maximálně 40 procent nákladů projektu pro všechny regiony NUTS 2 vyjma
Jihozápadu, kde je maximální podpora ve výši 30 procent (plus případné bonifikace pro malé
a střední podniky až 20 %). Tato aktivita již byla na podzim 2013 ukončena. Stále probíhá
realizace již schválených projektů, ale o dotace na projekty nové již není možno žádat. V této
aktivitě bylo podáno 1198 projektových žádostí s celkovými způsobilými výdaji přes
6,5 miliardy korun.
Pilotní projekty jsou zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním
vyloučením. Zahrnují jak aktivity na revitalizaci veřejných prostranství, tak na regeneraci
bytových domů, které navíc propojují s dalšími aktivitami financovanými z IOP v rámci oblasti
podpory „Služby v oblasti sociální integrace“ nebo z operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (sociální začleňování, komunitní péče, podpora vzdělávání, snižování
nezaměstnanosti, kriminality a drogových závislostí a další). Pro pilotní projekty bylo na
základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vytipováno šestnáct měst, nakonec
jsou realizovány v Brně, Kladně, Mostu, Orlové, Ostravě a Přerově.
Aktuální stav čerpání do června 2014 je příznivý: z 1364 schválených projektových
žádostí bylo 1132 projektů již ukončeno, vyčerpáno a proplaceno je téměř 70 % alokace
určené na tuto oblast podpory. Vysoký počet příjemců a úspěšně realizovaných projektů
svědčí o značné potřebě tohoto typu podpory. Ve většině měst poptávka vysoce přesahovala
nabídku a přidělené finanční prostředky byly zcela pokryty schválenými projekty. Výsledek již
nyní výrazně převyšuje stanovené výstupní indikátory, které jsou 20 000 zregenerovaných
bytů a 4 mil. m2 revitalizovaného území na sídlištních prostranstvích. Vzhledem k úspěchu je
tento typ podpory navržen i pro nové programovací období, konkrétně v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 2.5 „Snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení“. Podpora bude tentokráte určena pro celé území ČR vyjma
Prahy, bude ale poskytována zejména formou zvýhodněných úvěrů. Pilotní testování těchto
úvěrů probíhá již v letošním roce v programu JESSICA, kde mohou vlastníci domů v zónách
IPRM stále čerpat úvěry z dostupných volných prostředků.

Integrované nástroje pro nové období
Integrované plány rozvoje měst byly prvním pilotním pokusem o použití integrovaných
nástrojů v českém prostředí. Došlo k propojení různorodých, přesto provázaných aktivit jako
vzdělávání, výzkum a vývoj, sociální integrace, rozvoj podnikání, životní prostředí nebo
řešení bydlení a veřejných prostor. Pozitivní stránkou IPRM je důraz na strategické
plánování a hledání synergických efektů různých rozvojových nástrojů, rozvoj partnerství
veřejné, soukromé a občanské sféry, investice do infrastruktury. Na druhé straně ale nelze
nevnímat negativní stránky pilotních projektů, zejména velmi omezené zaměření strategií na
jednu konkrétní zóna města, bez přímé vazby na další části města a městské zázemí. Tento
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přístup samozřejmě výrazně omezil prostorovou dimenzi integrace. Jako slabší místo IPRM
se ukázala i značná koncentrace aktivit na IOP/ROP a jejich menší provázanost s ostatními
operačními programy. Například i z důvodu málo účinné bonifikace projektů IPRM v těchto
dalších programech. Z celkového pohledu bylo problematické i nastavení řízení projektů
IPRM s nepříliš silnou vazbou mezi městem jako zpracovatelem a realizátorem plánu
a MMR jako řídicím orgánem programu. Mezi jednotlivými městy tak byly velmi rozdílné
podmínky a přístupy k realizaci IPRM. V neposlední řadě je třeba upozornit na malou
flexibilitu při realizaci IPRM, které musely být realizovány v původní podobě předložené na
MMR, přitom nastupující recese a hospodářská krize mohly výrazným způsobem změnit
priority města. Ty ale nemohly být do realizace IPRM promítnuty.
IPRM přesto ukázaly cestu, jakým směrem by se integrované přístupy mohly ubírat.
V novém programovacím období 2014-2020 budou realizovány v Integrovaném regionálním
operačním programu (IROP). Oproti současnému období by se mělo jednat již o skutečné
integrované přístupy, zahrnující do širokého rámce problematiku rozvoje měst, jejich
metropolitních území, ale i venkovských oblastí. Evropská unie definuje dva typy
integrovaných přístupů: integrované územní investice (ITI) a komunitně vedené strategie
místního rozvoje (CLLD). CLLD budou realizovány prostřednictvím místních akčních skupin
ve venkovských oblastech. Principy CLLD byly v České republice uplatněny již
u předvstupního nástroje SAPARD, v programu LEADER a v Programu rozvoje venkova.
V novém období budou tyto strategie zaměřeny zejména na řešení vysoké nezaměstnanosti
ve venkovských oblastech, podporu rozvoje lokální ekonomiky a podnikatelských příležitostí,
zvýšení funkční vybavenosti venkova a kvality a dostupnosti služeb, realizaci pozemkových
úprav, regenerace brownfieldů či recyklaci odpadu. Naproti tomu ITI budou realizovány
v sedmi funkčně vymezených metropolitních oblastech s více než 300 tisíci obyvateli: města
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a aglomerace Hradec Králové s Pardubicemi, Ústí nad Labem
s Chomutovem a Olomouc s Prostějovem a Přerovem. Mezi hlavní témata metropolitních
oblastí patří doprava, vzdělávání a zaměstnanost, výzkum a jeho aplikace do praxe, životní
prostředí, technická infrastruktura, veřejné služby. ITI budou více zaměřeny na velké
strategické projekty s významným dopadem pro řešená území. Mimo tyto dva typy je
v programu IROP navržen ještě třetí typ integrovaného nástroje, integrované plány rozvoje
území (IPRÚ) pro rozvoj regionálních center a jejich zázemí. Konkrétně se bude jednat
o zbylá krajská města (Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Zlín, Liberec) a ve středních
Čechách o Mladou Boleslav, prioritou bude dobudování chybějící infrastruktury.

Shrnutí:
Rozšiřování Evropské unie v sedmdesátých a zejména v osmdesátých letech vedlo
k postupnému rozevírání nůžek mezi jednotlivými evropskými regiony, což následně mohlo
představovat ohrožení pro úspěšnou realizaci a následné fungování jednotného evropského
vnitřního trhu a společné měny. Na konci osmdesátých let proto EU přistoupila k reformě
a posílení strukturální politiky, jejímž cílem bylo vyrovnávat rozdíly mezi regiony a zvýšit
územní, sociální a hospodářskou soudržnost EU. Důležitost tohoto úkolu ještě více vzrostla
po tzv. východním rozšíření v roce 2004 a přistoupení zemí bývalého východního bloku.
Strukturální politika tak vystřídala zemědělskou politiku na pozici největší výdajové položky
evropského rozpočtu.
Od počátku devadesátých let také dochází k uvědomění si role měst jako pólů rozvoje
a k nutnosti zaměřit regionální politiku i směrem na města. Konkrétním výstupem pak bylo
definování integrovaných přístupů, jejichž cílem je zajistit územní, sociální a ekonomickou
soudržnost měst a městských regionů. Cílem integrovaných přístupů je koordinovat veřejné
politiky při řešení sociálních, hospodářských a environmentálních problémů měst.
Integrované přístupy se ale nezaměřují jen na města samotná, jejich dalším cílem je podpořit
uvědomění si charakteristiky daného místa a jeho vazeb na region jako funkční celek v rámci
národních hranic i přes hranice. Posledním aspektem integrovaných přístupů je pak
spolupráce veřejného, soukromého a občanského sektoru při řešení problémů metropolitních
regionů.
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V českém kontextu se integrované přístupy k rozvoji měst rozvíjejí až ve vazbě na
možnost čerpání dotací z evropských fondů. Pilotním využitím se v roce 2008 staly
Integrované plány rozvoje měst (IPRM), které byly založeny na koncentraci finančních
prostředků na rozvoj konkrétní zóny města definované na základě předem stanovených
kritérií jako problémové. Obvykle se jednalo o panelová sídliště na okrajích měst, často
izolovaná od centra, v řadě měst se ale naopak jako nejvíce problémové ukázaly
zastarávající čtvrtě v širších centrech. V Integrovaném operačním programu bylo na realizaci
IPRM vyčleněno přes pět miliard korun, do srpna 2014 bylo podáno 1467 projektových
žádostí, z nichž 1364 bylo schváleno a 1132 již realizováno. I přes úspěšné čerpání ale
IPRM měly řadu slabých míst, které omezovaly skutečnou integraci rozvojových přístupů.
Omezením bylo zejména zaměření strategií na jednu konkrétní zóna města, bez přímé vazby
na další části města a městské zázemí, a menší provázanost IPRM s ostatními operačními
programy. Na základě současných zkušeností jsou proto v novém období navrženy nové
nástroje, založené na komplexním řešení rozvoje metropolitních, ale i venkovských regionů.
Integrované územní investice (ITI) budou zaměřeny na velké strategické projekty
s významným dopadem pro řešená metropolitní území. Naproti tomu Integrované plány
rozvoje území (IPRÚ) budou podporovat dobudování chybějící infrastruktury v ostatních
regionálních centrech. Komunitně vedené strategie místního rozvoje (CLLD) pak budou
realizovány prostřednictvím místních akčních skupin ve venkovských oblastech.
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Spolupráce strategického managementu obcí
v Jihočeském kraji
Cooperation of strategic management in South Bohemia
municipalities
Petr Řehoř

Abstrakt:
Spolupráce obcí je z hlediska strategického managementu obcí osvědčenou cestou
ke zlepšování životních podmínek obyvatel obce. Vzájemná spolupráce obcí je jedna
z nejdůležitějších věcí, kterou starosta obce podniká. Pokud je starosta aktivní, dokáže z této
spolupráce pro svoji obec vytěžit maximum. Cílem článku je zhodnotit spolupráci
strategického managementu obcí Jihočeského kraje (ČR) a určit možné přínosy této
spolupráce. Pro zjištění primárních dat bylo využito dotazníkové šetření mezi starosty obcí
kraje.

Klíčová slova:
strategický management, spolupráce, obce, rozvoj, přínosy

Abstract:
The cooperation of municipalities is in terms of strategic management a proven way to
improving the living conditions of inhabitants. The mutual cooperation is one of the most
important things that the mayor makes. When the mayor is enabled, he can from this
cooperation to get the best for the municipality. This article deals with evaluating the
cooperation of strategic management in South Bohemia municipalities (Czech Republic) and
identifies the potential benefits of this cooperation. By finding the primary data were used the
questionnaire survey among mayors of the region.

Key words:
strategic management, cooperation, municipalities, development, benefits

Úvod
V současné době jsou na území České republiky převážně malé obce, s počtem
obyvatel menším než 1 000, které nejvíce trpí nedostatkem finančních prostředků. Tento
nedostatek plyne jak z nízkého počtu obyvatel, kteří jsou zdrojem příjmů, tak i z nedostatku
podnikatelských a ostatních subjektů v území, kteří se výrazně podílejí na rozvoji regionu.
Příjmy z rozpočtů u malých obcí mnohdy nepokryjí ani potřebné výdaje obce. Obce si svou
značnou nevýhodu uvědomují, a proto uzavírají mezi sebou různá partnerství a spolupráci.
Se vstupem České republiky do Evropské unie se obcím otevřel nový prostor
pro získávání dalších finančních prostředků. Avšak pro získání těchto zdrojů jsou
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vyžadovány převážně projekty s dopadem na rozšířenou oblast, jako je region, svazek obcí
apod. I to posloužilo k motivaci obcí ke sdružení a spolupráci na celkovém rozvoji regionu.
Úspěšný rozvoj obcí je obvykle výsledkem dlouhodobé a usilovné práce osob
(strategického managementu obce) z daných území a opírá se o zvládnutí koncepčního
strategického řízení a vytvoření prostředí vzájemné spolupráce a podpory. Spolupráce má
význam v otázce regionální energetické otázky, ochrany vodního a lesního hospodářství
i v oblasti výstavby meziobecních komunikací, kdy se obce spojí a tlačí na odpovědné
orgány, aby výstavbu či rekonstrukci provedli. Sdružení obcí dále spolu řeší společnou
kanalizaci, vodovod, dopravu. Principem spolupráce vždy musí být oboustranná výhodnost
a vzájemná důvěra. Dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
mohou obce spolupracovat jen při výkonu samostatné působnosti. Spolupráce obcí se
uskutečňuje na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (Koudelka, Ondruš,
Průcha, 2009), která přesně vymezí konkrétní úkoly, a kterou dojde k založení právnické
osoby.
Účel spolupráce vychází z cílů, jichž chce obec ve svém rozvoji dosáhnout a které není
možné realizovat individuálně. Účelem spolupráce je tedy – vzhledem k cílům obce –
následující:
• celkový rozvoj území,
• rozvoj určitých aspektů území (monotematická spolupráce),
• společný výkon úkolů spadajících do samostatné působnosti (Galvasová, 2007).
Podle Pekové (1997) se při společném zabezpečování veřejných statků několika obcemi
rozloží náklady a zároveň jsou potřebná zařízení lépe využita. Účelem sdružování prostředků
obcí je dosáhnout hospodárnějšího využití prostředků a zároveň i dosáhnout vyššího využití
zařízení produkující veřejné statky pro větší počet spotřebitelů. Je to pragmatická reakce na
finanční situaci obcí danou poměrem vlastních příjmů k dotacím, subvencím a dalším
podporám, které lze získat od dalších institucí za určitých splněných podmínek (Louda,
Grospič, Vostrá, 2006).
Významná forma spolupráce jsou dobrovolné svazky obcí (DSO). Členem svazku
mohou být jen obce. Dobrovolný svazek obcí je právnickou osobou, má svůj rozpočet,
hospodaří s vlastním majetkem, který získal vlastní činností, i s majetkem, který do ně obce
vložily, a dále zůstává v jejich vlastnictví (Provazníková, 2009). Právní úprava DSO se
nalézá v občanském zákoníku a v zákoně o obcích, kde je tento svazek označen
za právnickou osobu se specifickým postavením tzv. zájmového sdružení právnických osob
(Pařízková, 2008).
Založení dobrovolného svazku obcí umožňuje obcím větší možnosti k získání financí pro
rozvoj území. Zároveň jim také dává lepší vyjednávací pozici vůči státním institucím,
krajským úřadům, soukromým podnikatelům, ale i mezinárodním organizacím (Kadeřábková,
Trhlínová, 2008).
Hlavním předmětem činnosti svazku obcí mohou být především společné zájmy, jako
např. činnosti v oblasti sociální péče, školství, kultury, zdravotnictví, životního prostředí,
cestovního ruchu, zabezpečení čistoty obce, problematika odpadového hospodářství, správa
majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, atd. (Čmejrek, Kopřiva, 2011).
Jako synonymum pro dobrovolný svazek obcí je často požíván pojem mikroregion.
Pojem mikroregion správně označuje malé, funkčně vymezené územní, na kterém svazek
obcí působí (Pápol, 2006). Jedná se o spádové území, které využívá princip soudržnosti,
a kde má možnost více obcí propojovat své zájmy a záměry s cílem vymezit a realizovat
žádoucí změny ve všech obcích nebo v části obcích daného území. Mikroregion můžeme
také charakterizovat jako svazek obcí s širším jednoúčelovým zaměřením (Škrabal, 2006).
Existují také přeshraniční možnosti spolupráce. Obce mohou spolupracovat s obcemi
jiných států a být členy mezinárodních sdružení místních orgánů. Tento druh spolupráce je
častý u obcí z hraničních oblastí státu (Provazníková, 2009).
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Pro správnou funkčnost spolupráce je podle Binka (2006) zapotřebí zformulovat
strategii. Každé město či obce, pokud chtějí obstát ve vzájemné konkurenci, potřebují mít
svoji strategii, jak dosáhnout požadovaného rozvoje (Kadeřábková, 2004). Pokud není
přítomen jasný strategický plán, tak se může pozitivní změna v obcích vyskytnout jen
sporadicky (Gantick, Lipe, 2002). Konzultace s veřejností se objevuje jako jeden z hlavních
prvků strategického plánování na obecní úrovni (Kabir, 2007). Pro získání finančních
prostředků z fondů EU si musí obce sestavit strategický plán (Řehoř, 2010). Strategický plán
je vytvořený pro potřebu dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit
ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru území (Hudec,
Urbančíková, 2004).

Cíl a metodika
Cílem článku je zhodnotit spolupráci strategického managementu obcí Jihočeského
kraje (ČR) a určit možné přínosy této spolupráce.
Pro zjištění primárních dat bylo využito dotazníkové šetření. Dotazník pro strategický
management obcí byl distribuován osobně či elektronicky přes e-mail. Za období let 2011 až
2012 se podařilo získat celkem 488 dotazníků z 622 obcí, což představuje zhruba 80 %
zastoupení obcí ve zkoumaném vzorku. Data ze tří otázek z dotazníku byla v rámci tohoto
článku zpracována pomocí statistických metod vhodných pro analýzy kategorizovaných dat,
které jsou součástí statistického programu Statistica.
Byla využita jednorozměrná analýza a analýza závislosti kvalitativních znaků včetně
testu nezávislosti a určení síly závislosti. Pro testování závislosti kategoriálních proměnných
byl v programu Statistica využit lineární model, kde vysvětlovaná proměnná má multinomické
rozdělení. Jako linkující funkce byla použita funkce Logit. V případě, že odpovědi na otázku
byly pouze dvě (ano, ne), byla jako binomická funkce aplikována funkce Probit. Jako test byl
zvolen věrohodnostní test VP typu 3 (McCullagh, Nelder, 1989). Nulová hypotéza H0
nejčastěji v práci uvádí, že rozdíly v odpovědích starostů dle typu obcí jsou nevýznamné.
Pokud je vypočtená hodnota p nižší než stanovená pravděpodobnost chyby 1 druhu α (0,05),
potom nulovou hypotézu zamítáme a můžeme říci, že odpovědi starostů se významně liší.

Výsledky a diskuze
V roce 2012 bylo v Jihočeském kraji celkem 623 samosprávných obcí (53 z nich má
statut města, tj. 8,5 %), což ho zařazuje na 4. místo z hlediska počtu obcí mezi všemi kraji
ČR. Sídelní struktura kraje je poměrně pestrá a roztříštěná, obce mají dále téměř 2000
místních částí. Hustotou obcí na 1000 km2 se řadí až na 11. místo. Kraj se řadí v ČR mezi
kraje s vůbec nejnižší hustotou zalidnění (63 obyvatel na km2), ačkoliv dle rozlohy se nachází
na druhém místě. Hustota zalidnění je vyšší ve vnitrozemí kraje, výrazně nižší je
v příhraničních horských a podhorských oblastech Šumavy a Novohradských hor. Ke konci
roku 2012 v kraji žilo více než 636 tisíc obyvatel, což ho zařazuje na 7. místo v mezikrajském
srovnání. Přibližně 2/3 obyvatel kraje žije ve městech.
Je vaše obec členem nějakého svazku obcí?
V posledních letech je velice rozšířené uzavírání svazků obcí, které přinášejí obrovské
výhody i pro hodně malé obce. Díky těmto svazkům je mnohem snazší realizovat mnohé
rozvojové projekty, získat dotace, cenná je zkušenost i názor, se kterými se podělí každý
člen. V Jihočeském kraji není členem nějakého svazku okolo 7 % obcí. U venkova je to o
5 procentních bodů více než u měst - viz. Tabulka 1. Ostatní obce přikládají význam členství
v nějakém svazku, vidí v něm přínosy a díky této spolupráci se také lépe rozvíjejí. Mezi
členstvím či nečlenstvím a typem obcí nebyla prokázána v odpovědích starostů závislost
(p= 0,4). Z hlediska četnosti odpovědí starostů převažuje členství v jednom seskupení.
Významný podíl má i spolupráce obcí ve 2 svazcích.
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Tab.1: Členství obcí v nějakém svazku obcí v %
Odpovědi
Venkov, n=431
Města, n=48
Ano
92,34
97,92
Ne
7,66
2,08

Celkem, n=479
92,90
7,10

Zdroj: autor

Má tento svazek svůj strategický plán?
Nejvýznamnějším nástrojem spolupráce obcí jsou strategické plány svazku obcí, které
slouží k realizaci společných strategií a zabezpečení potřebných finančních zdrojů. Součástí
strategických plánů bývají projekty, které pomáhají k dosažení cílů svazku, a které by malá
obec samostatně finančně nerealizovala. O 6 procentních bodů více měst (95 %) než venkov
(89 %), které jsou součástí nějakého svazku obcí, uvádí, že tento svazek má svůj strategický
plán – viz. Tabulka 2. Ostatní obce spolupracují ve svazku, který však nemá sepsán
strategický plán rozvoje. V kraji je to kolem 10 % obcí.
I pro testování závislosti mezi typem obcí a tím, zda mají či nemají strategický plán, byl
využit lineární model s binomickým rozdělením. Dle tabulky 3 se nepodařilo prokázat
závislost (p=0,3) mezi faktorem typu obce a závislou proměnou.
Tab. 2: Mají svazky obcí svůj strategický plán? v %
Odpovědi
Venkov, n=340
Města, n=39
Ano
89,12
94,87
Ne
10,88
5,13

Celkem, n=379
89,71
10,29

Zdroj: autor

Tab. 3: Test závislosti mezi typem obcí a sepsaným strategickým plánem
Typ obce
Stupně volnosti
Chí - kvadrát
p
Město, venkov 1
0,875598
0,349410
Zdroj: autor

V čem vidíte přínosy spolupráce obcí?
Každá spolupráce je prospěšná a přínosná, má především pozitivní dopad na rozvoj
obcí a regionu. V oblasti spolupráce strategický management obcí vzájemně hledá společné
postupy a řešení, včetně navazující realizace společných rozvojových projektů uvnitř
mikroregionu. Bez vzájemné spolupráce obcí by nebylo možné zrealizovat tolik projektů,
zabezpečit a uskutečnit naplnění cílů, které by mohly výraznějším způsobem ovlivnit kvalitu
života obyvatel členských obcí, zajistit ekonomickou stabilitu a navázat na společnou
spolupráci (Řehoř, Maliňáková, 2013). Spolupracující svazky obcí mají tím také větší šanci
uspět v grantových a dotačních výběrových řízeních a získat tak větší množství finančních
prostředků na realizaci daných projektů. To je také nejčastěji zmiňovaný přínos dle
172 starostů obcí, který výrazně převyšuje ostatní uváděné výhody spolupráce – viz. Tabulka
4.
Druhým přínosem je to, že starostové obcí si mohou mezi sebou vyměnit znalosti
a zkušenosti, prodiskutovat své problémy a tak snadněji najít cestu k jejich vyřešení. Obce
v rámci konkrétního svazku mohou spolufinancovat určitý projekt, který je ku prospěchu
všem zúčastněným. Rozdělením celkových nákladů pak mohou za kratší časový úsek
zvládnout realizovat větší počet projektů a vyřešit si tak své problémy. A právě třetím často
zmiňovaným přínosem členství je možnost účasti na těchto větších společných projektech,
týkající se např. oblasti čistého životního prostředí, budování moderní infrastruktury, opravy
místních komunikací mezi obcemi. Obce v turisticky atraktivních přírodních oblastech zase
spolupracují při získávání dotací na cyklostezky, zelené autobusy, průvodce, sítě infocenter,
ochranu krajiny.
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Čtvrtým uváděným přínosem spolupráce obcí je vzájemná výměna informací jako
například možnosti získávání dotací nebo vhodné a úspěšné příklady rozvoje z jiných obcí.
Starostové obcí si tak obohacují své znalosti strategického managementu. Pro zajímavost
lze podotknout, že 1/3 obcí (u měst až 2/3) které uvedly, že jsou členem nějakého svazku,
neuvedlo přínos tohoto členství. Dále 3 starostové venkova přímo napsali, že v jejich členství
ve sdružení nevidí žádný přínos.
Pro testování hypotéz byly vyloučeny nulové odpovědi z předchozí tabulky.
Dle vypočtené hodnoty p (0,04), která je menší než 0,05, můžeme zamítnout nulovou
hypotézu. Podařilo se nám prokázat závislost mezi přínosy členství ve svazku a faktorem
typu obcí.
Tab. 1: Přínosy spolupráce s obcemi – četnost výskytu odpovědí
Odpovědi
Venkov, n=437
Města, n=32
Celkem, n=301
Finance, dotace
164
8
172
Výměna zkušeností
66
10
76
Společné řešení projektů
70
4
74
Informovanost
52
2
54
Poradenská činnost
13
0
13
Rozvoj regionu
10
0
10
Bez přínosu
3
0
3
Zdroj: autor

Příklady přínosů spolupráce z obecní praxe
V případě promyšlené meziobecní spolupráce je realizace cílů, pro které byla založena,
přínosem pro dané území a vede ke spokojenosti obyvatel. Příkladem jsou konkrétní přínosy
obci Nebahovy, kterých bylo dosaženo ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí
Prachaticka, jehož je obec členem. Především se jedná o realizaci projektů financovaných
z grantových zdrojů (oprava místních komunikací, střechy požární zbrojnice).
Kubova Huť dlouhodobě spolupracuje se sdružením obcí Horní Vltava- Boubínsko,
například při stavbě Boubínské rozhledny a nyní na zvelebování okolí vesnice.
Obec Smilovy Hory by ráda vybudovala čističku odpadních vod. Tato malá obec by však
na ní jen těžko získala peníze, navíc by jí ani nevyužila. Několik obcí mikroregionu Venkov,
jehož je členem, společně čističku využije a na projekt finance sežene snáze.

Shrnutí:
Spolupráce mezi obcemi zvyšuje konkurenceschopnost. Obce, které se sdružují, se
mohou navzájem motivovat a zároveň čerpat a poučovat se z chyb jednotlivých obcí.
V Jihočeském kraji však není členem nějakého svazku okolo 7 % obcí. Jedná se převážně
o venkovské obce.
Spolupráce mezi obcemi je však nutností, než dobrovolnou volbou. Z finančních důvodů
řeší obce některé regionální problémy společně, důležité jsou i výměny zkušeností
z realizovaných návrhů k řešení možných problémů. Díky spolupráci obcí např. v rámci
mikroregionu lze dosáhnout realizace různých projektů, které by byly pro malou obec
finančně i organizačně příliš náročné. Nejčastějším přínosem je získání finančních
prostředků (dotací) a společné propojení a provázání zájmů a záměrů, akcí, aktivit členských
obcí s cílem dosažení žádoucích změn a rozvoje území.
Každá obec by měla spolupracovat s jinými obcemi (i zahraničními). Tato spolupráce
zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Obce, které se sdružují, se mohou navzájem motivovat
a zároveň čerpat a poučovat se z chyb jednotlivých obcí. Spolupráce mezi obcemi se stává
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spíše nutností, než dobrovolnou volbou. Díky spolupráci obcí lze dosáhnout realizace
různých projektů, které by byly pro malou obec finančně i organizačně příliš náročné.
Okolo 10% obcí, které jsou v nějakém členství, pak nemá sepsaný strategický plán.
Přitom kvalitně sepsaný strategický plán by měl přispět k vytvoření lepší místní
konkurenceschopnosti při řešení konkrétních rozvojových projektů, které umožní ekonomický
a územní rozvoj a přispějí ke zvýšení kvality života občanů obcí.
Příspěvek byl zpracován v rámci grantu GAJU 039/2013/S.
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Druhové spektrum dvoukřídlích a jejich vliv na výnos
česneku kuchyňského v regionálních zemědělských
oblastech
Species Spectrum of Diptera and Their Influence on
Garlic Yield in Regional Agricultural Areas
Eva Sapáková, Hana Šefrová, Pavel Horký, Luděk Hřivna

Abstrakt:
Škůdci česneku kuchyňského byli pozorováni na pěti studijních plochách: Nedakonice
(178 m), Olomouc (241 m), Dolní Němčí (256 m), Suchá Loz (306 m) a Vápenky (484 m)
v letech 2010 až 2012. Výskyt škůdců byl zjištěn na dvou ozimých odrůdách Dukát a Blanin
za použití různých monitorovacích metod. Ve větší početnosti byli zjištěni dva škůdci. Jedním
z nich je květilka cibulová (Delia antiqua Meigen, 1826), která se vyskytovala na všech
studijních plochách po celou dobu výzkumu. Květilka cibulová způsobila průkazně vyšší
infestaci na okraji studijních ploch (32.3 larev) než v jejich středu (16.3 larev). Pro první
výskyt houbomilky česnekové (Suillia univittata von Roser, 1840) je důležitá nejenom
odpolední teplota, ale také teplota v noci, která nesmí klesnout pod 1 °C alespoň tři po sobě
jdoucí dny. Výnos ve všech zemědělských regionech byl ovlivněn infestací těchto škůdců.
Nejvyšší výnos byl dosažen na studijní ploše Vápenky (120 kg per 200 m2) v roce 2010.

Klíčová slova:
Allium sativum, houbomilka česneková, květilka cibulová, výnos, infestace, teplota

Abstract:
Garlic pests have been observed on the following five study plots – Nedakonice (178 m),
Olomouc (241 m), Dolní Němčí (256 m), Suchá Loz (306 m) and Vápenky (484 m) from
2010 to 2012. The occurrence of pests has been found out on winter varieties Dukát and
Blanin using various monitoring methods during the vegetation. Two pest species have been
found in greater abundance, the most important pest was onion maggot (Delia antiqua
Meigen, 1826) occurring in all study plots in all years of the experiment. Onion maggot has
caused significantly greater infestation on the edge study plot (32.3 larvae) than in their
center (16.3 larvae). For the first occurrence of garlic fly (Suillia univittata von Roser, 1840),
the afternoon temperature does not play such a significant role but mainly the temperature at
night, which may not be less than 1 °C, for at least three consecutive days. The yield in all
five agricultural regions was influenced by the infestation of pests. The highest yield was
achieved on study plot Vápenky (120 kg per 200 m2) in 2010.

Key words:
Allium sativum, garlic fly, onion maggot, yield, infestation, temperature
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Introduction
Garlic is considered to be the agricultural commodity having a high potential in the
production and export. This crop is suitable to a small acreage or as part of a larger direct
marketing operation. The yield and quality vary with climate, region, altitude, soil, cultural
practices, pests and diseases, and the variety of garlic. Presently, the majority of garlic is
marketed as a fresh product delivered to markets throughout the year. According to the
report CSO 2013, the market prices are fluctuating according to the current market demand.
Some producers conclude contracts with processing industries to which their commodity is
supplied. Garlic grown in our country, in terms of active substances, is of much higher quality
than the imported one. The imported 4,000 tons of garlic are taken in the Czech Republic
mostly from China, the Netherlands and Spain every year. Chinese garlic has come to our
country about a year after harvest. Chemical treatment to retain its shelf life is overused. The
average annual consumption of garlic per capita is about 0.8 kg in the CR. The consumption
of garlic in the CR is around 7,000 – 8,000 tons annually. In the recent years, Czech growers
have produced only about 700 tons of the crop yearly. The areas concentrated on garlic
planting have been changed in a significant way. In 50th years, there was about 1,200 ha
(1,205 ha in 1958), in 60th years decreased in half (637 ha in 1961), the 90th years increased
to about 1,500 ha (1,514 ha in 1995 – 1999), after 2000 has not exceeded about 70 ha. In
2004, the total area was only 21 ha. Next year in 2005, it was doubled with 49 ha. Then in
2006, it was decreased in 37 ha. The slow increase has occurred since 2010: in 2010, it was
about 67 ha, in 2011, it was about 82 ha and in 2012, it was about 164 ha. Czech growing
areas have doubled thanks to its growing demand for garlic. There is also the increase
of garlic pests with the expansion of garlic cultivation areas. In 2013, professional growers
have harvested from 181 ha 732 tons of garlic according to the Czech Statistical Office
(CSO) which gives an average yield of 4.05 tons per ha. Including last year's income
of private growing, the total of 1,792 tons by the CSO was estimated. Private and
professional growers planted garlic on 368 ha by the CSO. Most damages are caused by
garlic pests in the regions of south-east and central Moravia. The regions have been known
for successful growing of garlic more than 70 years. Currently, the analysis of their biological
cycles and the control possibilities are proved in the three year study. Then in the case study,
the spectrum variability and abundance of dipterous pests and their influence on yield are
carried out in five study plots of central and south-east Moravia from 2010 to 2012.

Materials and Methods
The experiments were carried out on five study plots at different altitudes – in
Nedakonice (178 m s. l.), Olomouc (241 m s. l.), Dolní Němčí (256 m s. l.), Suchá Loz (306
m s. l.) and Vápenky (484 m s. l.) between 2010 – 2012. Currently, the occurrene of diptera
was monitored on wild plants and wild garlic (Allium ursinum L.) in Dolní Němčí, Suchá Loz
and Vápenky. The occurrence of imagines was determined using coloured PVC bowls
(yellow, red, green and blue). Five pieces of each colour bowls filled with 4 % formalin were
located in the distance 1 m2 from each other. Color sticky boards (yellow, white, and blue)
were placed on the edges and across the surface of the study plots. Sticky boards and
coloured bowls were checked from March to July twice a week. To eliminate the possibility
that garlic fly S. univittata is attracted by 4% formalin and the colourless bowl filled with 4 %
formalin were put into the vegetation at the time of the intensive occurrence of garlic fly. The
temperature on the surface of the soil was measured for 24 hours using Datalogger (GAR
195) at all study plots. It recorded the highest afternoon and the lowest night temperature on
the surface of the soil from February to July. The abundance of pests was evaluated using a
four-point scale (Tab. I) in which the density of Suillia univittata imagines was counted on 1
m2 and in 1 bowl. The number of Delia antiqua imagines was done by the same method and
the number of their larvae was counted in 1 garlic bulb. The average yield was taken from
each plot of 200 m2 because the pest monitoring was carried out in the same size of
research plot. The results were processed by analysis of variance followed by testing using
the Tukey test at α = 0.05, Statistica 10.
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Tab. 1: The scale to determine the level of the occurrence of garlic pests by the
number of individuals per 1 m2 / in 1 bowl / in 1 garlic bulb
Level of occurrence

2

The density of 1 m / in 1 bowl / in 1 garlic bulb

1 – without occurrence
2 – weak occurrence
3 – middle occurrence
4 – strong occurrence
Source: Sapáková (2012)

0
less than 10
10 – 20
more than 20

Results and Discussion
Three days with afternoon temperatures above 10 °C and at night above 1 °C
preceeded the first occurrence of imagines at study plots Dolní Němčí, Suchá Loz and
Vápenky in 2010. The range of the first occurrence of garlic fly was eight days (25.3. – 2.4.)
among the study plots. In 2011, three days with afternoon temperature above 10 °C and at
night over 2 °C were before the first occurrence of garlic fly. The range of the first occurrence
was 7 days (31.3. – 7.4.) among the study plots. In 2012, three days with afternoon above 10
°C and night over 2°C were before the first occurrence of garlic fly. The range of the first
occurrence was eight days (19.4. – 27.4.) among the study plots. In neither year, the first
occurrence correlated with the altitude. A statistically significant difference was in the
intensity of occurrence of garlic fly in 2011 between the study plots Olomouc (241 m s. l.)
(14.1 imagines) and Dolní Němčí (256 m s. l.) (23.9 imagines), and between the study plots
Olomouc (14.1 imagines) and Suchá Loz (306 m s. l.) (23.1 imagines). In 2012, a significant
difference was between the study plots Olomouc (5.4 imagines) and Dolní Němčí
(17.6 imagines) and Suchá Loz (17.5 imagines). There was no significant difference in the
occurrence of garlic fly among other study plots. The highest abundance of garlic fly was
significant in 2011 (Fig. 1). SZWEJDA (1994) reported that garlic fly imagines were not able
to fly for long distances. Therefore, they prefer to stay at the edge of growth plots. In our
experiments, the same conclusion was derived at as the sticky boards placed at the edge
of the study plot where there was low or zero degree of occurrence. Conversely, yellow
bowls distributed throughout the study plot were useful for trapping garlic fly imagines.

Fig. 1: Difference in the abundance of imagines of Suillia univittata on study plots
from 2010 to 2012
Source: Sapáková, 2012

767

Obsah / Contents

The highest intensity of occurrence of onion maggot imagines is on the edge of study
plot in the morning and in the afternoon (Fig. 2). The imagines of onion maggot do not
tolerate high temperatures and direct sunlight intensity. Therefore, the imagines are not
active at noon, when there is the highest intensity of sunlight. Their movement is restricted to
the edges of cultivated areas where they can find the shelter quickly. The highest edge effect
has been demonstrated in the first generation of onion maggot because the crops are not in
the appropriate growth stage to provide them the appropriate shelter. The edge effect is
significantly lower for the second and third generation of onion maggot because the crops
are able to provide sufficient protection. HAWKES (1972) found out the significant edge
effect also in green root flies (Delia radicum L., 1758) and its morning and afternoon activity.
HAVUKALA & MILLER (1987) found out that onion maggot females lay their eggs in the
morning and afternoon in the laboratory conditions. Onion maggot females lay their eggs on
base of the plants and young leaves. HARRIS et al. (1987) observed that the female
preferred the young plants at a later growth stage. FINCH et al. (1986) confirmed that the
plants were more resistant to infestation during maturation. MOWRY (1993) reported that
one female could lay from 10 to 30 eggs per plant. ISHIKAWA et al. (1999 ) observed that
one female has laid of 30 eggs. HAUSMANN et al. (1989) found out that 50 larvae may occur
in one plant. WALTER et al. (1996) reported that one larva could damage up to 10 plants per
row. In our three-year experiment, 45 larvae were registered at one plant. This finding
corresponds to the result of HAUSMANN (1989). TAYLOR et al. (2001) reported that onion
maggot could destroy from 20 to 60% of plants. HOFFMANN et al. (2001) reported up to
90% destruction of growth by onion maggot. WALTER et al. (1996) reported that appropriate
protective measures could reduce from 43 to 95% of damage on garlic. A nonwoven can
serve as an effective protection.

Fig. 2: Intensity of infestation by Delia antiqua in peripheral and centre location on
individual study plots from 2010 to 2012
Source: Sapáková (2012)
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Economy of Growing Garlic in Regional Agricultural Areas
In Nedakonice, there was the highest average yield 95 kg per 200 m2 in 2011. The
average consumer price of garlic was 123.82 CZK per kg. The yield was achieved 11,727
CZK per 200 m2. The growing cost was 10,561 CZK per 200 m2. The profit reached 1,166
CZK per 200 m2. However, there was middle level of occurrence of Delia antiqua. In
Olomouc, there was the highest average yield 84 kg per 200 m2 in 2011. The average
consumer price was 123.82 CZK per kg. The yield was achieved 10,401 CZK per 200 m2.
The growing cost was 9,860 CZK per 200 m2. The profit reached 541 CZK per 200 m2. There
was also middle level of occurrence of Delia antiqua and Suillia univittata. In Dolní Němčí,
there was the highest average yield 100 kg per 200 m2 in 2010. The average consumer price
was 111.13 CZK per kg. The yield was achieved 11,113 CZK per 200 m2. The growing cost
was 9,648 CZK per 200 m2. The profit reached 1,465 CZK per 200 m2. There was strong
level of occurrence of Delia antiqua and middle level of occurrence of Suillia univittata. In
Suchá Loz, there was the highest average yield 110 kg per 200 m2 in 2011. The average
consumer price was 123.82 CZK per kg. The yield was achieved 13,620 CZK per 200 m2.
The growing cost was 11,742 CZK per 200 m2. The profit reached 1,878 CZK per 200 m2.
Despite this fact, there was middle level of occurrence of Delia antiqua and a strong level of
occurrence of Suillia univittata. In Vápenky, there was the highest average yield 120 kg per
200 m2 in 2010 (Fig. 7). The average consumer price was 111.13 CZK per kg. The yield was
achieved 13,336 CZK per 200 m2. The growing cost was 10,720 CZK per 200 m2. The profit
reached 2,616 CZK per 200 m2. There was middle occurrence of Delia antiqua and Suillia
univittata.

Conclusion
Dipterous pests of garlic were found out in five study plots – Nedakonice (178 m s. l.),
Olomouc (241 m s. l.), Dolní Němčí (256 m s. l.), Suchá Loz (306 m s. l.) and Vápenky (484
m s. l.) from 2010 to 2012. Garlic fly (Suillia univittata) and onion maggot (Delia antiqua)
were detected in higher abundance. Garlic fly Suillia lurida was found in a low abundance.
The following conclusions can be formulated from the obtained results:
• The first occurrence of garlic fly imagines was found out with the minimum
temperatures 9.6 °C in the afternoon and at night 1 °C. The first occurrence is always
preceeded by at least three consecutive days with afternoon temperatures above
9 °C and the lowest night-time temperatures above 1 °C. It can be summarized that
for the first occurrence, it is important not only afternoon temperature, but above
mentioned the temperature at night which must fall no less than 1°C for at least three
consecutive days.
• Suillia univittata was detected in four study plots (Olomouc, Dolní Němčí, Suchá Loz,
and Vápenky) from 2010 to 2012. In study plot Nedakonice, Suillia univittata was not
found out in any experimental year. It was firstly observed on 25.3. in 2010. The latest
first occurrence was seen on 27.4. in 2012. The range of the first occurrence among
study plots in 2010 was eight days (25.3. – 2.4.), and in 2011 it was 7 days (31.3. –
7.4.) and in 2012 it was eight days (19.4. – 27.4.). In neither year, the first
occurrences correlated with the altitude.
• Intensive laying eggs of onion maggot takes place between 9 – 11 a.m. and 16 – 18
p.m. hours at the edges of the study plot. The highest number of laid eggs was of 28
per one plant in Nedakonice. The development lasted 15 days at 21 °C under
laboratory conditions.
• The yield in all five agricultural regions was influenced by the infestation of Suillia
univittata and Delia antiqua. The highest yield was achieved on study plot (120 kg per
200 m2) in Vápenky in 2010. There is a possibility to have higher yield using suitable
protection against garlic pests. The improvemet of pest protection is the chance for
Czech agriculture to compete with Chinese garlic.
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Summary
Garlic is the agricultural commodity having a high potential in the production and export.
The regions of central and south east Moravia have been known for successful growing of
garlic for more than 70 years. The aim of the three year research was to determine the first
occurrence of Diptera pests of garlic, specify their bionomics, compare their harmfulness on
different garlic varieties, find out the effect of temperature on their life cycle and how their
abundance influences garlic yield in regional agriculture areas traditionally growing garlic
such as southeast and central Moravia. Dipterous pests of garlic were found out in five study
plots – Nedakonice (178 m s. l.), Olomouc (241 m s. l.), Dolní Němčí (256 m s. l.), Suchá Loz
(306 m s. l.) and Vápenky (484 m s. l.) from 2010 to 2012. The range of the first occurrence
of Suillia univittata (von Roser, 1840) among study plots in 2010 was eight days (25.3. –
2.4.), and in 2011 it was 7 days (31.3. – 7.4.) and in 2012 it was eight days (19.4. – 27.4.). In
neither year, the first occurrences correlated with the altitude. There was a significantly
higher infestation of Delia antiqua (Meigen, 1826) on the edge (32.3 larvae) of study plot than
in the middle (16.3 larvae) from 2010 to 2012. The yield in all five agricultural regions was
influenced by the infestation of Suillia univittata and Delia antiqua. The highest yield was
achieved on study plot (120 kg per 200 m2) in Vápenky in 2010. There is a possibility to have
higher yield using suitable protection against garlic pests.
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Bankruptcy and Restructuralization as InsolvencyProblem-Solving for Large, Small-and-Medium Enterprises.
Darina Saxunová
Daniela Nováčková

Abstract:
The European Union supports revival and economic development of SMEs by approving
European Commission Announcement called “Intelligent regulation in the European Union”,
that elaborated objectives for creating and accepting legislative norms, directives,
recommendations of the highest quality, emphasising following the principles of subsidiarity,
proportionality and limitation of „benefits over costs“. Initiative „ Act for Small and Medium
Enterprises“ highlights a significance of SMEs in the economy of the EU, that plans to
accomplish the main goal, such as „improving entrepreneurship conditions emphasizing First
think small“ resulting in elaborating and approving such politics of regulations and public
services that will be beneficial for SMEs. The research paper focuses on the legislation for
companies under the terms when companies face financial difficulties, SMEs financing and
presents a theoretical analysis of possibilities under conditions of bankruptcy or restructuring
threat or reality.
Key words: SMEs, bankruptcy, restructuralization, bankruptcy legislation

Introduction
Nowadays there are approximately 380.000 of soleproprietors and around 160.000
companies in Slovakia. Majority of them will meet the SMEs’ classification. In 2013 Slovak
SMEs’contribution to the total net income of non-financial corporations represented 53, 4%
(28,8% by small enterprises (drop by 5,3%); 24,6% by medium enterprises (increase by
20,8%) compared to 2012.
SMEs have always been a vital component for functioning large industries and
government administration. SMEs redefined in 2013 are considered as the backbone of the
European economy. They comprise 99% of EU firms and provide about 75% of all private
sector jobs. The sector of services may be especially suitable to create new jobs. Many
developed economics have transferred their resources to the segment of services.The GDP
contribution of service sector is between 60-80% for most developed economies in the last
three decades. The micro, small and medium enterprises (further MSMEs) constitute more
than 90% of total enterprises in most of the economies, they are given a credit for
generating the highest employment growth as well as they are responsible for a major share
of industrial production and exports.
The European Commission proposed a Small Business Act for Europe (SBA) which was
adopted in 2008 by EU's industry ministers, with the goal of uniting all existing initiatives
under a single legislative document, at the same time it also introduced a series of new
measures for speeding things up. The SBA’s core is characterized by following principles
highlighting SMEs’ support so that the responsible will:
a) create an environment in which entrepreneurship is rewarded,
b) ensure that honest entrepreneurs who have faced bankruptcy get a second chance,
c) mainstream the 'Think Small First' principle into all fields of legislation,
d) make public administrations more responsive to the needs of SMEs,

772

Obsah / Contents

e) adapt public policy tools to SMEs' needs, notably by facilitating their participation in
f)
g)
h)
i)
j)

public procurement and making better use of state aid,
enable SMEs' access to finance and develop a legal environment supporting timely
payment in commercial transactions,
help SMEs benefit more from the opportunities offered by the single market,
promote skills upgrades and innovation in all its forms,
faciltitate SMEs to turn environmental challenges into opportunities,
allow SMEs to benefit from the growth of markets.

Creators of the Act thought over all sitations to assist to SMEs not only when the
business is successful but also if it faces financial hardship. According to Stam and
Schutjens (2006) “business failure does not mean losing the entrepreneurial spirit.” Research
shows that a large majority of people whose businesses had failed still had plans for new
business projects. “The risk of bankruptcy is what Europeans fear most about setting up
a new business” was revealed with Flash Eurobarometer "Entrepreneurship", the survey
conducted by European Commission in 2007. The Insolvency Service in London researched
among businessmen what attitude they have to bankruptcy and they found out that “people
who start a new business risk their reputations as well as their money and property.
Entrepreneurs worry most about how their families would cope if they went with bankrupt.”
Therefore this new Act’s second responsibility (see (b) above) is really important for the
entrepreneurs and it only confirms conclusion obtained in the Global Entrepreneurship
Monitor in 2007 which is:”To support high-growth entrepreneurship, we need to be more
accepting firm failures and bankruptcy, and reducing economic and social costs that go with
them (it refers to start-ups creating 20 or more jobs within five years)”. Nobody goes into
business with expectation to fail but when it happens the entrepreneur himself/herself learns
a lesson from that for the future. “A study on the performance of Europe's fastest-growing
companies shows that companies founded by re-starters have higher turnover and
employment growth than companies run by entrepreneurs who have never failed” (Boston
Group, 2002). Finally the last interesting result from the survey of European Commission
reported in Flash Eurobarometer prove that American are more optimists as far as doing
business is concerned, because 48% of Europeans agree with the statement "You should
not start a business if it might fail", compared with just 19% in the United States.

1 Legislation for MSMEs Development
1.1 Directive 2013/34/EÚ
Crucial measurements for the coming future years will be in accordance with the effort of
the main accomplishment of „strategy Europe 2020“. The strategy strives to ensure
sustainable growth aims that may be achieved by reduction of administrative burden and
improving entrepreneurial environment, especially for small and medium-sized enterprises
(SMEs) and by supporting and promoting SMEs internationalisation. In March 2011
European Council accepted measurements for increasing productivity, e.g. removing
bureacracy and improving regulatory framework for SMEs, within the European Union level
and on on the member states level as well. It is especially important that policymakers
elaborate the legislation aiming at a sustained global expansion of the EU economy via
prosperous businesses, even via SMEs for which the approved legislation is useful and not
discouraging them from doing business. The objective of the Directive 2013/34/EÚ (further
„Directive“) is to tackle problems of Annual Financial Statements preparation respecting size
categories of businesses which will simplify the accounting for SMEs, measurement updating
and amending the content and forms of the financial statements and of the explanatory
notes, thus improving Financial Statements comparability.The obligation of the member
states is to incorporate this directive into the national legislation by July 20, 2015.
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The Directive introduces new size criteria (see tab. 1) allowing member states to
increase the criterium for small firms for the balance sheet total to maximum of €6.000.000
and net turnover to maximum of €12.000.000.

Source: Own processing

Net turnover represent total sales decreased by all discounts, returns and all taxes related to
the sale (for example value added tax, consumption tax). In the USA such categorisation
based on the size criteria does not exist. We may just conclude that there are companies that
are issuers i.e. publicly traded companies in the USA and non-issuers are not publicly traded
companies. The group of non-issuers includes the group of small companies and mediumsized ones that could be SMEs or even micro-entities apart from the remaining part of private
large businesses.
1.2 Council Regulation on Insolvency Proceedings
Enterpreneurship and social responsibility and responsibility for economic results of
a given entity should go hand in hand. Company operates its activities striving to achieve
a profit, respecting conservatism constraint in enterprising. Many enterpreneurs and
businesses may find themselves not capable to pay their liabilities due to the technical
insolvency (i.e.companies‘ clients do not pay their invoices). The situation of entity‘s
insolvency requires creditors‘ claims to be tackled in accordance with the legislation of
bankrupcy proceedings. Bancrupcy law is interdisciplinary and penetrates into all legal areas.
For the need of its interpretation not only deep knowledge of civil law is required (civil
procedures and substantive law), knowledge of commercial code of law, international law
private and international law –civil procedures, the law of the EU as well, but also the
understanding of the market economy and economy of enterprises. Slovak legal proceedings
in the area of enterprising are very often marked as a modern legal system, harmonized with
a legislation of the EU. The legal norm about the bankruptcy and reconstructuralization
designates how to deal with debtor‘s possesion in the case of its bankruptcy. It can be
tackled
a) by restructuralization of the business, or
b) by compulsory liquidation of its property.
The common feature of both forms settling debtor‘s possession matters is a payment to
creditors to the maximal extent and within the shortest time possible.
Slovak national legislation in effect and Council Regulation No 1346/2000 of 29 May
2000 on insolvency proceedings (OJ EC L 160, 30. 6. 2000) are implemented as well. With
German initiative the EU accepted legal act, which was put into effect on May 31st, 2002 for
all member states of EU except from Denmark. All Eu member states are commited to follow
directly this regulation. The regulation designates common rules within international
citizenship, applicable law, acknowledgement of decisions, powers of an insolvency
administrator, relations of primary and secondary insolvency proceedings. Recognition of

774

Obsah / Contents

insolvency proceedings is defined in the second chapter of the EU Council directive N.
1346/2000, precisely in the article 16.
The Council regulation No.1346/2000 apart from other matters also deals with the
principle of universality, i. e. recognition of cross-border impacts of insolvency proceedings
by all EU member states. In addition it comprises the principle of teritoriality so called
„territorial proceeding” i. e. validity of decisions on promulgations of insolvency proceedings
in a given EU member state. With this term the essence of the territorial proceeding is,
limited in its effects to the assets of the debtor situated in a Member State (see Article 3(2)
sentence 2). In all other respects territorial proceedings are in principle full insolvency
proceedings with own administration, utilization and distribution of the debtor assets.
Referring to mentioned facts the combination of both approaches is implemented in
practice, named as controllable universality. Other specific principles: the principles of equal
right status for creditors, protection, legitimate expectations or legal certainty (peace) and
protection of jura rerum. Regarding its jural significance this regulation is applicated also in
Slovakia. Except from this Council regulation 1346/2000
relatively important looks the
initiative of ministers of justice in the Member states that in Mai 1989 in San Sebastian
commenced negotiations on insolvency proceedings which lead to the Agreement on
insolvency proceedings that was renamed as Luxembourg agreement. Although this
agreement was not put into effect, its conclusions have its significance for insolvency law.
The legislation protecting businesses in the times of insolvency problems is very
important and many times it may assist businesses to get back to the enterprising.

2 Financing and SMEs
Small firms were hit by the world financial crisis the worst, since banks very cautiously
screen clients in order to judge correctly whether to lend money to companies considered
perilous clients. SMEs have usually been dependant heavily on loans for survival, especially
at the beginnings, and they are the least capable to survive without being able to borrow from
the bank. A dramatical increase in cautiousness of commercial banks towards companies is
a major factor in unemployment figures taking off all over the Europe. The European
Investment Bank has decided to provide €350 million as a loan for SMEs at a reduced rate
via European commercial banks, but business lobby groups have carried on expressing
concern that the funds are not getting to those who need them most. A very low availability of
credit is caused by late payments, companies wait longer for bills to be paid off by clients in
both public and private sector. Governments in a number of member states make an effort to
influence banks which have been slow to lend to businesses and consumers. Majority of
financial institutions benefited from a financial aid of government capital since the inception
of the global financial crisis, governments now may implement a greater influence over
lending practices. In addition, guarantee schemes to support risk-averse banks are prepared
by governments.
According to Pamphilis in countries where court enforcement of creditor rights is
inconsistent, reforms in creditors rights have relatively little impact on the availability and cost
of commercial bank lending (2010). However, reform in creditors‘ rights tend to increase the
availability and reduce the cost of credit in countries where court enforcement is quick and
fair (Safavian, Sharma, 2007). Haselmann, Pistor and Vig (2006) demonstrated that the
availability of credit increased and the cost of credit declined in response to bankcruptcy laws
enforcing creditors rights to the collateral underlying loans. Hence, the quick and fair
enforcement of creditors rights to the collateral underlying loans tends to lower borrowing
costs and increase access to credit. The effective enforcement of bankrupcy laws is integral
to the success of this process and liquidation.
Bankruptcy and liquidation as alternative restructuring or exit strategies for failing firms,
bankruptcy enables a company to reorganize, while protected from its creditors, or to cease
operation by selling its assets to satisfy all or a portion of the firm’s outstanding debt.
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Promoting access to finance for MSMEs has been on the agenda of national
governments and the international community for many years, with an increased focus since
the recent financial crisis. These firms will cope with obstacles of obtaining credit with higher
probability than the large ones in all regions of the developing world. Reasons why firms,
especially SMEs, do not get the finance they need, consist in the existence of 2 types of
systems and institutions that can facilitate access to finance and improve its allocation:
a) the legal rights of borrowers and lenders in secured transactions. (Legal rights can
facilitate the use of collateral and the ability to enforce claims in the event of default).
b) bankruptcy laws
c) the strength of credit registries and bureaus (information is one tool to help creditors
assess the creditworthiness of borrowers).
The World Bank and other international institutions found out that secured credit is more
widely available to businesses in economies with efficient and effective laws providing for
consistent, predictable outcomes for secured lenders if the borrowers do not pay. Sharing
credit information through credit registries and bureaus facilitates access to credit because it
can be useful to both lenders (creditors) and borrowers(debtors). By reducing information
asymmetries, it enables creditors to make more informed decisions. It allows debtors to build
a good credit history, used as a sort of collateral, supplementary to traditional collateral that
they might not have.
The legal rights of borrowers and lenders, the strength of credit reporting systems are
assessed by two sets of measures: a) the first measure analyzes the legal framework of
forsecured transactions by looking at how well collateral and bankruptcy laws facilitate
lending; b) the second measure examines the coverage, scope and quality of credit
information available through public credit registries and private credit bureaus. Other factors
are important as well, rankings measuring the easiness of obtaining credit are based on the
sum of the strength of legal rights index and the depth of credit information index. Obtaning
credit indicator allows to compare economies in different parts of the world. Credit registries
and bureaus’ aim is to achieve three main goals in credit reporting:
a)
to cover as many targeted borrowers as possible,
b)
to provide as much information in credit reports as possible,
c)
to guarantee the privacy of the information and the accuracy of products and
services. Most credit registries and bureaus start by building inclusive databases
covering both firms and individuals and both big and small loans.
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Table 2 shows the results of V4 countries in examined areas presented in the table related to
easiness of starting and doing the business, obtaining a loan, enforcing contracts, protecting
investors and resolving insolvency.
2.2 Restructuralization indicators
Certain indicators may warn the management restructuralization is needed. The
significance of recognizing general signals in companies affected by the threat of insolvency
is crucial, it assists in making correct decision for staying in business (Damodaran, 2009).
The most typical indicators are:
1. Stagnant or declining revenues- one of the first sign of a company in decline is
inability to increase revenues over extended periods, even if operating in normal economical
circumstances. Flat revenues or revenues growing at less than the inflation rate indicate
operating weakness.
2. Shrinking or negative margins - if the performance of a company declines, stagnant
revenues are accompanied by another sign, which is shrinking operating margins, partly due
deteriorating pricing power and partly because they reduce prices to preserve revenues from
further decline. Instead of improving results, the entity’s financial condition is worsening. This
leads to worsening income figures or negative operating income for an entity, with occasional
increases in profits generated by asset sales or other occasional one time profits.
3. Asset divestitures- the deterioration of the financial situation of the company,
especially the lack of liquidity forces management to raise extra cash. Assets divestiture can
help companies to recover and improve (increase) the level of liquid assets. If significant
debts are another problem, the company will be more determined to sell assets to avoid
default and to settle its debt.
4. Big payouts – cash dividends and stock buybacks both represent cash outflows: Firms
that cope with problems don’t possess typically investments worthwile generating value. In
financial distress, when there is lack of cash (also no positive financial results), sometimes
company instead of paying cash dividends, they prefer to offer stockdividends.
5. Financial leverage – the more debt in financial structure, the higher risk of default.
Having stagnant and plunging earnings from existing assets and little potential for earnings
growth, many companies face difficult debt burdens. When the certain financial indicators are
not met creditors force company to pay off the loan that leads to increased distrust of
stakeholders as well. At the same time, capital providers tighten and demand more collateral,
thereby creating even the base for bankruptcy.

777

Obsah / Contents

To control these signals is recommended, because it may warn management on time to
accept any decision to solve cash flows problems, leading to continuation of the business or
its liquidation due to its insolvency.

3 Alternative Exit and Restructuring strategies
The manager should be aware of alternative exit or restructuring strategies and their
effects for decision making proces. Highly diversified companies are constantly pursuing
opportunities of enhancing shareholders’ wealth. The structure of company’s assets,
liabilities, equity and operations are changed, thus by performed restructuring strategies is
believed to enhance shareholders‘ wealth. They are more often implemented by large
companies, but sometimes even medium-sized companies apply them believing it will
improve the company performance. Growth restructuring strategies intended to lead to
growth are as follows:
a) A growth strategy -concentrates on the acceleration of the company’s consolidated
revenue, profit and cash-flow growth.
b) An operational restructuring strategy – called also as a turnaround or defensive
strategy - the outright or partial sale of companies or product lines, downsizing by
closing unprofitable or nonstrategic facilities, obtaining protection from creditors in
bankruptcy court, or liquidation.
c) A financial restructuring strategy - focuses on changing its total debt and equity
structure, and it is believed to lead to better utilization of corporate excess cash
balances through share-repurchase programs, reduction of the company’s cost of
capital by increasing leverage or management’s control by acquiring a company’s
share through a management buyout.
d) Exit strategy
Equity carve-outs, divestures (sell-offs) – the sale of a portion of a firm’s assets to an outside
party, generally resulting in a cash infusion to the parent), spin-offs – (is a transaction in
which a parent creates a new legal subsidiary and distributes shares it owns in the subsidiary
to its current shareholders as a stock dividend, split-offs are strategic options allowing the
company to maximize shareholder value by redeploying assets through downsizing the
parent corporation. Some authors consider all mentioned types as a specialized form of
a carve–out.
Voluntary and involuntary restructuring and reorganization (both inside and outside the
protection of bankcruptcy court) also belong to exit strategies for companies.
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3.1 Voluntarily Settlement with Creditors outside of Bankruptcy
Technical insolvency is defined as a company’s disability of paying its liabilities as they
come due. In Slovakia we specify after the period of 30 days and later when the company is
not capable of paying two or more of its obligations then the company is technically insolvent.
Legal insolvency arises if the company‘s liabilities exceed the fair market value of its assets.
Creditors‘ claims cannot be satisfied if the company’s assets cannot be liquidated for more
than the book value of the company‘s liabilities.(the same in Slovakia).
a) Legal insolvency: Total Liabilities > fair value of Total Assets
b) Creditors‘ claim is not satisfied: Total Assets < book value of Total Liabilities
Both are financial failures of the company. A company is not bankrupt, or in bankruptcy
until it files, or its creditors file, a petition for reorganization or liquidation with the bankruptcy
courts. „Bankruptcy is a legal proceedings designed to protect the technically or legally
insolvent company from lawsuits by its creditors until a decision is made to liquidate or
reorganize the firm.“(DePamphilis, 2010, p.617). Majority of companies file for the bankruptcy
owing to deteriorating financial position, but nowadays it is also to find the protection from
hostile takeovers and to eliminate litigation.
3.1.1 Outside of Bankruptcy.
An insolvent company may come to terms with its creditors to restructure its obligations
out–of-court to save costs that would be spent on bankruptcy proceedings, this is especially
inclined to be utilized by smaller and medium enterprises. Whether the debtor company
reorganizes inside or outside the protection of bankruptcy, consessions by creditors are
necessary to lower an insolvent firm’s payment so that it may remain in business. Plans to
restructure the debtor‘s company after negotiations with creditors is called workouts. It is an
arrangement outside of bankruptcy about payment and rescheduling the payment of
creditors‘ obligation.
Common forms of debt restructuring include
an extension of payment terms,
a composition (it is a reduction in the amount owed), or sometimes temporarily suspend
interest and principal payments, or debt-for equity swap but it enables the company to
sustain its operation .
If the voluntary settlement out-of-court is not feasible, the insolvent company (debtor)
may voluntarily seek the protection from its creditors by initiating bankruptcy or be forced
involuntarily into the bankruptcy by its creditors. Once a petition is filed, the debtor firm is
protected from any further legal action related to its debt until the bankruptcy proceedings are
completed. Under the prepackaged bankruptcy, the debtor negotiates with creditors well in
advance of filing for a bankruptcy. Because there is a general approval of the plan before
the filing, the formal reorganization that follows generally averages only few months and
results in substantially lower legal and administrative expenses.
3.1.2 Procedures for reorganizing in bankruptcy.
When the company is found to be insolvent, the court enters an order for relief, which
ignites the bankruptcy proceedings, on the filing of a reorganization petition, the filing firms
becomes the debtor-in-possession of all assets.
1. Filing with Bankruptcy Court
2. Appointment of Debtor-in-Possesion or Court Trustee
3. Develop and Present Reorganization Plan
4. Acceptance of Reorganization Plan
5. Payment of Court-Approved Expenses
Debtor has a maximum 20 months to persuade creditors with its plan of reorganization, after
creditors may propose their plan. If there is a suspicion on fraud, the trustee is appointed by
the court on the request of creditors for managing the company instead of debtor.
The next table summarizes what decision may be made by the management in various
cases of unsuccesful businesses.
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4 Financing and Slovak SMEs
MSMEs have possibility to finance their activities with equity capital and utilising
creditors’ resources such as various forms of bank loans, using financial or operating lease,
but there is moreover an important source of funds for the EU members representing by
cohesion funds determined especially to support the region development in the EU. The
Cohesion Fund is aimed at Member States whose Gross National Income (GNI) per
inhabitant is less than 90 % of the EU average. It aims to reduce economic and social
disparities and to promote sustainable development. The program for the years 2014-2020
are aimed for example except for other plans there is a goal of building train connection all
over the Europe that should contribute to improving economy in the EU and should at least to
reduce the disparity among regions or erase them gradually. Unfortunately even the funds
determined for the countries sometimes countries do not get by not having high quality
projects which support sustainability in a economic development. Problems are also
connected with corruption of getting resources, not transpatent policy of alocating resources,
the regions which should get the resources do not prepare projects for obtaining funds and
therefore they receice the least. Slovakia is the one of the worst utilising these funds, only
18.6% resources were utilised from the capital assigned for Slovakia. People as if have not
realized that it is up to them to be active and take iniciative into their own hands, be
innovative and think over what area of business would be suitable for the region where they
live. The conditions are improving with the pro SMEs and MSMEs legislation and new
resources that will be now available again to support regional development.
To eliminate discrepancy among the V4 regional development and old European Union
members V4 countries received financial support from the EU pre-accession fund for
modernizing infrastructure and Structural Funds, for Slovakia (€11,4 billion), Poland (€67
billion), Hungary (€34,5 billion) and the Czech Republic (€26,7 billion) of financial capital
from structural fund in years 2004-2013. The capital helped to improve the situation, the
disparity narrowed but the diferrences still remain. To encourage entrepreneurship, tourism
development, research infrastructure, or investment into the human resources is also priority
in money distribution via various projects.
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For Slovak SMEs there are EU funds, state subsidies, gifts, loans which needn´t be paid
back, sponsors or charities, investment by organizations such as Good Angell, professional
investors, forfaiting, factoring, leasing, franchising.
Many small entepreneurs have difficulties to understand contract terms of the loans.
They miss financial mathematics knowledge. Enterpreneurs use financial ratios for
determining profibility, liquidity and solvency of the company, leverage, asset composition,
firm size and growth rate, and it is recommended that companies keep an eye on the
development of these indicators because they offer warning in advance that the situation in
the company is getting worse.
Various banks now provide loans to SMEs in Slovakia, e.g. CSOB provided in 2013
Loan collaterals, for businesses with emloyees bellow 250 and the credit line of €165.000.
65% of resources for loans available were lent. Another program was assigned for
microloans for soleproprietors and small companies with a credit line of €25.000 and
maximum of 10 employees. Loans granted by EU were attractive for the companies (Ltd),
around 75% of Ltd companies applied, especially in the area of retail and wholesale, services
and construction businesses, the loans for investing purpose were for 5 years with the
average principal of €38.077 and the loan to finance operations was with maturity over 3
years and average principal of €22.715. EU Loans went: 35 % of loans into retail and
wholesale business, 21% of loan for service business, 17% - construction business, 6% steel and metal production, 4% -hotel and restaurant services and catering, 13% production
of wooden furniture.

Graph 1. - The number and volume of loans provided in Slovak regions
Source: (Attradius, 2014)

SMEs in V4 countries faced following problems (1quarter 2014):
a) falling demads for the products and services (31,9%),
b) maintaning adequate cash flows (41,7%)
c) collection of their receivables (17.8%),
d) bank lending restrictions (8,6%).
Slovak results are not satisfatory, the proces of bankruptcy is solved on average within 4
years and its costs are estimated to represent 18% of total long-term assets. Financial
hardship has led several Slovak companies to the bankruptcy or restructuralization. The
following table presents the small statistics of the forms of business failures in Slovakia.
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Conclusion
SMEs and MSMEs will be supported in the following years by accepted „Strategy of EU
2020“ and by new sources from the EU funds. Due to a big support to MSMEs by
governments in the region, improved access to credit loans should ignite new SMEs and
MSMEs development. Measures accepted should increase the collection of receivables. If
the time of cash collection is reduced, MSMEs may improve their liquidity.
Country’s legislation on bankruptcy is required to be on a high level, because the legislation
may help capable companies to return back to business after restructuring proces and to
manage the proces of company’s liquidation for the companies that should not be operating
anymore and in this way the open market is cleaned by this not financially healthy
entities.The
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Rozdělení krajů České republiky podle ukazatelů
ovlivňujících příjmovou situaci obyvatel
The classification of regions of the Czech Republic by
indicators affecting the income situation of the population
Jolana Skaličková

Abstrakt:
Kraje v České republice se odlišují na základě ekonomického postavení, které je ovlivňováno
rozdílnou strukturou ekonomik. Postavení domácností a jejich životní úroveň lze
charakterizovat mnoha příjmovými indikátory. Cílem příspěvku je klasifikovat kraje České
republiky na základě podobností v oblasti indikátorů prezentujících příjmovou situaci obyvatel
a identifikovat závislosti mezi jednotlivými veličinami. Pro účely dosažení cíle je použito
komparace vybraných ekonomických veličin, prostřednictvím korelační analýzy je poukázáno
na závislost některých ukazatelů, pomocí metod klastrové analýzy jsou vytvořeny shluky
a v závěrečné syntéze jsou shrnuty faktory, které nejvíce přispěly ke zformování klastrů.
Článek identifikuje čtyři klastry. První zahrnuje kraje Liberecký, Královehradecký, Karlovarský
a Jihomoravský, druhý obsahuje kraje Plzeňský, Vysočina a Středočeský, třetí seskupuje
Ústecký, Moravskoslezský, Jihočeský, Zlínský, Pardubický a Olomoucký kraj a poslední
shluk tvoří samostatně Praha.

Klíčová slova:
kraj, příjmy, nezaměstnanost, domácnost, shluk

Abstract
Regions in the Czech Republic are distinguished on the basis of economic status, which is
influenced by the different structure of economies. The position of households and their
standard of living can be characterized by a number of income indicators. The aim of this
paper is to classify the regions of the Czech Republic on the basis of similarities in indicators
presenting the income situation of the population and to identify the dependencies between
variables. In order to achieve the aim was used a comparison of selected economic
variables, through correlation analysis is pointed out at the dependence of certain indicators,
using cluster analysis methods are created clusters and the final synthesis summarizes the
factors that contributed most to the formation of clusters. The article identifies four clusters.
The first involves Liberec , Hradec Kralove , Karlovy Vary and South Moravia, the second
contains the Pilsen, Vysocina and Central Bohemia and third groups together Usti, Moravian
Silesia, South Bohemia , Zlin , Olomouc and Pardubice and a final cluster is separate
Prague.

Key words
region, income, unemployment, household, cluster

Úvod
Výzkumy potvrzují, že prostorová struktura se stává mnohem více roztříštěnou (např.
Blažek, Netrdová, 2012). Obecně je v České republice vyšší teritoriální nerovnost v rozdělení
ekonomické aktivity (Hampl, 2007). Regionální disparity mohou být také ovlivňovány
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politickou a fiskální decentralizací (Ezcurra, Pascal, Rapún, 2007). Problematiku územních
nerovností v rámci prostorového vývoje ztěžuje skutečnost, že část empirických výzkumů
zaznamenává tendenci regionálních oblastí k divergenci a část ke konvergenci (Sucháček,
2008).
V případě socio-geografických celků mají právě jejich sociální, ekonomické, politické
(těmi se zabývá např. Kostelecký a Patočková, 2006) nebo kulturní charakteristiky výjimečný
význam, a to speciálně charakteristiky kvalitativní úrovně (vzdělanostní úroveň obyvatelstva,
zastoupení progresivních ekonomických odvětví apod.). Rozdíly je možné zkoumat na
základě více přístupů. Ekonomická aktivita může být přepočítávána buď na jednotky plochy,
nebo na obyvatele. V případě obou typů regionálních odlišností je pozorován stejný trend ve
vývoji – směřování k vyšší úrovni nerovnosti (podrobněji Hampl, 2007).
Značné rozdíly mezi kraji jsou patrné také z hlediska nezaměstnanosti, což vede
k migraci obyvatel do oblastí s vyšším počtem volných pracovních míst. Odlivem
obyvatelstva jsou nejvíce ohroženy kraje Ústecký, Karlovarský, Olomoucký
a Moravskoslezský (podrobněji Šimpach, Dostačilová, 2013). Z hlediska problematiky
nezaměstnanosti je třeba se zaměřovat především na dlouhodobou nezaměstnanost a její
vývoj (např. Löster, Langharmová, 2011). Rozdíly lze pozorovat také na základě
genderového porovnání (Kvíčalová, Mazalová, 2012).
Kraje také odlišně reagují na cyklické výkyvy ekonomiky. Při zkoumání dopadů
celosvětové finanční krize odstartované roku 2008 na kraje České republiky výsledky
ukázaly zformování pěti shluků: Ústecký + Moravskoslezský, Praha, Středočeský + Plzeňský
+ Karlovarský, Královehradecký + Pardubický + Vysočina + Olomoucký + Zlínský
a Jihočeský + Jihomoravský + Liberecký. První, druhý a pátý shluk byly ovlivněny dopady
celosvětové hospodářské krize méně než shluky zbývající (podrobněji Mazurek, 2011).

Cíl a metodika
Příspěvek se zaměřuje na zkoumání charakteristik souvisejících s příjmovou situací
obyvatel. Cílem je klasifikovat kraje České republiky na základě podobností v oblasti
indikátorů prezentujících příjmovou situaci obyvatel a identifikovat závislosti mezi
jednotlivými veličinami. Dílčím cílem je porovnat meziregionální rozdíly na základě vybraných
charakteristik. Data využitá k analýze mají kvantitativní, sekundární charakter a jsou získána
z databáze Českého statistického úřadu. Data jsou zkoumána pomocí průřezové analýzy
v roce 2011. Zkoumány jsou příjmy v rozdělení na příjmy ze závislé činnosti (definovány dle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), příjmy
z podnikání (zahrnující příjmy ze živností, z lesního a vodního hospodářství, ze zemědělské
výroby, z podnikání dle zvláštních předpisů, z výkonu nezávislého povolání, z autorských
práv), sociální příjmy (obsahující důchody, dávky státní sociální podpory, dávky
nemocenského pojištění a jiné sociální příjmy), ostatní příjmy (představující příjmy
z kapitálového majetku a jiné ostatní příjmy), dále hrubý domácí produkt na obyvatele, čistý
disponibilní důchod na obyvatele, míra zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti.
Ke splnění cílů příspěvku má napomoci verifikace dvou vědeckých hypotéz H 1 a H 2 :
• H 1 : Praha se od ostatních krajů výrazně odlišuje,
• H 2 : Moravské kraje (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský), s výjimkou
Jihomoravského kraje, jsou na základě zkoumaných charakteristik podobné.
V práci je využito metody shlukové analýzy (které předchází základní deskripce veličin a
objasnění vazeb mezi těmito veličinami pomocí korelační analýzy) a výpočtu indexu
regionálních disparit na základě bodové metody.
Shluková analýza
Metody shlukové analýzy se užívají k rozdělení objektů do systému kategorií, které
zachycují na jedné straně podobnost objektů patřících do stejné kategorie a na druhé straně
nepodobnost objektů patřících do různých kategorií. (více např. Hendl, 2012).
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Tyto metody vycházejí z využití měr nepodobnosti (respektive podobnosti) objektů
a shluků. Míra nepodobnosti jako euklidovská vzdálenost v mezi dvěma vektory Y a Z je
vyjádřena ve tvaru dle vzorce 1:
(1)
.
V práci je využita hierarchická klastrová analýza, tedy postupné shlukování zahrnující
kombinace objektů do klastrů. Výsledkem je výstavba hierarchie (graficky znázorněné do
dendrogramu) (více Hair, Black, Babin, Anderson, 2010).
Shluky se v jednotlivých krocích považují za nové objekty a shlukují se nadále jako
původní objekty. Pro účely zkoumání bude v práci použita Wardova metoda, která je
založena na minimalizaci heterogenity shluků dle kritéria minima přírůstku vnitroskupinového
kvadratického součtu odchylek zkoumaných objektů od těžiště shluků.
Bodová metoda
Pro účely klasifikace územních jednotek na základě daných ukazatelů, případně pro
stanovení jejich pořadí, je využito bodové metody. Její princip je založen na vyhledání kraje,
který pro vybraný ukazatel dosahuje maximální nebo naopak minimální (pokud k progresi
dochází při jeho snižování) hodnoty. Na základě nalezené hodnoty je stanovena hodnota
kriteriální, která je následně porovnávána s ostatními. Postup je opakován pro všechny
ukazatele a následně je jako průměrná hodnota určen ekonomický index regionálních
disparit (podrobněji Tuleja, 2008).

Výsledky
Hodnoty zkoumaných ukazatelů vykazují značné regionální rozdíly, jak je patrné
z tabulky 1.
Tab. 1: Popisná statistika proměnných
Ukazatel
Příjmy ze závislé
činnosti (Kč)
Příjmy
z podnikání (Kč)
Sociální příjmy
(Kč)
Ostatní příjmy
(Kč)
HDP/obyvatel
(Kč)
ČDDD/obyvatel
(Kč)
Míra
nezaměstnanosti
(%)
Míra
zaměstnanosti
(%)

N
14
14
14
14
14
14

Minimum

Maximum

80 299
142 362
(Ústecký)
(Praha)
13 272
43 101
(Moravskoslezský)
(Praha)
38 078
43 433
(Středočeský)
(Moravskoslezský)
2 920
8 297
(Jihočeský)
(Praha)
249 700
768 200
(Liberecký)
(Praha)
249 597
169 622
(Praha)
(Karlovarský)

Průměr

Směrodatná
odchylka

99 208,4

15 855,8

22 176,9

7 129

41 421,3

1 391,5

4 566,9

1 644,5

335 471,4

127 088,5

187 742,4

201 99,3

14

3,6
(Praha)

9,9
(Ústecký)

6,9

1,7

14

51,4
(Moravskoslezský)

59,2
(Praha)

54,2

2,2

Zdroj: Vlastní zpracování.
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Při rozboru minimálních a maximálních hodnot je téměř u všech charakteristik
zastoupena Praha (maximálních hodnot dosahuje u příjmů ze závislé činnosti, příjmů
z podnikání, ostatních příjmů, hrubého domácího produktu, čistého disponibilního důchodu
a míry zaměstnanosti, minimální hodnotu naopak vykazuje u míry nezaměstnanosti). Další
extrémní výsledky byly zaznamenány u Ústeckého kraje (nejnižší příjmy ze závislé činnosti
a nejvyšší míra nezaměstnanosti), u Moravskoslezského kraje (nejnižší příjmy z podnikání,
nejvyšší sociální příjmy a nejnižší míra zaměstnanosti), u Středočeského kraje (případ
nejnižších sociálních příjmů), u Jihočeského kraje (minimum ostatních příjmů), u Libereckého
kraje (nejnižší HDP na obyvatele), a u Karlovarského kraje (nejnižší čistý disponibilní
důchod).Před provedením klastrové analýzy je nutné zhodnotit vzájemné vztahy mezi
jednotlivými veličinami. Korelační matice, která je znázorněna v tabulce 2, je složena
z koeficientů korelace na prvním řádku každé proměnné, statistické významnosti na druhém
řádku a počtu pozorování na posledním řádku. Je zřejmé, že čím vyšší je míra
zaměstnanosti, tím více rostou jak příjmy ze závislé činnosti, tak příjmy z podnikání. U míry
nezaměstnanosti a těmito příjmovými ukazateli je závislost opačná. V krajích, kde je vysoká
úroveň příjmů ze závislé činnosti, jsou zároveň vysoké i příjmy z podnikání. Na 5% hladině
významnosti se naopak nepodařilo prokázat vztah mezi proměnnou sociální příjmy a
zbytkem proměnných. Mezi mírou zaměstnanosti a nezaměstnanosti existuje závislost
nepřímo úměrná.
Tab. 2: Korelační matice

Příjmy ze závislé
činnosti

Příjmy z
podnikání

Sociální příjmy

Ostatní příjmy

Míra
nezaměstnanosti

Míra
zaměstnanosti

Pearsonův
korelační
koeficient
Významnost
(2-stranná)
Počet
Pearsonův
korelační
koeficient
Významnost
(2-stranná)
Počet
Pearsonův
korelační
koeficient
Významnost
(2-stranná)
Počet
Pearsonův
korelační
koeficient
Významnost
(2-stranná)
Počet
Pearsonův
korelační
koeficient
Významnost
(2-stranná)
Počet
Pearsonův
korelační
koeficient
Významnost
(2-stranná)
Počet

Příjmy ze
závislé
činnosti

Příjmy z
podnikán
í

Sociální
příjmy

Ostatní
příjmy

Míra
nezaměst
nanosti

Míra
zaměstna
nosti

1**

,789**

-,181

,747**

-,600**,*

,714**

,000

,001

,537

,002

,023

,004

14

14

14

14

14

14

,789**

1

-,341

,555*

-,616*

,812**

,232

,039

,019

,000

,001
14

14

14

14

14

14

-,181

-,341

1

-,334

,355

-,454

,537

,232

,244

,213

,103

14

14

14

14

14

14

,747**

,555*

-,334

1

-,508

,613*

,002

,039

,244

,064

,020

14

14

14

14

14

14

-,600**,*

-,616*

,355

-,508

1

-,858**

,023

,019

,213

,064

14

14

14

14

14

14

,714**

,812**

-,454

,613*

-,858**

1

,004

,000

,103

,020

,000

14

14

14

14

14

,000

14

**. Korelace je významná na hladině 0,01 (2-stranná). *. Korelace je významná na hladině 0,05 (2-stranná).
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Zdroj: Vlastní zpracování.

Korelační matice byla vytvořena po odstranění dvou ukazatelů – hrubý domácí produkt
na obyvatele a čistý disponibilní důchod. Tyto ukazatele vykazovaly hodnotu Pearsonova
korelačního koeficientu vyšší než 0,9, a proto bylo nutné jejich vyjmutí před provedením
klastrové analýzy.
Tabulka 3 znázorňuje, jak jsou jednotlivé kraje spojovány dohromady na každé úrovni
klastrové analýzy. Spojování probíhá do toho okamžiku, než jsou všechny kraje spojeny
v jeden velký klastr, což představuje řádek 13. Koeficienty představují vzdálenosti mezi
dvěma kraji nebo již zformovanými klastry spojenými na další úrovni. V další části tabulky je
vidět fáze, kdy se každý klastr poprvé objevil. Poslední sloupec ukazuje fázi, ve které se
nové vytvořený klastr zkombinoval s již existujícím.
Tab. 3 Harmonogram shlukování
Úroveň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kombinace
klastrů
Klastr
Klastr
1
2
7
8
3
13
4
10
9
12
5
11
6
14
3
9
5
7
2
4
3
6
2
5
2
3
1
2

Koeficienty
1553,581
3560,209
5645,670
8166,901
11134,105
14603,402
18636,759
23538,699
31534,757
40841,262
54820,979
83504,600
125901,314

Úroveň prvního objevení
klastru
Klastr
Klastr
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
5
1
0
3
7
6
9
8
11
10
0
12

Další
úroveň
8
7
9
7
8
10
10
11
11
12
12
13
0

Zdroj: Vlastní zpracování.

Z vytvořeného dendrogramu (viz obr. 1) lze vyčíst spojování krajů na jednotlivých
úrovních. Nejvýznamnější odlišnosti (v obrázku největší vzdálenost uzlů grafu) v oblasti
zvolených charakteristik jsou mezi Prahou a ostatními kraji.
Výsledkem jsou 4 klastry:
• A: Liberecký + Královehradecký + Karlovarský + Jihomoravský,
• B: Plzeňský + Vysočina + Středočeský,
• C: Ústecký + Moravskoslezský + Jihočeský + Zlínský + Pardubický + Olomoucký,
• D: Praha.
Významný vliv na utváření shluků měly ukazatele míry nezaměstnanosti a míry
zaměstnanosti. Nezaměstnanost vykazuje dlouhodobě značné regionální rozdíly, což je
způsobeno především odlišnou strukturou ekonomiky a rozdílným vzdělanostním složením
v krajích.
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Obr. 1: Dendrogram
Zdroj: Vlastní zpracování.

Regionální disparity na základě bodové metody
Pro porovnání meziregionálních rozdílů je využito výpočtu indexu regionálních disparit
prostřednictvím bodové metody. Index je vypočten s využitím veličin hrubý domácí produkt,
čistý disponibilní důchod, míra zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti. Veličiny jsou zvoleny
s ohledem na dobrou vypovídací schopnost maximálních a minimálních veličin.
Tab. 4 Index regionálních disparit
Kraj
Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Index
regionálních
disparit
1000
732
681
709
592
576
611
639
668
647
647
607
626
596

Procentuální podíl krajů
(100 % = průměr)

Pořadí

1,5005
1,0982
1,0215
1,0644
0,8880
0,8641
0,9175
0,9592
1,0026
0,9702
0,9703
0,9110
0,9389
0,8936

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

Zdroj: Vlastní zpracování
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Na základě rozčlenění procentuálních podílů krajů (viz tabulka 4) lze jako nadprůměrné
označit kraje Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Pardubický. Opět je zde potvrzena
odlišnost hlavního města Prahy (na základě provedené klastrové analýzy klastr D).
Středočeský a Plzeňský kraj na 2. a 3. pořadí také v provedené klastrové analýze tvořily
samostatný shluk (klastr B) společně s Vysočinou, která se i dle hodnoty indexu regionálních
disparit nachází v první polovině krajů. Jihočeský a Pardubický kraj vykazují poměrně nízkou
míru nezaměstnanosti (4. a 5. pozice), což zapříčinilo jejich dobré umístění na základě
výpočtu indexu regionálních disparit. V klastrové analýze jsou ale sdruženy s kraji
Olomouckým, Moravskoslezským a Ústeckým (klastr C), jejichž situace v oblasti
nezaměstnanosti patří k nejhorším. Podobnost je zde ovlivněna úrovní jednotlivých kategorií
příjmů, které jsou na podobné úrovni. Kraje Liberecký, Královéhradecký, Karlovarský
a Jihomoravský (klastr A) se řadí s výjimkou Jihomoravského mezi podprůměrné. Úspěšnější
pozice Jihomoravského kraje je dána vyšší úrovní HDP na obyvatele než u ostatních krajů
ze společného klastru.

Diskuze
Zjištěné výsledky lze porovnat s již dosaženými poznatky o podobnosti krajů. Praha
dlouhodobě dosahuje výrazných odlišností od zbývajících krajů. Tento trend byl potvrzen
i v případě zkoumání příjmové struktury a ukazatelů trhu práce. Obě využité metody vedly
k potvrzení hypotézy H 1 : Praha se od ostatních krajů výrazně odlišuje.
V porovnání s výsledky Mazurka (2011), který zkoumal podobnosti při reakci krajů na
dopad celosvětové finanční krize, jsou i přes odlišnost analyzovaných veličin potvrzeny
podobnosti Středočeského a Plzeňského kraje, Olomouckého a Zlínského kraje,
Králohradeckého a Pardubického kraje, Jihomoravského a Libereckého kraje.
Otázka zaměstnanosti úzce souvisí se mzdovým rozložením. Marek (2013) po analýze
dat pro období 2000 až 2012 uvádí, že průměrná mzda v České republice je srovnatelná pro
všechny kraje s výjimkou Prahy a Středočeského kraje, což je dáno především umístěním
sídel mnoha velkých a významných společností v této oblasti. I hodnota Giniho koeficientu
se zde výrazně odlišuje. V Praze je jeho úroveň dokonce srovnatelná s nejrozvinutějšími
evropskými městy. Zajímavý je také pohled na genderové rozdíly ve mzdách. Zatímco
nejvyšší průměrná mzda byla zaznamenána u mužů z Prahy, nejnižší naopak u žen ze
Zlínského kraje.
Vzniklé výsledky nijak neodráží prostorové členění České republiky. Neexistuje
podobnost mezi kraji sdruženými do regionů soudržnosti. Jak znázorňuje obrázek 2, jediná
shodná příslušnost k vytvořenému klastru je u regionu soudržnosti Severovýchod
u Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Obr. 2: Mapa vytvořených klastrů
Zdroj: Vlastní zpracování
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Podobnost nevzniká ani u krajů na základě počtu obyvatel. Tři nejlidnatější kraje (pokud
není zohledněna Praha, která se tradičně odlišuje) Středočeský, Jihomoravský a
Moravskoslezský spadají každý do odlišného klastru.
Hypotéza H 2 : Moravské kraje (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský), s výjimkou
Jihomoravského kraje, jsou na základě zkoumaných charakteristik podobné, byla potvrzena
jak na základě klastrové analýzy (moravské kraje s výjimkou Jihomoravského kraje spadají
společně do klastru C), tak pomocí bodové metody (Zlínský kraj – 9. pořadí, Olomoucký kraj
– 11. pořadí, Moravskoslezský kraj – 12. pořadí).

Závěr
Cílem příspěvku bylo klasifikovat kraje České republiky na základě podobností v oblasti
indikátorů prezentujících příjmovou situaci obyvatel a identifikovat závislosti mezi
jednotlivými veličinami. Prostřednictvím hierarchického shlukování byly vytvořeny 4 klastry
(A: Liberecký + Královehradecký + Karlovarský + Jihomoravský; B: Plzeňský + Vysočina
+ Středočeský; C: Ústecký + Moravskoslezský + Jihočeský + Zlínský + Pardubický
+ Olomoucký; D: Praha) na základě míry podobnosti příjmové struktury, míry zaměstnanosti
a míry nezaměstnanosti. Jelikož ukazatele hrubého domácího produktu na obyvatele a čistý
disponibilní důchod vykazovaly vysokou míru korelace, bylo nutné je před provedením
analýzy vyloučit.
U krajů s vysokou mírou zaměstnanosti byla vyšší i úroveň příjmů ze závislé činnosti
a z podnikání (tyto dva typy příjmů také vykazovaly vysokou korelaci). Míra nezaměstnanosti
měla opačnou tendenci jako míra zaměstnanosti. Nebyla prokázána závislost výše
sociálních příjmů a úrovně nezaměstnanosti.
Při porovnání meziregionálních rozdílů na základě indexu regionálních disparit byly jako
nadprůměrné vyznačeny kraje Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Pardubický.
Provedené výzkumy tohoto nečasového, ale průřezového zkoumání a dosažené
výsledky mohou být relevantní informací pro aktéry veřejné politiky. Zároveň mohou být
východiskem pro další výzkumy ať už při zapracování časového období či jiných přístupů
typu analýzy nebo simulačního indexu.

Literatura
Blažek, J., Netrdová, P., 2012: Contemporary tendencies of the development of spatial
pattern on the local level in Czechia: Towards higher fragmentation of the spatial pattern?
Geografie-Sbornik CGS, 117, 3, s. 266-288.
Český statistický úřad, 2014: Statistiky.Dostupné z www.czso.cz.
EZCURRA, R., PASCUAL, P., RAPÚN, M., 2007:The dynamics of regional disparities in
Central and Eastern Europe during transition. European Planning Studies, 15, 10, s. 13971421.
Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., 2010: Multivariate data analysis. 7. ed. NJ:
Prentice Hall. 816 p. ISBN 0138132631.
Hampl, M., 2007: Regional differentiation of current socio-economic development in the
Czech Republic. Sociologicky Casopis, 43, 5, s. 889-910.
Hendl, J., 2012: Přehled statistických metod. 4. vyd. Praha: Portál. 736 s. ISBN 978-80-2620200-4.
Kostelecký, T., Patočková, V., 2006:. Fungování národních, regionálních a lokálních vlád –
problém měření výkonu vlád (government performance). Sociologický časopis / Czech
Sociological Review 42, 5, s. 913-936.
Kvíčalová, J., Mazalová, V., 2012: Trh práce ve vybraných krajích České republiky. EMI:
Ekonomika, Management, Inovace. 4, 3. s. 41-52. ISSN 1804-1299.
Löster, Tomáš, and Jana Langhamrová, 2011: Analysis of long-term unemployment in the
czech republic. International Days of Statistics and Economics, s. 307-316.

791

Obsah / Contents

Marek, L., 2013: Regional Disparities in Wages. Region v rozvoji společnosti 2013. s. 182 189. ISBN 978-80-7375-884-4.
Mazurek, J., 2011: Comparison of impacts of the financial crisis on the Czech Republic
regions by cluster analysis. In Proceedings of the 13th International conference on finance
and banking s. 396-404.
Sucháček, J., 2008: Regionální nerovnosti v teoretickém kontextu. Ostrava: VŠB-Technická
univerzita Ostrava. s. 32-46.
Šimpach, Ondřej, Dostačilová, Petra., 2013: Analysis of Migration Attractiveness of the
Regions in the Czech Republic during 2007–2011. Region in the Development of Society
2013. 5, 1, s. 328-340. ISBN 978-80-7375-884-4.
Tuleja, P., 2008: Možnosti měření regionálních disparit – nový pohled. In Mezinárodní
vědecký seminář Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace, měření. VŠB-Technická
univerzita Ostrava s. 137-146.

Kontaktní adresa autora
Ing. Jolana Skaličková, Moravská vysoká škola Olomouc, Tř. Kosmonautů 1, Olomouc,
jolana.skalickova@mvso.cz

792

Obsah / Contents

Vliv přímých zahraničních investic na růst HDP
a zaměstnanost v Libereckém kraji
The Impact of FDI on GDP and Employment in the Liberec
Region
Lenka Sojková

Abstrakt:
Článek se zabývá přímými zahraničními investicemi v Libereckém kraji v letech 2000-2012.
Nejprve je zmapována situace ohledně celkového stavu a rozmístění PZI v jednotlivých
okresech Libereckého kraje a poté porovnány hodnoty PZI na 1000 obyvatel v rámci daných
okresů. Následně byl proveden rozbor PZI na vklady do základního kapitálu, reinvestované
zisky a ostatní kapitál, opět na úrovni jednotlivých okresů kraje. V další části textu byly na
základě dat agentury CzechInvest zjišťovány investice zrealizované s využitím investičních
pobídek. Na závěr je zkoumána pomocí koeficientů determinace a korelace síla vzájemné
lineární závislosti mezi PZI a HDP a mezi PZI a zaměstnaností.

Klíčová slova:
Liberecký kraj, přímé zahraniční investice, investiční pobídky, základní kapitál, reinvestovaný
zisk

Abstract:
The paper deals with foreign direct investment in the Liberec region in the years 2000–2012.
At first, the overall situation and location of foreign direct investment in individual districts of
the Liberec region is explored. An analysis of the components of foreign direct investment
follows in the form of equity capital, reinvested earnings and other capital, again in individual
districts of the region. In the next section, investment carried out with a use of investment
incentives were analysed, based on the dates of CzechInvest Agency. To conclude, mutual
linear relationship between foreign direct investment and gross domestic product and/or
foreign direct investment and employment was investigated by means of coefficients of
determination and correlation.

Key words:
Liberec region, foreign direct investment, investment incentives, capital equity, reinvested
earnings
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Úvod
Přímé zahraniční investice (PZI) a jejich výše se často uvádí jako ukazatel otevřenosti
ekonomiky a příznivého podnikatelského prostředí. Definice přímé zahraniční investice,
stanovená OECD, říká, že: „Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné
ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice
jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci
dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení
podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny
následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými
i nezapsanými v obchodním rejstříku.“ (ČNB, 2014). Statistika PZI je vytvářena v souladu
s mezinárodními standardy přijatými OECD, Evropskou komisí a MMF.

Metodika a cíl práce
Prvním krokem bylo prostudování dostupných monografií a odborných prací,
zabývajících se problematikou PZI. Následoval sběr statistických dat o velikosti a umístění
PZI v jednotlivých krajích České republiky. Hlavním cílem autora bylo analyzovat stav
a rozmístění přímých zahraničních investic ve všech okresech Libereckého kraje.
Sekundárním zdrojem dat byly údaje ČNB, ČSÚ a agentury CzechInvest. Na základě
komparace vývoje složek PZI v letech 2000-2012 byla shromážděná data zpracována
pomocí grafických a tabulkových výstupů a následně okomentována. Na závěr byla pomocí
koeficientů determinace a korelace prozkoumána síla vzájemné lineární závislosti mezi PZI a
HDP a mezi PZI a zaměstnaností.

Stav PZI v okresech Libereckého kraje
Česká národní banka v krajském a okresním členění vykazuje pouze stavy PZI
za jednotlivé roky, nikoli přílivy investic. Následující rozbor je proto založen na stavech PZI.
Liberecký kraj je druhým nejmenším krajem ČR, stav přímých zahraničních investic
v mezikrajském srovnání však k úplně nejnižším nepatří (viz obr. 1).
Praha
Středočeský
Moravskoslezský
Jihomoravský
Jihočeský
Ústecký
Plzeňský
Liberecký
Pardubický
Zlínský
Vysočina
Královéhradecký
Olomoucký
Karlovarský

Obr. 1: Stav investic v krajích ČR (2011)

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČNB, 2000-2014

Z obrázku vyplývá, že více než polovina všech zahraničních investic byla realizována na
území hlavního města Prahy, a to i přes omezení výše možné veřejné podpory a investičních
pobídek. Vysoký podíl je pravděpodobně způsoben tím, že statisticky jsou investice
zaznamenávány podle sídla investora, a mnoho investorů má sídlo právě v Praze, ačkoli
působí v jiných regionech. V roce 2011 (poslední dostupný údaj) se Liberecký kraj umístil na
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8. místě mezi kraji, po přepočtu stavu investic na 1 000 obyvatel je údaj pro Liberecký kraj
ještě příznivější, patřilo mu 6. místo.
Lokalizace PZI v kraji byla významným impulsem pro rozvoj nových průmyslových
odvětví. Velmi nízkou hodnotu bohužel vykazuje objem investic rizikového kapitálu, což
poukazuje na určitou strnulost podnikatelského prostředí. Další nepříznivou skutečností je
orientace většiny podnikatelských subjektů na méně progresivní odvětví s nižší ziskovou
návratností, která nejsou pro rizikový kapitál atraktivní. Je zřejmé, že se jedná o investice
zaměřené na fragment produkčního řetězce s nízkou přidanou hodnotou, např. montážní
závody s relativně malou participací na dodávkách domácích výrobců a vysokým sklonem
k importu, kde je navíc vysoké riziko jejich odlivu. Tyto investice sice dočasně mohou zvýšit
zaměstnanost, ale pravděpodobně nebudou mít dlouhodobější vliv na ekonomický růst,
neboť s sebou nenesou žádnou technologickou změnu (Srholec, 2004).
Liberecký kraj zaznamenal největší příliv PZI v letech 2000 – 2005 (viz obr. 2).
Z hlediska odvětví, ve kterých zahraniční firmy působí, převažuje automobilový průmysl,
strojírenství, plastikářství a průmysl textilní. Největšími investory jsou koncerny Denso,
Johnson Controls, Fehrer Bohemia s.r.o.
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Jablonec n. N.

20000,00
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Obr. 2: Stav PZI v Libereckém kraji a jeho okresech (mil. Kč)
Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČNB, 2000-2014

Skokovitý nárůst v roce 2004 byl zapříčiněn velkými investicemi v okresu Česká Lípa
(z 6 na 22 miliard Kč). Od zmíněného nárůstu má okres nejvyšší stav PZI v rámci
Libereckého kraje dodnes, a ačkoli i on pocítil určitý pokles investic v krizových letech 20092010, vedoucí pozici si udržel. V Liberci byl zaznamenán nejvyšší nárůst stavu PZI v roce
2008, poté však následovalo snížení, v současné době se pozvolna dostává zpět na dříve
dosaženou úroveň. Okresy Jablonec nad Nisou a Semily krizí ovlivněny nebyly, stav PZI
v okrese Jablonec nad Nisou dokonce pozvolna rostl až do roku 2010. V okrese Semily se
investice dlouhodobě drží na stabilní úrovni.
Z hlediska stavu PZI na 1 000 obyvatel též dominuje okres Česká Lípa, jeho hodnoty
výrazně převyšují průměr kraje a více než dvojnásobně přesahují stavy v okrese Liberec
nebo Semily (viz tab. 1 a obr. 3).
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Tab. 1: Stav PZI na 1000 obyvatel v mil. Kč v letech 2000 – 2011
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Liberecký kraj

36,8

41,6

52,2

67,5

102,0

107,5

109,5

121,4

138,7

133,0

141,7

133,6

Česká Lípa

38,2

34,8

32,2

62,3

215,3

219,7

225,0

243,9

250,0

204,5

200,7

216,1

Jablonec n. N.

25,1

37,4

58,6

59,7

75,2

82,0

84,5

105,0

107,0

145,4

180,9

136,9

Liberec

35,1

46,7

51,6

73,0

65,3

67,8

63,0

76,6

111,8

91,3

97,9

103,4

Semily

51,9

45,1

73,1

72,0

57,9

70,3

83,7

71,8

82,7

90,7

92,7

85,0

Zdroj: data ČNB 2000-2014 a ČSÚ 2001-2013, zpracování vlastní
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Obr. 1: Stav PZI na 1000 obyvatel
Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČNB, 2000-2014 a ČSÚ, 2001-2013

Pomocí statistické metody trendová analýza lze časovou řadu údajů o stavu PZI na
1 000 obyvatel (2000-2011) v jednotlivých okresech vyrovnat pomocí trendové přímky.
Směrnice trendové funkce udává průměrný absolutní přírůstek stavu PZI na 1 000 obyvatel
při zvýšení časové proměnné o jednotku. K výpočtu směrnice slouží metoda nejmenších
čtverců uvedená v rovnici:

𝑎=

𝑛
𝑛
𝑛 ∑𝑛
𝑡=1 𝑡𝑦𝑡 − ∑𝑡=1 𝑡 ∑𝑡=1 𝑦𝑡

kde:
y ..... stavy PZI na 1 000 obyvatel,
t ..... jednotlivé roky, t = 1, 2, ... 12,
n ..... počet hodnot (12).

𝑛
2
𝑛 ∑𝑛
𝑡=1 𝑡 −(∑𝑡=1 𝑡)

2

Směrnice pro celý Liberecký kraj vychází 10,31. V každém roce ze sledovaného období
se tedy hodnota stavu PZI na 1 000 obyvatel průměrně zvýšila o 10,31 mil. Kč. Směrnice pro
jednotlivé okresy vycházejí následovně: Česká Lípa 19,88, Jablonec nad Nisou 12,09,
Liberec 5,99, Semily 3,58. Je tedy zřejmé, že mezi okresy dochází k výrazným diferencím.
Celkovou hodnotu stavu PZI tvoří kromě vkladu do základního kapitálu také
reinvestované zisky (podíly investora na nerozděleném hospodářském výsledku) a ostatní
kapitál (přijaté a poskytnuté úvěry mezi investorem a dceřinou společností, zobrazené
v podnikových pohledávkách a závazcích). Za Liberecký kraj připadá v souhrnu nejvyšší část
stavu PZI na složku vklady do základního kapitálu. Složka ostatní kapitál se začíná výrazně
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projevovat od roku 2004. Reinvestovaný zisk tvoří v porovnání s ostatními složkami nejmenší
objem prostředků (obr. 4).
70 000
60 000
50 000
40 000

ostatní kapitál
reinvestovaný zisk

30 000

základní kapitál

20 000
10 000

2000
2001
2002
2003
2004
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2006
2007
2008
2009
2010
2011

0

Obr. 4: Složky stavu PZI v Libereckém kraji (mil. Kč)
Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČNB, 2000-2014

Zkoumáním složek přímých zahraničních investic v jednotlivých okresech Libereckého
kraje jsou zřetelné významné rozdíly mezi samotnými okresy (viz obr. 5). Vysoký stav PZI
v okrese Česká Lípa je způsoben především hodnotami ostatního kapitálu (mezipodnikovými
půjčkami). Investice v základním kapitálu se zde drží na úrovni hodnot okresů Jablonec nad
Nisou i Semily. Významně zastoupen je v okrese Česká Lípa také reinvestovaný zisk, který
několikanásobně převyšuje stav základního kapitálu. V okrese Jablonec nad Nisou byly
až do roku 2008 hodnoty PZI tvořeny především reinvestovanými zisky, složka ostatní kapitál
byla minimální. Zvrat nastal v roce 2009, kdy byly reinvestice nahrazeny právě ostatním
kapitálem (půjčkami). Stejného roku se také výrazně zvýšila položka základní kapitál.
Okres Liberec je jediným okresem, kde tvoří většinu investic základní kapitál
společností. Reinvestice jsou naopak zastoupeny nejmenší měrou. V okrese Semily se stav
PZI v průměru pohybuje kolem 5 miliard Kč, což je mezi okresy nejméně, jeho hodnota je
však tvořena z poloviny základním kapitálem a z poloviny reinvestovanými zisky. Je
vykazován i ostatní kapitál, ale v poměru k ostatním složkám má minimální hodnotu a v roce
2011 dokonce zápornou.
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Obr. 2: Složky stavu investic v okresech Libereckého kraje (mil. Kč)
Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČNB, 2000-2014

Některými ekonomy je měřítkem úspěšnosti PZI v ekonomice vnímán právě
reinvestovaný zisk. Lze totiž předpokládat, že firma, která reinvestuje, nebude plánovat
odchod do jiných zemí, například z důvodu snížení nákladů. Z tohoto hlediska lze vyhodnotit
skladbu investic v okresech Česká Lípa, Semily a Jablonec nad Nisou příznivěji než
v okrese Liberec. Přestože okres Liberec vykazuje nejvyšší stavy vkladů do základního
kapitálu společností, investice do dalšího rozvoje společností jsou minimální.
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Firmy se zahraniční kapitálovou účastí v Libereckém kraji
Podle výpisu z ČSÚ (březen 2014) ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou
účastí působí v Libereckém kraji 1 594 obchodních společností, 1 321 zahraničních fyzických
osob, 17 evropských společností, 6 mezinárodních organizací a sdružení, 3 nadace
a 2 obecně prospěšné společnosti.
Zahraniční kapitál se v Libereckém kraji alokuje převážně do kapitálových obchodních
společností, a to hlavně do společností s ručením omezeným (1 496 firem). Nižší zastoupení
vykazují akciové společnosti (69 firem). Osobní obchodní společnosti jsou zastoupeny
zanedbatelně. Zahraniční investoři v Libereckém kraji zakládají jak zcela vlastněné pobočky,
tak i odkupují různě velké podíly v existujících českých společnostech. Porovnání, kolik
společností je vlastněno zahraničním kapitálem zcela (100 %) a v kolika společnostech
vlastní zahraniční investor pouze část, ukazuje tab. 2. Vyrovnanost obou skupin podniků lze
sledovat u společností s ručením omezeným a komanditních společností. Akciové
společnosti a veřejné obchodní společnosti jsou plně vlastněny zahraničními investory
v méně než padesáti procentech.
Tab. 2: Obchodní společnosti se zahraniční kapitálovou účastí v LK
Z toho podniky vlastněné
zahraničním kapitálem:

Počet
Veřejná obchodní
společnost
Komanditní
společnost
Společnost s ručením
omezeným

plně

z části

21

6

15

7

4

3

1496

745

751

Akciová společnost

69

22

47

Celkem

1593

777

816

Zdroj: vlastní zpracování podle ČSÚ, 2014

Databáze dodavatelů
Pro podnikatelské prostředí jsou důležité dodavatelsko-odběratelské vztahy. Dá se říci,
že i zahraniční kapitál významně vstupuje do dodavatelských firem. Agentura CzechInvest
vede databázi dodavatelů, kteří jsou tříděni podle průmyslových sektorů.
Výpočtem, jak velká část dodavatelských firem v Libereckém kraji má zahraniční
kapitálovou účast, bylo zjištěno, že nejvíce takových firem se objevuje v automobilovém
průmyslu, kde je jejich podíl téměř 46 %, 40 % firem se zahraniční kapitálovou účastí je mezi
dodavateli pro plastikářský průmysl. Významný podíl firem se zahraniční účastí lze nalézt
ještě v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu a u dodavatelů surovin, materiálů
a obalů (viz tab. 3).
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Tab. 3: Firmy se zahraničním kapitálem jako dodavatelé
Celkem
81

Z toho se
zahr. kap
37

45,7 %

Letecký

2

0

0%
40 %

Průmysl

v LK

automobilový

Podíl

Plastikářský

15

6

kovozpracující

25

6

24 %

elektronický a elektrotechnický

52

15

28,8 %

IT a komunikace

22

4

18,2 %

dodavatelé surovin, materiálů, obalů

21

6

28,6 %

farmaceutický

10

3

30 %

strojírenský

28

3

10,7 %

výroba zařízení pro výrobu energií

4

0

0%

Zdroj: vlastní zpracování podle CzechInvest, 2014 a ČSÚ, 2014

Investice s využitím investičních pobídek
V Libereckém kraji byly za pomoci agentury CzechInvest v letech 1998 - 2013 uděleny
investiční pobídky zhruba 37 různým investičním projektům ve zpracovatelském průmyslu od
zahraničních investorů či jejich dceřiných společností umístěných v ČR. Zpočátku se jednalo
především o nové investice (na zelené louce), v posledních letech dochází spíše
k rozšiřování a expanzi dceřiných společností. Celková suma investovaného zahraničního
kapitálu v Libereckém kraji za zmíněné období převyšuje 29 miliard Kč. Jeho rozdělení mezi
okresy Libereckého kraje zobrazuje tab. 4.
Tab. 4: Investice s udělenými pobídkami v okresech LK
Počet projektů

Souhrnná
částka
Vytvořená pracovní místa
investic
v
mil. Kč

Průměrná výše
investice na tvorbu
1 pracovní místo
(mil. Kč)

Liberecký kraj

37

29 071,24

5 254

5,53

Česká Lípa

4

1 996,70

482

4,14

Jablonec
n. N.

5

4 154,74

778

5,34

Liberec

17

16 794,78

2 953

5,69

Semily

11

6 125,02

1 041

5,88

Zdroj: vlastní výpočty podle CzechInvest, 2014

Mezi významné investory, jejichž investice přesáhly jednu miliardu Kč, patří například
japonská společnost Denso (9,5 mld. Kč, 2002, okres Liberec), dánská společnost R. Faerch
Plast (2,3 mld. Kč, 2006, okres Liberec), americká společnost TRW Automotive (1,9 mld. Kč,
2006, okres Jablonec n. N.) nebo německá společnost KAMAX (1,3 mld. Kč, 2013, okres
Semily).
Největší počet investičních pobídek byl zprostředkován do okresu Liberec, od toho se
také odvíjí nejvyšší souhrnná investovaná částka a nejvyšší počet nově vytvořených
pracovních míst v tomto okrese. Investice směřované mezi okresy nejsou rovnocenné.
V okrese Liberec bylo zprostředkováno více než čtyřikrát větší množství projektů než
v okrese Česká Lípa, jejich hodnota však byla osmkrát vyšší a vytvořeno bylo více než
šestkrát větší množství pracovních míst. Lze říci, že nejnáročnější investice, co se týče
průměrné výše vynaložených prostředků na tvorbu jednoho nového pracovního místa, jsou
realizovány v okrese Semily. Zde je na jedno pracovní místo v průměru potřeba 5,88 mil. Kč.
Následují okresy Liberec a Jablonec nad Nisou s více než 5 mil. Kč na jedno vytvořené
pracovní místo. Nejnižší množství kapitálu bylo průměrně vydáno v okrese Česká Lípa - 4,14
mil. Kč. Lze usuzovat, že pokud investor vytvoří se značným množstvím kapitálu jen málo
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pracovních míst (průměrná výše investic na jedno pracovní místo je tak vyšší), nebude mít
tendenci k uzavření výroby a odchodu ze země. Pokud však investor s menším množstvím
kapitálu vytvoří mnoho míst (průměrná výše investic na jedno pracovní místo je tak nižší), je
více pravděpodobné, že se v budoucnu může začít ohlížet po jiné cílové zemi s nižšími
náklady na pracovní sílu. Zde předkládaná analýza hodnotí pouze pobídkové investice.
Z výše uvedených poznatků je zřejmé, že právě v okrese Česká Lípa jsou stavy přímých
zahraničních investic nejvyšší a složka reinvestovaný zisk je zde v poměru k základnímu
kapitálu výrazná, proto lze předpokládat, že investice v tomto okrese budou stabilní.
Z hlediska teritoria původu kapitálu ve firmě lze na první dvě místa podle výše
pobídkových investic v okrese Česká Lípa zařadit USA a Německo, v okrese Jablonec nad
Nisou USA a Velkou Británii, v okrese Liberec Japonsko a Německo a v okrese Semily
Německo a Belgii. Celkově má nejvyšší počet investičních projektů původ v Německu.
V některých případech pak jde o reinvestice zisků, které dceřiné společnosti zahraničních
investorů vygenerovaly již samy na území ČR.
Největší počet pobídkových investic v okresech Česká Lípa (75 %), Jablonec nad Nisou
(80 %) a Liberec (53 %) směřoval do oblasti výroby dopravních prostředků. V okrese Semily
tento podíl tvoří pouze 18 %, neboť se zde projevuje větší variabilnost typů investic - jde
o jediný okres, v němž jsou zastoupeny pobídkové investice do textilního průmyslu (27 %)
a díky třem investicím společnosti ONTEX s.r.o. je zde vyšší míra investic směřujících do
segmentu ostatní průmysl (27 %). Další odvětví, jež je v rámci Libereckého kraje vhodné
zmínit, jsou průmysl gumárenský a plastikářský, nacházející se v okresech Liberec
a Jablonec nad Nisou.

Vliv PZI na HDP
Liberecký kraj se v současné době podílí 3,24 % na tvorbě hrubého domácího produktu
České republiky. Výše HDP každoročně roste, pokles nastal jen v letech 2003 a 2009 (viz
tab. 5 a obr. 6). HDP na 1 obyvatele v kraji značně zaostává za republikovým průměrem.
V roce 2012 dosáhl Liberecký kraj v mezikrajském srovnání druhé nejnižší hodnoty HDP
i HDP na 1 obyvatele, nižší hodnoty patřily už jen Karlovarskému kraji. Kraj je také nejmenší
územní jednotkou, za níž ČSÚ hrubý domácí produkt měří.
Tab. 5: Vývoj hrubého domácího produktu ČR a LK
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

HDP ČR (mil. Kč)

2 269 965

2 448 557

2 567 530

2 688 107

2 929 172

3 116 056

3 352 599

HDP LK (mil. Kč)

85 573

91 246

94 051

90 748

97 975

108 262

114 121

Podíl LK na HDP ČR (%)

3,77

3,73

3,66

3,38

3,34

3,47

3,4

HDP na 1 obyv. ČR (Kč)

220 949

239 487

251 700

263 497

286 979

304 478

326 553

HDP na 1 obyv. LK (Kč)

199 418

213 143

220 044

212 476

229 238

252 791

265 520

2007

2008

2009

2010

2011

2012

HDP ČR (mil. Kč)

3 662 573

3 848 411

3 758 979

3 790 880

3 823 401

3 845 926

HDP LK (mil. Kč)

118 481

120 680

117 320

121 166

122 560

124 416

Podíl LK na HDP ČR (%)

3,24

3,14

3,12

3,21

3,2

3,2

HDP na 1 obyv. ČR (Kč)

354 808

368 986

358 288

360 444

364 249

365 955

HDP na 1 obyv. LK (Kč)

274 191

276 922

267 708

275 501

279 733

283 671

Zdroj: vlastní zpracování podle ČSÚ, 2001-2013

Porovnání výše přímých zahraničních investic v kraji a vývoje HDP ukazuje následující
obrázek č. 6. Přestože stav PZI v Libereckém kraji i HDP Libereckého kraje rostou, v roce
2009 se shodně mírně propadly, vývoj kolem roku 2003 je však ryze opačný.
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Obr. 6: Vývoj stavu PZI a HDP v LK
Zdroj: vlastní zpracování podle ČNB, 2000-2014 a ČSÚ, 2001-2013

Pomocí výše zmíněné metody nejmenších čtverců lze spočítat, že zatímco stav PZI
ve sledovaném období ročně přirůstal v průměru o 4 535,67 mil. Kč, hodnota HDP
se průměrně zvyšovala o 3 692,54 mil. Kč. Stav PZI tedy rostl rychleji než výše HDP.
Závislost PZI a HDP lze vystihnout pomocí přímky (viz obr. 7)

HDP LK (mil. Kč)
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Obr. 7: Vztah stavu PZI a HDP v LK
Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČNB, 2000-2014 a ČSÚ, 2001-2013

Sílu vzájemné lineární závislosti je možné vyjádřit pomocí koeficientů determinace
a korelace. Hodnota koeficientu determinace činí 0,8716, tedy 87,16 % z celkové variability
závisle proměnné lze vysvětlit pomocí regresní přímky. Korelační koeficient nabývá hodnoty
0,9336. Udává, že mezi proměnnými existuje silná přímá závislost. Významnost korelačního
koeficientu je nutno ověřit. Prověřením významnosti korelačního koeficientu pomocí testu
hypotézy o nulové hodnotě korelačního koeficientu v základním souboru, a to na hladině
významnosti 5 %, bylo zjištěno, že korelační koeficient statisticky významný je, a proto lze
lineární závislost mezi proměnnými potvrdit.

Vliv PZI na zaměstnanost

Obecná míra nezaměstnanosti 1 v Libereckém kraji značně kolísá (viz tab. 6). Nejnižší
míra nezaměstnanosti byla zjištěna v roce 2008, nejvyšší je naopak v současné době.
V rámci republiky se mezi léty 2000-2005 hodnoty obecné míry nezaměstnanosti pohybovaly

1

Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle.
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pod republikovým průměrem, od roku 2006 do současnosti je však v Libereckém kraji
nezaměstnanost vyšší.
Tab. 6: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v ČR a v Libereckém kraji
2000
R

Č

8,8

Liberecký kraj 6,2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8,1

7,3

7,8

8,3

7,9

7,1

5,3

4,4

6,2

4,7

6,1

6,4

6,5

7,7

6,1

4,6

2012

6,7

7,3

6,7

7,0

7,8

7,0

7,2

9,3

Zdroj: vlastní zpracování podle ČSÚ, 2001-2013

Obr. 7 ukazuje vývoj stavu PZI a obecné míry nezaměstnanosti v Libereckém kraji
a obr. 8 ukazuje vztah těchto veličin. Je zřejmé, že hodnoty obecné míry nezaměstnanosti
nekorespondují s hodnotami stavu PZI tolik, jako v případě HDP.
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Obr. 7: Vývoj stavu PZI a obecné míry nezaměstnanosti v LK
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8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
0,00

15000,00 30000,00 45000,00 60000,00 75000,00
Stav PZI (mil. Kč)

Obr. 8: Vztah stavu PZI a obecné míry nezaměstnanosti v LK
Zdroj: vlastní zpracování podle ČNB, 2000-2014 a ČSÚ, 2001-2013
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Síla vzájemné závislosti bude opět vyjádřena pomocí koeficientů determinace
a korelace. Hodnota koeficientu determinace činí pouze 0,1213 a hodnota korelačního
koeficientu dosahuje výše 0,3483. Pomocí testu hypotézy o nulové hodnotě korelačního
koeficientu v základním souboru, a to na hladině významnosti 5 %, však není možné
zamítnout předpoklad, že by koeficient korelace nebyl statisticky významný. Byla tedy
prokázána lineární nezávislost mezi proměnnými.

Závěr
Zahraniční investice jsou vnímány jako významná determinanta výše HDP. Tento
předpoklad byl na základě statistického ověřování potvrzen. Ukázalo se, že vývoj stavu PZI
v kraji skutečně koreluje s vývojem regionálního HDP. Přesto nelze uvedenou závislost
přeceňovat. Příliv zahraničního kapitálu do domácí ekonomiky totiž může vyvíjet tlak
například na apreciaci koruny, která má následně negativní důsledky pro český export.
V dlouhém období může být dosaženo pozitivních výsledků pouze za předpokladu, že bude
docházet k reinvesticím zisku do domácí ekonomiky, nikoli k jeho repatriaci do zahraničí.
Obecné povědomí, že při zvyšování investic automaticky dochází ke snižování
nezaměstnanosti, nebylo prostřednictvím koeficientů determinace a korelace potvrzeno. To
je mj. dáno tím, že makroekonomické agregáty jsou výsledkem mnoha různých vlivů, nelze
samostatně hodnotit vliv pouze jedné proměnné. Počty vytvořených pracovních míst se
mohou lišit podle druhu investice a ne každá investice nějaká pracovní místa vytvoří.
Například investice do výkonnějších technologií, které nahradí lidskou práci, může dokonce
znamenat ztrátu pracovních míst. Také je-li v ČR díky zahraničnímu kapitálu vytvořen nový
závod na zelené louce, může dát práci mnoho nezaměstnaným lidem, některé méně
konkurenceschopné domácí firmy však mohou kvůli zahraničnímu závodu zaniknout
a nezaměstnanost může být vyšší, než dříve.
Článek byl vypracován v návaznosti na výzkumný projekt TA ČR TD010029 „Vymezení
subregionů pro řešení sociálních a ekonomických disparit“.
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Aktuální stav sociální turistiky v Jihomoravském kraji
State-of-art of Social Tourism in Southern Moravia Region
Karolína Soldánová, Jiří Schneider, Helena Lorencová

Abstrakt:
Příspěvek přináší rozbor současného stavu sociální turistiky v České republice, se
specifikací Jihomoravského kraje. V úvodu vysvětluje základní pojmy a popisuje přístupy
a příklady ze zahraničí. Ve výsledkové části popisuje aktuální stav v ČR se zaměřením na
provázanost strategických dokumentů a aktuální možnosti podpory v rámci systému dotací.
Dále je vypracována analýza atraktivit a potenciálu rozvoje sociální turistiky
v Jihomoravském kraji.
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Abstract:
The paper presents an analysis of the current state of social tourism in the Czech Republic,
South Moravian Region specifications. The introduction explains the basic concepts and
describes approaches and examples from abroad. The result part describes the current
situation in the Czech Republic with a focus on coherence of strategic documents and
current support options within the system of subsidies. Furthermore, the attractiveness
analysis and potential of social tourism development in Southern Moravia are processed.
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Úvod
Cestovní ruch představuje v současné době důležitou oblast národního hospodářství
a je významnou součástí spotřeby obyvatelstva. Představuje souhrn aktivit účastníků
cestovního ruchu a současně i aktivit podniků a organizací poskytujících služby pro zajištění
pobytu účastníků cestovního ruchu mimo místo jejich trvalého bydliště (Kolektiv, 2008).
Vzhledem k rozmanitosti vnímání „sociální turistiky“, neexistuje jednotná definice tohoto
pojmu. Podle ISTO (Mezinárodní organizace pro sociální cestovní ruch), jak je definováno
v článku 3 stanov, sociální turistika zahrnuje „všechny vztahy a jevy, které vyplývají z účasti
na cestovním ruchu, a zejména z účasti společenských vrstev se skromnými příjmy.“
Definice profesora L. Jolina z Québecké univerzity v Montrealu uvádí, že „sociální turistika
odkazuje na programy, akce a aktivity, které umožní všem skupinám populace - a zejména
mládeži, rodinám, důchodcům, osobám se skromnými příjmy a osobám s omezenou fyzickou
kapacitou - aby si užívali cestovního ruchu, a zároveň se účastnili na kvalitě vztahů mezi
návštěvníky a hostitelskými komunitami.“ (ISTO, 2014)
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Obecně je sociální cestovní ruch definován jako cestovní ruch pro všechny, resp.
sociální cestovní ruch je koncept založený na právu na cestovní ruch pro všechny, který
vyplývá z Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, jež uvádí, že „všichni lidé mají
právo na odpočinek, volný čas, omezení pracovní doby a placené dovolené (článek 24).
Právo je rovněž uvedeno v článku 7 Světového etického kodexu pro cestovní ruch přijatého v
roce 1999 Světovou organizací cestovního ruchu (UNWTO) a úředně uznané Organizací
spojených národů v roce 2001 (ECaplypso, 2013).
Definici dále upřesňuje například Page a Connel a sociální cestovní ruch definuje jako
takový pobyt, kterého se účastní lidé, kteří by normálně tuto příležitost neměli a to buď
z ekonomických důvodů nebo z důvodu neschopnosti či nedostupnosti (Page, Connel,
2009). Minnaert, Maitland a Miller (2006) naopak vnímá sociální turistiku z morálního
hlediska a definuje ji jako cestovní ruch se zvýšenou morální hodnotou, který se zaměřuje
buďto na užitek hostujícího subjektu nebo návštěvníka při turistické směně.
Nejužívanější přístup k sociální turistice je zaměřen na návštěvníka či hostující subjekt,
kdy vzniká forma sociálního cestovního ruchu zaměřená na návštěvníka. Pro tuto formu jsou
typická opatření proti sociální exkluzi, uskutečněná prostřednictvím nejrůznějších programů
podpory pro nízko-příjmové a jiné skupiny vyloučené ze společnosti. Jejím hlavním cílem je
tedy čelit sociální exkluzi, k čemu je zapotřebí změna etické orientace na jiný stupeň
u vládních orgánů a celé společnosti. Tato forma sociálního turismu je založená na sladění
etických hodnot a odstranění praktik, kde hostující subjekty dělají rozdíly mezi jednotlivými
komunitami návštěvníků (McCabe, 2009).
Další možný přístup je založen na interakci, která je považována za klíčovou v konceptu
sociálního cestovního ruchu. Tak se sociální turistika stává pravou a nekomerční formou
cestovního ruchu, která je nízkonákladová a umožňuje svým účastníkům nabýt pocitu
vzájemného přátelství díky vzájemné interakci (Nilsson, 2002).

Klienti sociální turistiky
Obecně můžeme rozlišit 4 základní typy klientů sociálního cestovního ruchu: seniory,
osoby se zdravotním postižením, mladé lidi a rodiny s malými dětmi.
Senioři
Cestovní ruch by měl brát v úvahu demografické údaje, přičemž populační vývoj
v posledních letech byl charakteristický rychlým nárůstem osob starších šedesáti let.
V souvislosti s rozdíly ve věku můžeme seniory rozdělit do následujících podsegment mladší
senioři (50-64 let), starší senioři (65-70 let) a veteráni (nad 70 let) (Kolektiv, 2008).
Většina seniorů dává přednost dovolené v zemi, ve které žijí. Průměrná délka jejich cesty je
delší než u mladších lidí. Rádi objevují nové věci, kultury a dostávají se do kontaktu
s místními obyvateli. Senioři nemají vždy stejné finanční možnosti, tendence jet na
dovolenou je velmi často ovlivněna příjmem více než jakýmkoli jiným faktorem, kterým je
např. věk nebo zdraví. To je důvod, proč je tento trh stále více zohledňován politiky, kteří
v rámci svých sociálně-hospodářských politik chtějí pomoci seniorům jet na dovolenou, a to
zejména mimo sezónu, přes realizaci programů ve spolupráci se soukromým sektorem
(ISTO, 2014).
Účast na cestovním ruchu ve velké míře přispívá ke zmírnění negativních aspektů
vyššího věku a ke zkvalitnění života seniorů. Při nabídce služeb seniorům je nutno
respektovat pohodlí při dopravě i ubytování (1-2 lůžkové pokoje) a respektovat menší
přizpůsobivost při stravování a denním režimu. Ve skupině seniorů je vhodná přítomnost
lékaře (Kolektiv, 2008).
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Osoby se zdravotním postižením nebo osoby se sníženou pohyblivostí
Překážky, na které lidé se zdravotním postižením narážejí při organizování turistických
výletů, jsou nejen architektonické ale také spojené s negativními postoji a chováním. Je
důležité, aby školení pracovníků cestovního ruchu zvýšilo povědomí o zvláštních potřebách
osob se zdravotním postižením, adaptačních opatřeních potřebných k dostupnosti
a o způsobu, jak poskytovat vhodné služby těmto klientům s přihlédnutím na různé druhy
postižení. Na trhu narůstá poptávka po cestovním ruchu postižených osob v důsledku
následujících faktorů: (ISTO, 2014)
• počet osob se zdravotním postižením (proto je počet potenciálních zákazníků
ohromný);
• postižení lidé obvykle cestují s přítelem, příbuzným nebo sociálním pracovníkem
(počet potenciálních zákazníků může být zdvojnásoben);
• trh cestovního ruchu se hodně změnil (nejen mladí lidé ale i starší lidé cestují více
a více);
• lidé s postižením a starší lidé mohou cestovat mimo hlavní sezónu, což přispívá
k větší homogenní celoroční poptávce, kterou si všechny cestovní kanceláře přejí mít;
• tito klienti si většinou bookují dovolenou dlouho dopředu, což představuje jistotu pro
odvětví turismu.
Zdravotně handicapovaní účastníci cestovního ruchu své potřeby a požadavky podřizují
těžkostem, kterým čelí kvůli svému handicapu. V souvislosti s jednotlivými handicapy
můžeme mluvit o následujících podsegmentech: (Kolektiv, 2008)
• lidé s handicapem mobility - na kolečkovém křesle nebo s limitovanou schopností
hybnosti;
• lidé se senzorickým handicapem - se ztrátou nebo omezením zraku a sluchu;
• lidé s mentálním handicapem - s těžkostmi v učení a s Downovým syndromem;
• lidé s jiným typem handicapu - s alergiemi, diabetem, respiračními problémy,
růstovými problémy apod.
Díky realizaci různých služeb a zařízení umožňující přístup handicapovaným se také
zlepšuje kvalita života jiných lidí, jako jsou starší, lidé trpící alergií, lidé v rekonvalescenci po
úrazu nebo malé děti (ISTO, 2014).
Mladí lidé
Podle statistik stanovených Světovou organizací cestovního ruchu (UNWTO) dnes mladí
cestovatelé (mezi 15 a 25 lety) tvoří 20 % mezinárodních turistických příjezdů. Tuto tendenci
může vysvětlit mnoho faktorů: zvýšení úrovně vzdělání, přání poznat jiné kultury a učit se
nový jazyk a propagace tohoto typu zkušenosti v odborné oblasti. V současné době existuje
široká škála specializovaných produktů a služeb přizpůsobených mladým klientům, od
jazykové studijní dovolené na práci v zahraničí, kulturních výměn, stáží a dobrovolných
služeb až po mládežnické ubytovny a další ubytovací střediska pro mladé lidi. Studentům
jsou nabízeny různé možnosti cestování za nízkou cenu různými dopravními prostředky
(ISTO, 2014).
Důležitou úlohu v cestovním ruchu mládeže sehrává mezinárodní studentská
identifikační karta (ISIC). Tato karta je nabízena studentům ve 106 zemích světa a umožňuje
získání slev na dopravu, na vstupy do muzeí a historických budov, na účast na rekreačních
aktivitách, na ubytovací a stravovací služby, na nákup suvenýrů apod. (Kolektiv, 2008).
Rodiny s malými dětmi
Cestovní ruch rodin s dětmi vyžaduje specifické ubytovací, stravovací a rekreační služby
včetně speciálních cen, které vyhovují potřebám a požadavkům tohoto segmentu. Současná
skladba rodin je různá, existují klasické rodiny s oběma rodiči a dětmi, rodiny, kde děti
vychovává jeden z rodičů a tzv. patchwork families, tj. rodiny složené ze dvou cizích rodin
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(po rozvodu původních rodin se následně vytvoří nová rodina, kde žijí společně děti ze všech
původních rodin). Také se zvyšuje počet rodin, kde rodiče žijí ve volném svazku, případně
v oddělených domácnostech. Důležitou charakteristikou je i klesající počet dětí v rodině
a narůstající počet starších rodičů, kdy se s narozením potomků čeká až do vyřešení
kariérového postupu (Tourism trade, 2008).

Podpora rozvoje sociální turistiky
Možné formy rozvoje sociální turistiky vychází z jejího nejširšího vymezení a zaměření
na jednotlivé segmenty. Jedna z definic podle Evropského hospodářského a sociálního
výboru vychází z předpokladu, že cestovní ruch je obecným právem, které by mělo být
zpřístupněno každému. Pro sociální cestovní ruch musí být splněny tři podmínky: (Kolektiv,
2008)
• skutečné životní okolnosti jsou takové, že je zcela nebo částečně nemožné plně
realizovat právo na cestovní ruch. Důvody mohou být různé, a to ekonomická situace,
fyzické nebo mentální postižení, osobní nebo rodinná izolace, snížená pohyblivost,
geografické obtíže a jiné důvody, které představují skutečnou překážku účasti na
cestovním ruchu;
• někdo, ať veřejná nebo soukromá instituce, společnost, odborová organizace nebo
prostě jen organizovaná skupina lidí, se rozhodne podniknout kroky k překonání nebo
omezení překážky, která dané osobě brání realizovat její právo na cestovní ruch;
• tyto kroky jsou účinné a skutečně pomohou skupině lidí účastnit se cestovního ruchu
způsobem, který respektuje hodnoty udržitelnosti, dostupnosti a solidarity.
Podpora rozvoje sociální turistiky je v různých zemích různá a na evropské úrovni se do
ní zapojují různé organizace. Nejvýznamnějšími organizacemi jsou:
• Mezinárodní organizace pro sociální cestovní ruch ISTO
• Národní agentura pro poukázky na dovolené ACNV (Francie)
• Institut pro seniory a sociální cestovní ruch IMSERSO (Španělsko)
• Evropská síť pro přístupný cestovní ruch ENAT.
Příklady nabídek sociální turistiky
The Disabled Holidays Travel Agency
Britská odborná cestovní kancelář The Disabled Holidays Travel Agency usiluje
o poskytování dovolené, která překračuje potřeby a přání svých zákazníků se zdravotním
postižením. Má pravděpodobně největší výběr dostupných dovolených ve Velké Británii a do
zahraničí. Nabízí: (www.disabledholidays.co.uk)
• výběr dovolených po celé Anglii, Irsku, Skotku a Walesu. Od přístupných chatek až
po hotely, karavany a sruby, z nichž prakticky všechny jsou bezbariérové
s rozšířenými dveřmi. Některé nemovitosti mají zařízení pro zdravotně postižené, jako
jsou kladkostroje, elektrické postele, snížené kuchyňské a koupelnové jednotky;
• výletní plavby, jsou ideální pro cestující se zdravotním postižením, přístupné výletní
lodě mají bezbariérové kabiny;
• úsporné (do 500 £) krátké dovolené v dostupném bezbariérovém ubytování, včetně
rodinných dotovaných poukázek;
• škálu dostupných dovolených u moře v celé Evropě i mimo ni s možností zajištění
pomoci na letiště (přizpůsobené taxi transfery), se zárukou upravených pokojů
v přístupném hotelu;
• dovolené pro rodiny s handicapovanými dětmi a dětmi se zvláštními potřebami. Cílem
je výlet bez stresu, jak je to jen možné. Je možné zařídit asistenci na letišti, kyslík na
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palubě letadla a na místě, adaptované místnosti pro zdravotně postižené a další
zajištění potřeb;
• dovolenou na míru - nezapomenutelnou, pro oslavu zvláštní příležitosti, nebo jen
vyzkoušet něco jiného - možnost výběru termínu, délky dovolené, míst k vidění
a druhu ubytování;
• skupinové dovolené s doprovodem pro lidi se zvláštním postižením a méně mobilní,
při níž můžou hosté poznat nové lidi, navazovat přátelství a cestovat po destinaci,
kterou vždy chtěli vidět

Projekt Beskydy pro všechny
Projekt nazvaný Beskydy pro všechny byl realizován jako jeden z projektů Evropského
sociálního fondu a je určen pro handicapované s jakýmkoliv typem postižení (pohybové,
sluchové nebo vizuální, bez dalšího upřesnění pokud jde o příjmy a sociální situace). Přijetí
myšlenky a vedoucí úloha projektu byla v rukou soukromého poradenství Kzuist s.r.o.
a podpora různých aktivit byla zajištěna řadou spolupracujících partnerů (místní samosprávy,
nevládní organizace). Hlavním cílem bylo zpřístupnění informací pro osoby se zdravotním
postižením, jakož i identifikace bezbariérových zařízení a ve spolupráci se společnostmi
v cestovním ruchu vytvořit a realizovat certifikační systém a označení pro bezbariérové
služby.
Aktivity projektu byly zaměřeny na fyzickou dostupnost cestovního ruchu pro všechny.
Projektový tým vypracoval první metodiku pro posouzení dostupnosti zařízení cestovního
ruchu v České republice (stravovací a ubytovací služby), vyvinul kritéria a vytvořil
a registroval štítek „bezbariérový“, který byl následně udělen více než 20 turistickým
zařízením v regionu. Navíc projektový tým vydal Cestovní manuál představující základní
informace o turistických zařízeních včetně údajů o jejich pohodlí pro různé druhy handicapu.
Pro databázi a další užitečné informace byl vytvořen webový portál www.jedemetaky.cz,
v němž najdeme aktivity projektu, vzdělávací programy na zvýšení kompetencí zaměstnanců
a vedení zařízení v komunikaci se zdravotně postiženými klienty a poskytování speciálních
služeb.
Sociální cestovní ruch ve strategických dokumentech České republiky
V Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020 také najdeme
priority a především jejich opatření, které zahrnují podporu a rozvoj oblasti sociálního
turismu.
Jedná se především o první prioritu - Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu, která
obsahuje opatření 1.2 Výstavba a modernizace základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu, a opatření 1.3 Zkvalitnění nabídky služeb cestovního ruchu. Součástí
opatření 1.2 je i podpora základní a doprovodné infrastruktury pro cílové skupiny se
zvláštními potřebami (např. senioři, handicapovaní, rodiny s dětmi). Tato infrastruktura
představuje odvozený potenciál rozvoje cestovního ruchu, bez jehož existence není
udržitelný rozvoj možný. Vytváření územních podmínek pro rozvoj turismu je zabezpečováno
nástroji územního plánování, budování či rekonstrukce infrastruktury cestovního ruchu proto
musí být v souladu s územně plánovacími dokumenty krajů a obcí. Základním cílem priority
1.3 je zlepšení nabídky služeb cestovního ruchu s vyšší přidanou hodnotou. Bude nutné
pracovat na zkvalitnění jednotlivých technických standardů při definování přínosů pro
podnikatelské subjekty a jejich motivování. Cílovým řešením bude ve spolupráci s profesními
sdruženími zavádění kategorizace a klasifikace v různých segmentech cestovního ruchu.
Pro sociální turistiku bude důležité i opatření třetí priority - Destinační marketing 3.2
Tvorba a marketing národních a regionálních produktů cestovního ruchu, které propojuje
samotnou tvorbu produktů cestovního ruchu s jejich marketingem, protože bez účinné
marketingové podpory mají jakékoliv produkty jen velmi malou šanci k uplatnění na trhu.

810

Obsah / Contents

Podstatné projekty na podpoření sociálního cestovního ruchu vznikají díky mezinárodní
spolupráci v rámci UNWTO, OECD a EU, jež je jednou z aktivit opatření 4.1 Politika
cestovního ruchu jako součást hospodářské a regionální politiky pod čtvrtou prioritou Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj.
Dalším střednědobým strategickým dokumentem, který se týká cestovního ruchu, ovšem
konkrétního regionu, je Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období
2014-2020. Stejně jako Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 20142020, tento dokument v návrhové části definuje programové priority a jejich opatření, které
mají být v souladu s nadřazeným dokumentem a podrobněji na něj navazovat.
Pro podporu sociálního cestovního ruchu mohou být přínosné především čtyři opatření
třech různých priorit. Opatření 2.2 Budování a modernizace doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu pod prioritou 2 - Kvalitní turistická infrastruktura a služby je v souladu
s první prioritou Koncepce. Cíli opatření je mj. zvýšit podíl bezbariérových atraktivit, posílit
možnosti návštěvy atraktivit i pro další znevýhodněné skupiny, budovat nová zařízení dle
současných a budoucích trendů (služby pro různé cílové skupiny), zajistit turistickou dopravu
do atraktivních, ale hůře dostupných lokalit, nebo zlepšovat dopravní infrastrukturu sloužící
pro cestovní ruch. Kvalitativní změny v turismu projevující se v poslední době spočívají
hlavně v nových typech cestovního ruchu a v poskytování širší škály poptávaných služeb.
Doprava, infrastruktura a služby mohou pro návštěvníky představovat i hlavní cíl a motivaci
pro navštívení daného místa.
Mezi cíli opatření 3.2 Tvorba regionálních a oblastních produktů cestovního ruchu
priority 3 - Efektivní systém marketingu a realizace produktů cestovního ruchu (v souladu
s třetí prioritou Koncepce) můžeme najít vytváření produktů podle specifik jednotlivých
cílových skupin, zvýšení komplexnosti a vnitřní provázanosti nabízených produktů
(zapojením více subjektů) a rozšíření nabídky turistických produktů na regionální a oblastní
úrovni (tzn. také se zapojením většího množství subjektů). Vytváření rozličných, ale
ucelených produktů zvyšuje atraktivitu území pro různorodé návštěvníky a může také přispět
k prodloužení doby pobytu. Rozhodujícím předpokladem pro tvorbu produktů (zvláště
určených pro klienty se speciálními potřebami) je spolupráce různých subjektů (z veřejné,
podnikatelské i neziskové sféry), která doposud v kraji moc nefunguje, navíc podnikatelé
potřebují motivaci k rozvoji této spolupráce.
Opatření 4.3 Rozvoj kultury a památek čtvrté priority – Synergické aktivity regionálního
rozvoje s vazbou na cestovní ruch, která také v souladu s třetí prioritou Koncepce, může
nabízet zlepšení dostupnosti a přístupnosti expozic, památek a kulturních akcí, či rozšířit
nabídku a programy dle cílových skupin návštěvníků. Jihomoravský kraj je jedním z krajů
v České republice, pro nějž je typická koncentrace kulturních památek a atraktivit, turistika
s nimi spojená je důležitou součástí rozvoje cestovního ruchu v kraji. Zajímavá tradiční
i netradiční kultura je atraktivní pro všechny věkové kategorie a může být motivem pro cestu.

Možnosti rozvoje sociální turistiky v Jihomoravském kraji
Turistický region Jižní Morava, který je vymezen administrativním územím
Jihomoravského kraje, můžeme rozdělit do 5 turistických oblastí: Moravský kras a okolí, Brno
a okolí, Znojemsko a Podyjí, Pálava a Lednicko-Valtický areál, Slovácko. V každé oblasti se
nachází přírodní nebo kulturní a historické atraktivity, které jsou lákadlem pro všechny cílové
skupiny sociálního cestovního ruchu.
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Graf 1: Nejnavštěvovanější turistické lokality JmK
Zdroj: Czech Tourism

Na území Jihomoravského kraje lze využít rozmanité druhy dopravy. Kromě
mezinárodních železničních a autobusových spojů, které protínají kraj a zastavují v Brně
a Břeclavi, jsou provozovány různé dopravní linky po kraji. Speciálně uzpůsobené pro
cyklisty jsou cyklovlaky a cyklobusy, jež jsou součástí integrovaného dopravního systému.
Železniční dopravci v kraji nabízejí speciální jízdy vlaků, např. historickými motoráky.
V některých městech a místech jsou provozovány (někdy i jako samostatná atrakce)
turistické vláčky. Ne zcela běžnou součástí v každém kraji je lodní doprava, ta je zde
využívána za čistě turistickými účely.
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Obr. 1 Mapa kulturních a historických památek Jihomoravského kraje
(zakroužkované s bezbariérovými přístupy)
Zdrojová mapa: Tematický atlas Jihomoravského kraje (2013)

Analýza ubytovacích zařízení
Zásadní součástí cestovního ruchu jsou ubytovací a stravovací zařízení. Ubytování pro
cílové skupiny sociální turistiky nemůže být ledajaké. Je nutné zhodnotit 2 hlavní parametry,
a to cenu a bezbariérovost.
Na oficiálním portálu cestovního ruchu jižní Moravy je nabízen nespočet ubytovacích
zařízení od hotelů, přes ubytovny, ubytování v soukromí až po kempy a tábořiště. Co je
ovšem důležitější - v kritériích pro vyhledávání lze zaškrtnout kolonku „bezbariérový přístup“
a ve výsledku se zobrazí celkem 177 nabízených ubytování.
Některá zařízení (zdaleka ne všechna) nabízejí mimosezónní slevy. Vícelůžkové pokoje
vycházejí výhodněji než jednolůžkové. Zejména u penzionů se vyplatí dlouhodobější pobyt
než přenocování pouze na jednu noc.
Server www.ubytovani-aktualne.cz uvádí možnosti ubytování se slevou pro seniory,
celkem 12 nabídek na jižní Moravě. Wellness hotely a lázeňské domy (např. Lázně Lednice,
Hotel Iris na Pálavě, Hotel Prestige ve Znojmě, Garni Hotel v Lednici) většinou nabízejí
speciální balíčky pro seniory.
Mnoho internetových stránek se věnuje také nabídkám ubytování na jižní Moravě
vhodných pro rodiny s dětmi, od ostatních nabídek se liší především vybavením pro děti.
Cenová výhoda většinou spočívá ve slevě na dítě nebo jeho ubytování zdarma. Jiné webové
stránky poutají rodinnými slevovými balíčky s ubytováním v jihomoravských hotelech.
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Návrhy možností podpory sociální turistiky
Aby se sociální turistika v Jihomoravském kraji mohla rozvíjet, je potřebné zapojení
nejen poskytovatelů služeb, ale i množství dalších osob (fyzických i právnických), organizací,
nebo institucí:
1. Podporující instituce, tzn. úřady a organizace státní správy – na úrovni kraje jeho
orgány, které se zabývají cestovním ruchem a bezbariérovou přístupností (členové krajské
rady a zastupitelstva, komise a výboru pro cestovní ruch, regionální rozvoj, územní
plánování, dopravu atd.) a pracovníci souvisejících oborů krajského úřadu, a nižší úrovni
městské a obecní orgány (opět členové obecních rad a zastupitelstev, členové dotčených
komisí a výborů), včetně pracovníků příbuzných odborů na obecních a městských úřadech;
2. Koordinující – státní i soukromé organizace, které propagují turistické destinace (jako
agentura CzechTourism) a koordinují aktivity cestovního ruchu na úrovni regionu (Centrála
cestovního ruchu - Jižní Morava) a nižších územních celků (místní akční skupiny);
3. Podnikající v cestovním ruchu - právnické i fyzické osoby, zaměstnanci v oboru
cestovního ruchu, mají přímý kontakt se zákazníky, do této skupiny můžeme zařadit
provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení, turistických atrakcí a atraktivit, cestovní
agentury a kanceláře, popřípadě i turistická informační centra, dopravce apod.;
4. Návštěvníci - zákazníci, kteří kraj navštívili, anebo o jeho návštěvě uvažují;
5. Sdružení a „neziskovky“ - organizace zastupující a sdružující různé cílové skupiny,
zejména osoby na vozíčku, osoby s omezenou schopností orientace a jinými handicapy,
organizace podporující jejich integraci a umožňující rovné příležitosti, vzdělávací a školící
organizace;
6. Výrobci a dodavatelé zboží a služeb, které doplňují a podporují průmysl cestovního
ruchu - dopravní prostředky, zařízení zajišťující bezbariérovost, informační systémy, lékařská
péče, stavebnictví atd.;
7. Tzv. placeholders - místní občané žijící na území turistické oblasti;
8. Ovlivňující - veřejnost (sdružení turistů a příznivců turistiky a všichni ostatní lidé),
média.
Pro rozvoj sociální turistiky v Jihomoravském kraji je důležitá implementace
následujících činností:
A. zvyšování všeobecné povědomosti o sociální turistice, jejím významu a přínosech pro
aktéry v průmyslu cestovního ruchu;
B. systematické podporování a motivování poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, aby
zkvalitňovali své služby a vytvářeli přístupnou nabídku, skrze školení a vzdělávací programy,
ukotvení v legislativě, dotace na podpůrné projekty, pomoc při zapojování do certifikačních
systémů, návody pro dosažení přístupnosti;
C. vzdělávání zaměstnanců veřejné správy vedoucí k odbornému přístupu ke všem
zákazníkům cílových skupin sociální turistiky, zejména seniorům a lidem s handicapem,
v oblasti zohlednění specifických potřeb a v problematice přístupnosti;
D. začlenění podpory sociální turistiky a iniciativ pro zpřístupnění prostředí do
strategických a koncepčních dokumentů na krajské a nižší úrovni;
E. vzdělávání a zajištění praxe pro studenty a žáky připravující se na zaměstnání
v oblasti sociální turistiky, její zařazení do studijních plánů a programů, výchova k vytváření
přístupných produktů a služeb;
F. propagování přístupných destinací, prezentování bezbariérových zařízení a služeb
a zohlednění veškerých lidských smyslů, využívání různých médií pro propagaci, motivování
potenciálních návštěvníků pro výběr oblasti Jihomoravského kraje;
G. vytváření přehledných, srozumitelných a dostupných informačních materiálů o úrovni
přístupnosti služeb a zařízení v dané oblasti Jihomoravského kraje, které by usnadnily
rozhodnutí cílovým zákazníkům;
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H. vytvoření nové jihomoravské či podpoření k zapojení do stávající informační
internetové databáze o přístupných destinacích a službách (např. jedemetaky.cz);
I. zavedení jednotného venkovního orientačního značení;
J. provádění průzkumů pro zjišťování zvláštních potřeb a požadavků návštěvníků
a potenciálních
zákazníků,
prověřování
spokojenosti
s
nabízenými
službami
v Jihomoravském kraji;
K. vytváření analýz ke zjištění socio-ekonomických dopadů zpřístupnění turistických
produktů, včetně infrastruktury v Jihomoravském kraji;
L. vytváření projektů pro zpřístupnění turistické infrastruktury, veřejných prostranství,
zapojení návrhů o novém přístupném vzhledu města/obce do územního plánu;
M. dodržování a vymáhání právních předpisů, které se týkají přístupnosti;
N. při zadávání veřejných zakázek krajem nebo jednotlivými městy/obcemi v kraji dbát
na to, aby byly zadány podmínky přístupnosti, tzn., aby řešení bylo vyhovující i pro osoby
s omezenými pohybovými schopnostmi;
O. sbírání dat o cílových skupinách sociální turistiky a jejich statistické zpracování;
P. zapojení do webových portálů, které sdílejí zkušenosti se sociální turistikou
a cestovním ruchem pro všechny;
Q. potlačování předsudků vůči handicapovaným osobám a seniorům, podporování
pozitivního postoje k individualitám a odlišnostem jedinců ve společnosti a prosazování
principu „všichni turisté vítáni“;
R. vymýšlení „barevné“ a provázané nabídky turistických produktů a balíčků, nabízení
možnosti „dovolené na míru“ - přizpůsobení individuálním potřebám zákazníka;
S. vytváření partnerství mezi podnikateli příbuzných odvětví v místě;
T. spolupráce všech dotčených a zainteresovaných stran.
Motivace k podpoře sociální turistiky podnikateli
Provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení, turistických atrakcí, atraktivit apod.
potřebují najít důvod a motivaci k tomu, aby zkvalitňovali svou činnost a přizpůsobovali ji tak,
aby byla dostupná a přístupná rozličným skupinám osob s různými specifickými potřebami.
Podnikatelé se nesmí spokojit pouze se se stávající klientelou, musí svoji nabídku
obnovovat, rozšiřovat a přizpůsobovat poptávce.
Vytváření bezbariérových přístupů může umožnit výrazné rozšíření klientely. Fyzicky
handicapovaní turisté bývají věrnými zákazníky a rádi se vrací na místa, kde se setkali se
službami odpovídajícími jejich potřebám. Navíc obvykle cestují ve větších skupinách
společně se svými pomocníky či pečovateli a preferují domácí turistické destinace. Vzhledem
k současné demografické prognóze a stárnutí populace se bude zvyšovat počet seniorů,
někteří z nich však nejsou plně mobilní a také potřebují bezbariérové služby. Díky jejich
přítomnosti se může počítat se seniory jako s početnou potenciální skupinou klientely.
Rodiny s malými dětmi bezbariérové prostředí rozhodně také využijí a upřednostní.
Podnikatelé mohou využít svoji přístupnost (bezbariérovost) jako nástroj
konkurenceschopnosti. Doposud málo poskytovatelů služeb se může tímto odlišit od
konkurence, i přestože skupina zákazníků se specifickými potřebami v sobě ukrývá komerční
potenciál.
Díky odpovědnosti k okolí při vybudování bezbariérových přístupů mohou podnikatelé
získat dobré jméno. Skrze tyto snahy je vidět, že myslí i na osoby, které mají život
z objektivních důvodů komplikovanější a snaží se jim přizpůsobit, aby mohli trávit volný čas
a cestovat bez ještě větších problémů. Tím se handicapovaní mohou také lépe začleňovat
do společnosti.
Pokud poskytovatelé služeb v cestovním ruchu vytvoří podmínky bezbariérovosti, vyplatí
se jim získat certifikační značku, u nás např. „Bez bariér“. Zájemci splňující kritéria
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bezbariérovosti projdou certifikačním procesem a značka je jim udělena bezplatně.
Vyjadřuje, že daný prostor je vyhovující pro osoby s pohybovým, zrakovým a sluchovým
handicapem. Držitelé tohoto certifikátu jsou navíc zdarma propagováni na webových
stránkách jedemetaky.cz a jiných, mezi organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním
postižením, na konferencích o bezbariérovosti v cestovním ruchu.

Shrnutí:
Problematika sociální turistiky je v Evropě velmi aktuální a podporovaná různými
národními i nadnárodními programy. V České republice si však pod tímto pojmem jen málo
lidí představí, co skutečně znamená a co je jejím cílem. Ve skutečnosti i u nás existují
podpůrné činnosti a celostátní programy pro oblast sociálního cestovního ruchu, je to
zejména v rámci Národního programu pro rozvoj cestovního ruchu - podprogram Cestování
dostupné všem, který poskytuje dotaci ze státního rozpočtu na vymezené činnosti
podnikatelským subjektům již od roku 2010. Dosud bylo realizováno také několik oblastních
projektů zaměřených na přístupnost cílovým skupinám sociální turistiky, např. „Orlické hory
pro všechny“, „Beskydy pro všechny“. Rozvoj v oblasti sociálního turismu je zařazen rovněž
ve strategických dokumentech na úrovni celého státu a řešeného kraje.
Aby se sociální turistika v Jihomoravském kraji mohla řádně rozvíjet, je potřebná
spolupráce mezi všemi zainteresovanými aktéry. Uplatnění navrhovaných činností a aktivit
bude mít přínos v:
• posílení domácího turismu - obzvláště senioři a handicapované osoby dají přednost
domácím destinacím před cestováním za hranice;
• zlepšení image turistické oblasti - bezbariérové prostředí značí také bezpečnější,
kvalitnější a komfortnější prostředí pro různé návštěvníky, spokojení klienti se budou
rádi vracet a mohou doporučit návštěvu destinace dalším potenciálním klientům, čímž
rozšiřují kladnou image turistické oblasti a regionu;
• efektu na ekonomickou stránku pro podnikatele v cestovním ruchu - senioři a osoby
se zdravotním postižením raději cestují na kratší dobu, ale častěji a taky v období
mimo hlavní sezónu, což zvýší mimosezónní využitelnost turistické infrastruktury,
navíc často jezdí ve skupině a v doprovodu svých asistentů nebo rodinných
příbuzných, to znamená větší počet návštěvníků;
• výhodách pro místní obyvatele - lepší přístupnost turistické oblasti přinese zlepšení
i místním obyvatelům - posílí sociální vztahy mezi lidmi, zvýší místním obyvatelům
životní standard díky bezbariérové infrastruktuře a zařízení, obce/města se stanou
bezpečnějšími a atraktivnějšími;
• zvýšení konkurenceschopnosti turistické oblasti - bezbariérovost a rozmanité
turistické balíčky pro různé cílové skupiny budou zdrojem odlišení se od konkurence;
• podpoře integrování znevýhodněných osob - snižuje a odstraňuje bariéry omezující či
znemožňující osobám se specifickými potřebami účast na turistických aktivitách, a tak
podporuje jejich začleňování do společnosti, umožňuje komunikaci a soužití
v přirozeném prostředí;
• rozvoji vzdělanosti - problematika sociálního cestovního ruchu a téma bezbariérovosti
začleněná do studijních programů a učebních osnov bude zvyšovat rozhled, odborné
znalosti a dovednosti, které lze uplatnit nejen v oboru cestovního ruchu, navíc se
rozvíjí mezilidské vztahy a tolerance;
• udržitelném rozvoji regionů - rozvoj sociální turistiky má efekt i na ostatní odvětví,
mohou vznikat nová pracovní místa, zvýšení poptávky po turistických oblastech
v kraji zvýší příjmy do místních rozpočtů a povzbuzuje investiční aktivitu v kraji, tím
vším je podporován udržitelný rozvoj regionu.
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Společenská odpovědnost firem v kulturním a kreativním
průmyslu ve vybraných lokalitách
Corporate Social Responsibility in the Cultural and
Creative Industries in the Selected Locations
Jitka Srpová, Jan Mísař

Abstrakt:
Cílem tohoto příspěvku je analyzovat přístup subjektů podnikajících v kultuře k otázce
společenské odpovědnosti firem (CSR), se zaměřením na malé a střední podniky
ve vybraných regionech. Východiskem budou data získaná vlastním empirickým výzkumem.
Každým rokem roste zájem o společenskou odpovědnost firem, který je hlavně iniciovaný
Evropskou unií, která se snaží tento koncept rozšířit mezi všechny podniky na území svých
členských států. Ve stejném duchu byl v dubnu schválen Národní akční plán společenské
odpovědnosti organizací v České republice, který má za úkol systematicky rozvíjet tento
koncept na státní úrovni. Jedním z cílů je i zapojení malých a středních podniků.
Přestože je CSR nejvíce medializována ve spojitosti s velkými firmami, je v posledních letech
- jak ukazují mnohé výzkumy - na vzestupu i u malých a středních firem. Přesto se jim
nadále věnuje daleko méně pozornosti než velkým a nadnárodním firmám. Současně oblast
kulturního a kreativního průmyslu představuje méně prozkoumanou oblast, kterou se
v současnosti mnoho autorů pokouší přesně definovat a vymezit.
První pilotní výzkum proběhl v Pacově a následně proběhly výzkumy v Jindřichově Hradci,
Kutné Hoře, Stříbře a Kladrubech a na závěr v Broumově. Celkově se pomocí osobních
rozhovorů podařilo získat informace od 61 subjektů.

Klíčová slova:
společenská odpovědnost firem, kultura, empirický výzkum, kreativní průmysl

Abstract:
The aim of this paper is to analyze approach of entities operating in the culture to the issue
of corporate social responsibility (CSR), with a focus on small and medium-sized enterprises
in selected regions, using the data obtained through empirical research.
Each year the interest in corporate social responsibility is growing, which is mainly due to
propagation by the European Union, which is trying to extend this concept to all companies
on the territory of its member states. This also resulted in approving the National Action Plan
for Social Responsibility in the Czech Republic, which main task is to systematically develop
this concept at the state level. One of the objectives is the involvement of small and mediumsized enterprises.
Although CSR is the most highly publicized in connection with large companies, in recent
years - as shown by many studies – is on the rise even among small and medium-sized
companies. Yet, they are still paid far less attention than large and multinational companies.
At the same time, the cultural and creative industries are a fairly less explored area that
many authors currently attempt to precisely define and delimit.
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The pilot research conducted in Pacov led to subsequent research in Jindrichuv Hradec,
Kutna Hora, Stribro and Kladruby and finally in Broumov. Information from total amount
of 61 subjects was obtained through personal interviews.

Key words:
corporate social responsibility, culture, empirical research, creative industry

Úvod
Příspěvek je zpracován jako dílčí výstup výzkumného projektu Efektivní metodiky
podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské
ekonomiky NAKI registrovaného u Ministerstva kultury České republiky pod evidenčním
číslem MK DF11P01OVV024 a projektu IGS VŠE 13/2014 Regionální kultura v kontextu
malého a středního podnikání.
Hlavním cílem projektů je zmapování specifických ekonomických podmínek české
společnosti v sektoru rozvoje kultury. Výzkum, který je prezentovaný v tomto příspěvku,
proběhl mezi tzv. aktéry, tedy podniky působícími v oblasti kreativního a kulturního průmyslu.
Oblastí našeho výzkumu byla problematika společenské odpovědnosti firem. Řada výzkumů
se snaží prokázat, že zabudování konceptu společenské odpovědnosti do firemní strategie
vytváří předpoklady pro vyšší konkurenceschopnost a dosahování vyšší výkonnosti firmy.
Data pro prezentovaný výzkum byla získána formou řízeného strukturovaného
rozhovoru. V květnu 2012 proběhl ve městě Pacov a jeho okolí pilotní výzkum. Po tomto
pilotním výzkumu následně proběhl výzkum v říjnu 2012 v Jindřichově Hradci. V roce
2013 proběhly výzkumy v Kutné Hoře, Stříbře, Kladrubech a Broumově.
Cílem příspěvku je prezentovat poznatky z realizovaného výzkumu zaměřeného na
společenskou odpovědnost v malých a středních firmách v kulturním a kreativním průmyslu
ve vybraných lokalitách.

Společenská odpovědnost firem
Termín Společenská odpovědnost firem (dále CSR) je používán v obchodní
i akademické sféře po více než 50 let (Carroll, 2008), ale nebyl ani moc vyvinut ani používán
až do nedávné doby. Howard R. Bowen, který je považován za jednoho z prvních
významných teoretiků v této oblasti, již interpretoval CSR ve své knize Sociální odpovědnost
podnikatele (1950) takto: "Jedná se o závazky podnikatele uskutečňovat takové postupy,
přijímat taková rozhodnutí, nebo následovat takový směr jednání, aby byly žádoucí
z hlediska cílů a hodnot naší společnosti" (Carroll, 1999, s. 270).
Zejména v posledních letech se otázka sociální odpovědnosti podniků rychle rozvíjela,
takže se dá říci, že zažívá skutečný boom. Spontánní vývoj i relativně velká šířka tohoto
pojmu, způsobují velmi vysokou úroveň terminologického nesouladu. Také pro termín
"Corporate Social Responsibility" v současné době neexistuje jediná globální definice
a s rostoucím počtem zájemců o toto téma, kteří se jej současně pokouší vlastními slovy
definovat, se tato situace pravděpodobně také nezlepší.
Carroll, jeden z předních vědců v této oblasti, se pokusil graficky vyjádřit definici
CSR prostřednictvím kategorizace činností do čtyř úrovní v jeho Pyramidě společenské
odpovědnosti firem (Carroll, 1991). Tento model byl velmi populární a používán mnoha jinými
autory po dlouhou dobu.
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Obr. 1: Carrollova Pyramida CSR
Zdroj: Carroll, 1993

Jeho model se později stal zdrojem pro další interpretaci toho, co CSR znamená, včetně
tzv. modelu triple-bottom line. I přes svou oblíbenost obsahoval model mnoho nedostatků.
Jedním z nich je navržená hierarchie kategorií (také označovaných jako domény), které
mohou být zavádějící. Grafické znázornění nabízí různé výklady. To může být
argumentováno i tak, že ty na špici pyramidy jsou nejpokročilejší etapy ve vývoji podniku,
nebo také, že špička pyramidy je něco, co lze považovat za vhodné pouze po splnění všech
ostatních domén. Další výklad je, že vrchní domény mají nejvyšší hodnotu, zatímco spodní
jsou oceňovány nejméně, což znamená, že "být ziskový" je v pořádku, ale na druhé straně
"dobročinný" je tzv."must have" (Crane, Matten a Spence, 2013). Co Carroll opravdu chtěl
říci, je, že právní a ekonomické aspekty jsou zásadní pro jakoukoliv firmu a bez nich se jen
stěží mohou vyvinout jakékoliv dobročinné aktivity.
Dalším problémem je, že každá kategorie je oddělena od sebe navzájem, což je zcela
v rozporu s filozofií CSR, kde musí etické aspekty prostupovat celým podnikem, tedy být
v každém procesu. Jinými slovy - etické principy musí procházet všemi částmi podniku,
namísto toho, aby se přidávaly odděleně, jako něco, co lze snadno odhodit v případě, že věci
nejdou tak dobře, jak bylo naplánováno.
Přesto, přesný projev a směr odpovědnosti závisí čistě na uvážení společnosti. Proto se
opět vracíme k tomu, že existuje mnoho definic, které jsou dány dohromady nejen
podnikatelským sektorem a akademickými pracovníky, ale stejně tak neziskovými
organizacemi a politickými subjekty. Proto místo abychom se snažili shrnout všechny z nich,
zaměříme se na některé klíčové charakteristiky CSR konceptu, tak jak navrhli Crane
a Matten (2013), což pomůže k lepšímu pochopení celé podstaty.

Základní charakteristiky
Základní charakteristiky CSR odkazují na základní rysy konceptu, které jsou společné
pro mnoho definic CSR. Je vzácné, aby definice zahrnovala všechny najednou, což je
důvod, proč Crane, Matten a Spence (2013) identifikovali následujících "Šest základních
charakteristik":
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Obr. 2: Základní charakteristiky CSR
Zdroj: Crane, Matten a Spence (2013, s. 9)

• Dobrovolnost
Dobrovolnictví je nejkonkrétnější aspekt CSR a je součástí téměř každé definice. Touha
jít nad právní požadavky se stala velmi zásadní podstatou jakékoliv činnosti, která má být
uznána jako součást CSR. Tento aspekt je, samozřejmě, v každé zemi jiný a odvíjí se od
zákonů a právního minima, které je nastaveno na rozdílných úrovních. Například firmy ve
Francii jsou povinny podávat zprávy o své činnosti vůči společnosti a životnímu prostředí
podle zákona, ale v České republice je reporting výhradně na dobrovolné bázi. Navíc,
vezmeme-li pohled na větší měřítko, dětská práce není velký problém v Evropě, ale v Asii je
velkým problémem.
• Řízení externalit
Externality zde mají stejnou povahu jako v mikroekonomii a také můžou být jak pozitivní,
tak negativní. Odpovědný přístup je minimalizovat negativní externality, což se provádí
především kladením důrazu na prevenci, spíše než na následné nápravy vzniklé škody.
Proto potřebují podniky sledovat a vyhodnocovat své procesy, aby bylo možné určit jejich
dopad na společnost a životní prostředí. Teprve pak je možné zachovat tuto úroveň kontroly
a tím minimalizovat veškeré nežádoucí účinky.
• Vícenásobná orientace na stakeholdery
Je pravda, že firmy mají odpovědnost vůči vlastníkům a akcionářům, ale existují i jiné
skupiny, které musí být brány v úvahu. Jedná se zejména o spotřebitele, zaměstnance,
dodavatele, státní orgány, atd. Tyto skupiny se nazývají zúčastněné strany - stakeholdeři.
Aby přežily, musí podniky identifikovat tyto klíčové skupiny a povahu jejich vztahů.
• Vyrovnání sociálních a ekonomických odpovědností
Firmy mohou následovat environmentální a sociální cíle, ale nesmějí tím ohrozit
ekonomickou stránku svého podnikání - ziskovost. Zatímco různé zúčastněné strany mají
různé požadavky, které jsou někdy dokonce i vzájemně si odporující, je na podniku, aby si
našel dobře vyvážený bod, ve kterém splňuje jejich požadavky a zároveň i své firemní cíle.
K dosažení tohoto bodu je často nutné dosáhnout kompromisu či použít trade-off (nabídnout
něco jiného).
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• Postupy a hodnoty
Firemní filozofie je velmi důležitá pro společenskou odpovědnost firem. Často se stává,
že firmy, které tvrdí, že jsou společensky odpovědné, zapomenou CSR začlenit do své
firemní filozofie, což ponechává velký prostor pro spekulace. Firemní hodnoty jsou
vysvětlením všech sociálních a environmentálních aktivit. Pomáhají také zaměstnanci
ztotožnit se s firmou a nastavit podnikové procesy spolu s filozofií firmy. Také říkají, jak se
má zaměstnanec v určitých situacích zachovat.
• Více než filantropie
CSR, aby byla účinná, musí být nejen o řešení jednotlivých problémů či aktivit. Je třeba
zvážit celkový dopad na společnost - marketing, výrobu, logistiku, zaměstnanost, atd. Jak
bylo naznačeno v předchozím odstavci, CSR se musí stát jádrem společnosti, ne jen
nějakým příslušenstvím nebo skupinou jednorázových aktivit. Je nutné plánovat a zaměřovat
na konkrétní cíle. Jak říká Wayne Visser (2010) je třeba, aby se CSR stala "novou DNA"
podnikání.

CSR v ČR
České Republika, na rozdíl od mnoha zemí v Evropské unii, neměla po dlouhou dobu
žádnou národní strategii na podporu společenské odpovědnosti firem. Jedním z důvodů pro
neexistenci jediného centrálního plánu byla rovněž roztříštěnost CSR agendy mezi
jednotlivými ministerstvy. Po několik let se řešila otázka, která ministerstva by měla být za
tento problém odpovědná a být hlavní silou při vytváření Národního akčního plánu pro
sociální odpovědnost podniků, k jejímuž předkládání a realizaci Evropská komise opakovaně
vyzvala všechny členské státy už v roce 2011.
Na konci roku 2012 se Ministerstvo průmyslu a obchodu stalo koordinátorem Národní
strategie CSR a okamžitě začalo intenzivně pracovat na Národním akčním plánu
o společenské odpovědnosti organizací, kterým by měla přispět k rozšíření CSR v zemi
(Kašparová, Kunz, 2013). Záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu bylo dokončení
Národního akčního plánu na podzim roku 2013 a poté jeho předložení vládě České
republiky. V dubnu 2014 byl tento plán schválen vládou ČR. Jeho platnost je do
31. 12. 2015, kdy dojde k jeho evaluaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu má nadále funkci
koordinátora. Dokument obsahuje úkoly a opatření týkající se všech zainteresovaných
složek. Národní akční plán je rozdělen do několika rovin:
• Propagace a podpora konceptu společenské odpovědnosti.
• Dialog a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami.
• Samoregulace.
• Úloha orgánů veřejné správy, organizací odborů, zaměstnavatelů a podnikatelů
a dalších zúčastněných stran.
• Šíření, implementace a dodržování mezinárodních standardů chování.
• Mezinárodní spolupráce.
• Dodržování lidských práv.
• Vzdělávání a výzkum v oblasti společenské odpovědnosti.
• Uznávání a oceňování organizací za společenskou odpovědnost.
• Ochrana zájmů spotřebitelů.
Každá z těchto oblastí má své přesně dané strategické cíle a ty mají své
vykonavatele/ručitele. Dále z dokumentu plyne silná orientace na malé a střední podniky.
Česká republika zde také jasně deklaruje svůj pohled na CSR a svou roli v jeho prosazování:
„Vláda ČR považuje společenskou odpovědnost za koncept dobrovolný založený na
samoregulaci. Úlohou státu je tedy především vytvoření podmínek pro propagaci a větší
rozšíření konceptu společenské odpovědnosti a dále také odstraňování prvků byrokracie při
zachování transparentnosti a respektování konceptu společenské odpovědnosti v orgánech
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státní správy a územní samosprávy.“(Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky,
2014, s. 8)
Podle průzkumu společnosti Business Leaders Forum v roce 2006, zaměřeného na
malé a střední podniky v České republice, se ukazuje, že 44 % dotázaných firem se dostalo
do styku s konceptem CSR. Avšak pouze 20 % má na toto téma nějaké dokumenty a stejné
procento zaměstnává odborníka na toto téma. Navíc se zdá, že drtivá většina firem má jen
jednu aktivitu, která je většinou spojena s jejich zaměstnanci, jako součást profesního
rozvoje a budování etického prostředí. Firmy dávají přednost profesnímu růstu svých
zaměstnanců, což se odráží v růstu znalostní společnosti.
Význam malých a středních podniků je pro českou ekonomiku velmi důležitý, protože
významně ovlivňuje současnou i budoucí konkurenceschopnost naší ekonomiky ekonomický růst, zaměstnanost a udržitelný rozvoj. Vzhledem ke své velikosti mohou zabírat
takové segmenty trhu, které nejsou pro velké podniky lukrativní. Malé a střední podniky tvoří
asi 99 % (v závislosti na oblasti) všech podniků v České republice a vytváří 61 % celkové
zaměstnanosti (Veber, Srpová, 2012). Podobně, jako je tomu v jiných zemích EU.

Empirický výzkum
Cílem výzkumu bylo zjistit přístup malých a středních podniků z oblasti kultury k CSR.
Získané informace o současném stavu ve vybraných lokalitách budou sloužit jako
východisko při tvorbě metodiky pro podporu implementace CSR, která bude určena malým
a středním podnikům v oblasti umění a kultury.
Každá část výzkumu měla také své dílčí cíle. Například cílem pilotního šetření bylo
zjistit, zda je dotazník srozumitelně sestaven a zda zahrnuje veškeré informace, které jsou
nezbytné pro řešení výzkumných otázek a ověřování hypotéz. Otázky byly formulovány tak,
aby na ně mohl odpovědět i respondent neznající odbornou terminologii. Každá otázka
nejprve nabízela spektrum odpovědí, které měly za úkol respondentovi napomoci zorientovat
se v řešené problematice. Každý rozhovor trval 45-60 minut. Na základě pilotního šetření
byly otázky v dotazníku upraveny do finální podoby.
Výsledky výzkumu
Výzkumu se zúčastnilo 61 malých a středních subjektů, mezi které patří
např. hvězdárna, galerie, kulturní domy, divadelní společnosti, sbory, ateliéry, restaurátoři
atd.
Většina firem (44) odpověděla, že pojem CSR nezná, nebo si jej jen částečně vybavuje.
Pouze 17 firem ví, co pojem CSR představuje. Na tuto otázku se někteří respondenti zdráhali
přímo odpovědět. Přestože někteří z nich původně tvrdili, že tento termín znají, tak jej nebyli
schopni jakkoliv popsat či o něm sami něco říct. Povědomí o tomto tématu je spíše povrchní
a velice nesourodé.
Jen velice málo firem nevyvíjí žádné aktivity vůči životnímu prostředí. Ostatní firmy
preferují recyklaci a úsporu energie nad aktivnějším přístupem. Berou to jako jednoduchou
a pohodlnou možnost, jak přispět k něčemu dobrému. Úsporu energie v první řadě vnímají
jako úsporu vlastních nákladů, než jako cílenou snahu o minimalizaci dopadu na přírodní
prostředí.
Polovina firem se pokouší nějakým způsobem podporovat své zaměstnance. Nejvíce se
jich soustředí na umožňování pružné pracovní doby a podporování dalšího vzdělávání –
ať už jazykové nebo odbornostní. Dalším oblíbeným prostředkem je poskytování stravenek
a dárku k životním jubileím. V neposlední řadě jsou také poskytovány příspěvky na dopravu.
Mezi další zajímavé aktivity, které se objevily jen v malém množství, patří: sleva pro členy
rodiny, wellness programy, firemní školka.
K přijímání CSR od jiného subjektu se přihlásilo 15 subjektů, přičemž všechny tyto firmy
samy také vyvíjí své vlastní CSR aktivity. Zde nelze říci, že by razantně převládala jedna
z forem podpory. Množství finanční i nefinanční formy je skoro vyrovnané, přičemž mnoho
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(9) z těchto subjektů je příjemcem obou forem. Subjekty často mylně zaměňují pojmy
sponzorství a dárcovství. Mnoho subjektů, které v současnosti už nejsou příjemci finanční
podpory od jiné firmy, uvedlo, že v minulosti je takto někdo podporoval, ale ve stínu globální
finanční krize se tito dárci a sponzoři vytratili. Navíc se objevuje trend, že velké firmy si raději
zřizují své vlastní nadace, které pak těmito prostředky financují. Subjekty se tak mnohdy
musí spokojit alespoň s nefinanční formou podpory, která má často formu starého vybavení.
V tomto případě ovšem může vzniknout i paradoxní situace, kdy je subjekt takto pravidelně
zásobován, přestože nemá pro tyto prostředky upotřebení, ale ze strachu, že příště by
nedostal už vůbec nic, se raději neozve. Tento nábytek pak musí někde skladovat a tak mu
díky tomuto daru naopak stoupají náklady.
Dále vyšlo najevo, že firmy, které uvedly, že CSR nepraktikují, ve skutečnosti rozvíjí
řadu aktivit z této oblasti. Tento trend je možné sledovat i v jiných výzkumech, proto se
nejedná o žádné překvapivé zjištění, nýbrž potvrzující fakt i pro toto odvětví. Subjekty nejvíce
preferují aktivity směřující na podporu regionu a spolupráci s místní komunitou. Jako
nejvhodnější se jeví nefinanční forma dárcovství (necelých 75 % respondentů) v podobě
vlastních výrobků (např. do tomboly, školám), propůjčení firemních prostor, pořádání
kulturních aktivit (plesy, soutěže). Samozřejmě se užívá i finanční forma, přestože v daleko
menší míře (skoro 20 %). Zde převládají jednorázové akce, které nemají plánovitější
charakter. Mezi ty nápaditější aktivity můžeme určitě zařadit podporování místního útulku,
což uvedlo hned několik subjektů.
Velká část firem nedokázala vysvětlit, co nebo kdo stojí za tím, že se vůbec snaží tyto
aktivity provozovat. Všechny firmy, které uvedly, že znají pojem CSR, dokázaly na tuto
otázku odpovědět. V tomto případě byl skoro vždy jako důvod jmenován vlastník/ředitel
společnosti a jako druhý nejčastější byl jmenován „tlak zvenčí“, který subjekty nedokázaly
zcela definovat. Prý se toto chování od firem dnes již očekává a hraje zde svou roli tlak ze
strany zákazníků a státních orgánů (zastupitelstev).
Firmy dále uvedly, že velkou bariérou v rozvoji CSR aktivit jsou finance a know-how, což
opět jen potvrzuje zjištění ostatních výzkumů zaměřených na MSP. Také zde panuje obava
z nedocenění těchto aktivit a možnému vzniku závazku v těchto aktivitách nadále
pokračovat, přestože to nebyl původní záměr. Podniky projevily zájem spolupracovat s jinými
podniky, za účelem CSR aktivit. Podniky, které uvedly, že nemají dost financí pro vlastní
aktivity, by je byly ochotné organizovat a zajišťovat, pokud by se našel partner ochotný je
financovat. Podmínkou by ale bylo zaměření na podporu regionu.
Diskuze
Na základě zjištěných výsledků můžeme potvrdit, že u malých a středních firem
v kulturním a kreativním průmyslu ve vybraných lokalitách byla potvrzena základní
charakteristika CSR, kterou je dobrovolnost. Další charakteristiky, jako např. orientace na
stakeholdery či vyváženost ekonomické a sociální odpovědnosti, realizují zkoumané firmy
spíše jako nahodilé jednorázové aktivity.
Aby CSR byla účinná, nesmí jít jen o řešení jednotlivých problémů či aktivit. Jak bylo
naznačeno v předchozím textu, CSR se musí stát jádrem firemní strategie. Zkoumaným
firmám často chybí komplexní pohled na firmu a zpracovaná firemní strategie.
Vybraným respondentům proto byla v rámci výzkumu nabídnuta možnost sestavení
business modelu, který umožňuje komplexní pohled na firmu a současně umožňuje rozvíjet
kreativitu. Námi nabízený model Lean Canvas (Maurya, 2012) byl respondenty hodnocen
jako velice přínosný. Respondenti se při tvorbě business modelu zaměřili na následující
oblasti:
1. Definice problému
2. Zákaznické segmenty
3. Řešení / Klíčové činnosti
4. Jaká je vaše unikátní hodnota?
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5. Distribuční kanály
6. Konkurenční výhoda
7. Měření úspěchu
8. Zdroje „příjmů“
9. Struktura nákladů
Respondentům bylo doporučeno, aby obsah každé oblasti následně znovu diskutovali,
hledali oblasti, ve kterých vidí největší riziko a opakovali nad nimi diskusi.
Respondenti hodnotili jako nejpřínosnější fakt, že model jim pomáhá utřídit myšlenky
a zamyslet se nad faktory, které zatím opomíjeli. Myšlenka použít právě tento model vychází
ze zjištěného faktu, že drtivá většina respondentů nemá sepsanou strategii, přičemž cca
30 % nemá strategii žádnou. Nemusí být tedy žádným překvapením, že si tyto subjekty
stěžovaly na špatnou finanční situaci a mnohdy přežívají jen díky dotacím či vedlejším
finančním příjmům (např. další práce na částečný úvazek). Přestože byl jako častá překážka
pro tvorbu strategie zmiňován nedostatek času, z hlubšího dotazování vyšlo najevo, že se
spíše jedná o apriorně negativní vnímání strukturovaných metodik, kterými by mohlo dojít
k omezování kreativního myšlení. Právě kreativita a svoboda se zdají být klíčovými
hodnotami, které tyto subjekty vyznávají a snaží se je za každou cenu zachovat. Model Lean
Canvas disponuje otevřeností a kreativitu ve svém tvůrci přímo povzbuzuje, proto se
u respondentů setkal s kladným hodnocením. Navíc je navržen, resp. upraven, pro malé
a střední podniky, umožňuje zahrnutí environmentálních a sociálních aspektů a přitom všem
si zachovává svou jednoduchost.

Shrnutí
Sektor kultury se podle prvních zjištění z realizovaného výzkumu příliš neliší od
ostatních oblastí podnikání. Struktura aktivit CSR se zdá být stejná, tzn. převážně zaměřená
na rozvoj zaměstnanců a ochranu životního prostředí. Jistým specifikem je, že firmy z oblasti
kulturního a kreativního průmyslu bývají příjemcem CSR, tedy jsou cílem aktivit jiné
organizace. V průzkumu nadále vyšlo najevo, že i tyto firmy se pokoušejí úměrně ke své
velikosti a možnostem chovat společensky odpovědně s ohledem na rozvoj místa
působnosti. Mezi hlavní bariéry pro realizaci CSR u zkoumaných firem patří:
• nedostatek povědomí o tématu,
• možné omezení kreativity, způsobené standardními metodami,
• příliš strukturované implementační plány, které neumožňují flexibilitu,
• respondenti nevnímají sami sebe jako podnikatele, ale jako umělce,
• mají nedostatek času,
• své aktivity provádí nahodile,
• obvykle vůbec nemají strategii.
Z provedeného výzkumu vyplývá, že vhodným nástrojem pro odstranění těchto bariér
může být model Lean Canvas. Hlavní výhodou tohoto modelu je, že je upraven pro malé
a střední podniky. Jeho klíčové vlastnosti jsou: snadná orientace, nezabere moc času a lze
jej rychle vysvětlit. Současně neomezuje podnikatele v kreativitě, kterou si aktéři v oblasti
kultury a umění velice cení.
Dále bude zapotřebí původní model Lean Canvas rozšířit o sociální a environmentální
aspekty a přitom zanechat jeho jednoduchost a přehlednost. V současné době sice existuje
jeho sociální modifikace, ale sociální a environmentální aspekty jsou v tomto modifikovaném
modelu zcela odděleny od ostatních klíčových oblastí - podobně jako u Carrollovy "Pyramidy
CSR". Toto rozdělení považujeme za nevhodné, protože CSR aktivity musí být plně
integrovány do každodenních firemních procesů, namísto toho, aby byly až na konci jako
pěkný doplněk.
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Navrženým způsobem budou podnikatelé v oblasti kultury neagresivním způsobem
přivedeni k ekonomickému způsobu myšlení o svém podnikání a jeho udržitelnosti, aniž by
se cítili přinuceni k něčemu, co jako umělci apriorně považují za zbytečné a restriktivní.
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Zlepšení regionální komunikace v oblasti cestovního ruchu
Improving regional communication in tourism
Peter Stoličný

Abstrakt:

Cestovní ruch hraje významnou roli v hospodářství regionu, ovšem je málo využitý. Moderní
komunikační prostředky dávají samosprávě i podnikatelským subjektům velké možnosti,
které jsou využívány málo. V této práci jsou naznačeny možnosti, jak by se mohla regionální
komunikace v oblasti cestovního ruchu rozvinout.

Klíčová slova:

komunikace, marketing, cestovní ruch (CR), agroturistika, ekoturistika, reklama, public
relations

Key words:
communication, marketing, tourism (CR), agro tourism, ecotourism, Advertising, public
relations
Abstract:
Tourism plays an important role in the economy of the region, but it is under-utilized. Modern
means of communication give local authorities and businesses great opportunities that are
little used. This paper shows some possibilities how regional communication in tourism could
be developed.

Úvod
Na region můžeme nahlížet z různých uhlů: Územní jednotka, ve které se odehrávají
základní životní funkce obyvatelstva (práce, bydlení, vzdělávání, zájmová aktivita, zdravotní
a sociální zabezpečení aj.). Urbanistické pojetí regionu: strukturovaný systém měst, zástavby
s jednotícími prvky. Ekonomické pojetí regionu jak jej podává August Lösch 1– Tržní síly
formují tržní zóny výrobků a jejich vzájemným překrytím vzniká ekonomická základna
regionu. Region jako nástroj aktivity – nástroj pro organizaci regionální politiky státu.
Administrativní regiony – zpravidla jsou hierarchicky uspořádané, zabezpečují výkon veřejné
správy, kterou stát přenesl na orgány nižších územních celků. Mají zákonem stanovené
kompetence, které zabezpečují územní instituce státní správy a instituce samosprávy.
Nevyvíjí se spontánně, ale pouze na základě právního aktu (např. jednotky NUTS). 2
Speciální regiony – jsou vymezovány pro řešení určitých specifických problémů (chráněné
krajinné oblasti, strukturálně postižené oblasti, …).
1

Lösch A. Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Eine Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und
internationalem Handel. Fischer, Jena 1940
2
NUTS neboli Nomenklatura územních statistických jednotek, (zkratka z francouzského Nomenclature des Unites
Territoriales Statistiques
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1.

Teoretická východiska regionalizace cestovního ruchu (dále jenom CR)

Prostorová analýza je jedním z nejrozšířenějších směrů výzkumu geografie CR. Za první
směr výzkumu označujeme typizaci a rajonizaci návštěvních míst regionální analýzy
menších územních celků. Druhým směrem výzkumu jsou regionální analýzy větších
územních celků (oblasti CR zaměřené na analýzu podmínek pro různé druhy CR a na
syntézu, čili regionalizaci zkoumané oblasti). Třetím směrem výzkumu je rajonizace
a regionalizace CR na celostátní úrovni, které jsou nezbytnými kroky pro řízení a prognózy
územního rozvoje.
Regionalizace CR je proces, při němž dochází k vymezení regionů (rajonů, oblastí).
Regiony vymezené na základě předem stanovených kritérií představují většinou homogenní
oblasti vyčleněné buď s ohledem na příbuzné zdroje a předpoklady území pro rozvoj určité
kombinace druhů a forem CR nebo z hlediska podobně kvalitativní struktury realizované
návštěvnosti. Regiony CR lze potom rovněž pojímat jako území, v nichž dominují vnitřní
teritoriální vazby odlišné orientací vazeb od sousedních oblastí.
Zdroje a předpoklady cestovního ruchu
Aby mohla být provedena regionalizace cestovního ruchu, je nutné nejdříve vyhodnotit
zdroje a předpoklady (potenciál) CR na zkoumaném území. P. Mariot 3 rozčlenil tyto
předpoklady (z funkčně-chorologického hlediska) na lokalizační, selektivní a realizační
předpoklady CR.
Lokalizační faktory a předpoklady CR – jsou to faktory, které ovlivňují prostorové
rozložení CR, vytvářejí možnosti pro lokalizaci nabídky cestovního ruchu. Lze je dělit na:
• Přírodní zdroje a předpoklady – jsou základním faktorem podmiňujícím vznik
a formování rekreace. Mají liniové nebo areálové uspořádání a zahrnujeme mezi ně
reliéf, klimatické poměry, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo.
• Kulturně-historické předpoklady – od přírodních se odlišují zejména faktem, že vznikly
činností člověka. V území jsou rozmístěny bodově a můžeme je rozdělit do tří
základních podskupin: kulturně-historické památky, kulturní zařízení a kulturní akce,
sportovní akce.
• Selektivní faktory a předpoklady cestovního ruchu – stimulují vznik poptávky po CR,
ovlivňují intenzitu a způsob účasti obyvatel na cestovním ruchu. Podle vlivu jejich
působnosti je můžeme rozlišit na:
Demografické faktory – jiné nároky a preference mají mladí, svobodní, rodiny s dětmi či
starší občané. Tyto faktory jsou důležité zvláště při tvorbě marketingových strategií.
Urbanizační faktory – je rozdíl mezi způsobem rekreace venkovského a městského
obyvatelstva, zejména uvažujeme-li víkendovou rekreaci. Nejvýznamnější vliv má řádová
velikost města, ale také jeho socioekonomická struktura a funkce.
Ekonomické faktory – nejvýznamnější z této skupiny je rozvoj průmyslu a vytvoření
industriální krajiny. Důsledkem toho se rozvíjí rozmanité formy rekreace, kontaktů s přírodou,
historií a kulturou.
Sociálně-kulturní a sociálně-politické podmínky – do této skupiny patří zejména oficiální
státní politika, hmotná a kulturní vyspělost obyvatelstva a fond volného času. Cestovní ruch
je motivován také životní úrovní obyvatel či dosaženým stupněm vzdělání.
Realizační faktory a předpoklady cestovního ruchu – svou existencí umožňují realizaci CR.
Vytváří spojovací článek mezi poptávkou a nabídkou cestovního ruchu. Podle P. Mariota
(1983) mezi ně patří: Komunikační předpoklady – dopravní síť a dopravní prostředky
umožňují účastníkům cestovního ruchu přemisťovat se do cílových míst cestovního ruchu,
patří proto k základním předpokladům rozvoje CR. Provádí se zejména hodnocení
rozmístění komunikačních sítí, dostupnosti turistických a rekreačních míst a oblastí, dopravní
propustnosti víkendového cestovního ruchu a časová dosažitelnost atraktivních rekreačních
3

MARIOT, P.: Geografia cestovného ruchu. Bratislava: VEDA, 1983
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oblastí. Základní a doprovodná infrastruktura CR (neboli materiálně-technická základna) –
zabezpečuje využívání středisek a oblastí cestovního ruchu. Mezi hlavní složky infrastruktury
cestovního ruchu patří zprostředkování, doprava, ubytování, stravování, sportovně-rekreační
a kulturně-společenská zařízení a služby, obchodní a komunální služby a ostatní
infrastruktura.

2.
Komunikace mezi regiony jako základ fungování regionálního cestovního
ruchu
Na první pohled se snad zbytečně věnujeme regionům a regionalizaci. Ovšem naše
regiony, rozdělené politicky, jsou hodně odlišné od geografických a sociálně-kulturních
potřeb a to je jeden z důvodů, proč mezi regiony vázne komunikace. Velmi stručně rozdělme
komunikaci:
• Přímá komunikace mezi lidmi: orální, zvuková, písemná.
• Podle prostředků komunikace: verbální a neverbální.
• Podle charakteristiky: interpersonální, skupinová, masová.
• Podle technologie: verbální, tištěná a obrazová, analogová, datová.
• Podle směrování: obousměrná, jednosměrná.
Interpersonální komunikace mezi regiony je v současnosti nejčastěji datová,
prostřednictvím emailů, GSM hovorů, prostřednictvím webových stránek a v případě
vzájemných smluv a jiných závazných dohod také prostřednictvím potvrzení příjmu
z datových schránek.
Podle adresnosti rozdělujeme regionální komunikaci na:
• Komunikaci se státní správou a samosprávou.
• Komunikaci mezi regiony, mikroregiony, příhraničními oblastmi atp.
• Komunikaci s cestovními kancelářemi, agenturami a jinými subjekty CR.
• Komunikaci s koncovým zákazníkem.
Komunikace v cestovním ruchu je jedním z nejdůležitějších faktorů regionálního rozvoje
CR. Komunikace směruje k samosprávě, k jinému regionu, nebo ke klientům (koncovým
zákazníkům). Vždy se jedná o klíčový moment jakékoliv činnosti, která by mohla podpořit
a rozvinout CR. Důležité jsou jistě i další atributy marketingového mixu. Finanční plán
a rozpočet, reklama a Public Relations, personální a materiální zabezpečení. Ale vše začíná
a končí u komunikace.

3.

Exkurz do světa komunikací v cestovním ruchu

Veškeré zásady cestovního ruchu ve světě se řídí pravidly, která jednotlivé státy přijali
na valném shromáždění UNWTO 4 v Buenos Aires v říjnu 1991.
Návazně byl přijat základní referenční rámec odpovědné a udržitelné turistiky, Globální
etický kodex cestovního ruchu (GCET) 5. Je to komplexní soubor zásad, které mají vést
klíčová hráče v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Adresován byl vládám, obcím a turistům.
Klade si za cíl pomoci maximalizovat výhody tohoto odvětví a zároveň minimalizovat jeho
potenciálně negativní dopad na životní prostředí, kulturní dědictví a společnosti po celém
světě. Jde o jediný, univerzální a komplexní dokument, kterého se musí držet všichni
zainteresovaní. Oba dokumenty (UNWTO, GCET) řeší práva a povinnosti těch, kteří se na
CR podílejí. Zjednodušeně řečeno, determinují tři pravidla: smíš, nesmíš, musíš. Nezabývá
se však komunikací v oblasti CR. Je na jednotlivých státech a orgánech pečujících
o cestovní ruch, jak komunikaci řeší. Proto je tato stránka CR v jednotlivých státech různá.

4
5

UNWTO – Světová organizace cestovního ruchu - http://www2.unwto.org/en
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism
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Abychom měli lepší přehled o možnostech i nedostatcích komunikace CR v českém
prostředí, podívejme se nejdříve, jak jsou strukturované informace, komunikace o cestovním
ruchu jinde ve světě:
USA
Začínáme v Americe, protože tam jsou začátky organizace cestovního ruchu.
W.C.U.S.A. – Welcome centers in the United States, Visitor information centers, nebo Turist
information centers. První taková stanice byla otevřena ve státě Michigan, na hranici se
státem Indiana v květnu 1935. Od té doby se stalo dobrým zvykem, že jsou W. C. U. S. A.
zřizovány na hranicích jednotlivých států, obyčejně u dálnic a hlavních silnic, u velkých
obchodních center, často také v provinciích.
Zde zákazník získá zdarma hodně
informačních materiálů (letáky, mapy), může zde rezervovat letadlo, autobus, vlak, loď, půjčit
si auto, vybrat z bankomatu peníze, zajistit ubytování. Centra jsou ve vlastnictví státu a jsou
pronajímány podnikatelským subjektům, nebo jsou ve vlastnictví provincií a měst,
u význačných přírodních památek, také ve vlastnictví ochranných sdružení a správy
národních parků. Obyčejně jsou v takových centrech odpočinkové prostory, vzorně
udržovaná sociální zařízení a někde také bufetový či restaurační provoz (Fast Food), čerpací
stanice, piknikové zařízení, autoopravna.
Federální webové stránky udržují informační databázi Welkom centers se všemi atributy:
charakteristické vlastnosti W. C., provozní doba (někde i 24 hodin), zajímavosti z konkrétního
regionu. Tyto informace umísťuje federální vláda na stránky W. C. zdarma (podobně jako
u nás CzechTourism).
Velká Británie
Ve Spojeném království je centrálně řízená informatika cestovního ruchu prostřednictvím
British Tourist Authority (BTA) 6. Ta řídí informační centra přes centrálu Enjoy
England (webový portál - Užijte si Anglii) 7. Další informační centra jsou řízena místními
orgány samosprávy, nebo prostřednictvím soukromých organizací, jako jsou místní obchody
napojené na BTA. Celá organizace nemá přesně stanovená pravidla, přesto každé středisko
BTA pracuje ve většině případů plnohodnotně, poskytuje veškeré informace, včetně napojení
na autopůjčovny a ubytovací zařízení v regionu. Stejně příkladně funguje komunikace mezi
regiony. V každém BTA najdete informace i o sousedních regionech a především o dalších
střediscích BTA. Systém BTA, který se neřídí žádnými příkazy centrály, ale jenom
doporučením a radami z British Tourist Authority funguje kompaktně také díky
organizovaným školením, které připravuje zdarma BTA.
Přes státem organizované portály fungují ve Skotsku „Visit Scotland„ 8 a ve Walesu „Visit
Wales“ 9, což nejsou jenom propojené informační portály, ale také jednotlivá informační
střediska u větších měst nebo přímo ve městech.
Austrálie
Příkladem kvalitního fungování informačních center a jejich regionální spolupráce je
organizování cestovního ruchu v Austrálii. Jednotlivá střediska VICS10 fungují jako sdružení
subjektů, které jmenovala vláda. Jsou řízena správní a výkonnou radou a provádějí
akreditaci jednotlivých privátních subjektů, které se zabývají informacemi v CR. Ti mnohou
(musí) být označeny jediným certifikovaným označením: žluté „i“ kurzívou v modrém
čtvercovém poli.
Nabídka těchto informačních center je obyčejně velmi bohatá. Včetně map a letáků jsou
zde wi-fi služby, přístup k internetu, bankomaty nebo směnárenské služby, organizují
6

http://www.visitbritain.com/en/EN/
http://www.visitengland.com/
8
http://www.visitscotland.com/
9
http://www.visitwales.com/
10
Visitor Centris
7
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ubytování v regionu i půjčování aut. Zvláštností je v některých místech i hlídání dětí nebo
domácích mazlíčků. Příkladně funguje komunikace mezi jednotlivými informačními centry
VICS, není zde obvyklý konkurenční boj, který by byl překážkou v nabídce informací z jiných
zdrojů a regionů.
Německá spolková republika
Jak již název napovídá, jde o samostatné spolkové země. Jestliže jsou bankovní sektor,
ministerstvo zahraničí nebo ozbrojené síly řízeny centrální vládou, cestovní ruch je řízen
jednotlivými spolkovými zeměmi, i když termín „řízení“ je zde nepřesný. Jde spíše o různé
formy subvencování cestovního ruchu. „Německá turistická centrála“ (DZT) 11 je německým
národním úřadem cestovního ruchu s hlavním sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem.
Z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a technologie (BMWi) zastupuje Německo
jako zemi cestovního ruchu a na základě rozhodnutí Německého spolkového sněmu je tímto
ministerstvem podporována. V roce 2012 přenocovalo v Německu 63,8 mil. zahraničních
hostů. S celkovým počtem 330,3 milionů přenocování domácích turistů zůstává Německo
nejoblíbenější turistickou destinací i u samotných Němců. Centrální statistiky eviduje
u Německého spolkového sněmu ministerstvo průmyslu a technologie, prostřednictvím
pověřence Spolkové vlády pro malé a střední podnikání a cestovní ruch. Vše ostatní je
„řízeno zezdola“.
DZT udržuje 29 zahraničních zastoupení a obchodní zastoupení. Kromě 11 vlastních
kanceláří, zahrnuje prodejní síť 18 zahraničních obchodních zastoupení s partnery, jako
je Deutsche Lufthansa AG a německá průmyslová a komerční Asociace (DIHK).
DZT Německo je také prezentováno na předních mezinárodních a regionálních
veletrzích. S Germany Travel Mart ™ (GTM) nabízí poskytovatelům služeb marketingové
prodejní akce. V seminářích a prezentacích DZT získala po celém světě v mezinárodním
cestovním ruchu uznání. Samotná síť turistických informačních center je dostatečná.
V každém větším městě, v turistických lokalitách. Prostřednictvím German national tourist
board 12 lze získat široké spektrum celostátních i regionálních informací. Mezi jednotlivými
DZT funguje vnitřní komunikace emailem na různých úrovních. Nejčastěji jde o komunikaci
se sousedními regiony a každá DZT poskytuje zákazníkům materiály ze sousedních
i přeshraničních destinací (Rakousko, Francie, Švýcarsko, Belgie, Holandsko, Dánsko,
nejméně komunikace je se sousedním Polskem, se kterým má Německo nejdelší hranici.)
Rakouská republika
Základním
informačním
portálem
a
komunikačním
nosičem
je
zde
http://www.austria.info/au. M8 samozřejmě i jazykové varianty webu, včetně české. Něco
podobného jako české TIC se prezentuje v Rakousku pod značkou ANTO. Rozpočet Anto je
tvořen z členských příspěvků z rakouského Spolkového ministerstva hospodářství, rodiny
a mládeže (75 procent) a Hospodářské komory Rakouska (25 procent). Členské příspěvky
z rakouského Spolkového ministerstva pro vědu, výzkum a hospodářství a Rakouské
spolkové hospodářské komory. Ty činily v roce 2014 částku 32 mil. Eur, celkový rozpočet pro
rok 2014 činí celkem 50 milionů eur. Z takto velkoryse pojatého zájmu státu o cestovní ruch
jasně vyplývají možnosti ANTO. A ty jsou orientovány všemi směry pro naplnění požadavků
zákazníků, z kterých až 70 % tvoří příjezdový cestovní ruch. 13 Služby ANTO jsou shodné se
službami v USA nebo v Německu, čili poskytují komplexní servis, od rezervací dopravy
a bankomatů až po půjčování aut a třeba (v turistických regionech) i hlídání dětí.
Samozřejmostí je nezištná informatika o sousedících regionech, včetně informačních
materiálů. Všude je k dispozici wifi připojení a poradenská služba pro orientaci na turistických
webových stránkách.
11

http://www.germany.travel/de/index.html
http://dzt.picworld-touristic.de/
13
http://www.austria.info/au_b2b/about-anto
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Rakousko by mělo být pro ČR příkladem, jak naplňovat požadavky cestovního ruchu.
Vždyť Rakousko značně využívá svůj turistický potenciál. Podle UNWTO14 navštívilo v roce
2013 Rakousko 28 milionu turistů (10. místo na světě), podle příjmů z cestovního ruchu bylo
Rakousko dvanácté na světě s 19 miliardy USD. Podle WTTC15 se cestovní ruch v Rakousku
podílí 11,8 % na celkovém HDP státu a 12,7 % na zaměstnanosti. Rakousko tak tradičně
patří mezi evropské státy s vyšším podílem cestovního ruchu na HDP.

4.

Komunikace v českém cestovním ruchu

Nemáme Alpy, nemáme moře… To je klasický povzdech lidí kolem cestovního ruchu.
Máme však nejvíc mobiliářem naplněných a přístupných hradů a zámků na světě. Naše
gotické, renesanční a barokní památky, unikátní stavební památky secese a kubizmu. Kde
jich je víc. Ve Francii? Ne. Muzea, galerie, celé české intelektuální dědictví je srovnatelné
s tím nejkvalitnějším ve světě. Jenom to neumíme prodat. Opět vše začíná a končí
komunikací. Není totiž přesně stanovaná hierarchie, struktura cestovního ruchu a kde není,
vznikají komunikační šumy (communication noise) a komunikační pasti (communication
trap). Každého, kdo se zajímá o cestovní ruch, napadne podívat se na data Českého
statistického úřadu. Satelitní účet cestovního ruchu v ČSÚ sleduje tyto položky: Hotely
a podobná zařízení, vlastnictví druhých domovů, restaurace a podobná zařízení, osobní
železniční doprava, osobní silniční doprava, osobní lodní doprava, osobní letecká doprava,
doplňkové služby osobní dopravy, pronájem zařízení pro osobní dopravu, cestovní agentury
a podobná zařízení, kulturní služby, sportovní a ostatní rekreační služby. Žádná sledovanost
komunikace. Není zde ani položka: turistická informační centra. Není zde ani rozdělení na
cestovní kanceláře a cestovní agentury. ČSÚ nesleduje návštěvnost hradů a zámků a jiných
kulturních přírodních památek. Takže o kvantifikaci těchto údajů v globálním měřítku nic
nevíme. Stručně se na tyto nedostatky podívejme:
Správa Turistických informačních center
Ministerstvo pro místní rozvoj má svůj funkční orgán, Czech Tourism, který je kvalitní
informační a komunikační bází jak pro laiky, turisty, tak pro profesionály (např. TIC.) Ovšem
kdo řídí a spravuje TIC? Asociace turistických informačních center (ATIC) 16 jejíž členové
a čekatelé jsou registrování v počtu 263. A. T. I. C. má svůj etický kodex, kterým se musí
členové řídit. Ale jenom členové. 17 Mnohem vážnější je ona existence nečlenů A. T. I. C.
Nejsou kontrolovatelní, nejsou postižitelní, mají různé zdroje financování, a tím i nejrůznější
podnikatelské aktivity. Mgr. Miloš Krejčí, člen Rady Asociace TIC ČR a provozovatel
Infocentra Lanškroun, ve své prezentaci 18 upozorňuje na synergický efekt komerčních
a nekomerčních aktivit v oblasti informací v cestovním ruchu. Představuje role a limity
informačního centra jako původně netržní služby v cestovním ruchu a upozorňuje na
„Možnosti transformace TIC na prodejní (distribuční) místo turistických produktů
ve spolupráci s komerčními subjekty v oblasti cestovního ruchu.“ Jeho prezentace je plna
potřebných postřehů, ale otevřel tím Pandořinu skřínku, která stojí za pozornost. Druhý
rozpor: Jak vydělávají informace. Každá, byť „bohumilá“ aktivita, musí z něčeho žít. TIC jsou
strukturovány různě. Většinou je financují samosprávní celky, někde jsou to finance
sdružené, tedy z místních zdrojů i z vlastní podnikatelské činnosti TIC, výjimečně se podílí
na financování region, ale ze strukturálních fondů EU. Zcela mimořádně jsou zde i zdroje od
mecenášů – třeba místních podniků. Jsou i taková informační centra, která fungují přímo

14

United Nations World Tourism Organisation
World Travel and Tourism Council,
16
http://www.aticcr.cz/
17
IV/3/e - Stanov A. T. I. C.
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Prezentováno na konferenci MADI 04.11.2009
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ve firmě a propagují svou produkci, nezapomínají však ani na univerzální poslání TIC. 19 Jsou
zde nakonec informační centra (nečlenové A. T. I. C.), která jsou účelově vytvořena na
propagování konkrétních podnikatelských aktivit a jako centra obecných informací se jenom
tváří. Konečně jsou zde informační centra, která téměř vůbec nepracují s informacemi a jsou
to vlastně malé prodejny, takové soukromé trafiky, kde se prodává i alkohol, i čepice
sovětské armády a matrjošky. Je zřejmé, že takové „služby“ dělají dobře organizovaným,
proškoleným a odpovědným pracovníkům členských TIC velmi špatnou službu.
Tedy kromě neexistence povinného členství ve stavovské organizaci A. T. I. C. je zde
ještě asynchronie veřejné služby a podnikatelské aktivity. Stačí jediný příklad: Pracovník TIC
prodává mapu regionu a turistickou příručku. Z prodeje má zisk. Proč by se tedy dožadoval
kvalitního informačního materiálu, který distribuuje Česká centrála turistického ruchu řízená
ministerstvem pro místní rozvoj? Proč by vyhledával materiály o stavebních památkách
regionu, které zdarma distribuuje Ústav památkové péče řízený ministerstvem kultury?
Motivace je přece opačná. Ta místnost, ten pracovník na sebe musí vydělat. A pokud je
placen z jiných zdrojů, chce si přivydělat. Je to lidské, standardní. Jeho prioritou není podání
informace a darování informačních materiálů klientům TIC. On chce vydělávat, prodávat a je
to docela přirozené. Ale ve výsledku v jeho infocentru není ten informační materiál, který by
tam být měl, není to opravdové místo veřejné služby turistického ruchu. Místo „Check point“
je to naše typické „Czech point“.
Kromě nejasností v tržním charakteru TIC je zde až tragická neochota komunikovat se
sousedními regiony. Každý si žárlivě střeží „to své“ a nechce klienty pustit, doporučit
konkurenci. Zde zásadní poučka P. Kotlera: Uspokojit potřeby zákazníka 20 neplatí. Příkladem
nejednotnosti a až svéhlavosti je Pražská informační služba. Jediná v republice nefunguje
pod certifikovaným logem TIC, ale nese označení PIS. (cizinci se často smějí, že je dosti
podobná označení „piss“) 21. Jako by to logo vyjadřovalo provozování „malé potřeby“. Logo
PIS - Pražské informační služby doplněno zkratkou PCT, to je nová a vlastně zdvojená
služba: Prague City Tourism. 22 Již ze založení PCT je zřejmé, že je zde neochota
komunikovat, že se jedná o egocentrickou pražskou službu, která si vůbec nevšímá
celostátní snahy o diverzifikaci cestovního ruchu a jednoznačně, egoisticky bez jakékoliv
komunikace prosazuje své vlastní zájmy. Onen často zmiňovaný pragocentrizmus se zde
ukazuje až v moliérovsky tragikomické podobě. Navíc, PCT je registrovaná zkratka výrobny
práškových barev z Hradce Králové a nikdo si nedal tu námahu zkontrolovat, zda je značka
na českém trhu volná. 23
Mystery shopping v TIC
Mystery
shopping
je efektivním
nástrojem
pro
zjištění
kvality
zboží
a služeb poskytovaných zákazníkům ve službách, ale i v jiných odvětvích. Na základě
zjištěných informací lze snadno definovat slabá místa a navrhnout konkrétní opatření
a zlepšení. Mystery shopping se provádí formou utajených návštěv, při kterých agentspecialista (tzv. mystery shopper) předstírá, že je řádným zákazníkem. Tyto
specializované testy lze pravidelně opakovat a na základě jejich průběžného
vyhodnocování docílit výrazného zvýšení úrovně služeb. Sledované aspekty vychází
z požadavků klienta. V tomto případě si objednala Mystery shoppingové služby agentura
Ministerstva pro místní rozvoj - Czech Tourism a orientovala průzkum na TIC. 24
Hodnoceno bylo prostředí (exteriér, interiér), chování personálů, nabídka místních
propagačních materiálů a ochota informovat. Výsledky byly docela povzbudivé, zdá se, že
kvalita TIC v celé ČR stoupá. Objednávka Mystery shoppingu ovšem v celé šíři
19

Například jedna firma za všechny ostatní: Vinnum a.s. Znojmo
Kotler P. Marketing management, Grada Praha 2013
21
http://www.praguecitytourism.cz/cs/pis-pct/pis-pct
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Viz obrázek v příloze
23
Http://www.pct.cz/cs
24
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sledovaných skutečností úplně opomněla míru propagace sousedních regionů, památek,
ubytování atp. S meziregionální komunikací TIC navzájem se prostě nepočítalo. Už z toho
je zřejmé, že ani agentura Czech Tourism nemá vůbec ve svém zorném úhlu problematiku
meziregionální komunikace (kromě programu přeshraniční spolupráce v rámci projektů
EU).

5.

Návrat do prostředí geografie

Podívejme se ještě jednou na regionalizaci podle jednotlivých faktorů a snažme se
popsat klady a především nedostatky:
Lokalizační faktory
Nabídka cestovního ruchu podle lokalizace je tím nejméně vhodným způsobem pro
realizaci cestovního ruchu. Na jedné straně lokalizace vnáší do CR jistý řád a možnosti
kontroly, zpětné vazby. Lokální nevraživost a závist je však lidskou přirozeností. Musíme
proti nešvarům (jako proti všemu zlému v civilizačním prostředí) bojovat vhodnou
legislativou. Smíš, nesmíš a musíš, to by měly být závazná pravidla. Bohužel nejsou. Zákony
jsou nedokonalé, neumožňují závazně se jimi řídit. A tak je potom podnikatelské prostředí
v cestovním ruchu dravé a žárlivé, místo toho, aby bylo po stránce komunikace
spolupracující a přejné.
Demografické faktory
Málo se v komunikaci CR diferencuje. Cestovní ruch není dostatečně orientován na
mladé, na rodiny, na seniory. Velmi pochybné je selektování podle movitosti zákazníků,
hlavně v domácím cestovním ruchu. Najdete někde v propagaci: „Cestovní ruch pro bohaté“?
Stále se tak podle modelu socialistické společenské rovnosti bojíme propagovat V. I. P.
klientelu. Jako by bylo bohatství něčím nemorálním.
Kulturně historické faktory
Je vzácnou výjimkou, pokud v nějaké provozovně TIC najdeme i propagaci třeba
sousedního regionu, hradů, zámků, atp. Kulturně historický geografický faktor by mohl být
dobrým vodítkem, jak CR kvalitně komunikovat. Ale každý si žárlivě střeží to své a místo
informační služby často vytváří opak, informační embargo. Diverzifikace příjezdového
cestovního ruchu mimo Prahu by měla být prioritou. Místo toho jsme svědky zdvojování
informačních služeb Prahy a o Praze. 25 Ani v jednom z pražských www portálů nejsou
informace o dalších regionech v ČR. Ty prostě neexistují
.
Urbanizační faktory
Komunikace mezi městem a venkovem je našemu cestovnímu ruchu také cizí. Nelze
najít v našem informačním systému jedinou pozvánku, kde by města zvala turisty na venkov,
obráceně je situace stejná. Venkovský cestovní ruch ignoruje kulturní památky měst. Každý
ze zástupců urbanistického členění si chce klienty cestovního ruchu nechat pro sebe a pro
svůj zisk.
Ekonomické faktory
Největší pohromou pro strukturu CR v České republice je ekonomický egoizmus. Lidové
rčení: „Bližší košile nežli kabát“, se zde uplatňuje v té nejprimitivnější podobě. Marně lze
dokazovat, že vzájemná komunikace mezi regiony v trojúhelníkové koncepci s klientem
cestovního ruchu je ideální. Marné jsou psychologické a sociologické průzkumy, průzkumy
spokojenosti s organizováním CR u nás. Vše je marné. Pracovníci nabídky cestovního ruchu
na všech úrovních, od samosprávních územních celků až po soukromý sektor jsou postižení
vzájemnou žárlivostí, neetickou dravostí, nízkou úrovní poskytovaných služeb a často
25
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nulovou ochotou poskytnout službu, informaci, z které by měl finanční efekt jiný ekonomický
subjekt. Filosof Seneca řekl: Člověk je společenský tvor a byl zrozen pro společenství. 26
Bohužel se naše společnost toho moudra nedrží a díky ekonomickému základu životní
filozofie se vlastně chová protispolečensky a v konečném důsledku i neekonomicky.
Realizační faktory
Jeden z důležitých demografických faktorů v cestovním ruchu uniká nejvíce. Akcelerace
cestovního ruchu je závislá na vzájemné kvalitní komunikaci mezi účastníky CR. Není možné
rozvíjet, realizovat CR bez komunikace. Nové objekty CR stejně jako tvorba informačních
projektů pro konzumenty CR se neobejde bez nezištné a vysoce profesionální komunikace.
Realizační faktory jsou možná fundamentální a strategicky startovní. Když se rozběhnou
komunikační činitele zde, mohou se následně rozběhnout i v jiných oblastech regionalizace
cestovního ruchu.

6.

Klastry

Evropskou unií se prochází jedno kouzelné slovo: Klastr. Na klastr se vypisují granty,
píše se a plní plán klastrů, veškeré aktivity cestovního ruchu se vkládají do klastrů. Jako by
ani jiná funkce CR neexistovala. Kde jsou peníze – tam jsou klastry. Kde jsou klastry, tam
„tečou“ peníze.
Stručně se na klastry podívejme: OECD 27 definuje klastry jako sítě vzájemně závislých
firem, institucí produkujících znalosti, přemosťujících institucí a zákazníků propojených do
výrobního řetězce, který vytváří přidanou hodnotu. Koncept klastrů je dále než síťová
spolupráce firem, jelikož postihuje veškeré formy sdílení a výměny znalostí a také jde dále
než tradiční sektorová analýza. Název je odvozen od anglického slovíčka cluster - shluk,
chumel, hromada, skupina.
Klastry jsou podle EU klíčovou součástí regionálního rozvoje. Podporují silné stránky
místní ekonomiky a optimalizují využití zdrojů a inovativních nápadů. Tvoří odedávna pilíř
evropské průmyslové základny a tak by tomu mělo zůstat i nadále. Musíme si však klást
vysoké cíle a výsledky našich klastrů světové úrovně znásobit prostřednictvím intenzivnější
přeshraniční spolupráce a excelence. 28
V cestovním ruchu se staly klastry doslova módním tématem. O klastrech jsou popsány
tisíce stránek návrhů a projektů. Mnohé se realizují, ovšem stále narážejí na nejrůznější
komunikační šumy, na sobecké zájmy jedinců a organizací, na všeobecně využívanou
metodu přisávání (Ty se zapojíš do atraktivního klastru z dílny EU a já se k tobě „přisaju“.).
Podívejme se, jak na klastry nahlíží Evropská komise pro rozvoj: 29 „Klastry jsou klíčovou
součástí regionálního rozvoje. Podporují silné stránky místní ekonomiky a optimalizují využití
zdrojů a inovativních nápadů. Tvoří odedávna pilíř evropské průmyslové základny a tak by
tomu mělo zůstat i nadále. Musíme si však klást vysoké cíle a výsledky našich klastrů
světové úrovně znásobit prostřednictvím intenzivnější přeshraniční spolupráce a excelence.“
Není tedy kam uhnout. Cestovní ruch musí „klastrovat“, i když by mu lépe slušelo jednoduše
a nezištně komunikovat, spolupracovat, aktivně ve své práci využívat znalostní management.
Aktuální programovací období na poli dotací EU od roku 2014 se blíží ke svému finiši.
Ministerstva pro místní rozvoj, centrální koordinátor vyjednávání podmínek operačních
programů s Evropskou komisí vyhlašuje, že by se mohly první výzvy otevírat již v 1. polovině
roku 2015. Nyní již můžeme konstatovat, že nové programovací období 2014-2020 přinese
nejen méně finančních prostředků, které budou moci způsobilí žadatelé čerpat, ale také
podstatné změny ve struktuře operačních programů. Připravme se na nové názvosloví,
přichází OP PIK! 30 – a připravme se na tvorbu dalších klastrů a na vypisování dalších tisíce
26

Homo sociale animal et incommunegenitusmundum (Senca: De otio, O kontemplativním životě - rok 62 n.l.).
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. OrganisationforEconomic Cooperation and Development)
28
Kráceno z definice EU na stránkách: http://www.dotacni.info/tag/dotace-klastry/
29
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/priorities/clusters/index_cs.htm
30
http://www.dotacni.info/category/aktuality-oppik-2014-2020/
27
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stránek, na administrativu, která z větší částí nahradí skutečné činy. Konečná
alokace finančních prostředků EU bude ještě mírně upřesněna, ale indikativně se bude
jednat o cca 20,5 mld. EUR, namísto 26,7 mld. EUR, které byly k dispozici v programovacím
období 2007-2013. 31 A začne se opět „klastrovat“, protože administrativa EU používá právě
tento jazyk.

7.

Shrnutí

Jak je patrné z porovnání fungování komunikace cestovního ruchu ve světě a v České
republice, kromě unijních pravidel, které často více „klastrují“ než skutečně komunikují,
vládne u nás vedle upřímné a profesionální snahy o řádné fungování komunikace v CR také
egoistický amatérizmus, nedostatečná legislativa a často docela obyčejná neznalost
problematiky zainteresovaných jedinců a institucí. Jan Werich řekl: „Nad hloupostí nikdy
nezvítězíš, uteč před ní.“ Je ale morální utíkat před nedokonalostí naší komunikace
v cestovním ruchu…?
Snad se dočkáme situace, kdy i v cestovním ruchu bude komunikace na předním místě.
Vždyť jde o uspokojení potřeb zákazníků, jde o diverzifikaci cestovního ruchu u nás, jde
o zisk. Philip Kotler a jeho následovníci razí heslo: „Marketingové aktivity musí uspokojovat
zákazníka, protože jenom spokojený zákazník nám přináší trvalý zisk.“ Lze tuto myšlenku
také parafrázovat: „Kvalita všech marketingových aktivit závisí od kvality komunikace.
Protože jenom kvalitní komunikace naší firmě přinese trvalý zisk.“
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Získávání finančních prostředků do primárního školství
Raising funds for primary education

Michaela Strzelecká, Jana Janoušková

Abstrakt:
Neziskový sektor zajišťuje významné funkce státu. Kromě významných součástí, jako jsou
zdravotnictví, kultura a tělovýchova je to také oblast vzdělávání. Významným pilířem
vzdělávací soustavy v České republice je primární školství. Školy a školská zařízení tvoří
převážně příspěvkové organizace, jejichž činnost je zajišťována formou dotací. Tyto typy
organizací mohou kromě běžných dotací získávat i mimorozpočtové zdroje prostřednictvím
různých dotačních titulů. Cílem článku je provedení analýzy a následně zhodnocení
stávajících možností podpory primárního školství z jednotlivých úrovní rozpočtů. Jedná se
o dotační tituly obcí a krajů, státního rozpočtu a evropských fondů. Příspěvkové organizace
tak kromě nezanedbatelného ekonomického efektu získávají i další zkušenosti pro
zpracovávání a řízení projektů. Důležitým aspektem je rovněž zvýšení atraktivity pro svou
další činnost.

Klíčová slova:
neziskový sektor, dotace, dotační titul, primární školství, příspěvková organizace

Abstract:
The non-profit sector ensures important functions of state. In addition to the important parts
such as healthcare, culture and sports it is also an area of education. A significant pillar
of the education system in the Czech Republic is primary education. Schools and
educational facilities are predominately semi-budgetary organizations and their activities are
secured by grants. These types of organizations may also raise funds besides common
grants through the extra-budgetary resources through various budgetary titles. This paper
aims to analyse and subsequently evaluate the existing possibilities of support of primary
education at different levels of budgets. These are grant titles of municipalities and regions,
state budget and European funds. Semi-budgetary organizations besides the considerable
economic effect acquire other experience for making and managing of projects. An important
aspect is also increase of attractiveness for future activity.

Key

words:

non-profit sector, Subsidy, Subsidy title, Primary education, Semi-budgetary organization

Úvod
Hlavním a společným rysem všech typů neziskových organizací je, že nebyly zřízeny
či založeny za účelem podnikání. Jedná se o instituce, které provozují a zajišťují činnosti
ve prospěch státu, společnosti, či jiných zájmových společenství. V případě neziskových
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organizací je kladen hlavní důraz na plnění hlavního poslání, otázka ziskovosti zůstává
druhořadá.
Neziskový sektor prochází v současné době výraznými změnami, které jsou způsobeny
rekodifikací občanského práva. V souvislosti s legislativními změnami je nově definována
veřejná prospěšnost, avšak i nadále neexistuje jednotná legislativa pro všechny typy
neziskových subjektů.
Dle způsobu financování jednotlivých subjektů je možno neziskový sektor pomyslně
rozdělit do dvou hlavních skupin. Jedná se v prvé řadě o neziskové organizace, které nebyly
zřízeny státem, zahrnují spolky (původně občanská sdružení), obecně prospěšné
společnosti, fundace (souhrnný název pro nadace a nadační fondy), církve a náboženské
společnosti a další. Další skupinu tvoří tzv. jednotky veřejného sektoru, které jsou
financovány státem nebo územně samosprávnými celky. Zahrnují státní organizace, kraje,
obce a jimi zřizované příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace je právnická osoba, která je zahrnuta do sféry veřejného
sektoru a působí především v oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče, kultury, vědy
a výzkumu. Tyto organizace nelze provozovat na principu samofinancování, neboť poskytují
služby v rámci své činnosti bezplatně. Z hlediska zřizovatelů jsou rozlišovány dva typy
příspěvkových organizací. Státní příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami
státu a příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými celky.
Primární školství je jedním z hlavních pilířů vzdělávací soustavy České republiky, školy
a školská zařízení tvoří převážně příspěvkové organizace. Činnost těchto subjektů je
zajišťována formou dotací ze státního rozpočtu a územních rozpočtů, v závislosti na typu
zřizovatele. Příspěvkové organizace – školská zařízení, mohou kromě zmíněných běžných
dotací získávat i mimorozpočtové zdroje, které napomáhají zvyšovat úroveň poskytovaných
služeb a zajišťují vyšší atraktivitu pro své uživatele.

Cíl a metodika

Cílem příspěvku je provedení analýzy stávajících možností podpory primárního školství.
Předmětem rozboru je financování příspěvkových organizací – základních škol, které jsou
zřízeny územně samosprávnými celky. Teoretická východiska jsou aplikována na souboru
příspěvkových organizací – základních škol zřízených Statutárním městem Karviná.

1. Obecná struktura veřejné správy v České republice
Veřejná správa v ČR je v současné době tvořena soustavou orgánů státní správy
a územní samosprávy. Státní správa je přímo nebo zprostředkovaně řízena ústřední vládou.
Přenesení působnosti státní správy je členěno dvoustupňovým systémem, prvním stupněm
jsou obecní úřady (pověřené obecní úřady nebo úřady s rozšířenou působností), druhým
stupněm jsou krajské úřady.
Územní samospráva v ČR je rovněž zajišťována dvoustupňovým systémem, který tvoří
základní jednotky územní samosprávy – obce a kraje. Obec je vymezena jako veřejnoprávní
korporace, která hospodaří s vlastními finančními prostředky a sestavuje rozpočet
hospodaření, jehož součástí je i financování příspěvkových organizací, které byly obcí
zřízeny.

2. Příspěvkové organizace
Příspěvkové organizace jsou z hlediska svého zřizovatele rozděleny do dvou skupin:
• Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu (ministerstva a jiné
ústřední orgány). Legislativně jsou tyto organizace upraveny zákonem č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
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•

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky (obce, kraje), tyto
organizace se řídí ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Financování příspěvkových organizací
Problematika financování příspěvkových organizací je poměrně rozsáhlá, podobně jako
u ostatních subjektů neziskového sektoru se jedná o vícezdrojové financování.
Příspěvková organizace zřízená ÚSC je zajištěna následujícími zdroji:
• finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele – obec, kraj,
• finanční prostředky ze státního rozpočtu,
• finanční prostředky získané vlastní činností,
• finanční prostředky z doplňkové činnosti,
• finanční prostředky z příspěvků a darů od fyzických a právnických osob,
• finanční prostředky z vlastních fondů,
• finanční prostředky z grantů.
Výše finančního příspěvku k zajištění činnosti, který poskytuje příspěvkové organizaci
zřizovatel (na zajištění provozu organizace) a dotace ze státního rozpočtu na zajištění
hlavního účelu se odvíjí dle objemu výkonů. Významným zdrojem příjmu jsou výnosy
z doplňkové činnosti. Doplňková činnost musí být definována ve zřizovacím dokumentu
a musí navazovat na činnost hlavní.

4. Mimorozpočtové zdroje příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace mohou kromě svých standardních zdrojů financování získat
i prostředky z jiných zdrojů, jedná se převážně o prostředky získané z dotačních titulů
a grantů. Finanční prostředky lze získat na všech úrovních rozpočtů. Školy a školská
zařízení mohou čerpat finanční prostředky v rámci projektů a grantů z územních rozpočtů –
obcí a krajů, a také z vybraných kapitol státního rozpočtu. Dalším významným zdrojem jsou
prostředky z fondů EU, dotace lze získat i z alternativních zdrojů, např. nadace.

5. Příspěvkové organizace města Karviné
Statutární město Karviná pro zajištění vzdělávacích služeb v oblasti primárního školství
zřizuje příspěvkové organizace – základní školy. Hlavním účelem těchto organizací dle
platných zřizovacích listin je poskytování vzdělávání a školských služeb, jejichž činnost se
řídí školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).
6.1 Dotace z územního rozpočtu – obec
Statutární město Karviná nabízí pro školy a školská zařízení možnosti čerpání veřejné
finanční podpory (dle stanovených Zásad) na zajištění aktivit:
• akce škol (výstavy, přehlídky, koncerty, soutěže apod.),
• podpora činnosti zájmových kroužků na školách,
• podpora činnosti sportovních kroužků na školách včetně soutěží Asociace školních
a sportovních klubů ČR,
• výročí škol zřízených městem.
6.2 Dotační programy územního rozpočtu – kraj
Moravskoslezský kraj nabízí široké spektrum dotačních programů, školy si mohou vybrat
nejen dle svého zaměření (např. environmentální výchova), ale i dle konkrétního cíle
(prevence kriminality, volnočasové aktivity žáků apod.).
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6.3 Státní rozpočet
Dotační tituly MŠMT ČR jsou poskytovány v několika oblastech, například
• podpora výuky cizích jazyků,
• podpora aktivit v oblasti integrace cizinců v ČR,
• implementace doplňujících vzdělávacích oborů (např. Etická výchova na školách),
• podpora v oblasti ICT, EVVO.
V oblasti environmentálního vzdělávání jsou využívány dotace z Ministerstva životního
prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
6.4 Fondy EU
Nejčastějším využitím prostředků fondů EU proběhlo prostřednictvím Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (období 2007 – 2013) v rámci projektu
MŠMT „EU peníze školám“. Na základě zjednodušeného přístupu tzv. „šablon“ bylo pro tuto
oblast vyčleněno 4,5 mld. Kč. Podporovanými tématy projektu byly čtenářská a informační
gramotnost, cizí jazyky, využívání informačních a komunikačních technologií, matematika,
přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání.
Prostředky fondů EU lze získávat rovněž prostřednictvím Národní agentury pro
vzdělávací programy (NAEP), která koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce
v rámci projektu COMENIUS.
Základní školy rovněž získávají finanční prostředky v rámci Evropského fondu pro
regionální rozvoj (např. česko-polská spolupráce).
Školy a školská zařízení mohou využívat i zdroje ESF (Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost) a to prostřednictvím dotace místního úřadu práce. Jedná se o projekty na
podporu zaměstnávání v obcích a v organizacích neziskové sféry na zajištění pracovních
míst v rámci veřejně prospěšných prací.
6.5 Ostatní (alternativní) možnosti
Příspěvkové organizace mohou pro své aktivity získat finanční zdroje také od
neziskových subjektů jak v rámci ČR, tak ze zahraničí. Například Nadace OKD, Nadace
ČEZ, ACES Program (Akademie středoevropských škol ve Vídni) apod.
Na základě provedené analýzy možností získávání mimorozpočtových zdrojů bylo
provedeno vyhodnocení zapojení zdrojů u příspěvkových organizací Statutárního města
Karviné. Pro praktickou aplikaci byla použita data souboru dvanácti základních škol –
příspěvkových organizací Statutárního města Karviné za období let 2009 – 2013. Data byla
převzata z účetních výkazů a z rozborů hospodaření jednotlivých škol.
Tab. 1: Zapojení mimorozpočtových zdrojů v letech 2009-2013
Typ dotace/příspěvku
ÚSC obce
ÚSC kraje
MŠMT ČR
SFŽP, MŽP
EU Peníze školám
NAEP COMENIUS
Euroregiony
ESF MPSV ÚP
Nadace OKD, ČEZ
Celkem (tis. Kč)

Celkem(tis. Kč)
4 090
908
1 412
330
24 199
808
1 036
465
1 002
34 250

Zdroj: finanční výkazy příspěvkových organizací, vlastní zpracování
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ÚSC obce
ÚSC kraje
MŠMT ČR
SFŽP, MŽP
EU Peníze školám
NAEP Comenius
Euroregiony
ESF MPSV ÚP Karviná
Nadace OKD, ČEZ

Obrázek 1: Zapojení mimorozpočtových zdrojů v letech 2009-2013
Zdroj: finanční výkazy příspěvkových organizací, vlastní zpracování

Nejvýraznějším mimorozpočtovým zdrojem za období 2009 – 2013 bylo čerpání
finančních zdrojů z fondů EU na projekty „Peníze do škol“. Celkový podíl na získaných
zdrojích mimo běžné dotace příspěvkových organizací činí 71 %.

Shrnutí
Základní školy – příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Karviná, jsou
školská zařízení, která jsou součástí vzdělávací soustavy České republiky. V rámci svých
činností zajišťují v souladu se školským zákonem vzdělávání žáků a poskytují školské služby
na úrovni primárního školství.
Činnosti uvedených základních škol jsou zajišťovány formou běžných dotací. Vzdělávací
činnost je financována z prostředků státního rozpočtu (MŠM ČR), provozní chod organizací
je zajištěn příspěvkem z územního rozpočtu – obce. Kromě základních dotací se
příspěvkovým organizacím nabízí možnost využití dalších mimorozpočtových dotací, a to
prostřednictvím projektů a grantů.
Dle provedené analýzy bylo zjištěno, že nejvýraznějším mimorozpočtovým titulem je
zapojení prostředků z EU. Tuto skutečnost ovlivnila především možnost zapojení škol do
projektu Peníze do škol pomocí tzv. „šablon“. Dalším výraznějším zdrojem jsou dotace
poskytované Statutárním městem Karviná, které pomocí malých projektů zajišťuje
volnočasové aktivity žáků, environmentální vzdělávání a kulturní akce.
Jakákoliv aktivita základních škol – příspěvkových organizací při získávání dalších
prostředků pro svou činnost a rozvoj přináší efekt nejenom po ekonomické stránce, ale
i bohaté zkušenosti ve zpracování a řízení projektů. Veškeré aktivity, jejich pestrost
a rozmanitost, včetně finančního přínosu, přinášejí neziskovým subjektům zvýšení své
atraktivity a konkurenceschopnosti.
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Problematika místních poplatků ve vztahu
k cestovnímu ruchu a regionálnímu rozvoji
v České republice
The Issue of Local Fees in Relation to Tourism and
Regional Development in the Czech Republic
Petr Studnička

Abstrakt:
V České republice existuje dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů, osm různých druhů místních poplatků, které mají nedaňový charakter.
Ve vztahu k cestovnímu ruchu mají největší význam dva místní poplatky. Jedná se o místní
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místní poplatek z ubytovací kapacity.
Příspěvek se zabývá vlivem místních poplatků na rozpočty obcí.

Klíčová slova:
cestovní ruch, místní poplatek, obec, regionální rozvoj, rozpočet, zákon

Abstract:
In the Czech Republic, under Act No. 565/1990 Coll., on local fees, as amended, there are
eight different sorts of local fees, which are of a non-tax nature. Two local fees have the
greatest significance in relation to tourism. These are the local fee for a spa or leisure stay
and the local fee for accommodation. This paper discusses the influence of local fees for the
municipality budgets.

Key words:
tourism, local fee, municipality, regional development, budget, law

Úvod
Cestovní ruch podporuje regionální rozvoj a často se rozvíjí v územích, ve kterých
převládá extenzivní zemědělství a je velmi omezená průmyslová výroba. Tu zde lze
z různých důvodů jen obtížně rozvíjet, a tudíž vykazují tyto regiony a municipality omezenou
nabídku pracovních míst. V těchto územích nejsou vytvořeny základní předpoklady pro
výrobní činnost a existují v nich omezení bránící vytvoření potřebné vybavenosti. Naproti
tomu nabízí region nebo obec vhodné přírodní prostředí a neexistence průmyslových aktivit
je konkurenční výhodou pro rozvoj cestovního ruchu a tvorbu produktů cestovního ruchu,
zpravidla založených na zhodnocování přírodního prostředí.
Přínosy cestovního ruchu se rozdělují na ekonomické a mimoekonomické (Freyer,
2009). Z ekonomických přínosů jsou nejčastěji zmiňovány účast na tvorbě hodnot, vztah ke
státnímu rozpočtu, vztah k platební bilanci, vytváření podnikatelských a pracovních
příležitostí a vliv na rozvoj územních celků (rozpočet obce, územní plán, výše místních
poplatků, hodnota majetku apod.). Jednou z imanentních vlastností cestovního ruchu je
místní vázanost, což znamená, že se cestovní ruch realizuje vždy v konkrétním území
(destinaci cestovního ruchu) a jeho realizace bez územních celků není možná (Nejdl, 2011).
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Cestovní ruch se stává významným tvůrcem pracovních příležitostí, generuje potřebné
a chybějící finanční zdroje a zhodnocuje materiální podmínky. Tím přispívá k posílení
ekonomiky území, osobnostnímu rozvoji místní populace a zvelebení regionu či místa
a napomáhá k vyrovnávání meziregionálních disparit v rámci jednoho státu. „Jak silný je vliv
cestovního ruchu na hospodářství, se ukazuje v zemích a krajích, v nichž zaujímá klíčové
postavení a která jsou tedy na něm závislá“ (Charvát, 1945, s. 10). V současné terminologii
je možné konstatovat, že cestovní ruch představuje variantu tzv. pólu rozvoje v řadě míst
a regionů, jejichž pozitivní ekonomický rozvoj signalizuje vznik nových pracovních příležitostí,
resp. větší počet osob samostatně výdělečných činných.
Ekonomické přínosy cestovního ruchu lze zjistit i z daňových příjmů, avšak jejich
odvozování pro zemi, region či obec je velmi obtížné. U nepřímých daní lze zjistit výši daně
z přidané hodnoty, u přímých daní se jedná především o různé druhy poplatků (např.
odletové taxy, letištní poplatky, místní poplatky) a daně z příjmů fyzických a právnických
osob podnikajících v cestovním ruchu. V případě přímých daní je výpočet jednodušší,
protože stačí mít k dispozici celkový počet turistů, resp. přenocování, zároveň je nutné znát
sídlo těchto podnikatelských subjektů.
Rozvoj cestovního ruchu v destinacích může generovat příjmy do rozpočtu obce mimo
jiné prostřednictvím místních poplatků. Výběr místních poplatků je výlučnou pravomocí
základních územních samosprávných celků, kterými jsou v České republice obce. Místní
poplatky plní tři základní funkce – jsou paušální úhradou za související služby poskytované
obcí, mají povahu místního zdanění nebo plní převážně regulační funkci. Posuzování
efektivity cestovního ruchu na vnější prostředí a jeho vliv na zmírňování společenskoekonomických disparit významně znehodnocuje vedle obtížného vyčíslení přínosů na lokální
úrovni i existující duální ekonomická struktura, která je tvořena oficiálním a neoficiálním
sektorem (stínová ekonomika).

Cíl a metodika
Cílem příspěvku je vyčíslit celkový objem výběru místních poplatků z ubytovací kapacity
a za lázeňský nebo rekreační pobyt v rozpočtech obcí na území České republiky a posoudit,
které obce mají z těchto místních poplatků nejvyšší příjem do svého rozpočtu. Při zpracování
textu byly využity údaje Ministerstva financí ČR, Legislativní rady vlády ČR a databáze
Rozpočet obce (www.rozpocetobce.cz), kterou provozuje Rozpočet veřejně o. s. Číselné
údaje byly zpracovány pomocí základních statistických metod s využitím platných obecně
závazných vyhlášek obcí. Doporučení k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů vychází z řízených rozhovorů se starosty vybraných
obcí, které byly provedeny v roce 2014. Zpracovaný příspěvek je jedním z výsledků projektu
České centrály cestovního ruchu-CzechTourism Analýza výběru místních poplatků ve vztahu
ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu.

Výsledky
V historickém kontextu se s prvním marketingovým hodnocením situace v českých
lázních setkáváme v publikaci Bohuslava Balbína z roku 1679, která obsahuje informace
o zavedení lázeňského poplatku (Kurtaxe) v Karlových Varech mezi lety 1471 – 1502 pro
stavbu a udržování špitálu pro chudé a pro stavbu vřídelní kolonády. Od počátku 19. století
se hodnotí i ekonomické přínosy lázeňství, a to především prostřednictvím seznamu hostů
(Kurliste). Ten obsahoval jméno a bydliště hostů, datum příjezdu, dům, ve kterém byl host
ubytován, jeho povolání a také datum odjezdu. Charvát (1967) odkazuje na rozhodnutí
z roku 1948, ve kterém se uvádí, že lázeňský poplatek musí platit každá osoba, která
realizuje v lázních pobyt a nemá v místě trvalé bydliště, resp. zde nevykonává pracovní
činnost. Lázeňský poplatek činil 15 % z ceny ubytování. Navíc se v Karlových Varech,
Mariánských Lázních, Františkových Lázních, Poděbradech a Teplicích vybíral tzv. hudební
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poplatek (Musiktaxe) ve výši 5 % ze stejného vyměřovacího základu jako u lázeňského
poplatku (Studnička, 2014).
Jedním z významných daňových příjmů do rozpočtů obcí jsou místní poplatky, které
jsou v České republice upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů. Obce mohou vybírat v současné době osm druhů místních poplatků:
• poplatek ze psů;
• poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt;
• poplatek za užívání veřejného prostranství;
• poplatek ze vstupného;
• poplatek z ubytovací kapacity;
• poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst;
• poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů;
• poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace.
Sazbu poplatků a další podrobnosti (splatnost, ohlašovací povinnost, úlevy, osvobození
atp.) stanovují obce v rámci jejich samostatné působnosti prostřednictvím obecně závazné
vyhlášky. Zákon vymezuje některé případy a osoby, které jsou z placení poplatku vyloučeny,
a v některých případech umožňuje obci stanovit vyhláškou nebo dohodou paušální poplatek.
Řízení o poplatcích vede obecní úřad v přenesené působnosti. Jednotlivé místní poplatky
vybírá rozdílný počet obcí (Tab. 1).
Tab. 1: Počet obcí a objem vybraných místních poplatků
v České republice v roce 2012
Místní poplatek
Počet obcí
Zastoupení v % Objem výběru v Kč
Ze psů
6.099
97,6
285.200.830
Za odpady
4.185
67,0
3.082.100.750
Za užívání veřejného prostranství
2.811
45,0
654.222.040
Z ubytovací kapacity
1.451
23,2
187.943.430
Ze vstupného
1.008
16,1
57.626.280
Za lázeňský nebo rekreační pobyt
894
14,3
304.117.770
Za povolení k vjezdu
139
2,2
20.994.990
Za zhodnocení stavebního pozemku
52
0,8
9.546.660
Celkem
4.601.752.750
Zdroj: www.rozpocetobce.cz, 2014.

Ve vztahu k cestovnímu ruchu mají největší význam dva z výše uvedených místních
poplatků. Konkrétně jde o místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místní
poplatek z ubytovací kapacity. Pro posuzování výkonů hotelnictví a cestovního ruchu
v obcích je důležitým ukazatelem počet přenocování realizovaný v průběhu jednoho roku.
Základními jednotkami pro výpočet těchto místních poplatků je počet hostů ubytovaných
v ubytovacích zařízeních a počet turistů, kteří v obci přenocují.
„Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede
ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato
osoba je plátcem poplatku. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu,
do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého
pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního
dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny
přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
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Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem. Sazba
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15 Kč za osobu a za každý i započatý den
pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo
roční paušální částkou. Od roku 1991 se sazba tohoto poplatku nezměnila. Novela zákona
z roku 2012 počítala se zdvojnásobením jeho sazby na 30 Kč, ale u této zákonné normy
nebyl dokončen její legislativní proces z důvodu zamítnutí Senátem Parlamentu ČR v srpnu
2013, kdy již byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací
kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, ubytovací
kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová
zařízení a ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu. Sazba poplatku z ubytovací
kapacity činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po dohodě s poplatníkem
stanovit poplatek roční paušální částkou“ (Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů, § 3, § 7). Od roku 1991 se jeho výše změnila dvakrát – z 2
nejdříve na 4 a v roce 2010 na 6 korun.
Problémem při výběru místních poplatků jsou poddimenzovanost a nespolehlivost dat,
které jsou způsobeny několika faktory. Od plateb místních poplatků jsou osvobozeny různé,
ale z hlediska výkonů individuálních a hromadných ubytovacích zařízení významné skupiny
(např. děti, senioři, organizované skupiny v rámci služebních cest, osoby nevidomé
a zdravotně postižené) a o výběru těchto místních poplatků rozhodují jednotlivé obce
vydáním obecně závazných vyhlášek, které schvalují zastupitelstva obcí v rámci své
samostatné působnosti. Zákon navíc stanovuje maximální sazbu těchto místních poplatků
a je na obcích, zda vůbec a pokud ano, pak v jaké výši je na svém území stanoví. Proto není
možná úplná srovnatelnost těchto právních norem. Velkým problémem je rovněž neochota
provozovatelů ubytovacích zařízení přiznávat reálné počty hostů, kteří realizují přenocování
z důvodu daňových úspor a snížení odvodů např. v podobě místních poplatků, čímž se tyto
aktivity dostávají do sféry stínové ekonomiky.
Z celkového počtu 6.242 obcí v České republice vybíralo v roce 2012 místní poplatek za
lázeňský nebo rekreační pobyt (dále také „pobyt“) celkem 894 obcí (14,3 %) v celkové výši
304.117.770 Kč. Místní poplatek z ubytovací kapacity (dále také „kapacita“) vybíralo ve
stejném roce 1.451 obcí (23,2 %) v úhrnné hodnotě 187.943.430 Kč. V Tab. 2 je uvedeno
srovnání údajů s rokem 2000. Z nich vyplývá, že se zvýšil počet obcí, které místní poplatky
vybírají – u pobytu o 85 obcí a u kapacity o 220 obcí. Zhruba 1,5x vzrostl objem výběru
u místního poplatku za pobyt a téměř 3x se zvýšil objem výběru u místního poplatku za
kapacitu (Studnička, Tinková, 2014).
Tab. 2: Srovnání výběru místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt
a z ubytovací kapacity v České republice v letech 2000 a 2012
Místní poplatek za pobyt
Místní poplatek za kapacitu
Kategorie
2000
2012
2000
2012
Počet obcí
809
894
1.231
1.451
Celkový objem
213.990.740
304.117.770
64.762.020
187.943.430
Zdroj: www.rozpocetobce.cz, 2014.

U obou místních poplatků má z hlediska objemu peněžních prostředků dominantní
postavení hlavní město Praha, které vybralo v roce 2012 u místního poplatku za pobyt
139.280.120 Kč (46 % z celkového celorepublikového výběru) a u místního poplatku za
kapacitu 85.859.270 Kč (45 % z celkového celorepublikového výběru). V žebříčku třiceti
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obcí, které vybírají nejvyšší objemy místních poplatků do svých rozpočtů, mají velmi
významné postavení destinace lázeňského typu (Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Františkovy Lázně, Třeboň, Luhačovice, Jeseník), horské destinace (Špindlerův Mlýn, Pec
pod Sněžkou, Harrachov, Velké Karlovice), destinace u vodní plochy (Lipno nad Vltavou,
Pasohlávky, Doksy) a destinace historického typu (Praha, Český Krumlov). V Tab. 3 je
uveden seznam prvních deseti obcí s nejvyšším objemem výběru místních poplatků.
Tab. 3: Deset obcí s nejvyšším objemem výběru místních poplatků za lázeňský
nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity v České republice v roce 2012
Obec
Místní poplatek
Obec
Místní poplatek
za pobyt
za kapacitu
(objem výběru v Kč)
(objem výběru v Kč)
Praha
139.280.120 Praha
85.859.270
Karlovy Vary
23.191.440 Karlovy Vary
6.245.530
Mariánské Lázně
12.060.300 Brno
6.187.760
Špindlerův Mlýn
7.725.760 Plzeň
5.572.620
Františkovy Lázně
4.882.690 Špindlerův Mlýn
4.650.800
Luhačovice
4.523.550 Mariánské Lázně
4.625.360
Třeboň
4.369.840 Pec pod Sněžkou
1.705.930
Lipno nad Vltavou
3.855.310 Lipno nad Vltavou
1.489.780
Harrachov
3.582.380 Mladá Boleslav
1.466.350
Český Krumlov
3.460.880 Český Krumlov
1.443.230
Zdroj: www.rozpocetobce.cz, 2014.

Úplné kvantitativní hodnocení dopadů a přínosů místních poplatků je problematické,
protože pro poplatkové subjekty jsou místní poplatky povinnými až po jejich zavedení na
území obcí obecně závaznou vyhláškou, přičemž o zavedení jednotlivých druhů poplatků,
jejich výši, rozsahu osvobození nebo úlev rozhoduje zastupitelstvo obce. Dle databáze
Rozpočet obce jsou výnosy z místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt
a z ubytovací kapacity v letech 2008 – 2012 uvedeny v Grafu 1.
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Graf 1: Objem místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací
kapacity v České republice v letech 2008 – 2012 v tis. Kč
Zdroj: Legislativní rada vlády ČR, 2012.
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Diskuse
V roce 2012 zpracovalo Ministerstvo financí ČR novelu zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a její
součástí byl předpoklad zvýšení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
o 100 % na 30 Kč. Po diskusi v Hospodářském výboru Senát ČR dne 21. srpna 2013 novelu
zamítl, a protože v té době byla již rozpuštěna Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR,
nebyla tato novela v předloženém znění přijata a výše místního poplatku i pro rok 2014
zůstala v maximální výši 15 Kč/osoba/den.
Oba místní poplatky odvádí obci ubytovací zařízení. Asociace hotelů a restaurací ČR
navrhuje, aby bylo obnoveno jednání s Ministerstvem financí ČR ve věci zavedení pouze
jednoho poplatku, který by ubytovatel odevzdával za každého ubytovaného hosta bez rozdílu
účelu pobytu. Takto nastavený systém funguje například na Slovensku v podobě daně
z ubytování či v Německu, kde je tento poplatek označován jako Kurtaxe, resp. Ortstaxe.
Problematika fiskální decentralizace ve vztahu k cestovnímu ruchu je aktuální
i v zahraničí. Obce mohou vedle místních poplatků vybírat místní daně, lokální odvody či
paušální daně. Problémem je reinvestice takto vybraných finančních prostředků zpět do
rozvoje cestovního ruchu. V souvislosti s uvažovanou novelou zákona č. 565/1990 Sb. lze
uvažovat především o možnosti sjednocení dvou místních poplatků do jednoho, o úpravě
výše sazeb místních poplatků, o možnosti úhrady místních poplatků roční paušální sazbou
a o nerozlišování účelu pobytu hostů, na které se platba místních poplatků vztahuje. Agenda
místních poplatků byla projednávána na 1. zasedání Kolegia pro cestovní ruch ministryně
pro místní rozvoj dne 22. května 2014 a bude dále diskutována se zainteresovanými subjekty
včetně Ministerstva financí ČR.

Shrnutí:
V destinacích s intenzivním cestovním ruchem jsou místní poplatky jedním
z významných příjmů do rozpočtu obcí. V České republice je průběžně novelizován zákon
o místních poplatcích. Nedávno došlo ke zvýšení maximální sazby místního poplatku
z ubytovací kapacity ze 4 na 6 Kč a dlouhodobě usilují vybrané destinace (obce) o zvýšení
maximální sazby místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt z 15 na 30 Kč.
Roční výběr místního poplatku z ubytovací kapacity dosahuje téměř 190 mil. Kč
a místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt téměř 305 mil. Kč. Sazbu poplatků
a další podrobnosti (splatnost, ohlašovací povinnost, úlevy, osvobození atp.) stanovují obce
v rámci jejich samostatné působnosti prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Řízení
o poplatcích vede obecní úřad v přenesené působnosti.
Za úvahu stojí sjednocení dvou místních poplatků do jednoho, jak je běžné i v jiných
zemích. Zajímavé je porovnání výše místních poplatků se Slovenskem. Například na území
Města Vysoké Tatry je vybírána místní daň za ubytování (ekvivalent místních poplatků
v České republice) ve výši 1 € (cca 27 Kč). Hodnota této místní daně je na Slovensku dána
i účinností zákona o podpoře cestovního ruchu č. 93/2010 Z. z., na základě kterého jsou dle
počtu přenocování přerozdělovány dotace oblastním organizacím cestovního ruchu na
podporu jejich činnosti.
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Determinanty strategického rozvoje
malého a středního podnikání
Strategic Development Determinants
of Small and Medium-sized Enterprises
Veronika Svatošová, Zuzana Svobodová

Abstrakt:
Efektivně sestavená a implementovaná strategie podniku se stává nezbytným nástrojem
jejich rozvoje. Praxe ukazuje, že strategie je podniky často podceňována, což může mít za
následek nemožnost zvyšování dlouhodobé konkurenceschopnosti a dalších determinantů
strategického rozvoje. Hlavním cílem příspěvku je proto definovat hlavní determinanty
strategického rozvoje malých a středních podniků v odvětví vinařství a stanovit tak postup jak
s těmito determinanty efektivně pracovat ve prospěch dlouhodobého rozvoje vybraného
vzorku podniků. Tohoto cíle je dosaženo prostřednictvím vybraných výzkumných metod –
situační analýza, metody popisné statistiky, případové studie na vybraném vzorku malých
a středních podniků za použití metod osobního dotazování a benchmarkingu a modelování
procesu strategického řízení pro malé a střední podnikání. Závěry z příspěvku slouží pro
další výzkumné aktivity v této oblasti. Výsledky případové studie ukazují, že pro odvětví
vinařství existuje možný potenciál strategického rozvoje malých a středních podniků. Přesto
se ve sledované oblasti objevují nedostatky, tj. determinanty strategického rozvoje nejsou ve
sledovaných podnicích efektivně využívány.

Klíčová slova:
Strategie, strategický management, proces strategického řízení, determinanty strategického
rozvoje, malé a střední podnikání

Abstract:
Effectively prepared and implemented strategy of enterprises is becoming an essential tool
for their development. Practice shows that the strategy of enterprises is often
underestimated, which may result in the inability to increase long-term competitiveness and
other determinants of strategic development. The main objective of this paper is to define the
main determinants of the strategic development of small and medium-sized enterprises in the
winery section and to establish as how these determinants work effectively for the benefit of
the long-term development of the research sample of enterprises. This objective is achieved
through the selected research methods - situational analysis, methods of descriptive
statistics and case studies of the selected small and medium-sized enterprises with the help
of personal interviews and benchmarking and modelling of the strategic management
process for the small and medium-sized entrepreneurship. The conclusions of this paper will
be used for further research in this area. The results of the case study show that there is a
possible potential of the strategic development of small and medium-sized enterprises in
winery sector. Nevertheless, the shortcomings in the monitored enterprises were discovered,
i.e. the strategic development determinants in these enterprises are not effectively utilized

Key words:
Strategy, strategic management, strategic management process, strategic development
determinants, small and medium-sized enterprises
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Úvod
Definice a implementace účinné strategie v současné době představuje jeden
z klíčových faktorů podnikatelského úspěchu. Praxe však ukazuje, že podniky význam
strategie hluboce podceňují. Chárvát (2006) uvádí, že se podniky soustřeďují ve většině
případů pouze na řešení operativních problémů. To způsobuje nemožnost jejich dalšího
rozvoje a ohrožení jejich dlouhodobé konkurenceschopnosti. Podniky by měly pochopit, že
nestačí, aby byly ziskové, musejí také růst. Karlöf a Lönvingsson (2006) tvrdí, že strategická
práce podniků je často zamořená nedostatkem kontinuity. Důležité je pro podniky nalézt
takové řešení, které je pomůže nasměřovat cestou k dlouhodobému, koncepčnímu
a strategickému myšlení. Předmětem příspěvku je proto hodnocení úrovně strategické práce
a strategického rozvoje malých a středních podniků a definice klíčových determinantů jejich
strategického rozvoje.

1. Teoretická východiska
Keřkovský a Vykypěl (2006, s. 8) uvádí, že strategie „může mít pro firmu několika
scénářů budoucího vývoje a reakcí firmy na jednotlivé možné varianty vývoje“.). Podle
Sedláčkové a Buchty (2006, s. 1) strategie směřuje k dosažení souladu mezi vnitřními zdroji
podniku a vnějším okolím podniku k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku.
Klíčové otázky pro formulování strategie jsou: Kde jsme v tuto chvíli? Kam chceme jít?
Jak se tam dostat? Jaký budeme potřebovat klíčový horizont? (Kermaly, 2006). Manažeři
musejí přijmout nevyhnutelnost zastarání strategie. Nic netrvá věčně a pro vedoucí
představitele společností je podstatně složitější připustit, že některé z jejich strategií ztratily
na své aktuálnosti (Kotler, Caslione, 2009).
Sadler a Craig (2003) vystihují strategii také jako záměr a misi, silné a slabé stránky
firmy, klíčové faktory úspěchu, udržitelnou konkurenční výhodu či klíčová rozhodnutí.
Strategii tak chápou jako komplex procesů determinující aspekty, pomocí nichž firma
dosahuje svých záměrů. Crainer (2000) dodává, že definice a formulace firemní strategie se
diametrálně liší od její praktické realizace. Dedouchová (2001, s. 1) modifikuje moderní
definici strategie jako „připravenost podniku na budoucnost. V strategii jsou stanoveny
dlouhodobé cíle firmy průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění firemních
zdrojů pro splnění daných podnikových cílů a současně reaguje na změny v okolí firmy.“
Podle Horákové (2003, s. 11) v terminologii obchodníků pojem původně znamenal
„schopnost rozhodovat se na základě vysoké odbornosti a profesionality; někteří hovoří
o schopnostech hraničících s uměním“.
McDonald (1996) navrhuje, že strategie by měla zahrnovat následující:
• zaměření na dlouhodobý horizont trvání organizace,
• definování předmětu a směřování podnikání,
• spojení podnikatelských aktivit s okolím pro minimalizaci hrozeb a maximalizaci
příležitostí, které se podniku nabízejí,
• spojení podnikových aktivit s dostupnými zdroji.
Kotler (2003), který vystihuje, že pokud má firma stejnou strategii jako její konkurenti,
pak žádnou strategii nemá. Pokud je strategie firmy odlišná, ale snadno napodobitelná, pak
je tato strategie příliš slabá. Pokud je však strategie odlišně stanovena, je jedinečná
a obtížně napodobitelná, pak je strategie firmy silná, trvalá a poskytuje konkurenční výhodu.
Dochází pak k tomu, že se konkurenti stále více podobají jeden druhému a jsou si nuceni
konkurovat v cenové oblasti.
Pun et al. (2000) uvádí příklady proaktivních a reaktivně orientovaných strategií:
horizontální a vertikální integrace, importování technologií, joint venture, rozvoj trhu, rozvoj
nového předmětu podnikání, rozvoj nového produktu, produktová diferenciace a modifikace,
vybrané investice, training a vzdělávání zaměstnanců či posilování výzkumu a vývoje. Podle
Portera (1994) je cílem konkurenční strategie nalézt v odvětví takovou pozici, kde se firma
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může nejlépe bránit konkurenčním silám či je může ovlivnit ve svůj prospěch. Mallya (2007,
s. 35) vystihuje, že každá strategie obsahuje vypočitatelné (racionální) složky, například
přímé a nepřímé náklady či očekávané využití, a nevypočitatelné (iracionální) složky,
například konkurence, stakeholderes, chování organizací a veřejnosti. Ansoff (1994)
zformuloval paradigma strategického úspěchu optimalizující ziskovost podniku, které se
sestává z pěti základních prvků:
• Neexistuje univerzální recept na úspěch pro všechny firmy.
• Rozhodující proměnnou, která určuje strategii vedoucí k úspěchu podniku, je míra
turbulence jeho okolního prostředí.
• Úspěch podniku nemůže být optimalizován, pokud nebude agresivita jeho strategie
odpovídat turbulenci okolního prostředí.
• Úspěch podniku nemůže být optimalizován, pokud okolnímu prostředí nebudou také
odpovídat také schopnosti managementu.
• Klíčové proměnné interních schopností, které společně rozhodují o úspěšnosti
podniku, jsou: kognitivní, psychologické, sociologické, politické a antropologické.

3. Cíl a metody práce
Předmětem příspěvku je hodnocení úrovně strategické práce a možnosti strategického
rozvoje vybrané skupiny malých a středních podniků v regionu České republiky. Hlavním
cílem příspěvku je definovat hlavní determinanty strategického rozvoje malých a středních
podniků a stanovit tak postup jak s těmito determinanty efektivně pracovat ve prospěch
dlouhodobého rozvoje vybraného vzorku podniků.
Příspěvek vychází z vybraného souboru podniků, které byly vybrány na základě
vybraných kritérií: podniky, které patří do oblasti malého a středního podnikání se sídlem
v regionu České republiky, právnické osoby (společnosti s ručením omezeným), odvětví
podnikání: vinařství (tj. podle CZ-NACE – 01210 Pěstování trvalých plodin: Pěstování
vinných hroznů a 11020 Výroba vína z vinných hroznů). Důvodem výběru těchto omezujících
kritérií je potenciál dalšího rozvoje malého a středního podnikání a získání relevantních dat
od právnických osob (z účetní závěrky, veřejně dostupných informací aj.). Na základě těchto
omezujících kritérií bylo nelezeno podle ARES (2014) celkem 82 podniků (pěstování vinných
hroznů) a 114 podniků (výroba vína z vinných hroznů).
Jednou z hlavních výzkumných metod je modelování procesu strategického řízení
malého středního podnikání se zohledněním definovaných determinantů strategického
rozvoje. Model je vytvořen na základě rešerše literatury, který je simulován ve formě
případové studie na vybraných podnicích. Cílem modelu je eliminovat nedostatky, které se
podniky při procesu strategického řízení dopouštějí. Doplňkové metody pro účely případové
studie jsou osobní rozhovory s hlavními představiteli vybraného podniku, analýza interních
dat a statistických dat o zkoumaném odvětví MSP a benchmarking zkoumaných podniků
v rámci případové studie. Výsledky případové studie poslouží jako podklad pro další
výzkumné aktivity v této oblasti a rozšíření vybraného výzkumného vzorku o další subjekty
zkoumaného odvětví.

4. Analýza problému
Následující kapitola pojednává o charakteristice odvětví a malého a středního podnikání,
které charakterizují výzkumný vzorek, o definování a charakteristice determinantů malého
a středního podnikání, které určují jeho další rozvoj a případové studii, která se zaměřuje na
analýzu a hodnocení strategických procesů a strategického myšlení ve vybraném podniku.
4.1 Charakteristika MSP a vybraného odvětví
V České republice je úloha strategického řízení spolu se strategií dosti podceňována.
Velké a nadnárodní koncerny využívají tohoto konceptu v menší či větší míře, avšak
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strategické řízení je důležitou součástí jejich firemních aktivit. U malých a středních firem se
v této oblasti projevují jisté nedostatky (Blažková, 2007, s. 12):
• Podnikatelé se zaměřují spíše na přítomnost a strategickým činnostem věnují
minimum času – nepovažují je za důležité.
• Firmy mají často nedostatečné znalosti o prostředí a trendech, které spolu s
neznalostí problematiky způsobují nezájem podnikatelů o strategii a strategické
řízení.
• To vše má za následek, že strategie je nekomplexní a že jsou podceňovány
vnitrofiremní vazby.
Absolutní většina podniků působících na trhu patří do kategorie malých a středních
podniků. „Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který
zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat/příjmy nepřesahuje 50 milionů
EUR a jeho aktiva/majetek nepřesahují 43 milionů EUR“ (MPO ČR, 2013). Mezi malé
a střední podniky se řadí přes 99 % evropských firem, které vytvářejí zhruba 70 % všech
pracovních míst a 60 % HDP Evropské unie; reprezentují místní kapitál, místní vlastnické
poměry a mají zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropské unie (Srpová, Řehoř,
2010, s. 38).
Vinařství můžeme definovat jako potravinářské výrobní odvětví, které se zabývá
zpracováním révy vinné na révová neboli hroznová vína a na vedlejší produkty výroby. Toto
odvětví navazuje na vinohradnictví, což je obor rostlinné zemědělské výroby zabývající se
pěstováním odrůd vinné révy, ať už určených k přímé spotřebě, výrobě moštu nebo vína.
V současnosti, stejně jako ostatní obory potravinářství, je světový trh s vínem ovlivněn
všeobecným trendem směřujícím ke koncentraci výroby a také vzniku velkých vinařských
společností. V současnosti se na českém trhu pohybuje okolo 850 producentů vína. Toto
odvětví je tvořeno spíše malými a středně velkými podniky, je zde velké zastoupení drobných
vinařů, které své produkty distribuují především lokálně, v místě výroby. Na trhu se dále
vyskytuje řada menších firem a velký počet malých vinařů (působících převážně lokálně).
Velké vinařské firmy mohou na trhu uplatňovat vyšší konkurenční sílu, čímž si mohou
zajistit nižší výkupní cenu vstupů a mají také lepší vyjednávací pozici pro distribuci svých
výrobků. U malých firem můžeme naopak spatřovat výhodu ve větším podílu lidské práce
a zpracování surovin tradičními metodami, což mnozí spotřebitelé upřednostňují.
4.2 Determinanty strategického rozvoje MSP
Hutchinson (2001) hovoří o pozitivních silách (determinantech), které pozitivně ovlivňují
efektivitu strategických činností podniku. Ty rozděluje na skupinu determinantů interních,
externích, procesních a obsahové. Důraz klade na zohledňování změn a úlohy manažera
změny. Lingle a Schiemann (1994) definovali základní oblasti (determinanty), které určují
úspěšnost dlouhodobé úspěšné strategie: trh, prostředí, personální zabezpečení,
financování, podnikové procesy a míra adaptibility. O’Regan a Ghobadian (2002) zdůrazňují
důležitost interního prostředí a integraci jednotlivých funkcí, využívání analytických technik
a rovněž důsledná kontrola externího prostředí. Martinsons (1996) vyzdvihuje význam
firemní kultury, jakožto hlavního determinantu pro strategický rozvoj podniku. Pun (2005) na
základě výzkumu hovoří o strategických determinantech pro výrobní podniky. Výzkum zjistil,
že mezi hlavní determinanty úspěšné strategie patří tyto skupiny determinantů:
podnikatelské (význam managementu, mise a podniková politika, dostupnost zdrojů
a kapitálu), marketingové (pozicování, reputace podniku, kvalita produktů služeb),
technologické (úroveň výzkumu a vývoje, inovační schopnost, infomační systémy
a technologie) a organizační (umístění podniku, schopnosti a kompetence pracovní síly,
náklady produkce).
Pro malé a střední podniky je důležité si vymezit klíčové faktory (determinanty), které
ovlivňují konečný výstup jejich strategického procesu. Na základě rešerše literatury jsou
v následující tabulce 1 definovány hlavní determinanty pro strategický rozvoj malých
a středních podniků, které se dále specifikují pro odvětví vinařství regionu České republiky.
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Tabulka znázorňuje nejčastější nedostatky malých a středních podniků ve vybraných
determinantech a možnosti jejich eliminace.
Determinanty strategického rozvoje se orientují především na interní faktory, které
s procesem strategického řízení souvisejí. Mezi ně patří: produkt a produktová (výrobní)
politika, management (způsob vedení lidí) a firemní kultura, samotní pracovníci, způsob
strategického myšlení, úroveň finančního řízení, marketingové řízení, krizového a rizikového
managementu, stejně tak i propracovaný management změny. Externí faktory (politické,
legislativní, ekonomické, sociální, technologické, vlivy konkurence apod.) se uvažují pouze
v kontextu definovaných interních determinantů.
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Tab. 1: Determinanty strategického rozvoje pro MSP a odvětví vinařství
Determinanty
strategického rozvoje

Obecná charakteristika
pro malé a střední podnikání

Charakteristika pro odvětví
vinařství v ČR

Produkt
a produktová
(výrobní) politika
(konkurenční výhoda
produktu, jedinečnost
produktu, míra inovace,
přitažlivost pro
zákazníka)

Často absence konkurenční výhody
v podobě konkurenčního a
jedinečného produktu, zaručující
vysokou kvalitu a loajalitu zákazníků
a které vytváří hodnotu a image
firmy, podniky si konkurují pouze
cenou, a to na úkor kvality produktu
či služby, popř.
zákaznického servisu

V oblasti vinařství produkuje každý
podnik jedinečný produkt, neboť
každé vinařství hospodaří v jiné
oblasti s jinou půdou, jinými
technologiemi a využívá různý
rozsah lidské práce. Někteří výrobci
vyrábí širší sortiment vína než
ostatní výrobci (např. ledové víno,
medové víno, výběr z bobulí aj.)

Management
a firemní kultura
(směr řízení organizace
a lidí, styl vedení,
participace)

Neznalost základních principů řízení
organizace a lidí, intuitivní řízení bez
koncepčního rámce, často
nespokojenost pracovníků, převládá
autokratický styl řízení,
problematická firemní kultura,
omezená míra participace

U menších podniků a živnostníků
převažují tradice a otevřený přístup,
chybí jasné prvky firemní kultury
k vedení organizace a lidí, intuitivní
přístup k řízení, situační a
autokratický styl řízení, omezená
míra participace

Pracovníci
(kvalita pracovní síly,
motivační síly, podpora
invence, kreativity)

Absence kvalitních pracovníků
v oboru – v oblasti technické,
výrobní, manažerské i
administrativní, nedostatečná
motivace a podpora vlastní invence
a kreativity

Nízká kvalita pracovníků především
na manažerské pozici, absence
kvalitních osob pro efektivní řízení
marketingových, obchodních a
finančních aktivit, nedostatečná
podpora motivace a kreativity

Strategické myšlení
(úroveň strategického
řízení, strategické
procesy a odpovědnost
za strategii)

Orientace na operativní a
krátkodobé řešení problémů,
neznalost strategického přístupu,
absence strategického myšlení
managementu, plánování pouze
rámcové, nekoncepční, chybí jasné
cíle navazující na poslání a vizi

Absence strategického řízení, vše
se řeší operativně, intuitivně,
neexistence dlouhodobých a
střednědobých plánů, možnosti
růstu a expandování nejsou
prioritou, stejně tak i dlouhodobé
investice, cílem je přežít, nikoliv růst

Finanční řízení
(míra kapitalizace,
peněžní tok, míra
finanční stability a
důvěryhodnosti)

Absence jasné finanční politiky a
strategie (např. pro dlouhodobou
investici), problém s nedostatečným
peněžním tokem a celkovou
dlouhodobou finanční stabilitou,
převažuje intuitivní rozhodování

Absence finančního řízení, finanční
zázemí závislé na dotacích od státu
a fondů EU, výrazná míra
podkapitalizace, nedostatečný
peněžní tok, podniky finančně
nestabilní

Marketingové řízení
(dodavatelskoodběratelské vztahy,
budování značky,
marketingová strategie)

Řízení marketingu a obchodu je
intuitivní, chybí koncepční a
strategický rámec, spíše na taktické
a operativní úrovni, strategie
budování značky podceňována,
orientace na krátkodobé
marketingové a obchodní plány

Řízení marketingových aktivit na
nízké úrovni, důraz budování
dlouhodobé loajality zákazníků a
dodavatelsko-odběratelských
vztahů, budování značky mimo
regionální přesah není prioritou

Absolutní nedostatečnost v oblasti
řízení rizik a krizových problémů,
chybí koncepční řešení v případě
nepředvídaných událostí, jeden
z nejslabších článků MSP v ČR

Krizový management zohledňuje
výkyvy počasí, nízkou úrodu a další
faktory při technologickém postupu,
vytvářejí se scénáře a další postupy
při těchto výkyvech

Nepřipravenost podniků na změny,
které je pozitivně a negativně
ovlivňují, neschopnost podniků tyto
změny řídit ve svůj prospěch,
dynamika prostředí ohrožuje
dlouhodobou konkurenceschopnost

Snaha sledovat a následovat trendy
měnící se poptávky a potřebách
zákazníka, sledování a přizpůsobení
se konkurenci (zejm. zahraniční)
nedostatečné, management změny
nepropracovaný a intuitivní

Krizový a rizikový
management

Management změny,
flexibilita

Zdroj: vlastní zpracování
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4.2 Případová studie
Případová studie vychází z definice a charakteristiky determinantů strategického rozvoje
pro malé a střední podnikání (viz kapitola 4.1). Hlavním cílem případové studie je zhodnotit
potenciál strategického rozvoje vybraných podniků na základě definovaných determinantů
strategického rozvoje MSP. Pro účely případové studie byly vybrány tři podniky, které
reprezentují vybraný základní soubor firem a jsou se svým tržním podílem považovány za
největší na českém trhu. Tyto podniky jsou mezi sebou porovnávány metodou
benchmarkingu (viz Tabulka 2: slovní hodnocení a Tabulka 3: bodové vyhodnocení).
Oslovené podniky si přály zachovat anonymitu, jen tak bylo možné získat relevantní
informace – proto jsou označeny pouze jako podnik A, podnik B, podnik C.
Podnik A působí na českém trhu od roku 1997 (v Jihomoravském kraji) a byla založena
dvěma společníky. Zaměřuje se na výrobu a pěstování a výrobu vína z vinných hroznů. Dále
také vykupuje hrozny od významných evropských pěstitelů. Podnik A dosahuje průměrného
ročního obratu okolo 400 – 500 milionů Kč. Podnik A zaměstnává v průměru 50 lidí. V letech
2012 – 2013 vstoupil do společnosti investor, pomocí něhož se navýšil základní kapitál 2 400
000 Kč na 61 160 000 Kč. Změna investora přinesla podniku A optimalizaci nákladů
a zvýšení výnosů, zahájení exportu na Slovensko, nové distribuční kanály, rozšíření portfolia
služeb a prodej cisternového vína. Podnik A uplatňuje progresivní investiční strategii, pomocí
níž investuje a rozšiřuje svoji působnost. Díku tomu patří podnik A mezi největší importéry
vína a hroznů v České republice s celkovou produkcí cca 260 miliónů litrů vína.
Podnik B je považovaný za významného producenta vín více než osmdesátiletou
historii, na kterou opětovně navázala v roce 1992. V roce 2007 se podnik B přesídlil rámci
Jihomoravského kraje a zatraktivnil tak svoji působnost. Zároveň tak investoval značné
částky do rekonstrukce prostor a nové technologie. S přesídlením podnik také dostal nový
název s ohledem na nové místo působnosti. Podnik B uplatňuje strategii vysoké kvality, tudíž
počátkem nového tisíciletí přistoupil ke koupi a výsadbě nových vinic, nacházejících se
v nejlepších moravských podoblastech. Orientace na kvalitu se rovněž projevuje i ve
vybudování vlastní laboratořie kde se kvalita vín pravidelně sleduje a vyhodnocuje. Pro tento
účel má podnik B vybudovaný systém managementu jakosti a zaměstnává okolo 50 lidí.
Podnik B rozšířil svoji působnost vstupem významných investorů, a to v roce 2001, 2004
a dalšího investora v roce 2012, který pomohl zvýšit hodnotu základního kapitálu na 28 mil.
Kč a roční obrat okolo 345 mil. Kč.
Podnik C navazuje na více než staletou rodinnou tradici vinařství a jeho novodobá
historie se datuje od roku 1999 a 2003, založením společnosti s ručením omezeným dvěma
majiteli (rodinní příslušníci). Počet pracovníků nyní na třech pracovištích čítá 23 lidí. Celková
roční produkce činí 1.800.000 litrů vína (zbylé dovoz ze zahraničí). Podnik C dodává nejen
vína vlastní výroby, ale také vína zahraniční. Místo působnosti podniku C je
v Jihomoravském kraji, avšak ředitelství, obchodní a administrativní úsek se nachází ve
Středočeském kraji, což zaručuje výhodnou pozici k distribuci vín pro maloobchodní prodej
v dané oblasti. Podnik C disponuje se základním kapitálem 4,7 mil. Kč a průměrným ročním
obratem 50 mil. Kč. Podnik C patří mezi největší rodinná vinařství na českém trhu, který
směle konkuruje největším podnikům v odvětví.
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Tab. 2: Determinanty strategického rozvoje pro podnik A, B, C – slovní hodnocení
Determinanty
strategického
rozvoje

Podnik A

Podnik B

Podnik C

Produkt
a produktová
(výrobní) politika

Široký sortiment vín ve
všech cenových
kategoriích (vína stolní,
jakostní, přívlastková,
archívní, ledová,
slámová, tuzemská i
zahraniční), absence
konkurenčního produktu
pro budování značky

Vína zemská, jakostní a
jakostní s přívlastkem,
orientace na vysokou
kvalitu portfolia vín,
absence doplňkových vín
(sekt, ledová vína aj.)
absence konkurenčního
produktu pro budování
značky

Vína vlastní výroby
(sudová odrůdová
vína, jakostní
známková vína, stolní
vína.), vína zahraniční,
absence
konkurenčního
produktu pro budování
značky

Management
a firemní kultura

Situační styl řízení, míra
participace nízká,
v kompetenci 2 majitelů a
nového investora,
týmová spolupráce s
manažery nedostatečná

Situační a autoritativní
styl řízení, nízká úroveň
týmové spolupráce
s liniovými manažery a
obchodními zástupci,
chybí identita podniku

Situační styl řízení
(2 řídící pracovníci),
bez jasné koncepce,
navazování na rodinné
tradice, otevřená a
jasná komunikace

Pracovníci

Liniové řízení, přímá, ale
nejasná komunikace,
chybí kvalitní pracovníci,
zejm. manažeři

Kvalitní pracovníci
v podniku jsou, avšak
chybí jasná komunikace
a spolupráce

Absence klíčových
pracovníků, pracovníci
z rodinného kruhu, což
usnadňuje komunikaci

Strategické
myšlení

Strategie zaměřená na
rozvoj a expandování do
zahraničí, orientace na
kvalitu, získání
největšího tržního podílu,
progresivní investiční
strategie, strategický plán

Strategie vychází z vize a
poslání – být nejlepším
vinařstvím v ČR,
strategie
environmentálně příznivé
výroby a produkce,
strategie vysoké kvality

Strategie orientovaná
na individuální přístup
k zákazníkovi,
zdůrazňování
rodinných tradic a
hodnoty značky

Finanční řízení

Příliv zdrojů po vstupu
investora do podniku,
většina zisku zpět
investována do podniku
na jeho další rozšíření

Podnik financován
hlavně z vlastních zdrojů,
příliv zdrojů po vstupu
investora, prorůstová
finanční politika

Podnik financován
převážně z vlastních
zdrojů a krátkodobých
cizích zdrojů, bez
státních dotací

Marketingové
řízení

Orientace na budování
dodavatelskoodběratelských vztahů,
zejm. na B2B trhu
(veletrhy aj.), doplňkově
internetový marketing,
oblast PR podceněna

Orientace na B2B a C2C
trh (degustace, prohlídky
aj.), budování vztahů na
základě key account
managementu,
nedostatečná kvalita PR
a budování značky

Orientace na B2B a
B2C trh, absence key
account
managementu, PR na
nízké úrovni řízení,
chybí marketingová
strategie

Krizový a rizikový
management

Orientace se sezónní
výkyvy počasí,
zohledňování scénářů
úrodných a neúrodných
roků, krizový
management rámcový,
krizové plány se vytvářejí
v případě krizové situace,
pravděpodobnosti rizika
se nezohledňují

Krizový management se
v podniku neuplatňuje,
při krizích a ohrožení
podnik jedná operativně,
míra rizika se v podniku
nevyhodnocuje,
neexistuje žádná
koncepce krizových
plánů, scénáře vývoje
nejsou vytvořeny

Absence koncepce
krizového a rizikového
managementu, krizové
problémy se řeší
operativně bez
krizového plánu,
absence hodnocení
míry rizik a scénářů
možného vývoje a
rozvoje podniku

Management
změny, flexibilita

Sledování trendů
v odvětví a konkurence,
změny v odvětví
vyvolávat nejen se jim
přizpůsobit

Management změny není
v řízení podniku
uplatňován, orientace
pouze na zvyšování
kvality a systému jakosti

Absence koncepce
řízení změn, podnik se
změnám je obtížně
přizpůsobuje, ohrožení
konkurencí

Zdroj: vlastní
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Tab. 3: Determinanty strategického rozvoje pro podnik A, B, C – bodové hodnocení
Determinanty
strategického
rozvoje

Pomocné výpočty

Podnik A

Podnik B

Podnik C

Pořadí

Váhy podle
pořadí

Body

∑

Body

∑

Body

∑

Produkt
a produktová
politika

7

0,19

4

0,76

4

0,76

2

0,38

Management
a firemní
kultura

3

0,08

5

0,40

4

0,32

4

0,32

Pracovníci

4

0,11

3

0,33

4

0,44

4

0,44

Strategické
myšlení

8

0,22

9

1,98

7

1,54

5

1,10

Finanční řízení

6

0,17

8

1,36

8

1,36

7

1,19

Marketingové
řízení

5

0,14

5

0,70

4

0,56

3

0,42

Krizový a
rizikový
management

2

0,06

4

0,24

3

0,18

1

0,06

Management
změny,
flexibilita

1

0,03

5

0,15

3

0,09

1

0,03

Bodové
hodnocení
celkem

36

1

-

5,92

-

5,25

-

3,92

Zdroj: vlastní

5. Výsledky a diskuze
Pro snadnou komparaci byly v případové studii vybrány podniky s podobnými
charakteristikami, které reprezentují zkoumaný základní soubor firem – tj. oblast vinařství
(výroba a pěstování vína), právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným, přední
výrobci a prodejci vín (zaujímající největší tržní podíl), působnost podniků: Jihomoravský
kraj. Na základě těchto kritérií byl proveden benchmarking (slovní a bodové hodnocení).
U bodového vyhodnocení byla využita metoda vah podle pořadí. Body jsou pro každý podnik
uděleny v intervalu 1 až 10 (1 – nejhorší kritérium, 10 – nejlepší kritérium). Výsledky metody
benchmarkingu prokázaly, že nejlepší z hlediska determinantů strategického rozvoje je
podnik A s bodovým hodnocením 5,92; druhým nejlepším je podnik B (s bodovým
hodnocením 5,25). S poměrně velkým bodovým odstupem (3,92) se na posledním místě
umístil podnik C.
Podnik A patří mezi největší podniky v odvětví s tržním podílem více než 25 %. Na rozdíl
od ostatních podniků se podnik A soustřeďuje na strategické aktivity směřující na rozvoj
podniku a jeho další expandování. K tomu uplatňuje progresivní investiční strategii, čemuž je
přizpůsobena finanční i marketingová politika. Slabým článkem podniku A je absence
konkurenčního produktu, neefektivnost řízení podniku, která spočívá v nejasné komunikaci,
nedostatečné participaci a týmové spolupráci a rovněž v absenci klíčových pracovníků,
zejména na manažerských a vedoucích pozicích.
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Podnik B zaujímá přibližně 8 % tržní podíl na českém trhu a orientuje se na strategii
vysoké kvality (vybudovaným systémem jakosti a uděleným certifikátem jakosti)
a environmentálně příznivou výrobu a produkcí. Hlavní nedostatkem podniku B je absence
konkurenčního produktu a důrazu na produktovou politiku, nedostatky v řízení a komunikaci,
či neefektivního využívání nástrojů managementu změny a krizového managementu, kde se
vznikající problémy řeší operativně.
Podnik C zaujímá přibližně 3 % tržní podíl na českém trhu. Podnik C vychází z rodinných
tradic a je řízen intuitivně, podle předchozích zkušeností. Předností podniku C je však jasná
komunikace a snaha o participaci dalších pracovníků. Největší nevýhodou podniku C je
nedostatečně definovaná a implementovaná podnikatelská strategie, nedostatečná
marketingová politika a absence marketingové strategie, absence konkurenčního produktu
a jasné produktové politiky, stejně tak i absenci konceptu managementu změny a krizového
managementu. Podnik C nemá definovanou vlastní vizi ani misi. Svým rodinným přístupem
se podnik C odlišuje od ostatních sledovaných podniků.
Výsledky případové studie ukazují, že pro odvětví vinařství existuje možný potenciál
strategického rozvoje malých a středních podniků. Případová studie prezentovala, že
podniky se soustřeďují na další strategický rozvoj formou vybrané podnikatelské strategie,
přesto se ve sledované oblasti objevují nedostatky (ve sledovaných determinantech
strategického rozvoje MSP), které snižují efektivnost sledovaných podnikových činností.
Souhrnně všechny sledované podniky vykazovaly nedostatky v oblasti produktové politiky
a řízení značky. Podnikům chybí konkurenční produkt, který by budoval značku firmy.
Koncepce řízení značky a image podniku není prioritně sledována. Nedostatky se objevují
také v nízké úrovni či absenci krizového a rizikového managementu a rovněž managementu
změny. Výsledky ukázaly, že podnik A s největším tržním podílem nejlépe využívá sledované
determinanty pro jeho další strategický rozvoj, naopak nejhůře rodinný podnik C
s nejmenším tržním podílem. Tímto lze konstatovat, že efektivní využívání determinantů
strategického rozvoje určuje největší potenciál strategického rozvoje a zvyšování tržního
podílu.
5.1 Model strategického rozvoje pro oblast vinařství
Předvýzkum ve sledované oblasti zjistil řadu nedostatků, kterých se sledované podniky
při procesu strategického řízení dopouštějí. Tyto nedostatky lze eliminovat uplatňováním
procesního modelu strategického rozvoje (viz Obrázek 1), který zohledňuje definované
determinanty strategického rozvoje MSP (viz kapitola 4.2). Model je přizpůsoben oblasti
vinařství. Platnost tohoto modelu v praxi bude ověřována při dalších výzkumných aktivitách.
Model vychází z poslání a vize, které mnohé podniky nemají definované. Základem pro
tvorbu úspěšné podnikatelské strategie, je situační analýza (interních, oborových a externích
faktorů), kterou mnohé podniky podceňují. Výsledky situační analýzy slouží pro definování
podnikatelské strategie, která je rozpracována na jednotlivé funkční strategie. Model dále
rozpracovává podnikatelskou strategii a funkční strategie (marketingová a obchodní, výrobní
a produktová, finanční, personální) pro oblast vinařství. Výstupem těchto strategií je
vytvoření koncepčního strategického plánu, který je realizován v rámci procesu strategického
řízení. Proces strategického řízení zohledňuje dynamiku prostředí. V průběhu tohoto procesu
je nutné hlavní strategii přizpůsobit těmto faktorům, a to propracovaným konceptem
managementu změny a krizového a rizikového managementu. Tyto koncepty vychází ze
situační analýzy, která se v průběhu celého procesu průběžně aktualizuje. Celý proces by
pak měl vyústit ke konečnému výstupu, který spočívá ve strategickém rozvoji, zvyšování
tržního podílu či hodnoty značky a image podniku.
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Obr. 1: Model strategického rozvoje pro oblast vinařství
Zdroj: vlastní

Závěr
Vhodně vytvořená a implementovaná strategie je považována za klíčový nástroj
a předpoklad dlouhodobé konkurenceschopnosti. Výsledky předvýzkumu však ukazují, že
některé determinanty strategického rozvoje MSP v odvětví vinařství jsou podceňovány.
S tímto předpokladem autorky budou dále pracovat při dalších výzkumných aktivitách.
Předvýzkum rovněž prokázal, že efektivní využívání sledovaných determinantů určuje možný
potenciál strategického rozvoje a zvyšování tržního podílu malých a středních podniků
v odvětví vinařství. Výsledky předvýzkumu rovněž zjistily, že sledované podniky se při
strategickém řízení a využívání determinantů dopouštějí řady nedostatků, které snižují
efektivitu zkoumané oblasti. Zjištěné nedostatky je možné eliminovat následováním
procesního modelu strategického rozvoje, který zohledňuje všechny definované
determinanty. Informace z předvýzkumu slouží jako podklad pro další výzkumné aktivity
zkoumané oblasti, které dále rozšíří základní výzkumný soubor o další podniky zkoumané
oblasti.
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Organizační chování studentů na Obchodně podnikatelské
fakultě v Karviné jako v organizaci s měnlivými sítěmi
Organizational Behavior Students the School of Business
Administration in Karvina as an Organization with Variable
Networks
Dagmar Svobodová

Abstrakt:
Cílem stati je zjistit, jak přizpůsobovat organizační chování studentů v systému vzdělávací
instituce jako organizace s měnlivými sítěmi. Úvod vysvětluje výhody přístupu Head and
Heart Leadership pro organizační chování lidí v organizacích s měnlivými sítěmi. První
kapitola pojednává o organizačním chování v době sítí. Druhá kapitola objasňuje signály,
které má zachytit organizace při implementaci změn. Třetí kapitola analyzuje a diskutuje
aspekty organizačního chování studentů v síťovém systému OPF SU v Karviné. Závěr
potvrzuje oprávněnost přístupu Head and Heart Leadership pro organizační chování
v organizacích s měnlivými sítěmi.

Klíčová slova:
organizační chování, organizace, měnlivé sítě

Abstract:
The aim of this paper is to determine how to adapt the organizational behavior of students in
the educational institutions as organizations with variable networks. The introduction explains
the benefits of access to the Head and Heart Leadership for organizational behavior in
organizations with variable networks. The first chapter discusses the organizational behavior
in the network. The second chapter explains the signals that capture the organization in
implementing the changes. The third chapter analyzes and discusses aspects of
organizational behavior of students in a networked system OPF SU in Karvina. The
conclusion confirms the legitimacy approach Head and Heart Leadership for organizational
behavior in organizations with variable networks.

Key words: [KONF Nadpis 1]
organizational behaviour, organization, variable networks

Úvod
V současnosti je úkolem manažerů udržovat konkurenceschopnost organizací uprostřed
neklidu a zvratů. Organizace nejsou dostatečně optimalizovány při využívání příležitostí.
Ačkoliv chápou potřebu změn a zkoušejí změny provést, často neuspějí. V organizaci
nestačí jen udržovat tempo se změnami, ale je nutné změny implementovat. Co a jak tedy
dělat? Cílem stati je zjistit, jak ovlivňovat organizační chování studentů v systému vzdělávací
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instituce v důsledku změn. Podle Kottlera (2012) může být řešením systém organizace se
strategiemi, které využívají síťový systém. 1 Přístupem „chci a dosáhnu toho“ lze v síťových
systémech mobilizovat energií lidí ke změnám. Energii pracovat s ostatními na implementaci
změn dodává síťovému systému přístup hlava a srdce (Head and Heart Leadership), který
aplikují Jedličková a Mejvaldová (2013) z Contour Consulting, s.r.o. Praha. 2 Přístup Head
and Heart Leadership strukturují do pěti fází: objevovat sebe sama - vytvořit živoucí vizi
a získat pro ni zaujetí - objevit chuť riskovat - naučit se komunikovat a pro vizi získávat druhé
- kontrolovat dosažený pokrok a výsledky. Cílem Head and Heart leadershipu je osobní
a sdílené naplnění. Jak ovlivňovat organizační chování studentů v síťovém systému?
Z hlediska přístupu Head and Heart Leadership se zdá, že bude-li management organizace
apelovat nejen na logiku a čísla, ale také na emoce studentů, bude posilovat jejich pozitivní
přístup ke změně. Přístup funguje z důvodu, že Head and Heart Leadership nejsou oddělené
entity. Jak funguje síťový systém organizace? Síťovou strukturu si lze představit jako
sluneční soustavu s vůdčí koalicí - sluncem, strategickými iniciativami - planetami a dílčími
aktivitami - měsíci a satelity. Síťový systém organizace se může v současné době sítí měnit
rychle a snadno.

Organizační chování v době sítí (net time)
Organizační chování (organizational behavior) je vzájemným vztahem sociologie,
sociální psychologie a antropologie. Cílem je posun od intuitivního pojetí tak, aby manažeři
zlepšili svou schopnost ovlivňovat organizační chování lidí v organizacích. Organizační
chování je ovlivněno „ohraničenou racionalitu“, která lidi v pracovním prostředí potkává
a omezuje jejich pohled na reálný svět. (Tyson a Jackson, 1997, s. 12) Velké organizace
zvažují, jaké by měly přijmout struktury managementu a organizační systémy, aby se staly
pružnými a schopnými konkurence. Převládá jejich příklon k flexibilním a plošnějším ad hoc
strukturám, které mají charakter síťových systémů. Síťové systémy jsou nástroji
k dosahování organizačních cílů, které se mění spolu s metodami jejich dosahování projekt
od projektu. Ahkokraté organizačním chováním dokazují životnost nebyrokratických struktur,
které splňují organizační cíle díky dynamice a flexibilitě, dočasnosti a mobilitě a horizontální
komunikaci. Důraz je kladen na odbornost, rychlost, přizpůsobivost a výkonnost manažerů.
V organizaci jsou na tom lépe aktéři, jejichž působení je spojeno s konkrétním projektem.
Jde o odborníky, kteří mají po příchodu do organizace snahu co nejrychleji projekt dokončit
a odejít jinam. Z uvedeného důvodu se pro jejich účelové organizační chování vžil pojem
„vpád expertů“. (Novotná, 2008, s. 48) Organizační chování expertů se vyznačuje
maximálním využíváním horizontální struktury a obcházením nadřízených, kteří jsou v jejich
oboru laiky. Experti jsou sociálně nezakotveni v prostoru horizontální organizace a prožívají
trvalé sociální a psychické napětí. Za své pracovní nasazení mohou platit stresem
a vyhořením. Jejich vztah k organizaci lze manifestovat specifickým organizačním chováním.
S pomocí aplikace Mertonovy typologie individuálního sociálního jednání lze hovořit
u expertů o organizačním chování: (Novotná, 2008, s. 65-66) konformním (pozitivní vztah
k cílům, o jejichž osahování expert usiluje a kultuře, která jeho jednání vede - silná
organizační identita), inovačním (pozitivní vztah k cílům, o jejichž dosahování usiluje změnou
dosavadní kultury, kterou odmítá - oslabená organizační identita), rituálním (lhostejnost
k cílům nebo jejich ignorování a pozitivní vztah ke kultuře, kterou respektuje - oslabená
organizační identita), únikovém (lhostejnost k cílům a kultuře nebo jejich ignorování - slabá
organizační identita) a vzpurném (negativní vztah k cílům a kultuře, které chce měnit 1

Síťový systém organizace je nehierarchická forma, která umožňuje snižování provozních nákladů a
zvyšování adaptability jednotlivých složek ve specifickém prostředí. Síťová forma organizace
umožňuje, aby konečné rozhodnutí vzniklo přímo na místě problému. Nedostatkem je omezená
možnost vytvářet větší finanční rezervy k dlouhodobějším a finančně náročnějším kampaním a
neexistence stálého koordinačního centra.
2
JEDLIČKOVÁ, E., MEJVALDOVÁ, M. Head and Heart Leadership. [online]. [vid. 16. října 2013].
Dostupné z: www.contourconsulting.cz/h2l/h2l=head-and-heart-leadership.html
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organizační kvaziidentita). Adhokratické struktury jsou „nafiletovány“ na kousky
a implementovány do síťových systémů, které jsou měnlivé. (Choulík, 2013, 64-67) Síťové
systémy fungují jako autonomní organismy, které lze oddělit a svěřit do rukou jejich
manažerů za dohledu „velkých“. Zdá se, že se velké organizační struktury vyvíjejí směrem
k pohybu a sítím. (Jirásek, 2013, s. 58-60) V současnosti se těší vážnosti schopnost
navazovat spojení s představiteli oborů a rozšiřování osobního vlivu na dění v síti dotyčné
pospolitosti. Sítě se vyznačují kontakty, půdou k návaznosti, výměnou technologií, tvořivostí
a novátorstvím. Produkují energii, která ovlivňuje vznik nových společenství. Svoboda se
neměří nezávislostí jednotlivců, ale množstvím kontaktů. V souvislosti s vlivem kontaktů
Rifkin (2000, 2005) uvádí, že stále více Američanů dává přednost životu v „kondominiu“, kdy
v nové době trhy ustupují sítím, a vlastnictví je nahrazováno přístupem. Spotřebitelé
opouštějí ústřední realitu moderního ekonomického života, kterým je tržní směna majetku
mezi prodávajícími a kupujícími. Majetek existuje dále, ale je nižší pravděpodobnost jeho
směny na trhu. Místo toho si v nové ekonomice poskytovatelé majetek drží, pronajímají ho,
požadují poplatek za přístup, předplatné nebo příspěvky za krátkodobé využívání. Směna
majetku mezi prodávajícími a kupujícími ustupuje krátkodobému přístupu mezi poskytovateli
a klienty, kteří fungují v sítích vztahů. Trhy sice zůstávají, ale v organizačním chování
prodávajících a klientů hrají menší roli. Vlastnictví fyzického kapitálu, které bylo dříve jádrem
průmyslového způsobu života, má z hlediska ekonomického procesu marginálnější význam.
Organizace vlastnictví fyzického majetku více považují za provozní náklady než za aktivum.
Na druhé straně industriální kapitál je hnací silou nové ekonomiky a stále ceněný. Bohatství
není spojováno s fyzickým kapitálem, ale s lidskou fantazií a kreativitou. Intelektuální kapitál
se směňuje málo. Poskytovatelé si jej hlídají a druhým stranám pronajímají a propůjčují na
základě licencí k omezenému užívání. Síťové systémy se představují jako nastupující
změna. Lze předpokládat, že se budou prosazovat vedle tržních vztahů a očekávat, že se
organizace s měnlivými sítěmi ustaví jako vedoucí organizační struktury.

Slyšet a vidět signály změn
Organizace věří záložním systémům a tím považují signály změn za zvládnutelné.
Problémem však může být, když kombinace drobných selhání povede k negativním
následkům. Včasným odhalením signálů změn lze nejen zabránit negativním dopadům, ale
také se na ně včas připravit. V tomto případě lze doporučit kauzální situační modelování
v prostředí příčin, následků a souvislostí. (Wienberger, 2013, s. 47-75) Kauzální situační
modely stimulují představivost manažerů tak, že při řízení změn plní v organizaci dva úkoly.
Prvním úkolem je zjistit, co se stane za aktuálních podmínek. Druhým úkolem je zjistit, co se
stane, následuje-li specifické opatření. Oba úkoly lze řešit v rámci stejného situačního
modelu. Situačních modelů bývá více a platí, co model, to jiný manažér s vlastním
pohledem. Použité situační modely jsou identifikovatelné a kauzální. Jedním z přístupů
kauzálního situačního modelování je prognostický projektový management (Project
Management Forecast - PMF). PMF zobrazuje různé názory na jedno téma, které lze
optimalizací a identifikací situačního modelu automaticky generovat. Z hlediska kvality
kauzálního podchycení skutečnosti modelem, nemusí však být PMF modely triviální. Rizika
a příležitosti nelze oddělovat, protože zmeškaná příležitost může být reálnou hrozbou.
(Weinberger, 2013, s. 72-73) Lze předpokládat, že rizika jsou závažnější než příležitosti, ale
uvažuje-li se o změnách, je ignorování příležitostí a zdůrazňování rizik nepřijatelné.
V organizaci lze očekávat, že by rizika nemusela nastat, kdyby se změna včas podchytila.
Jak v organizaci postupovat při podchycení změn? Před změnou je třeba promyslet
jednotlivé kroky a stanovit jejich pořadí. Čím rychleji je změna provedená, tím lépe, přičemž
rychlost nesmí být na úkor důslednosti. K sestavení scénáře může sloužit Lewinův model
změn, který probíhá jako třífázový proces. (Minářová, 2013, s. 66-68) Obsahuje postupné
„rozmrazení“ původního stavu, rychlé provedení změny a „zmrazení“ nových pravidel
v organizaci. Do plánu změn je zahrnutý jejich audit jako průběžná kontrola implementace
změny a její hodnocení. Jedním ze základů úspěšně provedené změny je komunikace
manažerů směrem k podřízeným. V dané souvislosti Minářová z AMI Communications staví
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na přední místo komunikaci s lidmi z organizace. Efektivním kanálem komunikace je síťový
systém, přičemž je užitečné provádět pravidelný monitoring sítě. Lidé jsou v síťovém
systému otevřenější, lze poznat, jak změny přijímají a inspirovat se jejich připomínkami. Kdy
komunikovat změny? AMI Communications (2013) doporučuje desatero interní komunikace
k implementaci změn: 1) Interní komunikace v organizaci musí předcházet externí
komunikaci. 2) Změny nelze tajit, pravdivá částečná informace je lepší než žádná. 3)
Neschovávat se před lidmi. 4) Volit vhodné komunikační nástroje. 5) Zapojit nižší
management s návodem, jak změny vysvětlovat podřízeným. 6) Najít mezi lidmi spojence,
kteří ovlivní ostatní. 7) Do implementace změny zapojit lidi z organizace, změnu přijmou
lépe, budou-li její součástí. 8) Zapojit vedení organizace, které musí jít příkladem a jako první
následovat nové postupy. 9) Sledovat náladu v organizaci a naslouchat zpětné vazbě. 10) Za
změnami si stát a nedávat najevo nejistotu a obavy.

Výsledky a diskuse o organizačním chování v síťovém systemu
V letním semestru 2012/2013 byla v předmětu Sociologie organizace na Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské univerzity v Opavě (OPF SU), který tvořily dvě
studijní/seminární skupiny prezenčních a jedna studijní skupina kombinovaných studentů,
provedena empirická sonda o organizačním chování v síťovém systému. Jak ovlivňovat
organizační chování studentů v síťovém systému OPF SU v Karviné? Síťovou strukturu
organizace si studenti mohli představit jako sluneční soustavu s vůdčí koalicí - sluncem,
strategickými iniciativami - planetami a dílčími aktivitami - měsíci a satelity. Síťová struktura
OPF SU v Karviné se mění rychle a snadno. Z hlediska přístupu Head and Heart Leadership
se zdá, že bude-li management OPF SU v Karviné apelovat nejen na logiku a čísla, ale také
na emoce studentů, bude posilovat jejich pozitivní přístup ke změně a rozvíjet jejich
organizační chování v měnlivém síťovém systému. Výzkumnou metodou empirické sondy
byla explorace, realizovaná technikou dotazníku. (Příloha) Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké
aspekty ovlivňují organizační chování a komunikaci studentů OPF SU v Karviné, která může
fungovat jako sluneční soustava na základě organizace s měnlivými sítěmi. Výběrový soubor
91 studentů, kteří si zapsali předmět Sociologie organizace, byl konstruován oblastním
(stratifikovaným) výběrem. Z hlediska pohlaví bylo ve výběrovém souboru zastoupeno 82
žen (90% respondentů) a 9 mužů (10%) respondentů. Podle věkové kategorie bylo ve
výběrovém souboru zastoupeno 8 studentů (8% respondentů) ve věku 19-20 let. Ve věku 2122 let bylo 78 studentů (86% respondentů). Starší než 23 let bylo 5 studentů (5%
respondentů). Podle studijního oboru bylo 39 studentů (43% respondentů) posluchači oboru
Sociální management (SOMA). Obor Veřejná ekonomika a správa (VES) byl zastoupen 51
studenty (56% respondentů). Obor Účetnictví a daně (UD) byl zastoupen 1 studentem (1%
respondentů). Z hlediska formy studia na OPF SU v Karviné bylo 34 studentů (37%
respondentů) posluchači kombinované formy a 57 studentů (63% respondentů) bylo
posluchači prezenční formy. Jakým stylem organizačního chování se na OPF SU v Karviné
nejčastěji prezentujete? Nejčastěji se studenti prezentovali přátelským stylem organizačního
chování. Přátelský styl organizačního chování k prezentaci zvolilo 73% kombinovaných
a 74% prezenčních studentů z výběrového souboru. (Tab. 1)
Tab. 1: Organizační chování
Organizační chování
analytické
řídící
přátelské
expresivní
Celkem

Kombinovaní
12%
3%
73%
12%
100%

Zdroj: vlastní
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Prezenční
12%
5%
74%
9%
100%
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Jakou z týmových rolí na OPF SU v Karviné nejraději hrajete? Podnětem k teorii rolového
přístupu bylo studium chování týmů při řešení manažerských her, motivované snahou
předvídat úspěšnost týmů. Původní předpoklad o vlivu průměrné týmové inteligence se
nepotvrdil, proto se Belbin zaměřil, jak v průběhu řešení úkolů probíhala spolupráce mezi
členy týmu. Každý z členů se během pracovní činnosti zabýval jiným aspektem pracovního
úkolu. Chyběla-li nějaká týmová role, zvyšovalo se riziko týmového selhání. (Bahbouh, 2011,
s. 45) Podle typologie Belbina studenti hráli nejraději roli týmového hráče. Rolový přístup
týmového hráče zvolilo pro organizační chování 35% kombinovaných a 39% prezenčních
studentů z výběrového souboru. (Tab. 2)
Tab. 2: Týmová role podle Belbina
Týmová role
uvaděč
řešitel
hledač zdrojů
koordinátor
usměrňovač
hodnotitel
týmový hráč
zavaděč
specialista
dotahovač
Celkem

Kombinovaní
6%
0%
26%
15%
9%
0%
35%
6%
0%
3%
100%

Prezenční
3%
3%
14%
19%
3%
3%
39%
9%
3%
2%
100%

Zdroj: vlastní

Máte zájem komunikovat se členy své studijní skupiny? Stálý zájem komunikovat se členy
studijní skupiny mělo 44% kombinovaných a 33% prezenčních studentů z výběrového
souboru. Spíše častěji mělo zájem komunikovat se členy své studijní skupiny 26%
kombinovaných a 33% prezenčních studentů z výběrového souboru. Jak často pravidelně
komunikujete se členy své studijní skupiny? Často pravidelně komunikovalo se členy studijní
skupiny 35% kombinovaných a 7% prezenčních studentů z výběrového souboru. Spíše
častěji pravidelně komunikovalo 29% kombinovaných a 23% prezenčních studentů. 26%
kombinovaných a 58% prezenčních studentů z výběrového souboru však uvedlo, že
pravidelně komunikuji se členy své studijní skupiny jen občas. Jaký byl objem komunikace ve
Vaší studijní skupině v letním semestru? V letním semestru 2012/2013 mírné zvýšení
objemu komunikace ve studijní skupině konstatovalo 26% kombinovaných a 72%
prezenčních studentů z výběrového souboru. Objem komunikace beze změny však ve
studijní skupině zachytilo 44% kombinovaných a 16% prezenčních studentů z výběrového
souboru. Jak byste si přál/a změnit objem komunikace Vaší studijní skupiny? Mírné zvýšení
objemu komunikace by si ve studijní skupině přálo 38% kombinovaných a 47% prezenčních
studentů. Neměnný objem komunikace ve studijní skupině by vyhovoval 53%
kombinovaných a 33% prezenčních studentů z výběrového souboru. (Tab. 3)
Tab. 3: Objem komunikace
Objemu komunikace
výrazně zvýšit
o něco zvýšit
neměnný objem

Kombinovaní
9%
38%
53%
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Prezenční
19%
47%
33%
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o něco snížit
výrazně snížit
Celkem

0%
0%
100%

0%
0%
100%

Zdroj: vlastní

Jak důležitá je pro Vás komunikace se členy své studijní skupiny? Význam komunikace
se členy studijní skupiny považovalo 65% kombinovaných a 75% prezenčních studentů
z výběrového souboru za rozhodně důležitý. Jaká byla kvalita komunikace ve Vaší studijní
skupině? Kvalitu komunikace ve studijní skupině hodnotilo 65% kombinovaných a 60%
prezenčních studentů z výběrového souboru jako vyhovující a odpovídající potřebám. V jaké
fázi životního cyklu se nachází Vaše studijní skupina? V letním semestru 2012/2013 uvedlo
41% kombinovaných a 29% prezenčních studentů, že se jejich studijní skupina nachází ve
fázi důvěry a struktury, což je třetí fáze životního cyklu skupiny nebo týmu. V jaké fázi
skupinové dynamiky se nachází Vaše studijní skupina? V letním semestru 2013/2013 uvedlo
38% kombinovaných a 42% prezenčních studentů, že se studijní skupina nachází ve fázi
formování, což je první fáze skupinové dynamiky. Jaký vliv měli členové Vaší studijní skupiny
na Váš studijní výkon v letním semestru? V letním semestru 2012/2013 uvedlo 44%
kombinovaných a 56% prezenčních studentů z výběrového souboru, že členové studijní
skupiny měli v zásadě pozitivní vliv na jejich studijní výkon. Jaká byla kvalita spolupráce se
členy Vaší studijní skupiny? Kvalitu spolupráce se členy studijní skupiny na škále od 0 do
100 bodů hodnotilo 15% kombinovaných a 25% prezenčních studentů na 70 bodů. 35%
kombinovaných a 14% prezenčních studentů z výběrového souboru ohodnotilo kvalitu
spolupráce se členy studijní skupiny na 100 bodů. 19% prezenčních studentů z výběrového
souboru však hodnotilo kvalitu spolupráce se členy studijní skupiny na 40 bodů. (Tab. 4)
Tab. 4: Kvalita spolupráce
Kvalita spolupráce
hodnotím na 0 bodů
hodnotím na 10 bodů
hodnotím na 20 bodů
hodnotím na 30 bodů
hodnotím na 40 bodů
hodnotím na 50 bodů
hodnotím na 60 bodů
hodnotím na 70 bodů
hodnotím na 80 bodů
hodnotím na 90 bodů
hodnotím na 100 bodů
Celkem

Kombinovaní
6%
0%
3%
6%
0%
6%
3%
15%
12%
15%
35%
100%

Prezenční
4%
2%
2%
2%
19%
0%
12%
25%
12%
9%
14%
100%

Zdroj: vlastní

Jaké máte vztahy se členy své studijní skupiny? Vztahy se členy skupiny vyjadřuje
Bogardus (1947) podle intimity, jak mají lidé k sobě blízko na škále sociální distance.
Bogardusovu definici sociální distance lze zařadit mezi afektivní definice (Karakayali, 2009),
které jsou založené na emočních reakcích osob v sociálních skupinách. (Bahbouh, 2011, s.
63-64) 47% kombinovaných a 68% prezenčních studentů z výběrového souboru uvádělo, že
se členy své studijní skupiny mají podle Bogardusovy škály sociální distance vztahy jako
spolupracovníci. (Tab. 5)
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Tab. 5: Vztah se členy skupiny
Vztah se členy skupiny

Kombinovaní

Prezenční

jako manželé
jako přátelé
jako sousedé
jako spolupracovníci
jako krajani
jako cizinci v naší zemi
jako lidé z jiné země

32%
9%
0%
47%
6%
3%
3%

11%
7%
0%
68%
11%
2%
2%

Celkem

100%

100%

Zdroj: vlastní

Jak fungovaly ve Vaší studijní skupině týmové procesy? Kombinovaní a prezenční
studenti z výběrového souboru se shodli, že v jejich studijní skupině týmové procesy
fungovaly. 91% kombinovaných a 93% prezenčních studentů z výběrového souboru se
shodlo, že fungovala orientace se zřetelem na společné týmové cíle a kladné postoje k týmu
a jeho členům. 59% kombinovaných a 58% prezenčních studentů z výběrového souboru
potvrdilo fungování vůdcovství při dobrém plánování a efektivním způsobu organizace
skupinových aktivit. 76% kombinovaných a 84% prezenčních studentů z výběrového souboru
konstatovalo fungování monitoringu, který zajistil přehled o podílu členů na výkonu studijní
skupiny. 85% kombinovaných a 86% prezenčních studentů z výběrového souboru uvítalo
fungování zpětné vazby, která byla poskytovaná, přijímána a vyhledávána. 94%
kombinovaných a 84% prezenčních studentů z výběrového souboru ocenilo výpomoc
v podobě vzájemného zastupování, výměny znalostí a pomoci dalšímu členu skupiny. (Tab.
6)
Tab. 6: Týmové procesy
Týmové procesy/kombinovaní
orientace
vůdcovství
monitoring
zpětná vazba
výpomoc
Týmové procesy/prezenční
orientace
vůdcovství
monitoring
zpětná vazba
výpomoc
Celkem

Fungují
91%
59%
76%
85%
94%
Fungují
93%
58%
84%
86%
84%
100

Zdroj: vlastní
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Nefungují
9%
41%
24%
15%
6%
Nefungují
7%
42%
16%
14%
16%
100
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Organizace v síťovém systému pracují s různými typy organizačního chování lidí. Cílem
je zjistit, který typ organizační chování je k přijímání změn uplatňován nejčastěji. Za
nejčastější zvolili studenti z výběrového souboru přátelský typ organizačního chování.
Z týmových rolí podle Belbina hráli studenti nejraději roli týmového hráče. Absenci role
týmového hráče ve studijní skupině vnímali dokonce někteří respondenti jako možné riziko
týmového selhání. V empirické sondě se zjišťovaly způsoby komunikace v síťovém systému
studijních skupin Sociologie organizace na OPF SU v Karviné. Studenti z výběrového
souboru měli ve studijní skupině zájem komunikovat poměrně často. Pravidelná komunikace
mezi kombinovanými a prezenčními studenty z výběrového souboru však nebyla vždy
a všude stejná. 58% prezenčních studentů ve studijní skupině komunikovalo pravidelně
pouze občas. Objem komunikace se ve studijních skupinách zvyšoval málo a byl v podstatě
neměnný. Kombinovaní a prezenční studenti rozhodně doceňovali význam komunikace a její
kvalitu hodnotili jako vyhovující a odpovídající potřebám. V publikovaných experimentech
o komunikaci při organizačním chování se však rozhoduje, kteří členové skupiny spolu
mohou a kteří nemohou účinně komunikovat. Zajímavým výsledkem jejich zjištění je fakt, že
osobám na centrální pozici je přiřazovaná role vůdců (Leavitt 1951, Shaw 1954). Centrálně
umístěná osoba má lepší přístup k většímu množství informací a může lépe koordinovat
skupinové aktivity. Síťový systém v organizacích lze rozdělit na centralizovaný (ypsilon
a kolo) a necentralizovaný (řetězec a kruh). (Bahhouh, 2011, s. 46) Z hlediska výsledných
efektů komplexních úloh publikovaných v experimentech o organizačním chování lze
konstatovat lepší otevřenost k přijímání změn u necentralizovaných sítí. V kruhu nebo
v řetězci může komunikovat každý s každým, proto necentralizovaný systém je při
změnových procesech doporučován managementu organizací významnými poradci (Peters,
Waterman 1982, Kanter 1983). V životním cyklu se nejčastěji studijní skupina nacházela
podle názorů respondentů ve třetí fázi důvěry a z hlediska skupinové dynamiky v první fázi
formování. Vliv ostatních členů studijní skupiny na vlastní studijní výkon posuzovali
respondenti jako v zásadě pozitivní. Kvalitu spolupráce mezi sebou hodnotili na škále
v rozmezí 70 až 100 bodů, ale přesto 19% prezenčních studentů kvalitu spolupráce ve
studijní skupině ocenilo 40 body. Lze si všimnout, že kombinovaní studenti z výběrového
souboru v podmínkách síťového systému OPF SU v Karviné doceňují více spolupráci mezi
sebou než jejich prezenční kolegové. Z hlediska přístupu Head and Heart Leadership se
předpokládalo, že bude-li management OPF SU v Karviné apelovat nejen na logiku a čísla,
ale také na emoce studentů, bude posilovat jejich pozitivní přístup ke změně a rozvíjet jejich
organizační chování v měnlivém síťovém systému. Vztahy jedince se členy studijní skupiny
hodnotili studenti z výběrového souboru podle přístupu Head and Heart Leadership na
Bogardusově škále sociální distance. Z hlediska sociální distance respondenti působili
v měnlivém síťovém systému studijních skupin nejraději v roli spolupracovníků.
Spolupracovali v síťovém systému nejen se zřetelem na logiku a čísla, ale také s ohledem na
emoční ladění. Z daného hlediska se lze domnívat, že názory studentů potvrdily jak vliv
emocí na jejich pozitivní přístup ke změnám, tak na organizační chování. V organizačním
chování považovali studenti za důležité rovněž fungování týmových procesů v měnlivém
síťovém systému studijních skupin.

Shrnutí:
Jak ovlivňovat organizační chování studentů v systému vzdělávací instituce v důsledku
změn. Organizační chování studentů v systému vzdělávací instituce lze v důsledku změn
efektivně ovlivňovat přístupem Head and Heart Leadership, který zabezpečuje management
hlavou i srdcem. Leadership začíná v lidském nitru. Existují dovednosti, které si student
potřebuje osvojit, aby se stal vůdcem sobě sama. V tomto případě je třeba se zbavit
negativní emoce, kterou je strach. V organizačním chování lze doporučit strach ze změn
nahradit mírou přiměřeného rizika, které lze unést. Síťové struktury v současnosti vyžadují
více vůdcovství než management. Potřebují vizi, příležitosti, flexibilitu a inspiraci k činům. Při
absenci byrokratických překážek umožňuje síťový systém vysokou míru individualismu,
kreativity a inovace, jakou neposkytuje byrokratická hierarchie. Síťová struktura je od tradiční
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hierarchie neoddělitelná, doplňuje tradiční hierarchii plynulým tokem informací a umožňuje
v organizaci rychleji implementovat změny. Jedná se o duální systém dvou procesů, které
fungují ve shodě. Chtějí-li být studenti na OPF SU v Karviné sami aktéry změny, lze je do
změny zapojit reálným způsobem. Řešení změn se proto přesouvá na síťové struktury
studijních skupin schopných rychleji provádět organizační procesy, které řídí každodenní
organizační chování studentů. V této souvislosti Kottler (2012) definuje akcelerátory, které
umožňují, aby organizační chování v síťové struktuře dobře fungovalo: 1) Vyvolat pocit
naléhavosti při velké příležitosti. 2) Vybudovat a udržovat vůdčí koalici. 3) Formulovat vizi
a rozvíjet iniciativy, které využijí velkou příležitost. 4) Komunikovat vizi s cílem vzbudit
nadšení a přilákat co nejvíce dobrovolníků. 5) Urychlit implementaci vize tak, že síťová
struktura odstraní bariéry. 6) Podpořit viditelné krátkodobé přínosy. 7) Nikdy nepolevovat. 8)
Institucionalizovat změny do organizační kultury vzdělávací instituce.
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Dotazník (Příloha)
1. Jakým stylem organizačního chování se na OPF SU nejčastěji prezentujete?
analytickým - řídícím - přátelským - expresivním
2. Jakou z týmových rolí na OPF SU nejraději hrajete? Použijte typologii podle
Belbina.
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uvaděč - řešitel - hledač zdrojů - koordinátor - usměrňovač - hodnotitel - týmový hráč zavaděč - specialista - dotahovač
3. Máte zájem komunikovat se členy své studijní skupiny?
stále - často - spíše častěji - občas - vůbec
4. Jak často pravidelně komunikujete se členy své studijní skupiny?
stále - často - spíše častěji - občas - vůbec
5. Jaký byl objem komunikace ve Vaší studijní skupině v letním semestru?
výrazně se zvyšoval - o něco se zvyšoval - byl zachovaný neměnný objem - o něco se
snižoval - výrazně se snižoval
6. Jak byste si přál/a změnit objem komunikace Vaší studijní skupiny?
výrazně zvýšit - o něco se zvýšit - zachovat neměnný objem - o něco se snížit - výrazně
snížit
7. Jak důležitá je pro Vás komunikace se členy své studijní skupiny?
kriticky důležitá - rozhodně důležitá - spíše důležitá - spíše nedůležitá - zcela nedůležitá
8. Jaká byla kvalita komunikace ve Vaší studijní skupině?
často nadstandardní - občas nadstandardní - vyhovující, odpovídající potřebám - občas
by mohla být vyšší - často by mohla být vyšší - nemohu posoudit
9. V jaké fázi životního cyklu se nachází Vaše studijní skupina?
závislost a inkluze - nezávislost a boj - důvěra a struktura - práce - terminace
10. V jaké fázi skupinové dynamiky se nachází Vaše studijní skupina?
forming (formování) - storming (bouření ) - norming
(vykonávání)

(normalizace) - performing

11. Jaký vliv měli členové Vaší studijní skupiny na Váš studijní výkon v letním
semestru?
zcela pozitivní - v zásadě pozitivní - něco mezi v zásadě pozitivní a v zásadě negativní zcela negativní
12. Jaká byla kvalita spolupráce se členy Vaší studijní skupiny? Zhodnoťte na škále
od 0 do 100 bodů.
0 – 10- 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100
13. Jaké máte vztahy se členy své studijní skupiny? Použijte Bogardusovou škálou.
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jako manželé - jako přátelé - jako sousedé - jako spolupracovníci - jako krajani - jako
cizinci v naší zemi - jako lidé z jiné země
14. Jak fungovaly ve Vaší studijní skupině týmové procesy?
orientace (společné týmové cíle, kladné postoje k týmu a jeho členům) ano - ne
vůdcovství (dobré plánování a efektivní způsob organizace skupinových aktivit) ano - ne
monitoring (byl přehled o podílu členů na výkonu studijní skupiny) ano - ne
zpětná vazba (poskytování, přijímání, vyhledání) ano - ne
pomoc (vzájemné zastoupení, výměna znalostí, pomoc dalšímu členu skupiny) ano – ne
15. Jste?
muž – žena
16. Vaše věková kategorie?
19-20 let
21-22 let
nad 23 let
17. Váš studijní obor na OPF SU v Karviné?
Sociální management (SOMA)
Veřejná ekonomika a správa (VES)
Účetnictví a daně (UD)
18. Forma Vašeho vysokoškolského studia na OPF SU v Karviné?
kombinovaná
prezenční
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Absolventi ČVUT na trhu práce v ČR
CTU Graduates at Czech Labour Market
Jana Marie Šafránková

Abstrakt:
Stať je zaměřena na uplatnění absolventů ČVUT na trhu práce. Tito absolventi
z regionálního hlediska pracují především v oblasti Prahy a Středočeského kraje a na trhu
práce nacházejí uplatnění většinou v oborech, které vystudovali, jen jedna třetina pracuje
mimo obor. Nezaměstnaností jsou dotčeni minimálně, vzhledem k práci v regionu hlavního
města a současně vzhledem k jejich technickému zaměření.

Klíčová slova:
absolvent, technické obory, trh práce

Abstract:
The article focuses on the CTU graduates in the labor market. These graduates from the
regional perspective, working mainly in Prague and Central Bohemia and the labor market
are used mostly in fields that are studied, only one-third of working outside the field. Are least
affected by unemployment due to work in the Capital Region and at the same time due to
their technical focus.

Key words:
graduate, technical fields, labour market

Úvod
Stať se zabývá poznatky z dlouhodobých šetření zaměřených na uplatnění absolventů
ČVUT na trhu práce. Absolventi ČVUT z regionálního hlediska pracují především v oblasti
Prahy a Středočeského kraje, čímž se možnostmi uplatnění do jisté míry odlišují od
absolventů ostatních technických univerzit v České republice. Využívají nabídky práce
regionu, který má nejnižší míru nezaměstnanosti a nejvyšší nabídku pracovních míst
a současně nejvyšší mzdové ohodnocení v komparaci s ostatními regiony v ČR. Současně
se jedná především o absolventy technických studijních programů, kteří jsou na trhu práce
stále žádáni. Hypoteticky předpokládáme, že je to i jeden z důvodů, že na trhu práce
nacházejí uplatnění většinou v oborech, které vystudovali, jen jedna pětina až jedna třetina
(dle oborů) pracuje mimo oblast vystudovaného studijního programu. Nezaměstnaností jsou
dotčeni minimálně, vzhledem k práci v regionu hlavního města a současně vzhledem k jejich
technickému zaměření.
Sledovaná problematika je v souladu jak s názory českých, tak zahraničních autorů.
Poznatky souvisí například s názory zaměstnavatelů v České republice (například
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Doležalová & Vojtěch, 2013), podle kterých existuje vážný nedostatek kvalifikovaných
odborníků v technických profesích na trhu práce. V současné době zaměstnavatelé hledají
specialisty technicky zaměřené se středním a vyšším vzděláním, ale profesní a osobní
kvality absolventů často nesplňují požadavky zaměstnavatelů. Také se potvrzuje, že
absolventi vysokých škol mají obvykle lepší teoretické znalosti než praktické zkušenosti
v oblasti jejich zájmu (Stanciu a Banciu, 2012). Současně platí, že značné části absolventů
různých oborů často chybí odpovídající profesní dovednosti a sociální návyky (Cutillas,
Monfort a Tortajada, 2011). Někteří absolventi také nemají reálnou představu o své budoucí
kariéře, ale často požadují pozice, které neodpovídají jejich schopnostem, jen proto, aby měli
práci, která slibuje vysoké příjmy a rychlý kariérní růst (Garcia-Arical a Van der Velden,
2008). Autoři uvádějí, že se tak výrazně zvyšuje nezaměstnanost mezi mladými lidmi, což je
vážný problém pro celou společnost, a je spojena s významnými náklady (Širůček &
Pavelka, 2013). Pouze toto konstatování neodpovídá situaci absolventů ČVUT, jak bude
uvedeno níže. Základem pro úspěšné splnění požadavků zaměstnavatelů je kvalitní
vzdělání, které slouží jako důležitý zdroj self-motivace pro další profesní rozvoj (Němečková,
2012).
Podle mnohých zaměstnavatelů z České republiky (například Doležalová & Vojtěch,
2013), je vážný nedostatek kvalifikovaných odborníků v technických profesích. V této situaci
se zdá, že absolventi z Českého vysokého učení technického v Praze, mají velkou šanci
snadno najít dobrou práci a míra nezaměstnanosti je velmi nízká, nižší než 1%.
České vysoké učení technické v Praze má v současné době více jak 23 000 studentů
v bakalářské, magisterském a doktorském studiu. Studenti studují na osmi fakultách –
Fakulta stavební (FSv), Fakulta strojní (FS), Fakulta elektrotechnická (FEL), Fakulta jaderná
a fyzikálně inženýrská (FJFI), Fakulta architektury (FA), Fakulta dopravní (FD), Fakulta
biomedicínského inženýrství (FBMI), Fakulta informatiky (FIT) a na jednom vysokoškolském
ústavu – Masarykův ústav vyšších studií (MUVS). V textu používáme uvedené oficiální
zkratky fakult. Prvních pět uvedených fakult existuje mnoho desetiletí, fakulta stavební již
skoro dvě století, naopak fakulta dopravní vznikla v roce 1993, fakulta biomedicínského
inženýrství založená na nových interdisciplinárních programech v roce 2005, a fakulta
informatiky v roce 2009 v reakci na obrovský rozvoj informačních technologií (dlouhodobě
vyučovaných na FEL). Na MÚVS se nově postupně realizují od roku 2006 manažerskoekonomicky zaměřené magisterské studijní programy, a bakalářské od ak. roku 2010/11.
Postupnému vzniku nových fakult odpovídají i dále uváděné výsledky, vázané na absolventy
jednotlivých studijních programů.

Cíl
Na Českém vysokém učení technickém v Praze je dlouhodobě systematicky
realizováno šetření zaměřené na výzkum uplatnění absolventů všech fakult ČVUT v Praze
na trhu práce a současně na jejich názory na hodnocení kvality výuky. Ve stati se
zaměřujeme na jednu podstatnou část šetření a to na uplatnitelnost absolventů na trhu
práce. Názory na hodnocení výuky se zabývají jiné statě (Šafránková, 2011). Šetření
absolventů v posledních 15 letech byly realizovány v roce 2003, 2005, 2006, 2009, 2010,
2011. V roce 2013 jsou data získána zapojením do projektu Reflex. Šetření navazují
s větším časovým odstupem na výzkumy absolventů ČVUT v 70. a 80. letech 20. století.
Komparace názorů absolventů byly publikovány v r. 2008 v práci J. Šafránkové a R. Fraňka
Studenti a absolventi ČVUT (Šafránková, Franěk 2008).
Součástí jednotlivých šetření byla vždy dílčí část zaměřená na hodnocení
a posuzování kvality výuky z pohledu organizací, tzn., že byly sledovány názory
zaměstnavatelů, především řízenými rozhovory s personalisty a manažery některých
podniků. Šetření vždy souvisí se Strategií a Dlouhodobým záměrem ČVUT v Praze a se
sledováním některých slabých stránek univerzity podle SWOT analýz zpracovaných na
ČVUT, (např. ČVUT 2010) ve kterých je zdůrazňována nutnost systému sledování
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uplatnitelnosti absolventů jednotlivých fakult a studijních programů a hodnocení kvality
vzdělávací činnosti.
Cílem bylo získat informace o současném pracovním zařazení absolventů všech fakult
ČVUT, o jejich pracovním postavení, kariéře, úspěšnosti, o využívání získaných znalostí
z vysoké školy v profesi, o hodnocení znalostí získaných na vysoké škole a o nedostatcích
vysokoškolské přípravy z pohledu potřeb praxe, o požadavcích podniků na absolventy
ČVUT.
V rámci průzkumu z hlediska uplatnění absolventů na trhu práce byly sledovány
především tyto charakteristiky:
• oblast práce, charakteristika struktury pracovní činnosti a náplně práce
• sociální postavení, resp. pozice v socioekonomické oblasti, tj. zaměstnanec,
soukromý podnikatel
• oblast moci, tj. vztah nadřízenosti a podřízenosti, výkon řídících funkcí
oblast příjmu.
Analýza výsledků vždy přinesla celou řadu cenných informací o uplatnění absolventů
ČVUT na trhu práce. Dlouhodobě se potvrzovalo, že vysokoškolské studium a hodnota
vzdělání představuje pro absolventy ČVUT vysokou hodnotu. Přínosné vzhledem k potřebám
ČVUT je především relativně podrobné hodnocení výuky z hlediska využití znalostí
a získaných poznatků v praxi.

Metodika
Práce, přes všechny její vnitřní proměny a změny jejího významu jako sociální
hodnoty, patří k základním hodnotám v životě člověka i společnosti, proto jí byla v rámci
šetření věnována značná pozornost. Práce, zaměstnání, podnikání představují významné
faktory seberealizace. Zejména pro absolventy vysokých škol má tato oblast velký význam.
Do kategorie spojené s pracovní činností absolventů ČVUT patří vykonávaný druh práce,
postavení v organizaci, výkon vedoucí resp. řídící funkce a funkční pravomoc. Důležité jsou
i charakteristiky práce jako tvůrčí, koncepční, rutinní, týmová práce a míra zodpovědnosti,
samostatnosti a psychického zatížení. Charakteristiku zaměstnání absolventů představuje
jejich pracovní status a odvětví národní ekonomiky, ve kterém pracují, podnik, kde jsou
zaměstnáni a práce mimo Českou republiku, pracovní specializace, práce v návaznosti na
absolvovaný studijní směr nebo obor a informace o práci mimo absolvovaný obor.
Další sledovanou charakteristikou zaměstnání jsou představy absolventů
o zaměstnání, o jejich pracovním zařazení jako je pracovní postavení, zvyšování kvalifikace,
seberealizace, mzdové ohodnocení, kariérní postup, sociální výhody apod. Na veškeré tyto
charakteristiky byly zpracovány otázky do dotazníku.
Jako první po roce 1989 se v roce 1996 realizoval reprezentativní průzkum absolventů
stavební fakulty, osloveno bylo dva tisíce absolventů z let 1986 až 1994, návratnost byla
necelých 900 dotazníků. Další šetření a to absolventů všech šesti tehdejších fakult se
realizovalo v roce 2003 (absolventi z let 1994 až 2000), v roce 2005 (absolventi z let 1985 až
1993, 2001 až 2003), v roce 2006 proběhlo šetření studentů doktorského studia na ČVUT,
v roce 2009 (absolventi z let 1999, 2004, 2008), 2010 (absolventi z let 2000, 2005, 2009),
v roce 2011 (absolventi z let 2001, 2006 a 2010). V tomto období bylo tedy systematicky
osloveno celkem 14,5 tisíce absolventů ČVUT z let 1985-2010 a odpověděli necelé 4 tisíce,
což je v průměru čtvrtina všech absolventů ČVUT. V současné době existují aktualizované
informace od absolventů z let 1985 až 2010. Všechna šetření se realizovala formou
poštovního dotazníkového šetření s následným vyplněním odpovědí v elektronické formě
a také formou řízených rozhovorů s absolventy. V letech 2004, 2008 a 2013 byla data
doplněna účastí v šetření REFLEX. (Šafránková, 1996-2011)
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Výsledky
Otázky zaměřené na pracovní uplatnění absolventů ČVUT byly standardizované, takže
umožňují komparaci v časové řadě. Tak jak se prokazuje ve všech šetřeních absolventů
vysokých škol, základním diferenciačním znakem je příslušnost k fakultě, v některých
případech i odlišnost dle studijních programů, případně oborů. Druhým diferenciačním
znakem je délka doby od absolvování, která se především projevuje v četnosti odpovědí na
výkon vedoucí funkce a na příjem. V následujícím textu budou uvedeny četnosti odpovědí,
které se vyskytují v celém šetření mezi lety 2003 až 2011, vzhledem k tomu, že u značné
části otázek je rozptyl v četnostech relativně minimální, v některých případech až
zanedbatelný.
Z hlediska regionálního absolventi ČVUT bydlí a pracují převážně v Čechách a to
především v Praze 43- 48% a ve Středočeském kraji 16 - 17 %. V ostatních krajích
v Čechách 33% (na další každý kraj mezi 6 -3%), Na Moravě bydlí a pracuje 12%
respondentů ze všech šetření.
Pracovní status absolventů
Více jak dvě třetiny absolventů má status zaměstnance: na hlavní pracovní poměr
(mezi 79% až 64% a 3 - 4% pracují na zkrácený úvazek. Současně se zaměstnáním
podniká 5 až 10% z nich. Podnikání jako hlavní činnost uvádí 21-11% absolventů. Pracovní
status je silně ovlivněn věkem, respektive délkou doby od absolvování ČVUT, kdy věkově
mladší absolventi jsou více zaměstnáni a většinou po deseti letech od absolutoria se
zvyšuje počet těch, kteří podnikají. Na živnostenský list pracuje více žen než mužů.
Současně je zřetelná odlišnost mezi fakultami, možno uvést několik příkladů. Většina
architektů pracuje samostatně na živnostenský list, vyšší počet absolventů stavební fakulty
vlastní malé a středně velké podniky a většina absolventů FJFI jsou zaměstnanci. Situaci
odpovídá i oblast uplatnění. V době oslovení vždy bylo okolo 9% respondentů mimo
zaměstnání: a to především žen na mateřské dovolené (6 - 2%) dotázaných, dále
studovaly 3% v doktorském studiu.
Skutečnost že jsou t. č. nezaměstnaní, uvádělo vždy necelé jedno procento. V tomto
případě bylo vždy sledováno, jak odpovědi korelují s údaji Statistického úřadu
a neprokázaly se významné odlišnosti. Z hlediska fakult se dlouhodoběji odlišovala pouze
strojní fakulta s nezaměstnaností okolo 3%. Zkušenosti s nezaměstnaností nemělo 72%
dotázaných, na druhé straně 28% respondentů uvádělo, že bylo určité období bez práce,
z toho 24% jednou, 4% vícekrát. Většinou se jednalo o krátkodobou nezaměstnanost do tří
měsíců v návaznosti na hledání lepšího pracovního místa, změny bydliště nebo
restrukturalizace či zániku podniku.
Současná společnost umožňuje absolventům pracovat nejen v zahraničních firmách,
které mají sídlo v České republice, ale i v zahraničí na pracovní povolení. Zkušenosti
s prací v zahraničí podle údajů respondentů má 19 -21% dotázaných, celkově nejvíce z FS
a FJFI, v některých šetřeních tuto skutečnost uvedlo až 30% dotázaných, především
v souvislosti s prací v nadnárodních společnostech. V tomto případě lze předpokládat, že
reálný stav bude možná vyšší, neboť část absolventů, kteří pracují v zahraničí,
pravděpodobně ani o dotazníku nevěděla.
Oblast či obor uplatnění
Absolventi ČVUT a jednotlivých fakult nalézají uplatnění v poměrně širokém spektru
oborů v celé naší (i zahraniční) společnosti, ve všech základních sektorech (primárním,
sekundárním, terciálním) a to od zemědělství a energetiky, přes zpracovatelský průmysl,
stavebnictví, dopravu po sféru služeb – peněžnictví, pojišťovnictví, nemovitosti, veřejnou
a státní správu, bezpečnost, zdravotnictví a samozřejmě i v odvětví školství, vědy, výzkumu
a vývoje a v řadě dalších oborů. K nejčetněji zastoupeným oborům patří stavebnictví (FSv
a FD), doprava, pošty, komunikace (FD), zpracovatelský průmysl (FS), školství, věda,
výzkum, vývoj (FJFI, FEL), služby pro podniky (FJFJ, FEL, FS, FD, FSv). To znamená, že se
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absolventi ČVUT uplatňují v mnoha a současně ve velmi rozmanitých odvětvích. Ve
stavebnictví pracuje mezi 40 - 30% absolventů ČVUT, v dopravě a spojích 11-6% , ve výrobě
elektřiny a plynu 4%, v oblasti obchodu a služeb 7- 4%, v ostatních službách 6 - 4%, ve
školství a ve vědě 6%, ve výzkumu a vývoji 13 - 6%, ve veřejné a státní správě 5%, v
průmyslu 5 -3%.
Největší koncentrace v jednom odvětví je ve stavebnictví, především absolventi FA
(87%) a FSv (77%). Poměrně silné soustředění v jednom odvětví je i u absolventů FD, 42%
pracuje v dopravě, skladování, poště a telekomunikacích. 33% absolventů z FEL, 32%
z FJFI a 31% z FS pracuje ve výzkumu vývoji.
Výkon vedoucí funkce
Řídicí, resp. vedoucí činnost tvoří tradičně organickou součást pracovní činnosti
značné části absolventů technických vysokých škol a současně se u vysokoškolsky
vzdělaných odborníků předpokládá, že budou působit v některých z vedoucích funkcí.
Vedoucí funkci uvedlo, že vykonává 65 - 32% dotázaných s výraznou odlišností podle roku
absolutoria. Zde se potvrzuje, že věkově mladší absolventi zastávají výrazně méně vedoucí
funkci a s věkem a zkušenostmi se více stávají vedoucími pracovníky. Současně se prokázal
určitý rozdíl v počtu vedoucích pracovníků mezi muži (40%) a ženami (21%). Značná část
absolventů, kteří vykonávali vedoucí práci, působilo na prvním stupni řízení mimo výrobu
12% a ve výrobě 1%, jako vedoucí projektového týmu 14% a jako manažer střední úrovně
řízení 7%, menší část působí jako vrcholový manažer 6- 3%. V tomto případě byla logicky
výrazná odlišnost od šetření, kdy se sledovali především věkově starší absolventi ČVUT, což
bylo roce 2005 při šetření absolventů z let 1985-1993. Z 65% vedoucích pracovníků mezi
respondenty bylo 23% ve funkci vrcholových manažerů, podle fakult FS 22%, FSv 15%, FEL
13%, FJFI 14%, FA 11%. Na středních a nižších vedoucích pozicích nebyly rozdíly mezi
absolventy dle roku absolutoria, 18 % dotázaných mělo pravomoc vedoucího samostatného
oddělení, v tomto případě, vedoucích oddělení bylo mezi absolventy do roku 1993 19,5%
a po roce 2000 13,5%.
Příjem
Jeden z dalších faktorů, který charakterizuje sociální pozici člověka je jeho příjem. Jako
doplňující informace se sledoval hrubý měsíční příjem absolventů. V této oblasti je důležité
uvést, že se jedná jen o příklady, vždy byla provedena komparace s průměrným měsíčním
příjmem v ČR na jedné straně, tzn., že vždy průměrný měsíční příjem absolventa ČVUT byl
vyšší než průměrný měsíční příjem v ČR v daném roce šetření, a dále kromě šetření v roce
2005, kdy byly osloveni mimo mladší absolventy i absolventi z roku 1985 -1993 (ti pak
zastávali výrazně více vedoucí funkce až 70% u některých oborů a s tím související výši
příjmů) V průměru při sledování příjmu absolventa od jednoho roku do 10 let po absolutoriu
platí následující uvedené údaje. Jedna desetina absolventů uvedla hrubý příjem do 20 tisíc
korun, jednalo se především o nejmladší absolventy, studenty doktorského studia a ženy na
mateřské dovolené. Více jak jedna třetina uváděla příjem mezi 20 -30 tisíci Kč a jedna třetina
příjem mezi 30 – 50 tisíci Kč. Příjem nad 50 tisíc Kč uvedlo 15% dotázaných. Ve výši příjmu
existují statisticky významné rozdíly mezi fakultami, pohlavím, rokem absolvování a to
především v příjmu vyšším, tzn. nad 50 000 Kč měsíčně (FD např. 24%). Příjem nad 50 000
měsíčně uvedlo také výrazně více mužů (např. 20%) a jen 7% žen. Z hlediska fakult uvedli
absolventi příjmy nad 50 tis. Kč především z FJFI - 36%, FD 31%, s velkým odstupem FSv
18%, FEL 13% a FS jen 4%. V tomto případě je důležité konstatovat, že výše příjmu je
nejvíce ovlivněna reálnou ekonomickou situací a oproti ostatním sledovaným
charakteristikám uplatnění na trhu práce vyžaduje podrobnou analýzu k danému roku
šetření, což není předmětem této statě.
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Práce v souladu s absolvovaným studijním programem
Dalším důležitým aspektem práce, zaměstnání absolventů je skutečnost, která ukazuje
na míru shody absolvované specializace (resp. oboru) se současnou prací absolventů.
Profesní specializace absolventů ČVUT je dalším indikátorem jejich pracovního působení
v rámci absolvovaného studijního programu. V rámci průzkumu bylo sledováno 18 druhů
práce. Vzhledem k tomu, že na fakultách je velké množství studijních programů, je
upřesněná specializace v zaměstnání dalším důležitým ukazatelem uplatnění absolventů.
Většinou více jak dvě třetiny, 68 - 67%, dotázaných absolventů ČVUT pracují
v absolvovaném oboru (pouze mezi absolventy z let 1985 -1993 pracovalo v době šetření
v roce 2005 v absolvovaném oboru 56%, toto zjištění odpovídá velkým změnám po roce
1989, kdy došlo k výrazné sociální mobilitě a velké množství pracovníků měnilo své pracovní
pozice i status). V příbuzném oboru pracuje jedna čtvrtina. V jiném, výrazně odlišném oboru
se uplatňuje 19 - 8% z dotázaných absolventů ČVUT, nejvíce z FJFI 29% a FD 27%
a nejméně z FA 0 -3%
Z hlediska typu vykonávané práce absolventy ČVUT je možno uvést několik příkladů.
Údaje odráží společenskou dynamiku v oblasti ekonomické, tak jak se dynamicky mění
společnost, především v oblasti informatiky. Absolventi FSv nejvíce vykonávají práci
projekční a konstrukční 32 - 27%, organizační 47% a řídící 34 -30%. Absolventi FS nejvíce
vykonávají práci konstrukční 35- 27%, ve výzkumu a vývoji 20% a organizační a řídící 19 25%. Absolventi FEL nejvíce pracují v oblasti vědy a výzkumu 19- 14%, vykonávají práci
v informatice 19 - 12%. Absolventi FJFI nejvíce pracují v oblasti informatiky v průmyslu 23 14%, v oblasti vědy a výzkumu – 23 - 36%. Absolventi FA vykonávají především projekční
a konstrukční práce 90 – 84 - 74%. Absolventi FD vykonávají především práce řídicí 22 17% a projekční 12%. Absolventi FBMI nejvíce pracují ve správních orgánech a státních
institucích 40-33%, zabývají počítačovými sítěmi - 33%. Absolventi MÚVS vykonávají nejvíce
práci řídící a organizační. (Šafránková 2003,2005, 2006, 2009, 2010, 2011; nepublikované
dílčí výsledky šetření REFLEX 2013 na ČVUT)

Diskuse
Velmi zajímavou oblastí zkoumání se staly představy a očekávání, které bude provázet
pracovní činnost a uplatnění v praxi a následně konstatování reality. Poznatky souvisí
s uváděnými autory v úvodu statě (Cutillas, Monfort a Tortajada, 2011; Garcia-Arical a Van
der Velden, 2008; Němečková, 2012). Jedním z dílčích cílů bylo srovnání představ
absolventů ČVUT s reálnou strukturou náplně pracovní činnosti, jinak řečeno, jde o
očekávání, spojené s rolí absolventů VŠ v zaměstnání a podnikání, a reálnými možnostmi
v současné praxi a životě. Byl vypracován soubor 16 položek práce, týkajících se jak vnitřní
náplně, struktury práce (prvky jako je tvořivost, koncepčnost, rutinnost, týmovost,
samostatnost, operativnost, psychické nároky apod.), ale také ohodnocení práce (plat,
příjem, vliv na seberealizaci, možnost sociálního vzestupu, jistota, sociální výhody apod.).
Součástí této oblasti bylo i zjištění, které schopnosti ovlivňují uplatnění absolventů ČVUT na
současném trhu práce. Práce absolventů vysoké školy technického typu by měla obsahovat
prvky tvůrčí práce, vyšší odpovědnost, výrazné prvky samostatnosti a je i psychicky náročná.
Je důležité, jaký podíl těchto jednotlivých aspektů charakteru práce uvedou sami absolventi.
Sledovali jsme, co od praxe očekávali, a pak jak se jim jejich očekávání splnila, tzn. jaká byla
realita. Šetření potvrdilo, že čím mladší jsou absolventi, tím více „idealistické představy“,
mají. Absolventi při vstupu do praxe očekávali, že se v zaměstnání budou seberealizovat
89% ve své pracovní činnosti, dále se domnívali, že brzy dosáhnou dobrého platu - 87%
budou mít možnost pracovat tvůrčím způsobem, 85% a budou mít hodně možností
zvyšování kvalifikace, 84%. Nejméně si přáli vykonávat rutinní práci a domnívali se, že
psychické zatížení nebude příliš vysoké.
Realita se od očekávání do značné míry odlišuje. Respondenti konstatovali, že nejvíce
v práci musí být samostatní – 76%, dále mají možnost tvůrčí práce -68%, relativně vysokou
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míru odpovědnosti - 66%, seberealizaci - 66%, jistotu práce – 65%. Na druhé straně práce
absolventů není většinou charakterizována jako rutinní práce. Ve skutečnosti absolventi
zvýrazňují při výkonu profese samostatnost, vysokou míru odpovědnosti, možnost tvůrčí
práce, seberealizace a jistoty práce. V žebříčku kritérií není výraznější rozdíl mezi absolventy
podle roku ukončení, mezi roky 1985 až 2010.
Současně bylo potvrzeno při hodnocení znalostí absolventů získaných na vysoké
škole, že dlouhodobě existují nedostatky vysokoškolské přípravy z pohledu potřeb praxe.
Samozřejmě je nezbytné si uvědomit, že k hodnocení kvality studia vstupuje i absolvent jako
osobnost, se svými osobními znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, které systém studia
především rozvíjí. Vysoce kladně z pohledu praxe hodnotí absolventi ČVUT v Praze získané
technické vzdělání. Vzhledem k tomu, že řada z nich pracuje na vedoucích místech nebo
pozicích, vyžadujících komunikaci se spolupracovníky, zákazníky a dodavateli/odběrateli,
upozorňují na to, že si po absolutoriu musí výrazně doplňovat znalosti dovednosti v oblasti
sociálních kompetencí a vedení lidí, což současně uvádějí jako nedostatečné znalosti
získané při studiu.
Potvrzuje se, že většina absolventů ČVUT má vysoce kvalitní znalosti teoretických
disciplín a své specializace, výrazně podpořené technickým stylem myšlením. Současně jak
sami absolventi, tak zaměstnavatelé požadují vyšší úroveň schopnosti řídit a vést a tzv.
měkkých dovedností. Úroveň měkkých dovedností je dána jednak osobností jednotlivce,
a některé z nich nelze „naučit“ (například kreativitu), ale jsou kompetence jako
komunikativnost, prezentace, sebeprezentace, schopnost pracovat v týmu, které lze
správným „tréninkem“ dostat na vyšší úroveň a které mohou výrazně pomoci absolventovi při
jeho úspěšném uplatnění na trhu práce. Dalším problémem je zejména nedostatečná
jazyková úroveň (angličtina a ostatní cizí jazyky) absolventů, ale tato oblast je na ČVUT
„poskytována“ studentům ve vysoké míře a kvalitě s relativně malým využitím.

Závěr
Absolventi celého ČVUT i z pohledu jednotlivých fakult nalézají uplatnění v poměrně
širokém spektru oborů v celé naší (i zahraniční) společnosti, ve všech základních sektorech
(primárním, sekundárním, terciálním) a to od zemědělství a energetiky, přes zpracovatelský
průmysl, stavebnictví, dopravu po sféru služeb – peněžnictví, pojišťovnictví, nemovitosti,
veřejnou a státní správu, bezpečnost, zdravotnictví a samozřejmě i v odvětví školství, vědy,
výzkumu a vývoji a v řadě dalších oborů. Dlouhodobě platí, že absolventi ČVUT pracují
především v oborech, které vystudovali na ČVUT a v průběhu celoživotní pracovní dráhy
zůstávají v technických oborech jako zaměstnanci (i když mnozí současně podnikají) a to
jako vedoucí, tak výkonní pracovníci. Výší průměrného příjmu jsou nad průměrem ČR.
Absolventi ČVUT jsou bydlištěm a prací regionálně svázáni především s Prahou
a Středočeským krajem a část z nich pracuje v zahraničí.
Z poznatků vyplývá, že je důležité pro ČVUT v Praze sledovat udržení kvality teoretické
přípravy, tzn. teoreticky zaměřených předmětů ve studijních plánech. Z dlouhodobého
hlediska je vysoká teoretická a odborná kvalita studia z pohledu praxe (absolvent,
zaměstnavatel) hodnocena velmi pozitivně. Nižší hodnocení je spojeno především s vazbou
mezi teorií a praxí.
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Čerpání z Evropských fondů v obcích České republiky
Use of European Funds in Czech municipalities
Veronika Šranková

Abstrakt:
Úloha žadatelů o podporu z fondů EU je významná z toho hlediska, že bez řádně
připravených a dobře implementovaných projektů, by program zůstal jen v teoretické rovině.
Článek analyzuje využití finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí se
zaměřením na žadatele. Analýza je zaměřena na počet schválených projektů a výše dotací
ve vztahu k typu žadatele a v případě obcí, jejich velikostních kategorií. Zatímco obce
představují významnou část žadatelů o finanční pomoc z Evropských fondů, účelem je zjistit,
zda existuje vztah mezi faktorem velikosti obce a schopnosti využívat veřejné prostředky z
Operačního programu Životní prostředí. Článek analyzuje data z Ministerstva životního
prostředí České republiky, které byla zveřejněna v průběhu implementace Operačního
programu Životní prostředí v programovém období 2007-2013.

Klíčová slova:
obce, Operační program Životní prostředí, Evropské fondy, životní prostředí

Abstract:
The role of the applicants for the support from EU funds is significant from the point of view
that without the properly prepared and well-implemented projects the program would remain
only in the theoretical level. The article analyzes the use of the financial resources from the
Operational Program Environment with orientation on the applicants. The analysis is aimed
at the number of approved projects and the amount of subsidies in relation to the types of the
applicant, and in the case of municipalities, their size categories. While the municipalities
represent a significant part of the applicants for the financial help from the European Funds,
the purpose is to determine whether there is a relationship between the factor of the size of
the municipality and the ability to use the public resources from the Operational Program
Environment. The article analyzes the data from the Ministry of Environment of the Czech
Republic that were published during the implementation of the Operational Program
Environment in the programming period 2007-2013.

Key words:
municipalities, Operational Program Environment, European Funds, environment

Introduction
The main idea of the European Cohesion Policy is based on a financial solidarity
between the regions of the European Union Member States. The basic goal of this policy is
a gradual convergence of the economic level of the counties of the European Community in
order to achieve steady economic and social development of their regions. This policy is
mainly focused on the poorer regions, which receive the most of the support.The basic tools
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of the Cohesion Policy represent the EU Funds, whose task is to finance the development
projects in the regions of the European Union Member States. Within these regions, an
opportunity to use the financial resources from the EU Funds opens also tomunicipal
authorities, which are largely using this financial help. In the Czech Republic, municipalities
actively participate on the implementation of development projects funded by the EU Funds,
especially in the fields of technical infrastructure and environment.Municipal authorities as
the beneficiaries of the financial support are included in almost all Czech operational
programs, especially in the individual Regional OP, the OP Environment, the OP Human
Resources and Employment and the OP Education and Competitiveness.
Municipalities are mostly receiving the structural help in form of a subsidy. In Czech
Republic, the options for municipalities to draw funds from the foreign resources are
relatively wide. The foreign resources (subsidies) comprise about 30 % of the municipal
income and apart from the European funds, municipalities can receive subsidies from the
government sources, the foundations or other united means. (Provazníková, 2009)
The concept of the absorption capacity of municipalities, which means the rate of the
ability of state (or municipality) to use the resources from the EU funds, implies how
a municipality will participate in the allocated resources. This problem has many aspects.
The first is the administrative capacity (the ability to manage the programs financed from the
EU funds in accordance with the applicable rules and the regulations of the EU). The second
is the co-financing (the ability to co-finance the projects from the domestic public resources.
The third is the reservoir of projects (the ability to prepare in advance the good-quality
projects). 1
The knowledge of the previous programing period, the experiences from praxis, the
different case studies and researches also show the negative factors, which endanger the
absorption capacity of municipal authorities. (Šumpíková, 2005, Zimmermannová, Brown,
2012, Potluka, Brownin Hrozby a příležitosti strukturálních fondů, 2007) It turns that in the
long term mostly organizations with the sufficient personal, technical and financial capacities
will apply for the financial support from the EU funds. Therefore, smaller municipalities and
non-profit organizations, which are not able to release additional resources from their
budgets for the implementation of projects, will not apply for these resources. (Potluka,
Brown in Hrozby a příležitosti strukturálních fondů, 2007) In this programing period, the
barriers for applicant represent the bureaucratic burden, which is related to the large amount
of procedures to receive a support and the unsufficient personal capacity. This is also related
to the administrative capacity, when state is reducing the salaries of the officials and
dismissing the state employees. (Zimmermannová, Brown, 2012). Particularly, smaller
municipalities with insufficient personal capacities are usually unable to prepare good-quality
projects without the support from specialized consultancies, which means additional
spending. Municipalities usually apply for resources on the projects, which they are not able
to afford from their budgets. While the costs are refundable by return and not full amount
of projects costs are refundable, municipalities first incur debts and therefore they are afraid
to take this risk and the financing from the own resources is often limited. Limited resources
are usually a problem, but on the other hand, in bigger towns the higher level of needs of the
population requires a greater expenditure of the resources. Furthermore, due to the
complicated structure of the subsidies and the inconsistency of the information materials
(Zimmermannová, Brown, 2012) misunderstandings of the conditions and the requirements
of the program could lead to the return of the received resources. Other problem is the
corruption, which is associated mainly with regard to the tenders and the transparency of
financing of the implementation of the EU funds. (Pělucha in Hrozby a příležitosti
strukturálních fondů, 2007)
The article analyses the use of the European Funds from the Operational Program
Environment in the programing period 2007 – 2013 in the Czech municipalities with the focus
on their size categories.
1

www.strukturalni-fondy.cz
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Operational Program Environment
The Operational Program Environment (OPE) is one of the thematic operational
programs included in the Convergence objective and in terms of the financial resources it is
the second biggest Czech operational program. OP Environment contains 8 priority
axes dividing the operational program into logical units, which are further elaborated
through areas of intervention, or even sub-areas of intervention to define what types of
projects may be supported under the respective priority axis. The OP Environment is focused
on the projects, which are aimed at the improvement of the quality of the individual
compounds of the environment and thereby the health of the population and support the
sustainable development, the long-term competitiveness and the employment in the regions.
The total allocation of the financial resources for OP Environment from the European
Funds is 4.92 bn. EUR, which amounts to approximately 18.4 % of all resources assigned for
the Czech Republic from the EU funds. 85.7 % of the allocation of financial resources is
funded from the European Regional Development Fund (ERDF - 702 482 212 EUR) and
14.3 % of financial resources from Cohesion Fund (CF - 4 215 384 886 EUR). (MoE, 2013)
In the OPE nearly 23 000 projects with the request for support from EU funds in the
amount of 9.25 billion. EUR was received from the beginning of the period until the end
of 2013. By the end of the year 2013, 12 407 projects in the amount of 4.2 bn. EUR were
recommended for funding, which corresponds to 87 % of the allocation for the programming
period 2007 – 2013. The negative impact on the implementation of the program was the fact
that 6 827 projects amounting 3.6 bn. EUR (80 % of allocation) has been refused or
withdrawn by applicants since 2007. Due to long period between the issue of the registration
document and the decision of grant of subsidy, percentage of the projects with the decision
of grant of subsidy is low. Therefore, the rule n+2, n+3 2 was not met in 2013 and the part
of the commitment amounting 6 – 10 bn. CZK will be automatically cancelled. It is assumed
that the part of the commitment may be automatically cancelled also in 2014 and 2015.
(MoE, 2014)
Within the frame of this program, the municipal authorities could receive a lot of
resources with regard to the opportunity to apply in almost all priority axes. The concrete
applicants are specified in the each area of intervention. In the frame of the municipal
authorities, villages, towns, voluntary municipal unions, regions NUTS 3, companies in the
possession of municipalities and organizations established by municipalities could be the
beneficiaries. (Provazníková, 2009)

Objective and Methods
The article is focused on the analysis of the use of the financial resources from the
Operational Program Environment in the programming period 2007 – 2013 with orientation
on the type of the beneficiary. The analysis is aimed at the number of approved projects and
the amount of subsidies in relation to the type of the beneficiary, and in the case
of municipalities with emphasis to their size categories.
Municipalities are largely involved in this program and represent about 67 % of all
approved projects in the programming period 2007 – 2013. Therefore, the objective of this
article is to determine whether there is a relationship between the size of the municipality and
the ability to use the public resources from the Operational Program Environment.
The analyzed data were obtained from the public information sources; the essential
source was the List of approved projects from the Ministry of Environment of the Czech
Republic. These data were published during the implementation of the Operational Program
Environment in the programming period 2007-2013. The analysis is based on
15 875 projects, which were approved in the OPE until 9.7.2014. These projects were
consequently divided according the type of beneficiary and the municipalities were classified
2

According to this rule the allocation of n-th year must be drawn in the next three/two years, otherwise a part
of the commitment will be automatically canceled and the unused funds will be brought back into the EU budget.
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according number of inhabitants. Only the projects, where a municipality is the beneficiary,
entered the analysis, the organizations established by municipalities (semi-budgetary
organizations, companies, etc.) were omitted. Also, the different municipal unions do not
enter the analysis, because a lot of subjects figure within these unions and the membership
may pose an advantage for some and disadvantage for other municipal size categories.
Finally, 10587 projects were classified as the municipal beneficiaries and consequently
analyzed.

Municipalities and the use of resources from OPE
The first part of the analysis includes the basic information about the number of the
projects approved in the OPE. A total amount of 15 875 projects approved until July 2014 in
the OPE were divided according the type of the beneficiary. The table 1 shows that the
municipalities represent almost 67 % of all approved projects. The private sector also
includes the significant share. Considering that natural persons (self-employed traders) may
apply for the resources from the OPE, the private sector represents more than 17 % of all
approved projects.
Tab. 1: Type of beneficiary of approved projects from OPE 2007 - 2013
type of beneficiary
number of projects
%
municipalities
10 587
66,69%
regions NUTS 3
415
2,61%
corporate sector (legal entities)
1 946
12,26%
corporate sector (natural persons)
786
4,95%
union of municipalities/microregions
304
1,91%
non-profit sector
701
4,42%
state (institutions, organizations, enterprises)
632
3,98%
educational and research institutions
408
2,57%
other
96
0,60%
total
15 875
100,00%
Source: Own design and calculation based on data from MoE, 2014

The figure 1 depicts the share of the approved projects in the priority axes of the
OPE according the type of the beneficiary.

Fig. 1: Share of approved projects in priority axes according to the type
ofbeneficiary OPE 2007 - 2013
Source: Own design and calculation based on data from MoE, 2014
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Municipalities represent the significant part of the beneficiaries in almost all priority axes.
Corporate sector dominates in the Priority axis 5 Limitation of industrial pollution and
environmental risks, which is intended for private companies particularly.
Table 2 determines the number of the approved projects according the type of the
municipality where the beneficiaries are only municipalities. While the villages represent the
largest part of all municipalities in the Czech Republic (almost 87 %), their participation on
the approved projects is only about 50 %. In the Czech Republic 77 % of all municipalities
have only less than 1000 inhabitants, so lower number of projects is caused by insufficient
personal capacities and poor options to co-finance the projects from own resources.
Tab. 2: Type of municipalities with approved projects from OPE 2007- 2013
type of municipalities
number of projects
%
% of all Czech municipalities
village
5704
53,88%
86,98%
small town (market town)
612
5,78%
3,39%
town
3550
33,53%
9,20%
statutory city
488
4,61%
0,42%
The capital city Prague
233
2,20%
0,02%
total
10587 100,00%
100,00%
Source: Own design and calculation based on data from MoE, 2014

Following table (tab 3) represents the number of municipalities in regions
NUTS 3 divided into 10 size categories according the number of inhabitants. Central
Bohemia region (STC) has the largest number of municipalities and municipalities with less
than 1000 inhabitants represent 90 % of all municipalities in this region. This share ranges
between 70 % and 85 % in the most Czech regions NUTS 3.
Tab. 3: Number of municipalities in regions NUTS 3 according to the number of
inhabitants
up
up
up
up
up
up
up
up
NUTS
to
200
500 1000 2000 5000 10000 20000 50000
over
Total
3
199
to
to
to
to
to
to
to
to
100000
499
999 1999 4999 9999 19999 49999 99999
PHA
1
1
JHC
229
208
84
50
33
12
2
4
1
623
JHM
112
192
182
104
60
13
4
5
1
673
HKK
100
178
91
36
21
14
5
2
1
448
KVK
16
42
32
15
15
5
4
2
1
132
LBK
32
63
61
27
17
10
2
2
1
215
MSK
13
56
78
78
41
19
3
7
4
1
300
OLK
44
125
108
76
33
4
5
3
1
399
PAK
107
175
89
44
19
8
7
1
1
451
PLK
172
161
78
47
29
8
4
1
1
501
STC
234
398
271
136
68
18
15
4
1
1145
ULK
50
124
87
40
27
9
9
4
4
354
VYS
335
205
97
36
14
9
4
3
1
704
ZLK
17
85
98
53
34
11
4
4
1
307
CZ
1461 2012 1356
742
411
140
68
42
16
5 6253
Source: CSZO, 2013
PHA - The capital city Prague, JHC - South Bohemia region, JHM - South-Moravian region, HKK - Hradec
Kralove region, KVK - Karlovy Vary region, LBK - Liberec region, MSK - Moravian-Silesian region, OLK - Olomouc
region, PAK - Pardubice region, PLK - Plzen region, STC - Central Bohemia region, ULK - Usti nad Labem region,
VYS - Vysocina region, ZLK - Zlin region, CZ – Czech Republic
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Table 4 determines the share of the municipalities with at least one approved project
from OPE from all municipalities in the regions NUTS 3 according their size categories.
The smaller municipalities obviously represent the least share. The worst situation is in the
municipalities with less than 500 inhabitants, together (to 199+ up 200 to 499) less than
30 % of all municipalities in this category have at least one approved project. Also only
40 % of the municipalities with less than 1000 inhabitants (77 % of all municipalities) have
minimum one approved project. In the case of the regions NUTS 3, the share of the
municipalities with an approved project moves about 50 % in most of the regions NUTS 3.
The least share of the municipalities with an approved project is in Plzen and South Bohemia
regions. On the other hand more than 80 % of the municipalities have an approved project in
Zlin region. It adverts to the fact that smaller municipalities not only embody limited financial
and personal resources, but it depends also on the initiative of municipal council and leaders.

NUTS
3
PHA
JHC
JHM
HKK
KVK
LBK
MSK
OLK
PAK
PLK
STC
ULK
VYS
ZLK
CZ

Tab. 4: Share of municipalities with an approved project from OPE 2007 - 2013
up
up
up
up
up
up
up
up
to
200 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000
over
Total
199
to
to
to
to
to
to
to
to
100000
499 999 1999 4999 9999 19999 49999 99999
100% 100%
14% 41% 69% 90%
97% 100% 100% 100% 100%
43%
22% 48% 73% 92% 100% 100% 100%
80%
100% 64%
13% 33% 70% 81%
90% 100% 100% 100% 100%
46%
31% 33% 63% 80% 100% 80% 100% 100% 100%
58%
13% 37% 72% 85%
94% 100% 100% 100%
100% 58%
15% 54% 78% 82%
95% 100% 100% 100% 100% 100% 77%
23% 47% 71% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
67%
10% 32% 72% 84% 100% 100% 100% 100% 100%
45%
14% 35% 67% 83%
93%
88% 100% 100%
100% 42%
12% 33% 60% 81%
96% 100% 100% 100% 100%
47%
16% 36% 51% 70%
96% 100% 100% 100% 100%
50%
21% 46% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
45%
29% 61% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
81%
16% 40% 70% 87%
98%
99% 100%
98%
100% 100%
53%

Source: Own design and calculation based on data from MoE, 2014 and CSZO, 2013

Table 5 shows the number of the approved projects in the regions NUTS 3 according
their size categories. The number of the projects not always corresponds to the number
of the municipalities in the regions NUTS 3. The largest amount of projects was approved
in South-Moravian region and Central Bohemia region, but the South-Moravian was more
successful with 64 % of municipalities with an approved project. Contrarily, the Hradec
Kralove region has the smallest number of the approved projects. According the size
categories, more than half of the projects was approved in the municipalities with less than
2000 inhabitants and more than 1/3 in the municipalities with less than 1000 inhabitants. The
largest amount of projects was approved in the municipalities with 500 to 999 inhabitants and
then the number of approved projects is decreasing with the size of municipalities. Although
the share of the smaller municipalities with an approved project is not so significant, the
number of the projects indicates otherwise. When the municipality has an experience with at
least one project, the chance to implement other projects is increasing. The experience with
the implementation of the projects is a benefit, because it proves that the beneficiary
manages the administrative process and is able to implement all necessary steps to
complete the entire project cycle.
Tables 4 and 5 also show that the ability to use the financial resources from OPE is not
entirely related to the size categories of municipalities. Although the share of the
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municipalities with an approved project is increasing and is around 100 % in bigger
municipalities, the number of approved projects is not following this trend. This also relates to
an experience with the project implementation, so the municipalities with at least one
approved project usually apply for more projects.

NUTS to
3
199
PHA
JHC
JHM
HKK
KVK
LBK
MSK
OLK
PAK
PLK
STC
ULK
VYS
ZLK
CZ

41
27
16
6
7
3
12
14
29
34
8
95
7
299

Tab. 5: Number of approved projects from OPE 2007 - 2013
up
up
up
up
up
up
up
up
200
500 1000 2000 5000 10000 20000 50000
over
Total
to
to
to
to
to
to
to
to
100000
499
999 1999 4999 9999 19999 49999 99999
233
233
132
109
134
129
74
18
63
14
714
151
315
376
310
119
42
52
93
1485
90
129
94
75
99
41
22
7
573
19
37
30
78
17
39
20
17
263
38
87
83
63
98
28
16
26
446
53
142
196
191
165
40
76
45
69
980
104
178
254
194
27
67
60
17
913
72
147
98
101
59
76
5
36
608
72
88
94
112
34
31
25
25
510
205
294
278
295
102
134
64
11
1417
59
100
73
90
46
78
44
40
538
154
214
150
102
80
43
35
16
889
89
239
212
243
106
65
48
9
1018
1238 2079 2072 1983 1026
702
530
212
446 10587

Source: Own design and calculation based on data from MoE, 2014

Figure 2 represents the share of the approved projects in the priority axes according the
size categories of the municipalities. The municipalities from 500 to 999, from 1000 to 1999
and from 2000 to 4999 have the most shares in individual priority axes. The bigger
municipalities (from 10 000 inhabitants) dominate in priority axis 5 intended for private
companies.

Fig. 2: Share of approved projects in the priority axes according to the size
categories of municipalities, OPE 2007 - 2013
Source: Own design and calculation based on data from MoE, 2014

The following figure (fig. 3) depicts the share of the approved projects in the size
categories of municipalities according the project status. The situation with the projects
status endangers the financial help from the OPE. Only very small quantity of projects funded
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from OPE is finally closed and only about 20 % of the projects have the expenditures
certified. The most of the projects are only approved for funding or in implementation
(together more than 63 % of all projects). These shares are relatively similar in all municipal
size categories. The share of the projects approved for funding and in implementation is
more significant in smaller municipalities and in the municipalities with over
100 000 inhabitants. The projects in all size categories may not fulfil the rule n+2/n+3 and
their commitment may be automatically cancelled.

Fig. 3: Share of approved projects in thesize categories of municipalities
accordingto project status, OPE 2007 – 2013
Source: Own design and calculation based on data from MoE, 2014

The figure 4 depicts a total amount of the subsidies in the municipalities and the average
subsidies on municipality and project according to the size categories of the municipalities.

Fig. 4:Total and average amount of subsidies in size categories of municipalities,
OPE 2007 - 2013
Source: Own design and calculation based on data from MoE, 2014

First, a total amount of the subsidies grows with the increasing number of inhabitants
and the total amount of subsidies is decreasing from more than 5 000 inhabitants. However,
the amount of the subsidies does not respond to the number of the approved projects
(table 5) in the size categories in the municipalities. The number of the approved projects
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starts to decrease from more than 1 000 inhabitants. The highest amount of subsidies was
received by the municipalities in the size category up 2 000 to 4 999 inhabitants and the
lowest subsidies were received by the municipalities with less than 199 inhabitants. Average
subsidy on a municipality and average subsidy on project is increasing with the size of the
municipalities. Only the average subsidy on a project is slightly lower in the municipalities
with more than 100 000 inhabitants. Therefore, there is a continual relation between the size
of a municipality and the average values of the use of the financial resources from the
European Funds.
On the other hand, the average subsidy per inhabitant is decreasing with the size
of municipalities (fig. 5). Although the small municipalities are not so successful in the use
of the financial resources from OPE in the terms of the number of the projects and the
amount of the subsidies, the average subsidy per inhabitant is the highest in these size
categories of municipalities.

Fig. 5:Total and average subsidy per inhabitant in size categories of
municipalities, OPE 2007 – 2013
Source: Own design and calculation based on data from MoE, 2014 and CSZO, 2013

The following figure (fig. 6) represents the number of the approved projects and the
beneficiaries of these projects in the size categories of the municipalities with the relation to
the average number of the approved projects per beneficiary.
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Fig. 6:Number of projects and municipalities, average number of projects per
municipality in size categories of municipalities, OPE 2007 - 2013
Source: Own design and calculation based on data from MoE, 2014

Regarding that the number of the approved projects and the number of the beneficiaries
is following the same trend, the average number of the projects per municipality is increasing
with the size of the municipalities. The average number of the projects in the smaller
municipalities is 1 - 2 projects on one municipality and it is more than 10 projects
per municipality in the bigger ones.

Conclusion:
With regard to the fact that Czech municipalities represent almost 67 % of all approved
projects and almost 50 % of a total subsidies in the Operational Program Environment, the
objective of this article was to find out if there is a relationship between the size of the
municipality and the ability to use the public resources from the OPE. The analysis shows
that the share of the smaller municipalities with an approved project is not so significant (only
40 % of the municipalities with less than 1000 inhabitants – 77 % of all municipalities have
minimum one approved project), but more than 1/3 of the projects were approved for the
municipalities with less than 1000 inhabitants. Lower project activity in the small
municipalities is mainly caused by insufficient personal and financial capacities. On the other
hand, we can see the effort of the municipal authorities also in the smaller municipalities in
the Czech Republic. Although the continual relation between the size of municipality and the
total amount of projects and subsidies was not confirmed, there is a relation between the size
of a municipality and the average values of the use of the financial resources from the OPE.
The problem remains in the state of the projects, because most of the projects are only
approved for funding or in implementation (together more than 63 % of all projects) and
therefore may not fulfil the rule n+2/n+3, their commitment may be automatically cancelled.
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Vývoj nabídky řepky olejné v rámci regionů ČR
Development of the supply of canola from the perspective
of the regions in the Czech Republic
Vojtěch Tamáš, Lenka Vacková – Veselá

Abstrakt:
Řepka olejná patří k hospodářsky nejstarším a nejrozšířenějším plodinám v ČR.
V současnosti tak nachází řepka olejná využití v potravinářství, krmivářství a oleochemii.
Pěstování řepky olejné je pro zemědělské výrobce v ČR výhodné. S tím souvisí významný
nárůst v pěstování řepky, který reaguje na zvyšující se poptávku na trhu. Tento článek je
blíže zaměřen právě na zachycení změn v rámci rostlinné výroby, konkrétně na vývoj
vybraných faktorů v rámci komoditní vertikály řepky olejné s bližším důrazem na regionální
vývoj nabídkové strany této komoditní vertikály.

Klíčová slova
Agrobyznys, hektarové výnosy, řepka olejná, sklizňové plochy, osevní plochy

Abstract:
Canola is one of the oldest and most widespread economic crops in the Czech Republic.
Currently is canola used in food and feed and oleochemistry. Cultivation of canola for
agricultural producers in the Czech Republic is very advantageous. This is related to
a significant increase in canola cultivation, which responds to increasing market demand.
This article is further focused to capturing changes in the context of plant production, namely
the development of selected factors within the commodity chain of canola, with a closer focus
on the regional development of the supply side of given commodity chain.

Key words:
Agribusiness, harvest area, canola, sowing area, yields

Úvod
Řepka olejná patří k hospodářsky nejstarším a nejrozšířenějším plodinám v ČR. Na
počátku 80. let minulého století došlo u řepky olejné k šlechtitelským pokrokům, následně
k rychlému a komplexnímu přechodu pěstování nových odrůd, které vytvořily prostor pro
nový surovinový zdroj s širokým uplatněním a ve vysoké kvalitě získané suroviny.
V současnosti tak nachází řepka olejná využití v potravinářství, krmivářství a oleochemii.
Řepka olejná patří k nejvýznamnějším exportním komoditám ČR, nejvýznamnějšími
vývozními komoditami jsou řepkový olej, semeno řepky, řepkové pokrutiny a šroty. Pěstování
řepky olejné je pro zemědělské výrobce v ČR výhodné. Náklady na pěstování řepky olejné
sice v posledních letech mírně rostly, ale dosahovaný průměrný hektarový výnos a příznivé
CZV tyto náklady značně převýšily, řepku olejnou lze tedy označit za rentabilní plodinu.
S tím souvisí významný nárůst v pěstování řepky, který reaguje na zvyšující se poptávku
na trhu. Veškeré sklizené řepkové semeno nachází uplatnění na domácích příp.
zahraničních trzích. Významná je zejména podpora produkce metylesteru řepkového oleje
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(dále jen MĚRO), který se přidává do bionafty. Velkou roli hrají změny ve spotřebě –
nahrazování živočišných tuků rostlinnými a také hraje roli zvyšující se oblíbenost
přimíchávání vysoce hodnotného řepkového šrotu do krmiv. Ve vývoji produkce řepky olejné
jsou patrné významné výkyvy, způsobené změnami CZV příp. nepříznivými klimatickými
podmínkami (povodně, sucha apod.), jež se odrážejí ve snižování produkčních ploch
v daném marketingovém roce. Od 1. 9. 2007 je v České republice nově zavedeno pravidlo
povinnosti přimíchání biosložek do pohonných hmot. Tento jev se projevil výrazným
nárůstem výroby MĚRO a tím i zvýšenou poptávkou po řepkovém semeni. V důsledku
očekávaného růstu odbytu řepkového semene došlo k nárůstu osevních ploch
(v marketingovém roce 2007/2008: 337, 6 tis. ha), což se projevilo ve zvýšení celkové
produkce řepky. Řepka olejná dokumentuje i objem tržeb, které její prodej přináší pěstitelům
v ČR, ze sklizně roku 2012 to lze kvalifikovaně odhadnout na 13,15 miliardy Kč a ze sklizně
roku 2013 dokonce na 14,4 miliardy Kč.

Cíl a metodika
Cílem příspěvku je charakterizovat širší souvislosti současných změn v nabídce řepky
olejné na úrovni zemědělských výrobců v ČR.
Metodicky je analýza zaměřena na charakteristiku vývoje produkce a osevních ploch
řepky olejné v ČR. Dále je provedena komparace vývoje osevních a sklizňových ploch mezi
jednotlivými kraji ČR v letech 2003, 2005, 2007, 2010 (2013, 2014). Nejvýznamnější region
z hlediska objemu produkce, sklizňových i osevních ploch je blíže zkoumán, prostřednictvím
dekompozice na jednotlivé okresy. Tyto změny jsou demonstrovány prostřednictvím
kartogramu, vývoj je zachycen v letech 2005, 2007 a 2010.
Analýzy jsou založeny na výsledcích zpracování dat CŠÚ, ÚZEI o vývoji sledovaných
ukazatelů, Situační a výhledové zprávy olejniny a odborných časopisů zaměřených na
sledovanou tématiku.

Výsledky a diskuse
Rostlinná výroba v rámci vývoje rozměru českého zemědělství
Z hlediska objemu produkce lze vývoj rozměru českého zemědělství dokumentovat na
základě údajů o vývoji hrubé zemědělské produkce (HZP) celkem ve stálých cenách roku
1989 a v podrobnějším porovnání vývoje hrubé rostlinné a hrubé živočišné produkce ve
stálých a běžných cenách od roku 1990. Podle Bečvářové (2005) lze z této komparace
v časové řadě odvozovat i směr a dopady základních přístupů vládní politiky a jejich vývoj,
a to od první poloviny devadesátých let s výraznou liberalizací přes přípravu podmínek pro
vyjednávání o budoucí pozici českého zemědělství v rámci společného trhu EU
v předvstupním období (1998 – 2003), až po hodnocení účinnosti plné implementace SZP od
roku 2004. Porovnání vývoje hrubé zemědělské produkce u základních odvětví zemědělství
ve stálých cenách umožňuje kromě posouzení vývoje objemu výroby rámcově hodnotit i vlivy
vývoje cen zemědělských výrobců.
Pro vývoj v rostlinné produkci jsou sice typické silnější výkyvy běžných cen, které se na
celkovém výstupu odvětví v běžných cenách promítají dokonce výrazněji než změny resp.
výkyvy samotného objemu produkce. První výraznější růst cen rostlinných komodit byl
v letech 1995 – 1996. K dalšímu pozitivnímu výkyvu, již výrazně ovlivněnému vývojem na
světovém trhu, dochází až v závěru roku 2007, s následujícím dalším poklesem a opětovným
oživením. Z hlediska hodnocení vlivu vstupu ČR do EU uvedená komparace potvrzuje, že
vstup do EU v roce 2004 se v růstu cen zemědělských výrobců u rostlinných komodit obecně
v podstatě neprojevil. K zásadním změnám však dochází v komoditní struktuře
a v proporcích hlavních odvětví zemědělské výroby na celém území ČR. Tento článek je
blíže zaměřen právě na změny v rámci rostlinné výroby. Tyto změny jsou demonstrovány na
vývoji vybraných faktorů v rámci komoditní vertikály řepky olejné s bližším důrazem na
regionální vývoj v rámci nabídkové strany této komoditní vertikály.
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Vývoj osevních ploch řepky olejné v ČR
Strukturálně došlo v ČR zejména k následujícím změnám v užití orné půdy: na zhruba
stejné úrovni zůstávají plochy obilovin (s menšími výkyvy v desítkách tisíc hektarů),
s tendencí trvalejšího růstu v posledních letech. Významný pokles byl zaznamenán u ploch
okopanin (nejen cukrovky, ale i brambor). K výrazným nárůstům osevních ploch došlo
u olejnin, zejména u řepky.
Objem produkce řepky se ve srovnání s rokem 1990 téměř ztrojnásobil, naopak
významně se snížily plochy pícnin na orné půdě. Základní změny ve struktuře rostlinné
výroby po roce 1990 lze dokumentovat porovnáním struktury osevních ploch v letech 1993
a 2014 viz graf 1.

Graf 1: Porovnání struktury osevních ploch v % obhospodařované orné půdy
letech 1993 a 2014
Zdroj: ČSÚ (2014)

Následující graf 2 dokumentuje vývoj osevních ploch v ČR od roku 1920 včetně
vymezení podílu objemu osevních ploch řepky. V roce 1920 tvořily osevní plochy řepky
necelých 6 tis. ha. Po druhé světové válce (z válečného období nejsou dostupná statistická
data), dosahovala plocha řepky přes 30 tis. ha. Po roce 1980 došlo během deseti let u této
komodity k zvýšení výměry z původních 60 tis. ha na 105 tis. ha (v roce 1990). Zatím
největší plochu této komodity lze na níže uvedeném grafu 2 sledovat v roce 2013. V roce
2013 byla řepka pěstována na rozloze 419 tis. ha. V roce 2014 došlo k mírnému poklesu
plochy řepky na orné půdě (na 390 tis. ha).

Graf 2: Vývoj osevních ploch v ČR (v tis. ha) v období 1920 – 2014 (*do roku 1993
vč. řepice)
Zdroj: ČSÚ (2014)

Řepka ozimá je rozhodujícím olejninou v ČR z hlediska objemu produkce i velikosti
osevních ploch. V posledních třech letech se stala po ozimé pšenici druhou nejvýznamnější
plodinou na orné půdě. S tím souvisí i velmi intenzivní obměna sortimentu registrovaných
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odrůd této olejniny. Každoročně je registrována řada nových odrůd řepky olejky ozimé
a nabídka se tak stále rozšiřuje o odrůdy vyznačující se vyšší výkonností, příznivějšími
agrotechnickými a často také kvalitativními vlastnostmi. V minulých letech dosahovaly tři
hlavní odrůdy 50 – 75% podílu na trhu. V současné době jsou však stále výrazněji
nahrazovány novějšími a výkonnějšími odrůdami. Zřejmý je také posun k diverzifikaci
odrůdové skladby, která se stává stále pestřejší. Seznamy registrovaných odrůd
z posledních let uvádějí desítky odrůd liniových či hybridních typů řepky ozimé. Nejčastějším
směrem šlechtění jsou změny zaměřené na zastoupení mastných kyselin.
Mezikrajské srovnání vývoje osevních ploch a sklizně řepky
Z mezikrajského srovnání vývoje osevních ploch řepky a řepice je dlouhodobě zřejmá
nejsilnější pozice Středočeského kraje, kde se nacházejí největší osevní plochy (viz graf 3).
V roce 2010 zabírala řepka v tomto regionu 75 335 ha orné půdy, tedy asi 20 %
z celkové plochy řepky na orné půdě v ČR (367 690 ha).
Dle ČSÚ (2014) se na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci 2014
předpokládá celková úroda řepky v České republice ve výši 1 452 tis. tun, tzn. o 9 tis. tun
vyšší než loni (+0,6 %). Předpokládaný hektarový výnos 3,73 tun (+8,1 % meziročně) je
nejvyšší v historii a zcela kompenzuje pokles výměry osevní plochy, která se proti loňskému
roku snížila na 389 tis. ha.

.
Graf 3: Osevní plochy řepky a řepice na orné půdě v jednotlivých krajích ČR (v tis.
ha)
Zdroj: ČSÚ (2014)

Středočeský kraj má rovněž nejsilnější pozici i z hlediska sklizně řepky (viz graf 4), což je
zřejmé rovněž z dlouhodobého vývoje. V roce 2013 bylo ve Středočeském kraji sklizeno
309 465 t. Téměř s polovičním objemem sklizně (152 872 t) je druhým v pořadí Jihočeský
kraj. Nejnižší objemy sklizně řepky jsou kromě hlavního města Prahy zaznamenávány
v Karlovarském a Libereckém kraji.
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Graf 4: Sklizeň řepky v jednotlivých krajích ČR ve vybraných letech (v tis. t)
Zdroj: ČSÚ (2014)

V rámci bližší analýzy Středočeského kraje jako nejvýznamnějšího regionu z hlediska
pěstování řepky olejné byly identifikovány oblasti (konkrétně okresy) dle velikosti osevních
ploch. Vývoj intenzity pěstování řepky a řepice v jednotlivých okresech Středočeského kraje
je demonstrován na obr. 1. V rámci Středočeského kraje jsou významně zastoupeny
zpracovatelské kapacity, producenti v tomto kraji rovněž profitují z hlediska blízkosti
k spotřebitelským centrům.

Obr. 1: Plochy řepky a řepice na orné půdě v okresech Středočeského kraje
v letech 2005, 2007 a 2010 (v ha)
Zdroj: ČSÚ (2014)
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Z obr 1 je zřejmá největší intenzita pěstování řepky a řepice v okresech Benešov, Kutná
Hora a Příbram. Mezi významné okresy lze rovněž zařadit Mladou Boleslav a Rakovník.
Z vývoje v letech 2005, 2007 a 2010 je patrné, že téměř ve všech okresech Středočeského
kraje došlo k významnému nárůstu intenzity pěstování řepky a řepice.

Závěr
Řepka olejná patří k nejvýznamnějším exportním komoditám ČR, nejvýznamnějšími
vývozními komoditami jsou řepkový olej, semeno řepky, řepkové pokrutiny a šroty. Pěstování
řepky olejné je pro zemědělské výrobce v ČR výhodné. S tím souvisí významný nárůst
v pěstování řepky, který reaguje rovněž na zvyšující se poptávku na trhu. V ČR dochází
dlouhodobě k zásadním změnám v komoditní struktuře a v proporcích hlavních odvětví
zemědělské výroby. Tyto změny jsou patrné jak ve struktuře rostlinné, tak i živočišné výroby.
Zatím co obiloviny jsou pěstovány na zhruba stejné výměře, k významnému poklesu došlo
u okopanin. V rámci sledované komodity řepky je zaznamenán dlouhodobý nárůst objemu
osevních ploch i zvyšování její produkce. V minulosti dosahovaly tři hlavní odrůdy
většinového podílu na trhu. Nyní jsou stále výrazněji původní odrůdy nahrazovány novějšími
a výkonnějšími. Zřejmý je tedy posun k diverzifikaci odrůdové skladby, která se stává stále
pestřejší. Z mezikrajského srovnání vývoje osevních ploch řepky a řepice je dlouhodobě
zřejmá nejsilnější pozice Středočeského kraje, kde se nacházejí největší osevní i sklizňové
plochy. Producenti ve Středočeském kraji profitují jak z blízkosti ke spotřebitelským centrům,
tak z hlediska zastoupení zpracovatelských kapacit. Největší intenzita pěstování řepky
a řepice byla zaznamenána v okresech Benešov, Kutná Hora a Příbram.

Poděkování
Tento článek byl vypracován v rámci aplikovaného výzkumu řešeného na základě
interního grantového projektu FRRMS MENDELU, IGA č. 12/2014 s názvem: „Předpoklady
vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve
fázi zpracování“.
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Ochrana práv minorit v Evropské unii:
Vzestup antisemitismu po roce 2000
The Protection of Minority rights in European Union:
The Growth of anti-Semitism since 2000
Eva Taterová

Abstrakt:
Otázka ochrany minoritních skupin vždy měla značný význam pro společenský vývoj
v daném státě nebo regionu. V současné době je možné v mnoha zemích Evropské unie
pozorovat poměrně radikální vzestup antisemitismu a dalších extrémistických hnutí, což
mimo jiné potvrdily výsledky voleb do Evropského parlamentu v červnu 2014.
I když se po skončení 2. světové války – zejména s ohledem na tragédii Holocaustu
a následné soudní procesy s nacistickými zločinci v Norimberku a v Tokiu – zdálo, že
antisemitismus již v Evropě nemá místo, realita je odlišná. Cílem tohoto příspěvku je
představit vybrané případy a na jejich bázi nastínit aktuální trendy. Zvláštní pozornost bude
věnována případových studiím Francie a České republiky.

Klíčová slova:
minority, antisemitismus, Evropská unie, Francie, Česká republika

Abstract:
The issue of minority rights has always had a significant impact on the society in a concrete
country or in a concrete region. Presently, it is possible to observe a rapid growth of antiSemitism and other extreme movements in many member countries of European Union.
This trend was confirmed by the results of European Parliament election in June 2014.
After the end of World War 2 with regards to the tragedy of Holocaust and the trials with Nazi
criminals in Nuremberg and Tokyo, it seemed that anti-Semitism had been eradicated from
Europe. Unfortunately, as we can see today the reality is rather different. This article aims to
introduce some selected cases, and by using these cases to outline to contemporary trends.
Special attention shall be headed to the case studies of France and the Czech Republic.

Key words:
minorities, anti-Semitism, European Union, France, Czech Republic
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Úvod:
Volby do Evropského parlamentu, které proběhly 23. a 24. května 2014, přinesly řadu
zajímavých trendů. Jedním z často uváděných výstupů těchto voleb je vzestup radikálních
pravicových stran. Mimo jiné je tyto výsledky možné interpretovat jako potvrzení některých
fenoménů, které se v současnosti objevují v mnoha evropských státech. V květnu
2014 vyvolala diskuzi o nárůstu antisemitismu zpráva ohledně útoku na židovské muzeum
v Bruselu, při kterém zahynuli čtyři lidé (Guardian, 2014). Rozhodně se však nejedná
o jediný případ kriminálního činu s antisemitským pozadím, který se v horizontu několika
posledních let v Evropě objevuje.
Antisemitismus neboli nenávist či předpojatost vůči příslušníkům židovského národa má
v Evropě dlouhou tradici. Jeho projevy lze vysledovat již v období antiky, antisemitismus pak
dále sílil v období středověku, kdy Židé čelili celé řadě omezení. S rozvojem osvícenství
a důrazem na racionalitu a rozum se sice objevila větší míra tolerance vůči Židům, přesto
však ve většině evropských států přetrvala řada předsudků, podezřívavosti a v horším
případě i přímo nenávisti vůči židovskému národu (více viz Messadié, 2000). Nepřátelské
postoje vůči Židům vyvrcholily během holocaustu, kdy masovému vyhlazování padlo za oběť
více než šest miliónů Židů. I když se po skončení 2. světové války – právě s ohledem na
tragédii holocaustu a následné soudní procesy s nacistickými zločinci v Norimberku a v Tokiu
– zdálo, že antisemitismus již v Evropě nemá místo, realita je odlišná.
V tomto kontextu je nicméně nutné rozlišovat mezi dvěma základními termíny, a to
antisemitismem a antisionismem. Zatímco antisemitismus je ve stručnosti možné definovat
jako nenávist či předpojatost vůči všem Židům bez rozdílu, antisionismus je možné
charakterizovat jako opozici vůči sionismu 1. Zatímco antisionismus respektive kritika nově
vzniklého Státu Izrael byla v západní Evropě po 2. světové válce poměrně obvyklým jevem,
antisemitismus byl chápán jako společensky nepřípustný fenomén. Postoje vůči Židům se
v zemích, kde vládnul komunistický režim, vyvíjely odlišným způsobem, kdy se za určitých
okolností používala i karta antisemitismu 2 za účelem posílení podpory a legitimity režimu. Po
přechodu k demokracii po skončení studené války se pro většinu těchto zemí alespoň
z hlediska platné legislativy stal antisemitismus nepřijatelným a dokonce kriminálním činem.
V realitě se nicméně objevuje problém spjatý s tím, co přesně spadá to kategorie činů
s antisemitským pozadím, a jaké z těchto činů lze trestně stíhat. Ve Výročních zprávách
o projevech antisemitismu, které každoročně vydává Fórum proti antisemitismu a Střediskem
bezpečnosti Židovské obce v Praze, se uvádí následující kategorie projevů antisemitismu:
útoky na člověka, ničení majetku, židovských hřbitovů a památníků, vyhrožování (ústní,
písemné i telefonické), obtěžující chování, demonstrace a koncerty, antisemitské texty
a vyobrazení (literatura, média, internet), a latentní antisemitismus (Židovská obec v Praze,
2013).
Evropská unie jako jednu ze svých zásad deklaruje toleranci a vstřícnost vůči všem
obyvatelům členských zemí bez ohledu na národnost, náboženské vyznání, pohlaví atd.
Jedním z oficiálních hesel Evropské unie je ostatně známé „Jednotná v rozmanitosti“
(Euroskop, 2014), které evokuje, že rozdílnost nemá být vnímána jako negativní aspekt.
Ochrana menšin je pak explicitně uvedena v některých klíčových dokumentech evropské
integrace jako například ve Smlouvě o založení Evropského společenství (tzv. Římská
smlouva z roku 1957) a Smlouvě o Evropské unii (tzv. Maastrichtská smlouva z roku 1992).
Na úrovni jednotlivých členských států se nicméně na tomto poli objevuje celá řada problémů
– tento článek se konkrétně zaměří na reálie Francie a České republiky v období od roku
2000 do současnosti.
1

Termín sionismus se používá pro označení židovského nacionalismu.

2

V případě komunistického Československa se jednalo například o známý proces s Rudolfem Slánským a jeho
spolupracovníky v letech 1951-1952. Židovský původ byl zdůrazňován i u Lva Trockého, poté co upadl v nemilost
v Sovětském svazu.
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Cíle a metodika
Cílem tohoto textu je představit vzestup fenoménu antisemitismu ve Francii a České
republice od roku 2000 do roku 2014, a posléze porovnat podobu a dynamiku těchto trendů
v jednotlivých zemích.
Z hlediska metodologického ukotvení práce lze tuto studii vnímat jako úvodní
a přehledovou, přičemž cílem je především důkladná deskripce diskutované problematiky.
Jako nosný přístup pro tuto studii bude použita analýza dostupných primárních
a sekundárních zdrojů. Jedná se tedy o explanační typ výzkumu. Za účelem evaluace
a diskuze získaných dat bude využita komparativní metoda, na jejíž bázi budou porovnány
jednotlivé případové studie. Vzhledem k tomu, že se jedná o komparaci malého množství
případů, nelze očekávat možnost zobecnění dosažených výsledků. Je ale možné dosáhnout
hlubokého porozumění dané problematice a získat data, která mohou být následně využita
pro účely dalšího navazujícího výzkumu (Gerring, 2007: 41-42).

Výsledky
Při analýze vývoje fenoménu antisemitismu v konkrétní zemi je vždy nutné vzít do úvahy
nejen vnitropolitické a společenské dění, ale i aktuální situaci na Blízkém východě. Obecně
platí, že se obvykle objevuje závislost mezi politickou krizí na Blízkém východě, na které
Izrael nějakým způsobem aktivně participuje, a vzestupem antisemitismus a antisionismu.
Pro účely další analýzy je tedy nutné alespoň ve stručnosti představit vývoj dění na Blízkém
východě v souvislosti s Izraelem v letech 2000-2014.
Politický vývoj v Izraeli po roce 2000 byl ve znamení eskalace bezpečnostní situace.
Dekáda naděje, jak je někdy období mírového procesu 90. let nazýváno, skončila fiaskem
mírových vyjednávání mezi Izraelem a zástupci Palestinců na summitu v Camp David v roce
2000. Nejdůležitější událostí roku 2000 bylo významné zhoršení bezpečnostní situace
v Izraeli v souvislosti se začátkem 2. Intifády, kdy při sebevražedných atentátech přišlo
o život velké množství civilistů (Čejka, 2005: 215). Dalším významným ozbrojeným
konfliktem byla tzv. Letní válka Izraele proti Hizballáhu v roce 2006, která neskončila
jednoznačným vítězstvím ani pro jednu ze zúčastněných stran. S ohledem na konflikt mezi
Palestinci a Izraelem je dále nutné zmínit vojenskou operaci Lité olovo z přelomu let 2008
a 2009. Izrael zdůvodňoval nutnost zahájit rozsáhlou vojenskou operaci tím, že území jižního
Izraele neustále čelí nebezpečí raketových útoků. Faktem je, že z Hamásem ovládané Gazy
opakovaně docházelo k ohrožování izraelských cílů, civilisty nevyjímaje. Izraelská reakce
v podobě rozsáhlé vojenské ofenzivy však byla většinou světa hodnocena jako neadekvátní
– faktem, za který byl Izrael často kritizován, je velké množství palestinských civilistů, kteří
během operace Lité olovo přišli o život (Taterová, 2013).
Případová studie Francie
Francouzské postoje vůči Židům v průběhu 20. století prošly řadou proměn.
Nejznámější moderní francouzskou aférou spjatou s Židy je nepochybně případ Alfreda
Dreyfuse, který byl roku 1894 neprávem odsouzen za velezradu, aby o několik let později
bylo jeho jméno opět očištěno. Během soudního procesu byl silně akcentován Dreyfusův
židovský původ, ve Francii v té době docházelo k řadě nepokojů a demonstrací, při kterých
byla provolávána proti-židovská hesla.
Status Židů ve Francii se zlepšil během 1. světové války, kdy řada z nich aktivně
participovala v bojích v řadách francouzské armády. V roce 1936 dokonce politik židovského
původu León Blom stal na období jednoho roku francouzským premiérem. Po zahájení
německé okupace Francie roku 1940 pochopitelně došlo ke značnému zhoršení postavení
Židů v důsledku aplikace Norimberských zákonů, antisemitismus byl nejsilnější na území
spravovaných vichystickou vládou. V koncentračních táborech během 2. světové války
zemřelo více než 75 000 francouzských Židů. Současně je ale nutné zdůraznit, že téměř
75% francouzských Židů se před deportací podařilo zachránit v mnoha případech díky
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obětavosti svých spoluobčanů. Na základě zdokumentovaných příběhů zachráněných Židů
je Francie třetí zemí na světě v počtu tzv. Spravedlivých mezi národy 3 (Yad Vashem, 2014).
Zlomovým okamžikem židovské historie bylo vyhlášení nezávislosti Státu Izrael.
V obecné rovině je ale možné hovořit o tom, že většinová společnost zastávala vůči Izraeli
od počátku jeho vzniku v roce 1948 poměrně kritické postoje. I když politická elita byla
zpočátku ochotná s Izraelem kooperovat, jak se ukázalo během vojenské a diplomatické
spolupráce při Suezské krizi v roce 1956, postupem času převládla snaha reagovat na
veřejné mínění, které zejména po zveřejnění informací ohledně izraelského jaderného
programu na počátku 60. let a kontroverzní preemptivní útok vůči egyptským, jordánským
a syrským cílům během Šestidenní války v roce 1967. Tyto události jsou obvykle uváděny
jako hlavní důvody toho, proč bylo od 60. let 20. století možné pozorovat odklon řady
západoevropských států od Izraele. Jako další argument se obvykle uvádí snaha evropských
států vyvažovat pro-izraelské postoje USA. Současně je ale nutné zmínit i zvýšenou imigraci
Židů v kontextu arabsko-izraelských válek zpět do Francie. Jednalo se zejména o Židy
z Alžírska, Maroka a Tuniska. I to je důvodem, proč se v současné době nachází ve Francii
třetí největší židovská komunita v Evropě (Jewish Virtual Library, 2012a).
V případě Francie je ale nutné zmínit i početnou muslimskou komunitu. Současné
odhady hovoří o tom, že muslimové tvoří ve Francii 5-10% populace (CIA World Factbook).
Není samozřejmě možné generalizovat, ale obecně je možné říci, že většina muslimů
nejenže neschvaluje řadu kroků izraelské zahraniční politiky, ale v arabsko-izraelském
konfliktu vyjadřují podporu Palestincům. Tyto postoje se pochopitelně odráží i ve vnímání
židovského národa obecně. Stejně jako v jiných zemích se i ve Francii objevuje jednoznačná
vazba mezi konkrétními událostmi v arabsko-izraelském konfliktu a vzestupem či poklesem
množství činů s antisemitským podtextem 4. Trendy ve vybraných zemích Evropy, včetně
Francie, s ohledem na antisemitské činy zobrazuje následující graf.

Graf 1: Antisemitské útoky ve vybraných evropských zemích v letech 2002-2012
Zdroj: BBC 2014

3

Tento termín se používá pro označení osob nežidovského původu, které přispěly k záchraně životů Židů během
holocaustu. V současné době (září 2014) byl tento titul udělen celkem 25 271 lidem.
4

Někteří autoři jako například Michel Gurnfinkiel hovoří o fenoménu tzv. přenesení arabsko-izraelského konfliktu
do Evropy.
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Důvodem, proč bylo možné zaznamenat zvýšený počet antisemitských projevů na
počátku roku 2000, souvisí s vypuknutím druhé intifády 5 v Izraeli a na Izraelem ovládaných
palestinských územích. Ve Francii byly v té době zaznamenány útoky na židovské hřbitovy,
synagogy a další židovské instituce (Bell, 2009). V roce 2006 došlo k únosu a následnému
mučení francouzského občana židovského původu Ilana Halimiho, které skončilo smrtí
uneseného. Za tento případ byla zodpovědná skupina známá pod označením Gang des
barbares, jednotliví členové byli posléze odsouzeni k dlouholetým trestům odnětí svobody
(Ibid).
Jako problematické bylo některými skupinami v rámci francouzské společnosti vnímáno
zvolení Nicolase Sarkozyho do funkce francouzského prezidenta v roce 2007, kdy byl
zdůrazňován Sarkozyho částečně židovský původ. Je otázka, do jaké míry tento faktor mohl
mít vliv na formulaci francouzské zahraniční politiky během Sarkozyho mandátu, ale faktem
zůstává, že Sarkozy usilovat o vylepšení vzájemných vztahů s Izraelem. Současně je ale
nutné zdůraznit, že Sarkozy přikládal významnou prioritu celému středomořskému regionu,
jak se jednoznačně projevovalo i v jeho aktivitách na půdě Evropské unie 6 (Union for the
Mediterranean, 2014).
K velkému nárůstu projevů antisemitismu ve Francii došlo v návaznosti na události
izraelské invaze do Gazy na přelomu let 2008 a 2009. Podle výroční zprávy o antisemitismu
ve Francii bylo v roce 2009 zaznamenáno 832 antisemitských činů, což v porovnání
s předchozími roky představuje téměř čtyřnásobný nárůst 7. Pozitivní nicméně je, že v tomto
období nedošlo v důsledku antisemitismu k fyzickým útokům na člověka, které by skončily
smrtí napadeného.
V březnu 2012 však došlo k útoku na židovskou školu Ozah Hatourah v Toulouse, při
které zahynul místní rabín a tři školáci. Za útok byl zodpovědný francouzský občan
alžírského původu Mohammed Merah. Merah byl zastřelen při následném policejním zásahu
(Pelletier, 2014). Při zpětné reflexi tohoto útoku ve společnosti se opět začala intenzivně
diskutovat problematika vzestupu antisemitismu ve Francii. Řada francouzských Židů na tyto
události reagovala imigrací do Izraele 8, jak podrobně ukazuje následující graf.

Graf 2: Imigrace francouzských Židů do Izraele v období 1948-2012
Zdroj: Jewish Virtual Library 2012b

5

Arabský termín používaný pro označení všelidového povstání.

6

Během francouzského předsednictví v Radě Evropské unie roce 2008 byla založena Unie pro Středomoří.

7

Do statistik z roku 2008 se události v Gaze výrazněji nepromítly vzhledem k tomu, že izraelská operace byla
zahájena 27. prosince 2008.

8

Existují i případy Židů, kteří se na rostoucí antisemitismus ve Francii rozhodli reagovat emigrací do jiných zemí
než Izrael, především do Spojených států amerických. Pro podrobné zmapování těchto případů nicméně chybí
přesné statistiky.
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V současné době mezi francouzskými Židy stále přetrvávají obavy z dalšího nárůstu
antisemitismu ve Francii. Podle oficiálního vyjádření Zástupce rady židovských institucí ve
Francii zůstává faktem, že: „Antisemitské činy a hrozby se zhoršují každým dnem“
(Economist, 2014).
Jako hlavní problém je vnímána především celospolečenská dimenze tohoto problému,
kdy se antisemitismus neomezuje pouze na muslimskou menšinu. Velmi kriticky byla v tomto
ohledu vnímána zejména veřejná vystoupení oblíbeného komika kamerunského původu
Diedonného M’bala M’bala, která obsahovala řadu antisemitských výroků.
Jako další potenciální hrozba se jeví vzestup extrémních stran, zejména Národní fronty,
která pod vedením Marine Le Penové uspěla v posledních volbách do Evropského
parlamentu. Sama Marine Le Penová se snaží od antisemitismu distancovat, ale její otec
Jean-Maria Le Pen je znám svými velmi kontroverzními výroky. Kromě Národní fronty jsou
z antisemitismu někdy obviňovány i další francouzské politické strany, respektive jejich
jednotliví členové. Konkrétně se jedná například o Levicovou frontu, Nová antikapitalistická
strana a Komunistická unie.
Případová studie České republiky
I když se v současné době židovská populace na území České republiky odhaduje na
necelé čtyři tisíce osob (Jewish Virtual Library, 2012b), historie Židů na českém území je
dlouhá a bohatá na události. Dle dochovaných historických záznamů se první Židé měli na
českém území usídlit již v 10. století. Podobně jako v jiných evropských zemích byla jejich
práva v mnoha ohledech omezená a Židé čelili represím různého typu. Určité
zrovnoprávnění Židů přišlo až s Tolerančním patentem Josefa II. roku 1781, plnoprávné
postavení jim zajistily až změny provedené po revoluci roku 1848. To, že je v české
společnosti přítomen antisemitismus, ukázala známá aféra Žida Leopolda Hilsnera, který byl
roku 1899 obviněn z vraždy křesťanské dívky. Následovala celospolečenská diskuze, kdy
podobně jako v případě Alfreda Dreyfuse ve Francii řada lidí odsuzovala Hilsnera na základě
jeho židovského původu (více viz Černý, 1968).
Během období první Československé republiky (1918-1938) bylo postavení Židů v rámci
společnosti v zásadě nejlepší v dosavadní historii. Židé byli nejenže tolerováni, ale dokonce
jim bylo umožněno se oficiálně přihlásit k židovské národnosti. Na politické úrovni je
reprezentovala Židovská strana, která měla v některých volebních obdobích v parlamentu
své zástupce. Velmi úspěšným politikem židovského původu byl Ludwig Czech, který
opakovaně zastával v československé vládě různé ministerské posty. Situace se
pochopitelně dramaticky změnila po rozpadu Československa v roce 1938, respektive
v březnu 1939, kdy se zbývající části Československa dostaly formou protektorátu pod
přímou správu nacistického Německa. Židé žijící na území Protektorátu Čechy a Morava
podléhali rasistickým Norimberským zákonům, řada z nich byla v období 1939-1945
transportována do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Celkový počet českých Židů, kteří
padli za oběť holocaustu, se odhaduje na 75 000 osob.
Po skončení 2. světové války sice byla mezinárodně uznána tragédie holocaustu, ale
přesto i nadále docházelo k příkořím vůči Židům. V případě Československa se jednalo
zejména o konfiskaci židovského majetku, jsou zdokumentované i případy Židů, kteří byli
odsunuti spolu se sudetskými Němci čistě z toho důvodu, že se v období před 2. světovou
válkou přihlásili k německé národnosti. Po nástupu komunistického režimu v únoru 1948 se
zprvu projevy antisemitismu příliš neobjevovaly. Naopak komunistický režim vedl častou
komunikaci s představiteli sionistického hnutí, kdy sionisty aktivně podpořil dodávkami zbraní
během první arabsko-izraelské války. Ze strany československé vlády se však jednalo
v první řadě o pragmatickou politiku spíše než o opravdu přátelské vztahy vůči Izraeli. V roce
1948 nebylo jednoznačné, na jakou stranu se v probíhající studené válce nově vzniklý
židovský stát přikloní. Jeho pozdější pro-západní orientace představovala pro východní blok
jednoznačné zklamání, které mělo dopad i na Židy žijící na území komunistických států.
V Československu je nejznámější kauzou proces s Rudolfem Slánským a jeho třinácti
spolupracovníky z roku 1953, kdy během vyšetřování i soudního jednání byl opakovaně
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zdůrazňován Slánského židovský původ. Diplomatické vztahy mezi Československem
a Izraelem byly po roce 1953 velmi chladné, kdy po událostech Šestidenní války 1967 došlo
k jejich úplnému přerušení. Průlom ve vzájemném antagonismu přinesla až Sametová
revoluce v roce 1989. Přesto po dobu existence Československa ze země emigrovalo do
Izraele 24 468 Židů (Jewish Virtual Library, 2012c).
Československá/česká společnost prošla po 1989 celou řadou proměn. Došlo nejen
tranzici k demokracii a zásadním ekonomickým změnám, ale měnila se i orientace
československé respektive české zahraniční politiky. Pro všechny polistopadové vlády je
typická proizraelská orientace, i když ne vždy má tato podpora oporu ve veřejném mínění.
Jak ukazuje například výzkum zaměřený sympatie Čechů k vybraným zemím uskutečněný
v období 1991-2013, který provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický
Akademie věd ČR (CVVM SOÚ AV ČR), vztah českých občanů vůči Izraeli nelze označit za
bezvýhradně pozitivní. Podle tohoto výzkumu počet sympatizujících Čechů vůči Izraeli
představuje v průměru za jednotlivé roky 20,75%, kdy nejvyšší hodnoty 26% bylo dosaženo
v roce 2001 (CVVM SOÚ AV ČR, 2014a), což je pravděpodobně možné interpretovat
v souvislosti s druhou intifádou, která v Izraeli v té době probíhala. Současně ale z výzkumu
provedených CVVM SOÚ AV ČR vyplývá, že se převážná většina Čechů domnívá, že vztahy
mezi Českou republikou a Izraelem jsou dobré (CVVM SOÚ AV ČR, 2014b).
Po roce 1989 bylo přijato několik zákonů, které odsuzují diskriminaci a jakýkoliv druh
útoků vůči příslušníkům jakýchkoliv rasových, etnických, národnostních, náboženských či
třídních skupin. Zároveň zákon pamatuje i na zákaz projevů sympatií či ospravedlňování
skupin, které něco takového činí (více viz Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). To nicméně
neznamená, že by projevy antisemitismu v české společnosti zcela vymizely. Důležitou roli
stejně jako v případě Francie hrají postoje vůči arabsko-izraelskému konfliktu, respektive
konstantní kritika izraelské politiky čistě z důvodu, protože je izraelská (Taterová, 2014).
Stejně jako v případě Francie, i v České republice existuje vazba mezi vývojem arabskoizraelského konfliktu a počtem projevů antisemitismu. Následující graf ukazuje, jak se vyvíjel
počet činů s antisemitským pozadím v letech 2004 až 2013, kdy určitý nárůst je možné
sledovat v roce 2005, kdy došlo k intenzivně diskutovanému jednostrannému stažení
Izraelců z Pásma Gazy. Další nárůst antisemitských projevů pak přišel v roce 2008, což je
možné přičítat reakcím na izraelskou vojenskou operaci Lité Olovo uskutečněnou v Gaze na
přelomu let 2007 a 2008.

Graf 3: Trend vývoje jednotlivých forem antisemitismu v letech 2004-213
Zdroj: Autorka, na základě Výročních zpráv o projevech antisemitismu v ČR v letech 2004 – 2013
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Další významný zdroj antisemitistických projevů v České republice nesouvisí
s událostmi na Blízkém východě, ale s osobou politika Jana Fischera. Jan Fischer, který
zastával v dočasné úřednické vládě v období květen 2008 - červenec 2009 pozici premiéra
se nikdy netajil svým židovským původem a aktivním vyznáváním judaismu. Jan Fischer se
svou rodinou se v důsledku svého veřejného vystupování stal terčem extrémistů, mimo jiné
ze skupiny White Justice (ČTK, 2009). V roce 2013, kdy Fischer neúspěšně kandidoval na
post českého prezidenta, se pak nenávistné útoky vůči jeho osobě dále prohloubily. Většina
těchto útoků se odehrávala především na internetu, který je v České republice jednoznačně
nejpopulárnější platformou pro šíření antisemitismu.
V České republice po roce 2000 nedošlo k přímému fyzickému útoku na Židy, typickými
projevy antisemitismu jsou útoky na synagogy, židovské hřbitovy a další židovské instituce,
kdy dochází k fyzickému poškození majetku či psaní urážlivých a antisemitských hesel.
Každoročně je zaznamenáno několik takových případů, ne vždy se ale daří dopadnout
pachatele (Taterová, 2014).

Diskuze a závěr:
Informace obsažené v předchozím textu ukázaly, že antisemitismus je v současné
Evropě stále živým fenoménem. Téměř sedmdesát let po tragédii holocaustu, při které
zahynulo více než šest miliónu Židů, se v jednotlivých evropských státech znovu objevují
skupiny, které hlásají své výhrady, popřípadě v horším případě rovnou otevřenou nenávist
vůči židovskému národu. Případové studie Francie a České republiky, kterým byla v tomto
článku věnována pozornost, se sice v mnoha ohledech odlišují, ale přesto zároveň
upozorňují na některé shodné trendy.
Ve Francii je situace ohledně antisemitistických projevů jednoznačně mnohem vážnější.
V porovnání s Českou republikou zde ve sledovaném období došlo k fyzickým útokům na
příslušníky (někdy pouze domnělé) židovského národa. Je nicméně nutné vnímat tyto
události v kontextu konkrétní země. Zatímco ve Francii se nachází největší židovská
komunita v Evropě, počet Židů v České republice představuje necelé čtyři tisíce osob
v desetimiliónovém národě. I tato čísla mohou být důvodem, proč se na příslušníky
židovského národa upírá mnohem větší pozornost než jak tomu v České republice.
Významnou roli dále sehrává i počet muslimů na území sledovaných států. Není
samozřejmě možné generalizovat, ale obecně platí, že většina muslimů má tendenci
v arabsko-izraelském konfliktu stranit Palestincům a na základě toho zaujímat negativní
postoje vůči Židům. To se ostatně projevilo ve Francii při fyzických útocích na příslušníky
židovského národa, kdy agresoři byli většinou právě muslimského vyznání. Zatímco dle
dostupných odhadů ve Francii muslimové tvoří až 20% obyvatelstva, počet muslimů v České
republice se odhaduje maximálně na 0,1% z celkové populace. Navzdory těmto statistikám
není možné antisemitistické trendy v České republice podceňovat. I když po roce
2000 nedošlo k přímým fyzickým útokům na Židy, objevilo se vyhrožování takovými útoky.
Obě sledované země spojuje fakt, že většina antisemitistických projevů se v současné
době odehrává na internetu, kdy jen v málo případech dochází ke stíhání osob, které
antisemitismus šíří. Jak ukazují nedávné případy z jiných částí světa, při správné konstelaci
mohou mít sociální média velkou sílu a potenciál ovlivnit masy. Proto by toto riziko nemělo
být podceňováno a ze strany státní správy obou zemí by mělo docházet k důsledné aplikaci
zákonů zakazujících diskriminaci a šíření extrémistických ideologií.

Řešen v roce 2014 v rámci Interní grantové agentury Fakulty regionálního rozvoje
a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (IGA FRRMS MENDELU)
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Meze a možnosti ekonomické paradiplomacie
Limits and possibilities of economic paradiplomacy
Zuzana Trávníčková, Jana Peterková

Abstrakt:
Přeshraniční a mezinárodní aktivity regionů, stejně jako jejich reprezentace v zahraničí,
představují dnes nedílnou součást agendy jednotlivých regionů a nabývají na intenzitě.
Cílem takových aktivit je v obecné rovině prosazování zájmů regionu v okolním prostředí.
Příspěvek se zabývá vývojem konkrétních cílů paradiplomacie v čase a zejména cíli, kterým
je dnes věnována velká péče a které směřují k zapojení regionu do mezinárodních vztahů
Cílem příspěvku je analyzovat ekonomickou rovinu paradiplomacie, přiblížit a zhodnotit
základní aktéry, nástroje, příležitosti i rizika takových aktivit pro samosprávné subjekty ČR.

Klíčová slova:
diplomacie, paradiplomacie, ekonomická diplomacie, ekonomická paradiplomacie

Abstract:
Transboundary and international activities of regions, as well as their representation abroad,
built an integral part of today´s region´s agenda and their intensity grows.The general aim of
such activities is the enforcement of their interests in relation to other actors. This
contribution deals with the development of objectives of paradiplomacy and focuses on goals
that are directed to involvement of the region into international relations. The contribution
analyses the economic level of paradiplomacy, explains and assess fundamental actors,
instruments, opportunities and threads of such activities for self-government subjects in
Czech Republic.

Key words:
diplomacy, paradiplomacy, economic diplomacy, economic paradiplomacy

Úvod
Diplomacie, kterou v tomto příspěvku vnímáme jako komunikaci mezi státy,
představuje jednu z nejstarších aktivit státu. Její dnešní forma má kořeny v 15. století, kdy
italské městské státy začaly dosavadní ad hoc styky nahrazovat zastoupeními trvalé povahy.
Podobně jako v období antiky řecká města udržovala vzájemné styky a stala se kolébkou
tehdejší diplomatické praxe, byla to právě italská města – Milán, Benátky, Florencie, Janov která organizací svých vzájemných styků začala psát novou kapitolu diplomacie. Stálá
zastoupení se rychle rozšířila z Apeninského poloostrova do celé Evropy.
Mezinárodněpolitické výzvy 19. a zejména 1. poloviny 20. století vedly k drobným
proměnám diplomatické praxe, základní principy fungování diplomacie jimi ale nebyly
výrazně dotčeny. Nesrovnatelně větší dopady na diplomatickou praxi měl prudký rozvoj
multilaterální diplomacie po skončení druhé světové války, kdy mezinárodní organizace
převzaly část agendy do té doby řešené na bilaterální úrovni. A další významný podnět
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představoval komplexní vliv globalizace a s ním související informační rozvoj informačních
technologií.
V tomto textu se zaměřujeme na dva z mnoha dopadů globalizace na diplomacii: Zaprvé
vycházíme z poznatku, že globalizační procesy vedly mimo jiné k tematické specializaci,
resp. roztříštění diplomacie. Vedle klasických zahraničněpolitických otázek se dnes
ministerstva zahraničních věcí ve spolupráci s dalšími úřady zabývají také ekonomickou,
veřejnou, kulturní, bezpečnostní, preventivní, energetickou, environmentální nebo např.
znalostní, vědeckou, resp. vědecko-technickou diplomacií. Setkat se můžeme i s výrazy
honorární, mediální, finanční nebo zdravotní diplomacie, které potvrzují trend specializace
v mezinárodních vztazích. Zadruhé reflektujeme skutečnost, že prosazování zájmů
v zahraničí a vystupování do vztahů se zahraničními aktéry již není výhradní doménou států,
resp. ministerstev zahraničních věcí, ale stále více se do něj zapojují (případně vlastní zájmy
prosazují) i substátní aktéři (regiony) a nadstátní aktéři (Evropská unie). Oba dopady
propojujeme a klademe si otázku, jak se tematická specializace projevuje na úrovni
substátních aktérů. Soustředíme se přitom především na oblast ekonomických zájmů,
ekonomické diplomacie a ekonomické paradiplomacie. Na základě srovnání prezentací
jednotlivých krajů ČR hodnotíme stav a specifika ekonomické paradiplomacie v domácích
podmínkách. V odborné literatuře byla problematika ekonomické paradiplomacie dosud
zkoumána jen velmi omezeně (srov. McMillan, 2010) Přes velkou pozornost věnovanou
ekonomické diplomacii na straně jedné a paradiplomacii na straně druhé nebylo toto
průnikové téma zatím systematicky zpracováno. Pokud jde přímo o ekonomické aspekty
zahraničních vztahů českých regionů, jde o téma dosud nediskutované.

Tematická specializace diplomacie
Institucionální změny diplomacie se projevují v každém státě s jinou dynamikou, protože
jsou zásadně ovlivněny způsobem řízení a organizace věcí veřejných. Celá řada faktorů
(historická zkušenost, kulturní prostředí, státoprávní uspořádání, ekonomická vyspělost
a další) působí na vlády a ministerstva zahraničních věcí při rozhodování, kterou část
agendy budou schopny efektivně zpracovat a kterou pověří jiné (možno i nestátní) instituce.
Např. v oblasti ekonomické diplomacie, kde jsou fungující modely řízení intenzivně
zkoumány, byla identifikována nejméně tři možná institucionální uspořádání: integrovaný
model, kde veškerými kompetencemi disponuje ministerstvo zahraničních věcí, model
duálního řízení, kdy agendu sdílejí dva centrální orgány (např. ministerstva zahraničních věcí
a ministerstvo obchodu) a tzv. model třetí agentury, kdy je vybraná problematika řízena
a prováděna nezávislou specializovanou institucí (Zemanová,2011).
Zatímco institucionální aspekty řeší každý stát nezávisle na ostatních, s novými
mezinárodními tématy a globálními výzvami se musí státy vyrovnávat ve stejném čase, musí
být připraveny na jejich projednávání na úrovni multilaterální úrovni. Každý stát připisuje
jednotlivým problémům a tématům různou prioritu. Výše uvedené příklady specializovaných
diplomacií (znalostní, zdravotní, environmentální, rozvojovou aj.) tedy nenajdeme v každém
státě. Je věcí vlády a přijaté koncepce zahraniční politiky konkrétního státu, zda se v těchto
oblastech bude aktivně angažovat, nebo jen bude držet krok s mezinárodním
společenstvím(srov. Duláková, Drulák, 2007).
Kromě tradiční „politické“ diplomacie ovšem existuje několik nových oblastí, v nichž má
potřebu se angažovat většina fungujících států. Jde o ekonomickou, veřejnou a kulturní
diplomacii. Všechna tři odvětví se zformovala a získala svou nezávislost v důsledku
globalizace. Veřejná diplomacie je zaměřena na budování a posilování pozitivní pověsti
země v zahraničí. Snaží se představit hodnoty, které jsou dané společnosti vlastní nebo pro
ni jsou důležité a zároveň jsou příznivě přijímány zahraniční veřejností. Důležitým aspektem
je pravdivá komunikace, která staví na realitě. Pro pozitivní vyznění veškerých snah je velmi
důležitá efektivní spolupráce jak subjektů státní správy, tak také státní správy a velké
skupiny nestátní aktérů (Peterková, 2008). Zásadním cílem veřejné diplomacie je budování
dlouhodobých přátelských vztahů a vazeb, které ve svém důsledku pomáhají vytvářet státu
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jeho postavení v mezinárodním společenství. Zároveň také spoluvytváří jeho image
a posiluje měkkou moc takového státu. Kulturní diplomacie je spolu s tradiční bilaterální
a multilaterální diplomacií v oblasti kultury (např. dohody o kulturní spolupráci) součástí
zahraniční kulturní politiky. Kulturní diplomacie se podílí na zvyšování měkké moci státu
a podpoře jeho image za použití celé řady nástrojů. Patří sem např. kulturní akce či výměny,
výuka jazyka, zahraniční vysílání nebo školská a vědecká spolupráce. Může přispívat
i k ekonomickým cílům, např. v oblasti kreativních průmyslů (Tomalová, 2008). Ekonomická
diplomacie se rovněž zaměřuje na posílení postavení státu v mezinárodním společenství.
Jejím prvořadým cílem je dosahování pozitivních výsledků v oblasti podpory exportu, přílivu
přímých zahraničních investic, přilákání vhodných technologií, prezentace a komerční využití
úspěchů vědy daného státu a v neposlední řadě i jeho prezentace jako atraktivní turistické
destinace. Nověji jsou pod křídla ekonomické diplomacie řazeny i rozvojová spolupráce
a humanitární pomoc.

Tematická specializace paradiplomacie?
Paradiplomacii je možno definovat mnoha způsoby (srov. Dostál, Kořán, 2013).
V tomto textu vycházíme ze stručného vymezení, které se jeví jako vhodné pro studium
paradiplomacie v domácím i evropském kontextu a podle nějž tento pojem označuje
zahraniční aktivity měst a regionů (Drulák, Königová, Kratochvíl, 2004). Paradiplomacie se
objevuje postupně od 70. let jako reakce na zásadní trendy mezinárodního prostředí
(globalizace, decentralizace, nárůst počtu aktérů a různorodost jejich profilu jako odraz
demokratizaci mezinárodního společenství).Svou roli také bezesporu sehrál rozvoj
komunikačních a informačních prostředků. Postupný nárůst významu a rozsahu
paradiplomacie také souvisí se změnou hierarchické struktury řízení mezinárodních vztahů,
kde se výrazně prosazuje horizontální struktura takových vztahů a vazeb a vytváření sítí.
V národním měřítku souvisí rozvoj paradiplomacie také s přesunem řady kompetencí na
úroveň samosprávných celků.
Vhodné prostředí pro aktivity paradiplomacie představují státy, jejichž vnitřní struktura
daná vývojem přirozeně akceptuje nestátní aktéry, jako jsou Kanada, Belgie či Španělsko.
Své významné místo má paradiplomacie jako téma úzce související s regionálním rozvojem
v prostředí Evropské unie (EU) jako celku, kde v minulosti došlo k významným
decentralizačním přesunům na úrovni státní správy a samosprávy. Regiony, jejich aktivity
i jejich vzájemná spolupráce přes hranice národních států je jedním z důležitých prvků
celého procesu evropské integrace. Důkazem o posilování úlohy regionů svědčí i rostoucí
význam Výboru regionů, jako jednoho z klíčových orgánů EU. I díky vývoji v Unii
zaznamenaly regiony posílení svého postavení i na národní úrovni, což zpětně opět posílilo
jejich ambice aktivně vystupovat i na mezinárodním poli. Zastoupení jednotlivých regionů
v Bruselu jako atribut jejich mezinárodních aktivit ostatně dokládá i česká praxe. Praxe v EU
dokládá i další paralelu mezi tradiční diplomacií a paradiplomacií, a to existenci jejich
bilaterální i multilaterální podoby. Vedle budování bilaterální přeshraniční spolupráce
(zejména v kulturní a vzdělávací oblasti) patří právě zastoupení českých krajů v Bruselu mezi
hlavní formu paradiplomacie vČeské republice (ČR).
Pokud jde o tematizování na úrovni paradiplomacie, je nutné připomenout, že pro
regionalizaci a stejně tak pro paradiplomacii neexistuje jediný motiv, že každý aktér (město,
region) má nezávislou motivaci. Povaha diplomacie je dána faktory ekonomickými, kulturními
a politickými (Aldecoa, Keating 1999: 4). Na základě toho Lecours (2008) identifikuje tři
vrstvy paradiplomacie, které jsou kumulativní a jejich síla v případě konkrétních aktérů
proměnlivá:
• ekonomická vrstva, na níž se substátní aktéři snaží posílit svou mezinárodní
přítomnost proto, aby přitáhli do svého regionu, resp. města zahraniční investice,
přilákaly zahraniční podnikatele, získaly nové trhy pro vývoz místní produkce
a zapojily se úspěšně do globální hospodářské soutěže. Příkladem regionů, které se
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na ekonomickou vrstvu soustředí, jsou americké státy, australské státy a některé
kanadské provincie (kromě těch, které se zaměřují na politická témata)
• vrstva spolupráce; rozvíjení spolupráce v různých oblastech, např. kulturní,
vzdělávání, technické, technologické. Tato oblast paradiplomacie je velmi rozvinuta
mezi evropskými státy, zejména díky tradici přeshraniční spolupráce regionů, kterou
pěstují německé země a některé francouzské regiony. Také v českém prostředí je
tato vrstva přeshraniční spolupráce velmi pěstována, jednotlivé kraje v rámci svých
kompetencí hojně uzavírají partnerské smlouvy zejména v oblasti vzdělávání.
• politická vrstva, která umožňuje regionu vyjádřit a potvrdit svou identitu oddělenou od
identity státu (velmi prostudovanými případy jsou Flandry, Quebec, Katalánsko,
Baskicko, Skotsko), navazovat vztahy, které potvrzují specifičnost a jedinečnost
regionu, případně ovlivnit chování sousedícího regionu (Wolff 2007, Lecours 2008).
Vzhledem k tomu, že rozvoj paradiplomatických aktivit je velmi dynamický, můžeme
nad rámec jeho vymezení, na základě studia odborné literatury, identifikovat další tematická
zaměření paradiplomacie, která se v posledních letech prosadila nebo vydělila ze široce
koncipované druhé vrstvy:
• environmentální paradiplomacie, zelená paradiplomacie (angl. green paradiplomacy)
– zapojení substátních aktérů do mezinárodních vztahů s cílem představit určité
globální problémy, které souvisí s ochranou životního prostředí; dosud byla
zkoumána ve vztahu k Severní Americe a brazilskému Sao Paulu (Setzer 2013).
• kulturní paradiplomacie - je často vedena snahou buď o ochranu, nebo propagaci
specifických kulturních hodnot a projevů daného regionu. Velmi silně může tento
motiv a specializace zaznívat tam, kde centrální vláda takovéto projevy úplně
nepodporuje. Učebnicovým příkladem je kanadská provincie Quebec.

Ekonomická paradiplomacie
Zvláštní místo v současné paradiplomacii zaujímá podpora ekonomických aktivit. Jak
uvádí Lecours (2008), v rozvinutých zemích je v paradiplomatických aktivitách vždy přítomen
ekonomický prvek. Na první pohled tak na úrovni substátních aktérů můžeme pozorovat
stejný trend jako v mezistátních vztazích, kde je v dnešní době věnována ekonomické
diplomacii významná pozornost a podpora.
Ekonomická paradiplomacie zahrnuje tři obvyklé cíle: získání přímých zahraničních
investic, podpora exportu domácích výrobců a zvýšení zájmu turistů o region. Dalším
možným cílem může být získání specializované pracovní síly (Aldecoa, Keating, 1999;
Duchacek 1990 in Dostál, Kořán 2013). Nástroje jsou obdobné, jako v případě ekonomické
diplomacie na národní úrovni, tedy existence stálých zastoupení, účast na veletrzích
a výstavách, cesty regionálních politiků do zahraničí, ať už samostatné nebo jako součást
širších národních delegací a medializace jejich aktivit. Pokud jde o formy ekonomické
paradiplomacie, v úvahu přichází jak bilaterální, tak mnohostranné aktivity.
Zřejmě nejrozvinutější podobu ekonomické paradiplomacie nalezneme v USA, kde
její tradice sahá již do 50. let. Rok 1953 je spojen se založením první evropské kanceláře
státu New York a v roce 1959 se poprvé uskutečnila zahraniční mise, vedená guvernérem
Severní Karoliny za účelem získání přímých investic (McMillan, 2010: 10, 11). I když tradiční
metody ekonomické paradiplomacie v USA čelí řadě výzev (s ohledem na rozvoj
elektronických médií a real-time komunikace bývají guvernéři kritizováni pro nákladnost
zahraničních cest a z úsporných důvodů klesá počet stálých zastoupení v cizině), představují
ekonomické cíle hlavní (a téměř jedinou) náplň zahraničních aktivit jednotlivých amerických
států.
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Ekonomická paradiplomacie v českém prostředí
České kraje ve své novodobé podobě, jakkoli určité změny probíhaly již od roku
1989, vznikly v zásadě poměrně pozdě, až v roce 2001 jako součást reformy veřejné správy.
Vnějším a zahraničním vztahům věnovala řada z nich pozornost již od svého vzniku.
Příkladem může být Jihočeský kraj, jehož první strategie rozvoje zahraničních vztahů vznikla
právě již v roce 2001. Mezi jeho partnery patří jak sousedící rakouské či německé země, ale
také Košický kraj, Bretaň, region Troms z Norska i další (Partneři Jihočeského kraje Partneři
v zahraniční spolupráci, 2014). Zajímavým a přitom příznačným příkladem je multilaterální
dohoda mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a českými kraji, Jihočeským, Jihomoravským
a krajem Vysočina. První dohoda o spolupráci byla podepsána již v roce 2002. Současná
dohoda je uzavřena na léta 2014 až 2017. O významu takové dohody a váze této
mezinárodní regionální spolupráce svědčí i přítomnost českého premiéra a velvyslanců obou
států při podpisu této dohody (Tři kraje podepsaly v Brně dohodu o spolupráci s Dolním
Rakouskem, 2014). Konkrétně tato dohoda je zaměřena především do oblasti regionálního
rozvoje a projekty pochází například z oblasti dopravy, vzdělávání či vodního hospodářství.
Paradiplomacie v českém prostředí je od svého počátku zřetelně spojena s EU.
Vlastní zastoupení v Bruselu, které by symbolizovalo snahu krajů o zajištění jejich místa
v mezinárodním prostředí, se stalo důležitým mezníkem pro všechny české kraje hned
v roce 2004. Zastoupení již zmiňovaného Jihočeského kraje plní celou řadu úkolů. Jednak je
to informování kraje o celém spektru otázek projednávaných v Bruselu, např. činnost Výboru
regionů. V tomto ohledu poskytuje zastoupení i podporu zástupcům kraje, kteří se na činnosti
Výboru podílí. Významnou součástí je i podpora krajských profesních organizací. Důležitý
aspekt tvoří i propagace regionu v oblasti turismu. Významným aspektem je i účast
Jihočeského kraje v Euroregionu Dunaj - Vltava. Ne nepodstatným aspektem je možnost být
informován a informovat o možnostech finančních fondů z EU, které mohou podpořit na
úrovni krajů řadu projektů a činností.
V roce 2007 byla dokonce otevřena i společná česká adresa v Bruselu, tzv. Český
dům, který se stal sídlem jak oficiálního zastoupení státu, státních agentur, např.
CzechTourism, tak právě zastoupení jednotlivých krajů a dalších aktérů. Český dům svou
činnost v roce 2011 ukončil a i krajská zastoupení si musela hledat vlastní adresu.
V otázce na současné zaměření zastoupení jednotlivých krajů je možné nalézt
základní shodu. Cílem zastoupení bývá zajišťování informací o dění v EU a příslušných
institucích, obecná prezentace kraje, snaha o rozvoj projektů z oblasti regionálního rozvoje,
nebo propagace daného kraje jako turistické destinace. Pokud jde o poskytování informací
veřejnosti o činnosti daného kraje, například formou webových stránek, existují mezi
jednotlivými kraji značné rozdíly. Mezi kraje, které o své činnosti poskytují pravidelné
informace, patří například společné zastoupení již zmiňovaného Jihočeského kraje a kraje
Královéhradeckého, Praha nebo Jihomoravský kraj. Některé kraje se rozhodly zejména
s ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci posledních let změnit charakter stálého
zastoupení v Bruselu na zastoupení nestálé (Vysočina, Karlovarský kraj).
V souhrnném pohledu je hlavním zájmem zastoupení českých krajů na úrovni EU
především regionální rozvoj a jeho různé aspekty. K prioritním oblastem patří zapojování se
do evropských projektů a do tzv. euroregionů. Důležité jsou například informace
o možnostech čerpání z příslušných fondů a programů. Svůj význam má také propagace
regionu jako turistické destinace a v obecné rovině zvyšování povědomí o daném regionu.
Ve vztahu k ekonomické paradiplomacii nelze opomenout snahu o podporu podniků daného
regionu například formou spolupráce s příslušnými profesními organizacemi i prezentace
regionu jako místa vhodného pro investice. Stručný pohled na internetové prezentace
vybraných krajů v Bruselu ale jasně potvrzuje, že ekonomická témata zdaleka nemají
prioritu.
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Tab. 1.: Vymezení cílů, priorit, poslání zastoupení krajů ČR v Bruselu
Kraj

Vymezení cílů, priorit, poslání zastoupení kraje

Jihočeský a
Královéhradecký

Stálá kancelář „informuje představitele krajů a zainteresované veřejné i
privátní subjekty v kraji o politickém vývoji v EU, především se zaměřením
na politiku regionálního rozvoje;navazuje a udržuje kontakty s institucemi
EU, jakož i s dalšími významnými organizacemi zastoupenými v Bruselu;
spolupracuje s bruselskými zastoupeními partnerských regionů v Bruselu;
pomáhá krajům a klíčovým institucím krajů v přístupu k programům finanční
podpory EU; […] úzce spolupracuje s vysokými školami na území krajů,
poskytuje pomoc a informace pedagogickým pracovníkům a zajišťuje
pravidelné stáže studentů v Bruselu; poskytuje pomoc a zázemí
pracovníkům krajských úřadů při cestách do Bruselu; je partnerem starostů
a představitelů obcí v záležitostech týkajících se otázek EU; propaguje
kraje jako regiony přitažlivé pro turistické i investiční aktivity“

Jihomoravský

„Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii zprostředkovává
kontakty a poskytuje informace o aktuálním dění v evropské politice,
prezentuje a prosazuje zájmy Jihomoravského kraje (JMK) u institucí
Evropské unie, navazuje spolupráci Jihomoravského kraje s ostatními
evropskými regiony a propaguje kraj v zahraničí. Mezi hlavní aktivity
zastoupení patří: získávání a předávání aktuálních informací o připravované
legislativě EU a dotačních programech; příprava a realizace seminářů,
prezentací a dalších aktivit na témata specifická pro a v zájmu JMK Podpora
klíčových žadatelů z JMK o finanční podporu z evropských zdrojů; […] Mezi
prioritní tematické oblasti, na které se při své činnosti Zastoupení
Jihomoravského kraje při EU zaměřuje a které jsou v souladu se Strategií
rozvoje Jihomoravského kraje, patří: moderní technologie a produkty
s vysokou přidanou hodnotou, vzdělávání, kvalitní životní prostředí a krajina,
zemědělství a rozvoj venkova, doprava.“

Olomoucký

„Účelem OK4EU [zájmové sdružení právnických osob, jehož prostřednictvím
hájí kraj své zájmy – pozn. aut.] je zajistit zastupování zájmů regionu –
Olomouckého kraje v institucích Evropské unie, dále dle možností ve
sdruženích a sítích regionů, prostředí ostatních zastoupení regionů, firem a
dalších institucí z České republiky, dalších zemí EU a dalších subjektů.
Hlavním cílem efektivního působení regionálního zastoupení kraje v Bruselu
je posílení dialogu Olomouckého kraje s evropskými institucemi a subjekty
tak, aby mohl plnohodnotně využít výhod, jež plynou z členství České
republiky v Evropské unii.“

Plzeňský

Praha

„Hlavním úkolem EKPK[Evropská kancelář Plzeňského kraje - pozn.
aut]bude prosazování zájmů kraje v evropských institucích, zejména
v Evropské komisi, Evropském parlamentu a ve Výboru regionů,
monitorování vývoje různých politik EU, které mohou mít vliv na kraj, a v
neposlední řadě prezentace Plzeňského kraje jak u institucí EU, tak u
belgické veřejnosti.“
„Posláním Zastoupení Prahy je trvale zajišťovat povědomí o Praze a jejích
zájmech mezi představiteli evropských institucí a dalších relevantních
organizací. Přenášet oficiální i neoficiální informace o dění v EU a o
odezvách na pražské zájmy a aktivity zpětně do Prahy jejímu politickému
vedení i administrativním představitelům. Vedle toho je jedním z cílů
zkvalitnění komunikace o evropských otázkách a možnostech, které EU
nabízí směrem k dalším pražským institucím, sdružením a občanům města.
Významným úkolem pracovníků Zastoupení Prahy je trvalé budování
kontaktů, tzv. networking, který je přirozenou součástí většiny aktivit
Zastoupení.“
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Středočeský

Zlínský

Vybudování obecného povědomí o existenci kraje; prosazování
hospodářských zájmů; podpora rozvoje cestovního ruchu; posílení
kulturních vazeb; podpora vzdělávání; podpora kvalitní správy regionu;
informační most pro subjekty Středočeského kraje; koordinace regionální
spolupráce
„Úkolem Zastoupení je provádět technickou asistenci při všech metodikách,
programech a projektech, které jsou v zájmu místních komunit a také
podporovat vytváření partnerských a kooperačních iniciativ s ostatními kraji
a významnými činiteli na mezinárodní úrovni.“

Zdroj: vlastní zpracování na základě internetových prezentací vybraných krajů

Jak vyplývá z tabulky 1, pouze Středočeský kraj uvádí mezi cíli na čelním místě
prosazování hospodářských zájmů. V rámci upřesnění toho cíle jsou ve webové prezentaci
kraje v prvé řadě zmíněny fondy EU a po nich také „vytváření kontaktů s významnými
evropskými investory a prezentace Středočeského kraje jako vhodného místa pro investiční
záměry“ (Cíle Zastoupení 2014). PrezentaceJihočeského a Královéhradeckého kraje jako
regionů přitažlivých „pro turistické i investiční aktivity“ pakuzavírá výčet úkolů Stálé kanceláře
obou krajů (Příhoda 2013). Vzhledem k tomu, že krajská zastoupení v Bruselu představují
v ČR jeden z nejvýznamnějších nástrojů paradiplomacie, je zřejmé, že ekonomické
paradiplomacii je věnována pouze velmi omezená pozornost.
Jak si stojí ekonomická paradiplomacie v českém prostředí v jiných formách, než jsou
stálé kanceláře při EU? V souvislosti se snahou o příliv investic lze uvést například existenci
regionálních rozvojových agentur, které jsou například aktivní v Jihočeském či
Královéhradeckém kraji. Podporu exportu je opět možné stejně jako na národní úrovni
spatřovat v podobě podnikatelských misí, návštěv politiků či účasti na prezentačních akcích.
Tato činnost se obvykle dotýká především malých či středních podniků. Podpoře exportu se
v ČR tradičně věnuje Hospodářská komora a její krajské pobočky, což je jistě přínosem pro
jednotlivé kraje, současně to ale potlačuje jejich vlastní aktivitu v tomto směru. Zřejmě
nejvíce mediální pozornosti – pokud jde o účast krajských představitelů v podnikatelských
misích – přitahoval jihomoravský hejtman Michal Hašek (Kolínková, 2010; Týden.cz,
2010;Hospodářská komora ČR, 2014).
Samostatnou kapitolu činnosti představuje snaha regionů prezentovat se na řadě
specializovaných veletrhů jako atraktivní destinace cestovního ruchu (např.Holiday World,
Regiontour; spíše výjimečně se můžeme setkat s prezentacemi a stánky českých krajů na
zahraničních veletrzích).
Pokud jde o Asociaci krajů ČR a její mezinárodní aktivity, ty se soustředí na evidenci
a podporu partnerství členských krajů, na problematiku přeshraniční spolupráce
a v evropském prostředí zejména na podporu tzv. euroregionů a čerpání evropských fondů.
Z konkrétních projektů v ekonomické oblasti možno zmínit aktuální Plán ekonomické
a obchodní spolupráce mezi Čínou a Střední a Východní Evropou, který byl prezentován ve
Varšavě v roce 2011 (Asociace krajů ČR, 2012).V ČR na tento plán navázaly aktivity z roku
2014, kdy bylo například podepsáno Memorandum o založení Asociace guvernérů Čínské
lidové republiky a reprezentantů regionů zemí střední a východní Evropy. Tato iniciativa
rezonuje se zaměřením národní zahraniční politiky a její snahou navázat užší spolupráci
právě s Čínskou lidovou republikou (Asociace krajů ČR, 2014).
V komplexním pohledu na zahraniční aktivity jednotlivých krajů ČR je zřetelně vidět,
že jejich vztahům se zahraničím dominuje téma čerpání evropských fondů (včetně získávání
všech potřebných informací a vyhledávání zahraničních partnerů pro „velké“ projekty).
S odstupem za ním můžeme vidět širokou oblast spolupráce, především v oblasti kultury
a školství. Některé regiony se snaží přitáhnout zájem turistů (i když v tomto směru převažují
programy a propagace zaměřené na návštěvníky z jiných krajů ČR, spíše než na zahraniční
hosty). Pokud jde o hlavní cíle ekonomické paradiplomacie, s výjimkou Středočeského kraje
(a i tam je jejich místo až za evropskými fondy) a Jihomoravského kraje (kde je téma přímých
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investic diskutováno během podnikatelských misí), není těmto otázkám věnována
významnější pozornost.

Závěr
Ekonomické motivy stály u zrodu paradiplomacie a i přes tendenci specializace, kterou
můžeme v zahraniční aktivitě substátních aktérů pozorovat, jsou stále přítomny v agendě
většiny měst i regionů. Ekonomické cíle paradiplomacie obvykle zahrnují získávání přímých
zahraničních investic, podporu vývozu produkce a služeb domácích podnikatelů a zvýšení
zájmu zahraničních turistů o region nebo město. Význam jednotlivých cílů pro konkrétního
aktéra je individuální. V celosvětovém srovnání je zřetelné, že pro některé aktéry jsou
ekonomické aspekty hlavní součástí jejich vnějších vztahů, pro jiné je klíčová politická rovina
nebo zcela jiná problematika (environmentální otázky, partnerství v oblasti školství,
přeshraniční spolupráce).
Jak ukazuje porovnání krajů, které jsou hlavními substátními aktéry v českém měřítku,
využívají pro prosazování svých ekonomických zájmů v zahraničí veškeré nástroje, které
jsou pro takové aktivity dostupné (a které jsou v oblasti ekonomické paradiplomacie
inspirovány nástroji využívanými státy pro ekonomickou diplomacii). Současně ale ze
srovnání vyplývá, že v souboru témat české paradiplomacie jednoznačně dominuje čerpání
dotací z fondů EU a úspěšnému zapojení se do evropských projektů jsou podřízeny
především zastoupení krajů v Bruselu, která představují nejviditelnější projev české
paradiplomacie (a udržují je téměř všechny kraje). Klasická ekonomická témata – podpora
přílivu investic, podpora exportu – stojí (s výjimkou Středočeského kraje) na okraji
pozornosti. S dosud nejistými výsledky využívají kraje v různé míře i další možný nástroj, a to
podnikatelské mise.

Shrnutí:
Ekonomické motivy byly jedním z hnacích motorů, který vedly k posilování vnější
angažovanosti substátních regionů a k zformování aktivit, pro něž se v odborné literatuře
a později i praxi vžil výraz paradiplomacie. Od osmdesátých let setrvale roste zapojení
regionů a měst do mezinárodního života, v souvislosti se vstupem do EU se významně
rozvinulo i zahraniční vystupování krajů ČR. I když tematická specializace na úrovni
substátních aktérů není tak bohatá, jako v klasických mezistátních vztazích, můžeme
identifikovat několik vrstev, na nichž se regiony a města vůči zahraničním partnerům
vymezují: politická vrstva, oblast spolupráce, zejména v oblasti kultury a vzdělávání,
environmentální problematika a ekonomická vrstva, která je přítomna v zahraničních
aktivitách téměř každého aktéra. V případě některých aktérů (typicky státy USA, státy
Australského svazu, některé Kanadské provincie) představují ekonomická témata výhradní
zaměření paradiplomacie. V ČR jsou paradiplomatické aktivity velmi výrazně soustředěny na
EU a konkrétně čerpání evropských fondů. Tradiční cíle ekonomické diplomacie -získávání
přímých zahraničních investic, podpora exportu domácí produkce, zvyšování turistické
přitažlivosti regionu -jsou v české paradiplomacii pěstovány jen v omezeném rozsahu.
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Rozšířená sektorová struktura regionů České republiky
v kontextu produktivity práce
Extended sectoral structure of the regions of Czech
Republic in context of productivity of labour
Kamila Turečková

Abstrakt:
Předkládaný příspěvek se zabývá vymezením a analýzou rozšířené sektorové struktury
v regionech České republiky. Rozšířená sektorová struktura, s ohledem na soudobé
tendence, rozšiřuje tradiční sektorovou strukturu o kvartální sektor. Kvartální sektor
se vyčlenil z terciálního sektoru pro potřebu lépe reflektovat probíhající změny ve struktuře
služeb a úžeji definovat takové odvětvové oblasti v ekonomice, které se svým charakterem
dotýkají všech oblastí intelektuálních aktivit a činností a určitým způsobem definují znalostní
ekonomiku. Rozšířená sektorová struktura regionů České republiky vymezená oblastmi
NUTS3, definovaná prostřednictvím podílu hrubé přidané hodnoty zvolených odvětví
na celkové sektorové struktuře a členěná dle klasifikace NACE Rev. 2, je zde analyzována
v přímém kontextu sektorové produktivity práce. Analýza rozšířené sektorové struktury
v kontextu sektorové produktivity práce pro období let 1995 - 2012 vychází z empirických dat
Českého statistického úřadu.

Klíčová slova:
rozšířená sektorová struktura, kvartální sektor, sektorová produktivita práce

Abstract:
This article deals with definition and analysis of extended sectoral structure in the regions of
Czech Republic. Extended sectoral structure extends traditional sectoral structure of the
economy by quaternary sector with regard to contemporary trends. Quaternary sector was
separated from the tertiary sector due to requirement to reflect changes in the structure of
services. It also narrowly defines all branches of economic activities which touch by its
character all areas of intellectual activities and operations and define knowledge based
economy in certain way. Extended sectoral structure of the regions of Czech Republic,
concretely regions circumscribed by NUTS3, is defined through the share of gross value
added of selected industries by whole sectoral structure of the economy. Extended sectoral
structure is created according to NACE Rev. 2 and is analyzed here in the direct context of
sectoral productivity of labour. This analysis is done for years 1995 – 2012 and empirical
data is based on information from Czech Statistical Office.

Key words:
extended sectoral structure, quaternary sector, sectoral productivity of labour
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Úvod
Každý ekonomický systém je definován a charakterizován značným množstvím dílčích
ekonomických činností a operací, jež je možné na základě podobných znaků navzájem
seskupit do určitých, přesně vymezených, kategorií či sekcí. Exaktně stanovené skupiny
podobných ekonomických aktivit dovolují poměrně snadně provádět jejich vzájemnou
komparaci a analýzu jednak mezi sebou, v čase nebo v rámci regionálních uskupení a dále
je umožňují slučovat do jednotlivých odvětví či národohospodářských sektorů, které
se následně odrážejí v ekonomické struktuře země a specifikují její vyspělost.
Vývoj sektorové struktury odráží přirozený přechod od “zemědělské” – tradiční
ekonomiky, přes “průmyslové” – industriální hospodářství k moderní ekonomice, spojené
s dominantním podílem služeb, a nově pak ke znalostní ekonomice založené na generování,
rozvíjení a využívání znalostí, myšlenek, dovedností a inovačního a technologického
potenciálu. Právě znalostní ekonomika tvořená znalostní společností využívá těchto svých
nehmotných aktiv ke zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti napříč všemi spektry
hospodářských aktivit a z toho důvodu je příčinou stojící na pozadí hospodářského růstu
a prohlubování ekonomické úrovně a klíčovým zdrojem konkurenčních výhod ve všech
oblastech ekonomiky a hospodářství jako celku.
Zemědělství, služby nebo výroba jsou tradičně definované sektory, které jsou všeobecně
zakotvené v konvenčním ekonomickém myšlení. Formování znalostní ekonomiky, růst
konkurenceschopnosti a debaty o ustanovení čtvrtého, „nově vyčleněného“, výrobního
faktoru ve formě technologie, vytvořily prostor a potřebu definovat čtvrtý ekonomický sektor,
který by reflektovat tyto podněty a dokázal by je určitým způsobem obsáhnout.
Cílem předkládaného příspěvku je sestavení a dekompozice rozšířené sektorové
struktury pro regiony České republiky, jejich analýza a srovnání v průběhu zvoleného období
doplněná o analýzu sektorové produktivity práce. Sestavení rozšířené sektorové struktury
14 regionů České republiky (vymezených normalizovanou klasifikací územních celků
NUTS3) pro období let 1995 – 2012 je založeno na zařazení odvětvových oblastí
definovaných na základě standardní klasifikace ekonomických činností používaných
v Evropském prostoru NACE Rev. 2.. Zdrojem dat je Český statistický úřad.

Rozšířená sektorová struktura
Rozšířená sektorová struktura vychází z třísektorové sektorové struktury, kde se
ekonomické aktivity zařazené do konkrétních odvětví člení na tři všeobecně definované
sektory, a to na sektor primární (sektor zemědělství), sekundární (sektor výroby) a terciární
(sektor obchodu a služeb). Tradiční třísektorová struktura hospodářství dále odráží přirozený
přechod ekonomik od zemědělské ekonomiky přes průmyslové – industriální hospodářství
k moderní ekonomice, úzce spojené s dominantním podílem služeb.
Významný růst podílu terciárního sektoru na HDP a zaměstnanosti v průběhu 20. století
v řadě zemí a rostoucí tendence přikládat znalostem, technologiím a informacím stále
větší význam a důležitost pro jejich vlastnost generovat kvalitativní růst ekonomiky
a zvyšovat konkurenceschopnost a formování znalostní ekonomiky (knowledge-based
economy), tvořené znalostní společností, vedla v praktické i teoretické rovině k rozšíření
stávajícího spektra ekonomických sektorů o sektor čtvrtý – kvartální, někdy označovaný
jako kvartérní. Kvartální sektor se vyčlenil z univerzálně pojatého terciárního sektoru,
který doposud zahrnoval veškeré služby. Do kvartálního sektoru se přesunula specifická
skupina služeb, která se svým charakterem dotýká všech oblastí intelektuálních aktivit
a činností.
Pro kvartální sektor jsou příznačné služby vztahující se ke generování a sdílení znalostí
a informací, vzdělávání a vědeckému výzkumu a vývoji a aplikaci technologií. Tuto hlavní
skupinu doplňují služby z oblasti poradenství, finančních služeb a činnosti týkající
se zdravotní péče a výzkumu (Turečková, 2014b).
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Kvartální sektor a jeho podíl na celkové sektorové struktuře ekonomiky je podmíněn
vysoce kvalifikovanou a vzdělanou pracovní silou a schopností daných ekonomik tento svůj
lidský a intelektuální kapitál efektivně využít. Z toho důvodu je možné předpokládat jeho
vyšší zastoupení ve vyspělých zemích a opačně, případně jeho rostoucí význam v průběhu
času a do budoucna. Je neoddělitelnou vlastností výstupu kvartálního sektoru, že přímo
či nepřímo, záměrně či nechtěně, bezprostředně či se zpožděním, ale zcela jistě, ovlivní
dosavadní sektorovou strukturu a produktivitu ve všech sférách hospodářských činností
(Turečková, 2012). Kvartální sektor je motorem inovací, vytváří prostor pro vznik nových trhů
a odvětví a odráží se v originálních pracovních a řídících postupech a metodách. Z toho
důvodu je klíčový pro kvantitativní růst a kvalitativní rozvoj ekonomiky států a celé
společnosti.
Vymezení rozšířené sektorové struktury
Pro relevantní sestavení rozšířené sektorové struktury je nejdůležitější jasně definovat
ty ekonomické aktivity nebo skupiny jednotlivých odvětví ekonomiky, jež vyčleníme
z tradičního terciárního sektoru a převedeme je do sektoru kvartálního, a jež se svou
podstatou, teoreticky či prakticky, dotýkají oblastí generování, prohlubování, rozvíjení
a aplikace informací, inovací, technologií a znalostí.
Pro relevantní srovnání sektorové struktury je potřeba vycházet z jednotné klasifikace
ekonomických činností jednak mezi komparovanými zeměmi navzájem nebo za dané
analyzované časové období, pak: two general propositions basic to the study of sectoral
problems are: first, that the primary, secondary, tertiary and quaternary activities of the
economy are sufficiently different from each other to permit their separation and comparative
analysis, and second, that the overall growth rate and the efficiency performance of the
economy are influenced by changes in the relative importance, contribution, and input-output
relationships of these four main sectors (Kenessey, 1987).
Tab. 1: Vymezení rozšířené sektorové struktury ekonomiky
Ekonomický
sektor
Primární

Ekonomické aktivity (odvětví) dle NACE Rev. 2
A Zemědělství, lesnictví a rybářství
B Těžba a dobývání

Sekundární

C Zpracovatelský průmysl
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
F Stavebnictví

Terciární

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
L Činnosti v oblasti nemovitostí
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů a producentů pro vlastní potřebu
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Kvartální

J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N administrativní a podpůrné činnosti
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče

Zdroj:Turečková, 2012

Pro potřebu sestavení rozšířené sektorové struktury ekonomiky je nutné vymezit
konkrétní odvětvové oblasti. Zařazení ekonomických činností dle příslušných odvětví vychází
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z klasifikace NACE Rev. 2, která představuje standardní klasifikaci ekonomických činností,
operací a aktivit užívanou v zemích EU. Rozdělení konkrétních 21 tříd specifikovaných
odvětví (A-U) do rozšířené sektorové struktury, která reflektuje nově vytvořený kvartální
sektor, zobrazuje Tabulka 1.
Samotná sektorová struktura se stanovuje jako procentuální podíl ekonomických aktivit
zařazených do daného sektoru, tedy primárního, sekundárního, terciárního a kvartálního
na celkové hodnotě všech ekonomických činností v daném státě, konkrétně nejčastěji
vyjádřených pomocí hrubé přidané hodnoty za stanovené časové období.
Odhad rozšířené sektorové struktury pro regiony České republiky
Sestavení rozšířené sektorové struktury regionů České republiky se opírá o data
přístupná z Databáze regionálních účtů Českého statistického úřadu, konkrétně se jedná
o Vybrané ukazatele v odvětvovém členění. Z důvodu absence rozdělení některých
relevantních ukazatelů do jednotlivých tříd sdružených ekonomických odvětví (viz výše)
pro jednotlivé regiony byl proveden jejich odhad, tak aby korespondoval se sektorovou
strukturou celé České republiky pro daný rok. Skupina Průmysl, těžba a dobývání, tj. součet
tříd B+C+D+E, byla pro potřeby odhadu rozšířené sektorové struktury rozdělena takto: třída
C byla od této skupiny odečtena, jelikož je také uváděná zvlášť, třída B činila 30% a součet
tříd D+E činil 70% z upraveného celku. Veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní
a sociální péče, tj. součet tříd O+P+Q, byla rozdělena takto: třída O se podílela na celkové
hodnotě skupiny 40%, třída P 30% a třída Q 30%. Zbylé skupiny tříd nebylo nutné členit.

Rozšířená sektorová struktura hospodářství v krajích České republiky
Sestavená rozšířená sektorová struktura regionů České republiky pro rok 1995 je
zobrazena v Grafu 1. Graf je doplněn o hranice představující procentuální podíl jednotlivých
sektorů v celém národním hospodářství v daném roce, kdy podíl primárního sektoru činil
necelých 7%, sekundární sektor zaujímal 36,2%, terciární 36,3% a podíl kvartálního sektoru
na celkové sektorové struktuře České republiky činil více jak 20,5%.
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Graf 1: Rozšířená sektorová struktura v regionech ČR v roce 1995
Zdroj: Český statistický úřad 2014, upraveno autorem
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Ekonomické aktivity spojené se zemědělstvím, lesnictvím, rybolovem, dobýváním
a těžbou byly v roce 1995 v porovnání s ostatními kraji významné v Jihočeském kraji a Kraji
Vysočina, zatímco v Hlavním městě Praha byl primární sektor zastoupen minimálně, pouze
necelými 2%. Sekundární sektor byl výrazně zastoupen ve Středočeském kraji, Ústeckém
a Libereckém kraji, největšího podílu dosáhl v Moravskoslezském kraji, kde obsáhl více jak
45% všech ekonomických činností regionu. Služby a obchod zahrnuté do terciárního sektoru
byly ve srovnání s ostatními ekonomickými aktivitami v kraji silně zastoupeny v Hlavním
městě Praha, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji a Olomouckém kraji. Kvartální sektor
se rozvíjel v Hlavním městě Praze a Jihomoravském kraji.
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Graf 2: Rozšířená sektorová struktura v regionech ČR v roce 2012
Zdroj: Český statistický úřad 2014, upraveno autorem

Rozšířená sektorová struktura ekonomiky České republiky v roce 2012 byla tvořena
přibližně 4% aktivit zahrnutých do primárního sektoru, 35,4% hospodářských činností
spadajících do sektoru sekundárního, 35% činností zahrnutých do terciárního sektoru a více
jak 25% spadajících do sektoru kvartálního.
Podíl jednotlivých ekonomických sektorů na celkové sektorové struktuře v jednotlivých
krajích České republiky v roce 2012 je zobrazen v Grafu 2. Dominantní podíl všech
hospodářských činností spojených se službami zůstal zachován v Hlavním městě Praze
a Jihomoravském kraji. Největší zastoupení sekundárního sektoru v meziregionální
komparaci měl v roce 2012, překvapivě, Zlínský kraj. Zastoupení primárního sektoru
na celkové sektorové struktuře regionální ekonomiky je opět největší v Kraji Vysočina
a Jihočeském kraji.
Změny v sektorové struktuře jednotlivých krajů v průběhu analyzovaných 18 let jsou
nejlépe vidět v Grafu 3. Pokles primárního sektoru je vcelku logický a reflektuje všeobecně
probíhající změny v hospodářství i společnosti. Růst zastoupení sekundárního sektoru
je v převážné většině výsledkem nízké dynamiky rozvoje služeb v daném regionu, která
umožňuje dodatečné posilování průmyslových odvětví. Terciární sektor posílil pouze ve dvou
krajích České republiky, a to ve Středočeském kraji a Jihomoravském kraji, zatímco podíl
kvartálního sektoru na celkové regionální rozšířené sektorové struktuře doznal významných
pozitivních změn, kdy posílil ve 12-ti z celkových 14-ti krajů.
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Graf 3: Procentuální změny v rozšířené sektorové struktuře krajů ČR
mezi lety 1995 - 2012
Zdroj: Český statistický úřad 2014, upraveno autorem

Zastoupení sektoru služeb jako celku, tj. součet terciárního a kvartálního sektoru,
na všech ekonomických aktivitách a operacích v daném regionu se během 18 let zvýšilo
pouze v 8 krajích, nejvíce v Hlavním městě Praze (+7,2%), dále pak v Pardubickém kraji
(+3%), Jihomoravském kraji (+3,4%) a Moravskoslezském kraji (+3,1%). Největší propad
služeb zaznamenal Zlínský kraj, kde podíl služeb poklesl přibližně o 8% ve prospěch
průmyslu.

Analýza sektorové produktivity práce v krajích České republiky
Úroveň a změny produktivity v jednotlivých odvětvích jsou výrazem stavu, úrovně
a změn technickoekonomické racionality ve fungování firem v daných odvětvích. Produktivita
je důležitým faktorem tvorby ekonomické přidané hodnoty a vyjadřuje efektivnost, s jakou
jsou výrobní faktory využívány ve výrobě. (Klečka, 2007)
Tab. 2: Sektorová produktivita práce v regionech ČR v roce 1995 a 2012
(v tis. Kč/zaměstnanou osobu)
Region

Primární sektor

Sekundární sektor

Terciární sektor

Kvartální sektor

1995

2012

změna

1995

2012

změna

1995

2012

změna

1995

2012

změna

Hlavní město
Praha

890

2819

217%

370

1016

175%

408

1063

161%

416

1426

243%

Středočeský kraj

273

1053

286%

314

909

190%

339

868

157%

259

668

158%

Jihočeský kraj

367

904

146%

266

692

160%

336

768

129%

301

728

142%

Plzeňský kraj

298

710

138%

252

710

182%

353

748

112%

290

740

155%

Karlovarský kraj

296

1164

294%

247

589

138%

319

633

98%

258

588

128%

Ústecký kraj

356

1334

275%

315

818

160%

280

640

128%

319

753

136%

Liberecký kraj

208

940

353%

262

721

175%

326

697

114%

283

696

146%

Královéhradecký
kraj

366

1004

175%

233

804

246%

378

679

79%

322

764

137%

Pardubický kraj

246

699

184%

257

630

145%

359

663

84%

293

717

145%

Kraj Vysočina

409

799

95%

249

779

213%

341

770

126%

293

603

106%

Jihomoravský k.

376

1041

177%

281

769

173%

335

787

135%

265

751

183%

Olomoucký kraj

252

608

141%

226

726

222%

348

684

97%

292

654

124%

Zlínský kraj

344

749

118%

244

850

249%

337

702

108%

317

609

92%

Moravskoslezský
kraj

344

1061

209%

287

834

191%

294

664

126%

267

668

150%

Zdroj: Český statistický úřad 2014, upraveno autorem
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Pro analýzu regionální sektorové produktivity se vychází z parciální produktivity,
konkrétně sektorové produktivity práce, která představuje výstup daného sektoru v regionu
měřeného prostřednictvím hrubé přidané hodnoty v běžných cenách 1 k množství
zaměstnaných osob v daném sektoru v daném regionu.
Tabulka 2 zobrazuje změny v sektorové produktivitě práce vyjádřené v tisících Kč na
zaměstnanou osobu mezi lety 1995 a 2012 v jednotlivých krajích České republiky. Největší
nárůst produktivity se odehrál v činnostech zařazených do primárního sektoru, kde došlo
k průměrnému nárůstu produktivity o 200%. Nejúspěšnějšími regiony, co se týká růstu
produktivity v primárním sektoru, byl kraj Liberecký (+353%), Karlovarský kraj (+294%)
a Středočeský kraj (+286%), zatímco nejnižší nárůst produktivity v oblasti zemědělství
a přidružených činností zaznamenal kraj Vysočina (+95%) následován Zlínským
krajem (+118%). Druhým nejúspěšnějším sektorem v růstu produktivity byl sektor
sekundární, jehož produktivita rostla průměrně 187%, nejvíce pak ve Zlínském kraji (249%)
a Královéhradeckém kraji (+246%). Nejméně produktivita práce rostla v sektoru terciárním,
o pouhých 118% za sledovaných 18 let. Na růstu produktivity práce v terciárním sektoru
se nejvíce podílelo Hlavní město Praha, Středočeský kraj a kraj Jihomoravský. Produktivita
práce kvartálního sektoru rostla průměrně o 146%, nejvíce v Hlavním městě Praze (+243%)
a Jihomoravském kraji (+183%).
Tab. 3: Změna produktivity práce a změna výstupu měřená hrubou přidanou
hodnotou během let 1995 a 2012 v % v analyzovaných regionech ČR
Primární sektor
Region

Sekundární sektor

Terciární sektor

Kvartální sektor

změna
produktivity

změna
výstupu

změna
produktivity

změna
výstupu

změna
produktivity

změna
výstupu

změna
produktivity

změna
výstupu

Hlavní město
Praha

217%

122%

175%

113%

161%

177%

243%

316%

Středočeský kraj

286%

87%

190%

187%

157%

206%

158%

171%

Jihočeský kraj

146%

57%

160%

135%

129%

122%

142%

130%

Plzeňský kraj

138%

33%

182%

169%

112%

109%

155%

151%

Karlovarský kraj

294%

74%

138%

75%

98%

68%

128%

97%

Ústecký kraj

275%

57%

160%

104%

128%

103%

136%

133%

Liberecký kraj

353%

83%

175%

123%

114%

94%

146%

125%

Královéhradecký
kraj

175%

77%

246%

154%

79%

93%

137%

137%

Pardubický kraj

184%

39%

145%

119%

84%

116%

145%

162%

Kraj Vysočina

95%

41%

213%

178%

126%

124%

106%

138%

Jihomoravský k.

177%

42%

173%

147%

135%

154%

183%

177%

Olomoucký kraj

141%

15%

222%

155%

97%

101%

124%

164%

Zlínský kraj

118%

19%

249%

209%

108%

112%

92%

98%

Moravskoslezský
kraj

209%

52%

191%

126%

126%

130%

150%

174%

Zdroj: Český statistický úřad 2014, upraveno autorem

Změna sektorové produktivity práce by měla korespondovat se změnou výstupu
v daném sektoru v kombinaci se změnami v počtu zaměstnaných osob. Tyto změny jsou
částečně shrnuty v Tabulce 3, kterou lze doplnit daty z Tabulky 4. Na změnách poměru
výše produktivity práce v kombinaci se změnami v počtu pracovníků a jejich srovnání
se změnami ve výstupu závisí efektivnost využití zbývajících výrobních faktorů. O nepříliš
efektivním využití zdrojů v hospodářství v jednotlivých sektorech lze uvažovat v situaci,
kdy v daném sektoru roste výrazně počet zaměstnaných osob a/nebo současně výrazně
roste jejich produktivita, zatímco výstup sektoru neroste proporcionálně nebo více než
1

Z důvodu absence regionálních údajů v členění NACE Rev.2. není hrubá přidaná hodnota
vyjádřená ve stálých cenách, ale v cenách běžného roku. Tento nedostatek není pro meziregionální
komparaci klíčový.
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proporcionálně. Takovéto sektory jednotlivých regionů jsou v Tabulce 3 označeny zašedlým
pozadím. Až na výjimku se jedná o odvětví takových ekonomických činností, jež spadají
do terciárního a kvartálního sektoru. Zmíněná situace nastala v 6 krajích, povětšinou
na území Čech.
Tab. 4: Podíl zaměstnanosti vyjádřené počtem osob v jednotlivých sektorech
ekonomiky ČR v roce 1995 a 2012
Primární sektor

Region

Sekundární sektor

Terciární sektor

2012

změna

1995

2012

změna

1995

2012

0,9%

0,6%

-0,3%

23,3%

17,4%

-6,0%

42,7%

43,6%

7,8%

3,7%

-4,1%

42,0%

40,6%

-1,4%

32,2%

37,4%

Jihočeský kraj

9,0%

6,3%

-2,7%

41,6%

41,3%

-0,3%

31,6%

Plzeňský kraj

8,6%

5,1%

-3,4%

41,7%

42,4%

0,7%

Karlovarský kraj

7,2%

4,1%

-3,1%

38,6%

36,5%

-2,1%

Ústecký kraj

7,1%

3,6%

-3,5%

42,8%

40,6%

Liberecký kraj

4,9%

2,4%

-2,5%

46,7%

1995

Hlavní město
Praha
Středočeský kraj

Královéhradecký
kraj

změna

Kvartální sektor
změna

1995

2012

0,8%

33,1%

38,5%

5,4%

5,2%

18,0%

18,3%

0,4%

33,7%

2,1%

17,8%

18,6%

0,8%

31,0%

32,7%

1,7%

18,7%

19,7%

1,0%

35,7%

38,9%

3,2%

18,5%

20,6%

2,0%

-2,2%

34,0%

36,6%

2,6%

16,1%

19,2%

3,1%

45,1%

-1,5%

31,6%

34,2%

2,6%

16,8%

18,4%

1,5%

6,3%

4,7%

-1,6%

47,3%

39,8%

-7,5%

28,7%

35,3%

6,6%

17,7%

20,2%

2,5%

10,0%

5,1%

-4,9%

46,0%

42,8%

-3,2%

27,6%

33,7%

6,1%

16,4%

18,4%

1,9%

Kraj Vysočina

9,8%

7,5%

-2,3%

47,3%

44,6%

-2,7%

28,2%

29,8%

1,6%

14,6%

18,0%

3,4%

Jihomoravský
kraj

6,0%

3,2%

-2,8%

37,9%

35,8%

-2,1%

31,3%

35,4%

4,2%

24,9%

25,5%

0,6%

Olomoucký kraj

9,3%

5,0%

-4,4%

43,7%

38,7%

-5,0%

30,7%

35,0%

4,3%

16,2%

21,3%

5,1%

Zlínský kraj

5,1%

3,0%

-2,1%

48,3%

45,9%

-2,4%

29,6%

32,3%

2,7%

17,0%

18,8%

1,8%

Moravskoslezský
kraj

6,1%

3,3%

-2,7%

45,8%

40,0%

-5,7%

31,0%

35,4%

4,5%

17,2%

21,2%

4,0%

Pardubický kraj

Zdroj: Český statistický úřad 2014, upraveno autorem

Regionální sektorovou produktivitu práce je vhodné doplnit procentuálním podílem
zaměstnaných osob pro příslušně definovaný sektor (viz Tabulka 4). Srovnáním změn
ve výstupu sektorů a změn v sektorové zaměstnanosti lze nepřímo a částečně vyvodit
změny v produktivitě práce, tj. roste-li výstup a klesá-li sektorová zaměstnanost, roste
produktivita práce a opačně. Na základě analýzy změn zaměstnanosti v daných
národohospodářských sektorech lze konstatovat, že negativní změny v zastoupení
zaměstnanosti v primárním (-40,5%) a sekundárním (-41,4%) sektoru se pozitivně
odrazily v nárůstu podílu zaměstnaných osob v sektoru terciárním (+48,4%) a sektoru
kvartálním (+33,5). Transfer pracovní síly tak nekoresponduje se změnami v rozšířené
sektorové struktuře ekonomiky během sledovaného období.
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Hlavní město Praha Středočeský kraj

Jihočeský kraj
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Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Graf 4: Procentuální zastoupení výstupu a zaměstnanosti v rozšířené sektorové
struktuře v krajích ČR v roce 1995
Zdroj: Český statistický úřad 2014, upraveno autorem

V kontextu komparace procentuálního zastoupení zaměstnaných osob a výstupu
v jednotlivých sektorech (viz Graf 4 a Graf 5), kde liché sloupce představují procentuální
sektorové zastoupení zaměstnaných osob, zatímco sudé sloupce procentuální podíl výstupu
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Hlavní město Praha Středočeský kraj

Jihočeský kraj
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Zlínský kraj

Moravskoslezský
kraj
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0,0%
Královéhradecký
kraj

Pardubický kraj

Graf 5: Procentuální zastoupení výstupu a zaměstnanosti v rozšířené sektorové
struktuře v krajích ČR v roce 2012
Zdroj: Český statistický úřad 2014, upraveno autorem
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hospodářství v daném sektoru (viz legenda Grafu 4), lze vyvodit o regionálním hospodářství
ještě jeden závěr a to, že shodný poměr obou proměnných vyjadřuje určitou ekonomickou
rovnováhu v daném regionu. Z toho pohledu byl obecně vyrovnanější rok 2012, kdy nejvíce
obdobné procentuální zastoupení zaměstnanosti a výstupu v ekonomických sektorech bylo
zjištěno u Plzeňského, Libereckého, Pardubického, Jihomoravského a Olomouckého kraje.
Naproti tomu Hlavní město Praha, Ústecký kraj, Zlínský kraj či kraj Moravskoslezský
dosahovaly v analyzovaných ukazatelích značného nepoměru. O 18 let dříve tomu tak bylo
u mnohem více krajů, zvláště pak u kraje Jihočeského, Karlovarského, Královéhradeckého,
kraje Vysočina či kraje Olomouckého a Zlínského.

Shrnutí:
Nutnost definovat a rozšířit tradiční třísektorovou strukturu hospodářství o nový sektor,
se opírá o snahu reflektovat rostoucí význam znalostí, vědeckého výzkumu, inovací,
technologií a sdílení informací pro současný, ale především budoucí – další rozvoj
ekonomiky i společnosti jako celku. Rozšířená sektorová struktura a její analýza poskytuje
poměrně jednoduchý nástroj k hodnocení vývoje a změn probíhajících v určitých obdobných
ekonomických činnostech, jež lze takto srovnávat napříč zvolenými regiony nebo v čase.
Vývoj rozšířené sektorové struktury v České republice analyzované na pozadí jejího
vývoje v jednotlivých krajích se opírá o rostoucí význam takových ekonomických
aktivit a činností, jež svou podstatou spadají do kvartálního sektoru a to na úkor činností
zařazených do ostatních tří sektorů, zvláště sektoru primárního. Kvartální sektor
posílil nejvíce v Hlavním městě Praze, kraji Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém
a Moravskoslezském. Primární sektor dosahuje největší důležitosti v Jihočeském kraji a Kraji
Vysočina, sekundární sektor je zastoupen v sektorové struktuře krajů přibližně v rozmezí
40% - 50%, mimo region Hlavní město Praha, Karlovarský kraj a Jihomoravský kraj, kde
činnosti spojené s průmyslem jsou méně významné, než je ve zbytku České republice
obvyklé. Terciární sféra je nejvíce zastoupena v kraji Karlovarském, Hlavním městě Praze
a kraji Středočeském. Hospodářské činnosti a aktivity spojené se sektorem kvartálním jsou
klíčové pro Hlavní město Prahu, následované Jihomoravským krajem.
Sektorová produktivita práce nejvíce vzrostla v sektoru primárním, zejména
v Libereckém kraji, nejméně pak v Kraji Vysočina. Růst produktivity v sekundárním sektoru
byl druhý největší a oproti primárnímu sektoru byl meziregionální vyrovnanější. Tyto dva
sektory také doznaly významného odlivu pracovních sil. Nejméně se růst produktivity práce
projevil v terciárním sektoru, obzvláště v Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji, kraji
Olomouckém a Karlovarském. Produktivita kvartálního sektoru je největší v Hlavním městě
Praze, kde také doznala největšího růstu během sledovaných 18 let.
Dle vývoje rozšířené sektorové struktury české ekonomiky se potvrdily obecně přijímané
tendence vlastní vyspělým státům, že sektor služeb je klíčový pro růst hospodářství a také,
že nejvíce rozvíjející se skupinou ekonomických činností jsou ty, jež úzce souvisí
s intelektuální rovinou člověka a celé společnosti.
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Kulturně historické dědictví jako potenciál udržitelného
rozvoje regionu
Cultural and historical heritage as a potential
sustainable development of the region
Pavla Varvažovská, Lenka Tománková

Abstrakt:
Stať se zabývá využitím kulturního dědictví pro rozvoj regionu. Případová studie je zaměřena
na Poděbradsko, které je zde z hlediska kulturního dědictví komplexně analyzováno
a následně jsou prezentovány silné a slabé stránky a příležitosti a ohrožení regionu, a to
formou SWOT analýzy. Terénní šetření prostřednictvím dotazníkového šetření nachází
odpověď na otázku, zda je kulturní dědictví tohoto konkrétního regionu využíváno k jeho
rozvoji. Výsledky statistického vyhodnocení doplňuje kvalitativní sociologické šetření mezi
dalšími aktéry regionálního rozvoje.

Klíčová slova:
region, regionální rozvoj, kulturní dědictví, cestovní ruch, udržitelnost

Abstract:
The article deals with the cultural heritage to the regional development. The case study of the
thesis focuses on the Poděbrady region that is completely analyzed. Then, strengths,
weaknesses, opportunities and threats are analysed and summarized by the SWOT analysis.
The research of the thesis uses the questionnaire to find the answer on the question whether
the cultural heritage of the Poděbrady region is a component of the regional development.
The result of the statistical evaluation complements the qualitative sociological survey among
other actors of regional development.

Key words:
region, regional development, cultural heritage, tourism, sustainability

Úvod
Kulturní dědictví je faktorem, který je přítomný v podstatě, v existenci každé obce. I kdyby
se mělo jednat pouze o kostel nebo kapli, jsou to budovy, jež jsou z kulturního hlediska
důležité a zajímavé. To znamená, že je možné je určitým způsobem využít k tomu, aby bylo
možné do obce přilákat více lidí, kteří zde budou vynakládat svoje finanční příspěvky.
V současné době například dochází k významnému rozvoji cykloturistiky. Obce se mohou
zasadit o to, aby přes její území vedla cyklostezka, proto by měla pak nabídnout i něco, proč
se turisté v obci zastaví. Pokud se zde zastaví, je zde předpoklad, že budou chtít využít
minimálně možnost nákupu potravin, případně se budou chtít zastavit na jídlo. Čím více
kulturních možností bude obec nabízet, tím je větší pravděpodobnost, že se zde turisté
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skutečně zastaví a využijí některé služby, což přinese obci a jejím podnikatelům potřebné
finanční prostředky.
Region je možné definovat různými způsoby, vždy záleží na tom, kdo jej definuje
a z jakého úhlu pohledu se na region dívá. Žítek (2002) určuje různé disciplíny, pro které má
region smysl: historie, ekonomie, statistika, sociologie, etnografie, politologie,
urbanistika a samozřejmě zmiňovaná geografie. (Žítek, 2002, s. 49). Pro jednodušší správu
je vždy lepší rozdělit území na menší celky. Region je tedy geograficky jasně vyznačeným
územím, které má určité konkrétní charakteristiky – přírodní bohatství, obyvatelstvo,
ekonomická struktura. Teorie regionálního rozvoje představují ucelený systém, které
vysvětlují působení základních faktorů, subjektů, mechanismů a dalších souvislostí
regionálního rozvoje. Teorie tedy mají významný poznávací význam. Současně je však
znalost teorií regionálního rozvoje základem pro koncipování adekvátní regionální politiky či
regionální rozvojové strategie.
Regionální rozvoj je tedy dlouhodobým procesem, který je nutné strategicky plánovat,
aby bylo možné dosáhnout zlepšování situace daného regionu, a to z pohledu jeho sídelní
funkce, ale i z pohledů dalších. Vyvážené a udržitelné zlepšování je cestou, jak dosáhnout
toho, aby se region stal místem, které bude maximálně vhodné pro život (Holeček, a kol.,
2009, s. 16).
Podle Mockovčiakové (2009) je kulturní dědictví souhrn hmotných a nehmotných hodnot,
děl a kulturních vztahů, které vznikly v minulosti, ale svým vznikem a významem přispívají k
vytváření soudobých kulturních a společenských hodnot. Kulturní dědictví má spojitost
s cestovním ruchem, kulturní dědictví může být tím, co zajišťuje zájem o region. Některá
nejnavštěvovanější místa v ČR (např. Praha, Český Krumlov, Kutná Hora, apod.) mají tolik
návštěvníků právě proto, že jsou schopny prezentovat svoje kulturní bohatství. Turismus
v těchto městech je na tomto kulturním dědictví založen.
Pokud bude region své kulturní dědictví využívat vhodně, je jen malá pravděpodobnost, že
nebude mít turistům, co nabídnout. Lze však předpokládat, že kulturní dědictví může být
faktorem, který přispívá nejen k získání turistů a k jejich udržení, ale obecně i k rozvoji
regionu.

Cíl a metodika
Cílem stati je prokázat, zda kulturní dědictví je jedním z faktorů, které vedou k rozvoji
obce regionu. Dílčím cílem bude analyzovat, jaká je atraktivita kulturního dědictví pro
návštěvníky daného regionu. Druhým dílčím cílem bude zjistit, jaký je přínos kulturního
dědictví pro samotnou obec. Teoretická část vychází ze studia dokumentů a dostupné
tematické odborné literatury. Analytická část práce je pak zaměřena na dotazníkové šetření
(návštěvníci Poděbrad) na polostandardizované rozhovory s aktéry regionálního rozvoje.
Pro analytickou část jsou stanoveny celkem tři výzkumné otázky. Jedná se o následující: Zda
mají občané daného regionu pozitivní názor na vliv kulturního dědictví na možnosti
regionálního rozvoje Poděbrad a okolí. Otázka č. 2: Zda se Poděbradsko vyvíjí, podle názorů
návštěvníků, takovým způsobem, že je to z turistického hlediska zajímavou oblastí. Otázka č.
3: Zda je obecně možné kulturní dědictví považovat za aspekt, který rozvíjí region a může
vést k regionálnímu růstu. Vzhledem k využití kvantitativního výzkumu je použita metoda
největší četnosti u jednotlivých otázek a jednoduché statistické zpracování.
Kvalitativní šetření bylo provedeno pomocí polostandardizovaného rozhovoru, který byl
proveden s představiteli obce a s dalšími aktéry regionálního rozvoje.

Výsledky a diskuse
SWOT analýza
Na základě provedené SWOT analýzy a na základě dalších zjištění, která byla v rámci
textu prezentována, je možné shrnout několik základních poznatků, které jsou s teoretickou
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částí práce spojeny. Jednotlivé poznatky jsou pro přehlednost shrnuty bodově v následujícím
seznamu:
- Poděbradsko jednoznačně není regionem, který by neměl z hlediska kulturního co
nabídnout, naopak, má možnosti, jak oslovit široké spektrum nerezidentů, a to
případně i zahraničních.
- Lázeňství je jedním ze základních prvků existence regionu a je třeba se na něj
zaměřit nejvíce, protože právě v této oblasti je nejvíce patrné, jak je možné na
kulturním dědictví přímo vydělávat.
- Moderní člověk je zaměřený spíše na současnost, ale kulturní dědictví není
zastaralým prvkem existence regionu, naopak, je možné ho využít k tomu, aby region
ukázal, že má co nabídnout, že je i v současné době živý a zajímavý.
- I když je zachování památek a kulturního dědictví obecně, spíše spojeno s minulostí,
rozhodně to není tvrzení, které by bylo dané. Je možné využít i moderní možnosti
jako jsou art marketing k tomu, aby bylo kulturní dědictví propagováno moderní
a uživatelsky zajímavou cestou.
- Rozvoj kulturního dědictví není možné vykonávat bez toho, aby byla obec plně
přístupná. Kvalitní infrastruktura je naprostým základem k tomu, aby mohlo dojít
k rozvoji kultury v oblasti, protože sama infrastruktura může zajistit investiční zájem
o daný region.
- Trvalá udržitelnost je naprosto nezbytná pro to, aby bylo možné obec považovat za
dlouhodobě konkurenčně schopnou, stejně jako zajímavou. Pokud má být kulturní
dědictví zachováno, musí být zachovávána pro budoucí generace, nikoli pouze pro
generaci současnou.
- Lázeňství, muzea, zajímavá místa s placeným vstupem, tohle jsou důkazy toho, že je
možné rozvíjet region – přinést do něj příjmy a zároveň zvýšit zaměstnanost.
- Moderní člověk je zaměřený spíše na současnost, ale kulturní dědictví není
zastaralým prvkem existence regionu, naopak, je možné ho využít k tomu, aby region
ukázal, že má co nabídnout, že je i v současné době živý a zajímavý.
- I když je zachování památek a kulturního dědictví obecně, spíše spojeno s minulostí,
rozhodně to není tvrzení, které by bylo dané. Je možné využít i moderní možnosti
jako jsou art marketing k tomu, aby bylo kulturní dědictví propagováno moderní
a uživatelsky zajímavou cestou.
- Rozvoj kulturního dědictví není možné vykonávat bez toho, aby byla obec plně
přístupná. Kvalitní infrastruktura je naprostým základem k tomu, aby mohlo dojít
k rozvoji kultury v oblasti, protože sama infrastruktura může zajistit investiční zájem
o daný region.

Šetření v terénu - kvantitativní
Celkem bylo dotázáno 120 občanů a 126 návštěvníků, přičemž z hlediska občanů je to
78 žen, tedy 65 % respondentů, v případě návštěvníků se jedná o 93 žen, tedy 73,8 %
respondentů. Na základě tohoto poznání je možné částečně konstatovat, že osobami, které
raději vyplňovaly dotazníky, byly v obou případech vždy z více jak 60 % právě ženy.
Otázka č. 1 byla konkrétně stanovena takto: Ohodnoťte, prosím, čím vás Poděbrady
dokážou zaujmout (1 – zajímá mě nejvíce, 5 – zajímá mě nejméně). Respondenti tak měli
hodnotit, jaké vyžití je pro ně v Poděbradech nejzajímavější, a to podle svých preferencí.
Nejvíce hodnot 1 u otázky tak určuje, že toto vyžití je nejvíce preferováno, naopak nejvíce
hodnot 5 svědčí o nejmenším zájmu o dané vyžití.
Preference jsou tak jednoznačně odlišné a na základě preferencí občanů je možné
vypozorovat, že kulturní dědictví nemusí být až tak preferované, jak by bylo třeba. Dokonce
se ani neukazuje, že by mladí měli zájem o kulturní dědictví, protože ani jedna z šesti
nejmladších osob neoznačila preferenci u památek nebo muzeí, která by byla vyšší než 3.
Jednoznačně tak není možné říct, že by mladší generace měla o kulturním dědictví větší
povědomí, na druhou stranu je v tomto směru vzorek této věkové skupiny příliš malý na to,
aby bylo možné z něj dělat konkrétnější závěry, nebo dokonce zobecňovat. Naopak se
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ukázalo, že skupina obyvatel ve věku od 46 do 60 let více preferuje památky a musejní
sbírky – 35 osob z celkových 45 u obyvatel dalo těmto dvěma formám kulturního dědictví
nejhůře hodnotu 2.
Druhá otázka ( ot. č. 2) byla položena takto: Ohodnoťte, prosím, jaké služby při návštěvě
města využijete nejvíce (1 – určitě využiji, 5 – nevyužiji). Opět se tak jedná o určení
preferencí, tentokrát služeb, které jsou primárně spojeny s cestovním ruchem. Otázka tak
navazuje na otázku předcházející, ale již jde především o to, co konkrétně respondenti
využijí, ať už v případě, že to jsou návštěvníci, anebo v případě, že se jedná o občany. Je
logické, že ze samotné podstaty věci by zde měly být rozdíly. Občané nebudou tolik využívat
služby ubytování, podle předchozí otázky lze zároveň předpokládat, že obyvatelé města
nebudou tolik využívat služby lázeňské.
Otázka č. 3 byla položena takto: Ohodnoťte, prosím, jaký dopravní prostředek využíváte
k návštěvě kulturních akcí a památek (1 – využívám velmi často, 5 – nevyužívám vůbec):
Hypotéza (nulová) byla stanovena jako H0: Přesvědčení o možnosti využití kulturního
dědictví pro regionální rozvoj nezávisí v případě občanů na vzdělání. Bylo vycházeno
z odpovědí na otázku, jaké je vzdělání respondentů z řad občanů, z odpovědí na
konstatování 4: Kulturní dědictví je možné využít pro rozvoj regionu.
Na základě těchto údajů budou následně v závěru potvrzeny, respektive vyvráceny
jednotlivé hypotézy. Nejprve je ale ještě třeba prezentovat výsledky rozhovorů, které byly
provedeny.
Vzhledem k tomu, že pro první výzkumnou otázku byla stanovena ještě jedna hypotéza,
je vhodné jí věnovat prostor právě zde. Hypotéza (nulová) byla stanovena jako H0:
Přesvědčení o možnosti využití kulturního dědictví pro regionální rozvoj nezávisí v případě
občanů na vzdělání. Bylo vycházeno z odpovědí na otázku, jaké je vzdělání respondentů
z řad občanů, z odpovědí na konstatování 4: Kulturní dědictví je možné využít pro rozvoj
regionu. Z tohoto srovnání byla vytvořena tabulka 1.
Tabulka 1: Kontingenční tabulka pro pracovní hypotézu
Ano

Nevím

Ne

Celkem

Základní

2

0

1

3

Vyučen/a bez maturity

6

2

1

9

Středoškolské (s maturitou)

61

26

0

87

Vyšší odborné

3

3

0

6

Vysokoškolské

18

2

1

21

Celkem

90

33

3

126

Zdroj: Vlastní výpočty

Základní hodnoty pro testování a výsledky testování je možné shrnout do následujících
bodů:
H0: Přesvědčení o možnosti využití kulturního dědictví pro regionální rozvoj nezávisí
v případě občanů na vzdělání.
Hladina významnosti: α=0,05
Testové kritérium: χ2=27,37945
Kritická hodnota: χ20,05(8)=15,507
Srovnání: 27,37945>15,507 => χ2> χ20,05(8)
Testováno bylo pomocí chí-kvadrát rozdělení při hladině významnosti 0,05. Podrobnější
výpočty jsou uvedeny v příloze č. 3. Výsledky jsou následující. Testové kritérium bylo
vypočteno o hodnotě 27,37945 a kritická hodnota je stanovena na hodnotě 15,507. Při
srovnání těchto hodnot je třeba konstatovat, že nulová hypotéze nebyla potvrzena a je třeba
předpokládat, že zde vliv vzdělávání na přesvědčení o možnosti využít kulturní dědictví
k regionálnímu rozvoji může existovat.
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Šetření v terénu – kvalitativní
V následujících oddílech jsou prezentovány odpovědi na otázky, které byly položeny
v rámci polostandardizovaného rozhovoru pěti konkrétním respondentům. Jedná se
o respondenta z vedení města, občana Poděbrad, lázeňského hosta, zaměstnance
infocentra a turisty (nikoli lázeňský host). Dotazovaní odpovídali na následující otázky:
V následujících oddílech jsou prezentovány odpovědi na otázky, které byly položeny
v rámci polostandardizovaného rozhovoru pěti konkrétním respondentům. Jedná se
o respondenta z vedení města, občana Poděbrad, lázeňského hosta, zaměstnance
infocentra a turisty (nikoli lázeňský host). Dotazovaní odpovídali na následující otázky:
1) Co se vám jako první vybaví, když se řeknou Poděbrady?
2) Považujete současnou situaci okolo památek v Poděbradech za dobrou? Myslíte si,
že je o památky, jejich zachování a restaurování postaráno?
3) Myslíte si, že město věnuje dostatek finančních prostředků na zachování kulturního
dědictví?
4) Při pohledu na město, přijde vám jako zachovalé?
5) Souhlasíte s tvrzením, že kulturní dědictví Poděbrad by mohlo vést k rozvoji města?
Pokud ano, dovedete si představit, jakým způsobem?
6) Myslíte si, že Poděbrady a jeho okolí jsou dostatečně zajímavé pro to, aby přitáhly
turisty, anebo je třeba ještě mnohé zlepšovat? Dokázal/a byste navrhnout, jak by
takové zlepšení mělo vypadat?
7) Považujete region za soudržný? Vnímáte, že různé formy vyžití pro návštěvníky
i občany jsou nejen ve městě, ale v celém regionu Poděbradsko?
Na odpovědích všech pěti dotazovaných je patrné, že mají na kulturní dědictví spíše
pozitivní pohled a myslí si, že kultura a památky jsou v Poděbradech jednoznačně prvkem,
který je zde zachováván a podporován. Poděbrady tedy nejsou městem, které by chátralo,
ale jedná se o město, které se snaží podporovat své kulturní dědictví a využívat ho.
Památková péče zde není podceňována, ale ukazuje se, že není vždy dostatek finančních
prostředků, které by pro zachování a obnovu památek mohly být využity. Další problémy pak
vycházejí i z toho, že zde jsou majitelé, kteří se o pamětihodnosti nestarají a město nemůže
do jejich vlastnictví příliš mluvit, stejně tak jsou zde ale i názory některých občanů a dokonce
i zastupitelů, kteří nesouhlasí s tím, aby byly na kulturu a památkovou péči věnovány až tak
velké částky. Podle všeho se ale daří, aby nedocházelo k příliš velkému ovlivnění města
těmito hlasy a kultura byla nadále podporována dostatečně.
Velmi zásadním poznatkem je pak skutečnost, že všech pět dotazovaných se shodlo na
tom, že kulturní dědictví může být aspektem, který by mohlo vést k rozvoji města, případně
regionu, na druhou stranu se ale ukázalo, že ne vždy byli respondenti schopni uvést
konkrétní způsoby, jak tento rozvoji zajistit, respektive jak kulturní dědictví skutečně využít
jako nástroj regionálního rozvoje. Do jisté míry to přesto svědčí o tom, že lidé mají povědomí
o kulturním dědictví a jsou schopni si ho dát do určité souvislosti s regionálním rozvojem.
Stejně tak mají povědomí o tom, jestli je ve městě, v tomto případě v Poděbradech,
dostatečně nebo nedostatečně kulturní dědictví využíváno.

Zhodnocení šetření
Práce si stanovila celkem tři výzkumné otázky a k nim jednotlivé hypotézy, které nebyly
potvrzeny. Nyní jen krátce k výzkumným otázkám. První otázka zněla: Mají lidé, občané
daného regionu, pozitivní názor na vliv kulturního dědictví na možnosti regionálního rozvoje
Poděbrad a okolí? Tento názor je skutečně pozitivní, alespoň z hlediska většinového, pouze
se nejedná o tak velkou část respondentů, jak se předpokládalo. Jednoznačně je ale možné
říct, že zde nejsou zásadnější negativní přístupy, které by kulturní dědictví naprosto
odsuzovaly jako neefektivní prvek, který nemá vliv na možnosti regionálního rozvoje.
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Druhá otázka byla stanovena takto: Vyvíjí se Poděbradsko, podle názorů návštěvníků,
takovým způsobem, že je to z hlediska turistického zajímavá oblast? Opět nelze odpovědět
naprosto kladně, protože ani v tomto případě nebyla potvrzena hypotéza, kterou si práce ke
druhé výzkumné otázce stanovila, na druhou stranu je ale třeba si uvědomit, že ani nedošlo
k tomu, že by výrazně převažovaly negativní odpovědi. Poděbrady jsou městem, které má
svým návštěvníkům co nabídnout, ale vzhledem k tomu, že preference jednotlivých
návštěvníků jsou natolik různorodé, nedošlo ke shodě, která by jasně definovala, zda je
kulturní dědictví natolik preferováno ve srovnání se sportovním vyžitím nebo zájmem
o přírodu. Poděbrady však zůstávají regionem, který má svým návštěvníkům většinou co
nabídnout.
Poslední výzkumná otázka byla stanovena takto: Lze obecně kulturní dědictví považovat
za aspekt, který rozvíjí region a může vést k regionálnímu růstu? Znovu není možné
argumentovat na základě hypotézy, která byla v práci stanovena, protože ta potvrzena
nebyla, ale stejně tak je třeba si uvědomit, že ani v tomto případě nebyly odpovědi zásadně
negativní. V případě rozhovoru se dokonce všichni dotazovaní shodli na tom, že kulturní
dědictví je aspekt, který může vést k rozvoji regionu. Nadále tak zůstává platná myšlenka, že
lidé v regionu mají povědomí o tom, že kulturní dědictví může napomoct regionálnímu
rozvoji, pouze se očekávalo, že množství respondentů bude vyšší.
S názorem, že je nutné chápat kulturní dědictví i trochu jinak, se ztotožňuje (Janeček,
2006, online), který ve svém textu uvedl následující názor: „Kulturoložka a folkloristika
Barbara Kirshenblatt-Gimblett zase chápe dědictví nikoli jako reprezentaci minulosti, ale jako
nový typ kulturní produkce, který vdechuje nový život zanikajícím způsobům života,
ekonomikám a lokalitám.“ I pouhým předváděním získává kulturní dědictví, které region má,
určitý nový náboj. Stále zde existuje, stále je využíváno. V Poděbradech je tohle dáno
například tím, že se pořádají různé akce, jako například Jízda krále Jiřího z Poděbrad, Dny
poezie a Křišťálové srdce. Minimálně z názvu první akce je patrné, že se zde minimálně
využívá historie, tedy historické události, ale stejně tak se i nosí historické oblečení a něco
z kulturního dědictví je tak nadále přítomné i v současné kultuře a navíc je použito pro to,
aby byli do Poděbrad přilákáni noví návštěvníci, kteří doposud o město nejevili zájem. Pokud
jsou tyto tradiční akce dlouhodobě udržovány, povede to k tomu, že se vytvářejí nové
tradice, k nimž se mohou spokojení návštěvníci vracet a případně je i doporučovat svým
známým. U ročně se opakujících akcí se to jednoznačně stát může. Zároveň se tak
Poděbrady mohou profilovat v historicky zajímavé město, v město poezie, apod.
Zajímavým prvkem z hlediska propagace je také art marketing, který byl v práci krátce
popsán a který má dvě funkce – využívá umělecká díla pro marketing, ale stejně tak využívá
marketing jako nástroj zapamatování a zájmu o umělecká díla (Johnová, 2008, s. 36). Jak
bylo popsáno především v rámci rozhovoru s pěti osobami, Poděbrady jednoznačně mají co
nabídnout, a to i z hlediska vizuální vhodnosti pro marketingové materiály. Například
květinové hodiny, jezdecká socha Jiřího z Poděbrad či samotný zámek jsou zajímavé prvky,
které jsou pro propagaci vhodné.
Z hlediska rozvoje regionu je pak jednoznačně třeba podporovat regionalizaci, jak ji
definovala například Kadeřábková, a kol. (1996, s. 33). Podporovat především v tom smyslu,
že region musí zjistit to, co mají jednotlivé obce společného, to, co je možné využít pro
propagaci společnou cestou. Zajistí se tak, že budou obce postupovat společně, nikoli
jednotlivě, čímž se využije synergický efekt. V případě Poděbradska je tohle možné využít
z hlediska lázeňství, ale i historicky zajímavých míst. Kromě kulturního dědictví je pak možné
využívat i přírodní dědictví (zájem o přírodu je v současné době také veliký, například
prostřednictvím cykloturistiky), které lze s tím kulturním propojit. Region by jednoznačně měl
využívat všechny možnosti ke svému rozvoji, nikoli pouze jednu.
Závěr
Stať si stanovila následující hlavní cíl: Prokázat, zda kulturní dědictví je jedním z faktorů,
které vedou k rozvoji obce a regionu. Regiony si ne vždy musí uvědomovat, jaké jsou jejich
možnosti z hlediska kulturního dědictví, a právě na potenciál konkrétního regionu v oblasti
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kulturního dědictví chce práce poukázat a chce určit, že zde tyto možnosti využití kulturního
dědictví pro rozvoj regionu skutečně existují.
V případě Poděbrad a analyzovaného souboru bylo zjištěno, že zde jednoznačně je
skupina, kterou lze označit jako takovou, která má povědomí o kulturním dědictví a jeho
významu pro regionální rozvoj. Ukázalo se však, že tato skupina není tak velká, jak bylo
předpokládáno. Je to méně jak tři čtvrtiny respondentů. Přesto ale bylo prací zjištěno, že
město se snaží o to, aby byly vynakládány finanční prostředky na kulturu, což bylo
prezentováno i základním údajem o tom, jakou část výdajů městského rozpočtu tvoří výdaje
na kulturu. V roce 2013 to bylo 7,34 % ročního rozpočtu města. Kulturní dědictví tak určitě
není přehlíženo, ale jeho význam nemusí být vždy chápán.
Ukázalo se, že v rámci preferencí respondentů ohledně různých kulturních a dalších
aktivit je zde poměrně vysoká diverzita, ale pro respondenty z řad návštěvníků města jsou
zásadní hlavně příroda a lázeňství. V případě občanů jsou preference trochu jiné, i když
i u nich zůstává příroda jako nejpreferovanější. V obou případech ale platí, že jednotlivci jsou
schopni si zde najít něco svého, něco, co je zaujme, proč by byli ochotni region navštívit.
Přínos kulturního dědictví pro samotnou obec je třeba vidět hlavně v tom, že kulturní dědictví
je schopno do regionu přitáhnout návštěvníky, což s sebou nese i určitou pravděpodobnost,
že tito návštěvníci budou využívat placené služby. 90 % návštěvníků v rámci dotazníkového
šetření uvedlo, že by využili stravovací služby, více jak 60 % se kloní ke službám lázeňským.
Jednoznačně je zde potenciál využití placených služeb, a tak by se měl region snažit
využívat svoje kulturní dědictví právě k tomu, aby zaujal návštěvníky, kteří zde budou
následně platit za služby, které jim budou poskytnuty. Problém se trochu ukázal v oblasti
lázeňství, která je v mírném poklesu, ale na druhou stranu bylo uvedeno, že kulturní akce
jsou velmi navštěvované a město samo je s jejich návštěvností velmi spokojeno. Právě tyto
akce a jejich návštěvnost pak jednoznačně svědčí o tom, že zde smysl je, a to nikoli pouze
pro návštěvníky z jiných regionů, ale také pro občany a lidi z okolí Poděbrad. Dokonce
i spolupráce mezi obcemi se podle výpovědí respondentů zlepšuje a je dosahováno toho,
že zde určitá forma soudržnosti funguje. Lze tak shrnout, že využívání kulturního dědictví
v Poděbradech není na špatné úrovni, pouze je třeba nadále stav zlepšovat, aby
nedocházelo k zanedbávání památek a k chátrání města jako celku.
Šetření by bylo vhodné provést i pro další města a následně se pokusit srovnat
výsledky těchto výzkumů, aby bylo možné vidět, jaké jsou společné ukazatele pro tyto obce,
které mají kulturní dědictví, a využívají ho, ale naopak také srovnat s obcemi, které své
kulturní dědictví nevyužívají. Bylo by vhodné zjistit, jaké zde jsou rozdíly, z čehož by nakonec
bylo možné i učinit závěry, zda je skutečně možné kulturní dědictví využívat pro rozvoj
regionu či nikoli, a to nikoli pouze v jednom městě, ale obecně.
Z hlediska toho, jaké jsou preference respondentů, a to jak z řad návštěvníků, tak i z řad
občanů, bylo by vhodné se více zabývat problematikou nejen možností využití kulturního
dědictví pro regionální rozvoj, ale využití také přírodního dědictví pro regionální rozvoj. Tohle
není nutně jiná kategorie, jiný výzkum, protože by bylo možné využít určité synergie rozvoje
prostřednictvím kulturního dědictví a přírodního dědictví, protože to nejsou nutně dvě
dědictví, která stojí vedle sebe. Mohou fungovat i společně, pouze je třeba najít vhodné
metody, jako například společná propagace kulturních památek a přírodních krás, anebo
konání kulturních programů na zajímavých místech nejen ve městě, ale i mimo město.
V tomto směru se pak ukazuje, že z hlediska rozvoje regionu je mimo jiné i potřeba kreativity,
pokud se propagace týká.

Shrnutí:
Teoretická část práce se zaměřuje na definování základních pojmů, které jsou s tématem
kulturního dědictví spojeny. Byla prostudována literatura, z které byly převzaty poznatky
o regionu a jeho rozvoji, trvalé udržitelnosti, cestovním ruchu a kulturním dědictví. Následně
jsou prezentovány teorie, které se váží k využití kulturního dědictví pro rozvoj regionu.
Analytická část je zaměřena na Poděbradsko, které je zde z hlediska kulturního dědictví
komplexně představeno a následně jsou prezentovány silné a slabé stránky a příležitosti
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a ohrožení regionu, a to formou SWOT analýzy. Výzkum práce se prostřednictvím
dotazníkového šetření snaží najít odpověď na otázku, zda je kulturní dědictví tohoto
konkrétního regionu využíváno k jeho rozvoji.
Poznatky uváděné v příspěvku vyplynuly z řešení projektu IGA PEF ČZU v Praze č.
20131036 „Zapojení občanů venkovských obcí do veřejného života“.
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Spolupráce obcí jako faktor rozvoje venkovských oblastí
Cooperation of communities as a factor of rural areas
development
Hana Vavrouchová

Abstrakt:
Spolupráci obcí je možné formálně realizovat na základě zákona o obcích, občanského
a obchodního zákoníku. Nejpropracovanější je v tomto ohledu zákon o obcích, který
připouští spolupráci obcí formou dobrovolného svazku obcí (DSO). Problémem může být
formulace společných cílů všemi zapojenými samosprávami a shoda na nich. Neschopnost
stanovit priority, promítnout je do strategie a následně ji plnit, může být častou příčinou
zániku DSO. Limitujícím faktorem je v tomto případě též omezení členství jen na obce.
Za efektivnější formu spolupráce pak lze považovat vytváření mikroregionů či Místních
akčních skupin (MAS) na základě občanského zákoníku. Tyto formy spolupráce dovolují
účast všem aktérům rozvoje území (neziskové sféře, místním podnikatelům, občanům
a podobně). Nelze si nevšimnout, že územní pokryvnost České republiky aktivními MAS je
velmi vysoká a je dána právě těsnou vazbou na dotační politiku. V neposlední řadě je třeba
zdůraznit význam obcí v rámci tzv. projektů PPP (Public Private Partnership).
Příspěvek je zaměřen na analýzu republikových souvislostí a regionálních specifik
jednotlivých forem spolupráce mezi obcemi.

Klíčová slova:
spolupráce obcí, územní rozvoj, obec

Abstract:
Civil and Commercial Code. Under the Municipalities Arrangement Act, we can distinguish
inter-municipal cooperation in the form of a voluntary association of municipalities. The
problem may be the formulation of common goals by all involved authorities and agreement
on them. Inability to set priorities reflected in the strategy and then to fill it, it can often be
a cause of the dissolution. The others form of cooperation is represented in form of
microregion or local action groups (LAGs) on the basis of the Civil Code. These forms of
cooperation allow the participation of all stakeholders in the local development (non-profit
sector, local businesses, citizens, etc.) – opposite to voluntary association of municipalities
(membership is limited only to local authority). Last but not least, we should emphasize the
importance of communities within the project PPP (Public Private Partnership). The paper
focuses on the analysis of republican and regional contexts specifics of individual forms
of cooperation between communities.

Key words:
cooperation of communities, spatial development, community/municipality
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Úvod
Obnova venkova a územní rozvoj patří bezesporu mezi činnosti, u kterých hraje
rozhodující roli koordinace stávajících vazeb a návazností v lokálním i regionálním měřítku.
Podstatnou roli zde sehrává kooperace obcí na formální i neformální úrovni. V souvislosti se
specifickou sídelní strukturou České republiky (cca jen jedna desetina obcí přesahuje hranici
2000 obyvatel) je tento faktor rozvoje území velmi aktuální – zejména z důvodů personálních
kapacit malých obcí, které nejsou samostatně schopné reagovat na nové možnosti
regionální politiky.
Spolupráci obcí je možné formálně realizovat na základě zákona o obcích, občanského
a obchodního zákoníku. Nejpropracovanější je v tomto ohledu zákon o obcích, který
připouští spolupráci obcí formou dobrovolného svazku obcí (DSO). Problémem může být
formulace společných cílů všemi zapojenými samosprávami a shoda na nich. Neschopnost
stanovit priority, promítnout je do strategie a následně ji plnit, může být častou příčinou
zániku DSO. Limitujícím faktorem je v tomto případě též omezení členství jen na obce. Za
efektivnější formu spolupráce pak lze považovat vytváření mikroregionů či Místních akčních
skupin (MAS) na základě občanského zákoníku. Tyto formy spolupráce dovolují účast všem
aktérům rozvoje území (neziskové sféře, místním podnikatelům, občanům a podobně). Nelze
si nevšimnout, že územní pokryvnost České republiky aktivními MAS je velmi vysoká a je
dána právě těsnou vazbou na dotační politiku. V neposlední řadě je třeba zdůraznit význam
obcí v rámci tzv. projektů PPP (Public Private Partnership).
Důležitá je též neformální spolupráce, realizovaná např. formou výměny informací
a zkušeností.

Cíl příspěvku, metodologie
Cílem příspěvku je představit možné formy spolupráce na obecní úrovni upravené
českou legislativou a analyzovat jejich užití v praxi.
Hlavní metodou příspěvku je analýza dostupných informačních zdrojů obsahově
spojených s jednotlivými formami spolupráce (např. databáze RARIS vedená Ministerstvem
financí ČR, statistika ministerstva financí evidující projekty PPP, studie Ústavu územního
rozvoje a další).

Spolupráce obcí na bázi zákona o obcích
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 1 ukládá územní samosprávě
povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby občanů. Cestou
k naplnění tohoto požadavku může být právě meziobecní spolupráce. Základní právní rámec
ve vztahu k řešené problematice vytváří § 46-55 tohoto zákona. Základním rysem vzniku
formalizované spolupráce je vznik na principu dobrovolnosti. Tento princip je podtržen
skutečností, že sdružené obce nemusejí mít společnou hranici – tímto je zcela otevřen
prostor pro neomezený vznik partnerství za různými účely. Svazkem se pak rozumí
spolupráce dvou a více obcí. Obce spolupracují při výkonu samostatné působnosti (§ 46).
Na úrovni meziobecní spolupráce lze rozlišovat tyto dvě základní formy:
•
•

1

na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,
na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.

např. Vedral, 2008
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Partnerství na základě smlouvy ke splnění konkrétního úkolu
Tento druh spolupráce byl upraven zrušeným § 48 zákona o obcích. Vztah se zakládal
na smlouvě mezi dvěma nebo více obcemi uzavírané na dobu určitou či neurčitou. Časový
horizont stanovený smlouvou vycházel z charakteru sjednaného úkolu. Smlouva musela mít
písemnou formu a musela být schválena zastupitelstvy všech zúčastněných obcí.
Tento způsob spolupráce je možné označit jako monofunkční, protože byl zpravidla
navázán na jednorázovou aktivitu, nejčastěji investičního charakteru přesahující hranice
jedné obce – příkladem plynofikace obcí, budování kanalizace. Mohlo však jít i o aktivitu
periodickou, pro kterou je symptomatická efektivita jen pokud je provozována pro větší počet
subjektů najednou – např. svoz komunálního odpadu. Pro naplnění daného účelu byla tato
forma spolupráce nejefektivnější a představovala nejmenší administrativní zátěž.
V případě této spolupráce nedocházelo totiž ke vzniku právnické osoby (jako u jediné
z forem) a nemusela tak být řešena zvláštní struktura vnitřcích orgánů.
Většina obcí má však již potřebné jednorázové investice dořešeny a preferována je
spíše komplexní spolupráce ve formě dobrovolných svazků obcí (viz níže). Zejména
z tohoto důvodu se jedná o zrušené ustanovení.
Partnerství na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
Dobrovolný svazek obcí (DSO) se jeví jako nejefektivnější způsob spolupráce, což
koresponduje s faktickou četností vzniklých vztahů a s prostorem, který je jim věnován.
Členem DSO mohou být jen obce, zákon však neomezuje počet členství jedné obce
v různých DSO. DSO je právnickou osobou 2 a zpravidla vzniká za účelem ochrany
a prosazování společných zájmů. Těmi mohou být dle zákona (§ 50) nejčastěji (nejde však
z povahy věci o vyčerpávající výčet, obce mohou volit okruhy zcela samostatně):
•
•

•
•

•
•

úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany,
veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování,
využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné
osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby
vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů
tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového
fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

Transparentnost a otevřenost občanům je částečně garantována stanovami, které
musejí být dle zákona povinnou součástí (přílohou) smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí. Obsahem těchto stanov musí být (§ 50 odst. 2):
a) název a sídlo členů svazku obcí,
b) název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
c) orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich
rozhodování včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje
účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
d) majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
e) zdroje příjmů svazku obcí,
2

Vzniká dnem zápisu do rejstříku svazku obcí vedeného u příslušného krajského úřadu.
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f) práva a povinnosti členů svazku obcí,
g) způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí,
h) podmínky přistoupení ke DSO a vystoupení z něj, vč. vypořádání majetkového podílu,
i) obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.
Graf č. 1 ukazuje kvantitativní vývoj DSO mezi lety 1994 až 2013. Vývoj je značně
ovlivněn legislativními změnami a preferencí jednotlivých forem spolupráce dle aktuálních
problémů obcí. V 90. letech vznikají první DSO, které ale po splnění daných úkolů zajikají
(koncem 90. let) či jsou preferovány právě spíše monofunkční smluvní vztahy (ad zrušený
§ 48). Poté zejména v souvislosti s reformou veřejné správy a novým zákonem o obcích
dochází na přelomu století k prudkému nárůstu počtu subjektů, jejichž počet se přiblížil počtu
800 (absolutní maximum z roku 2006 – 789 DSO). Poté lze opět zaznamenat mírnou
stagnaci a v posledním období meziroční pokles řádově o desítky subjektů (v roce 2013 bylo
registrováno 724 DSO). V roce 2013 bylo nejvíce subjektů registrováno v Jihomoravském
kraji (relativně i absolutně), nejmenší počet byl pak evidován v Karlovarském kraji (absolutně
- 16 subjektů) a Jihočeském kraji (relativně).

800

počet subjektů

700
600
500
400
300
200
100
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
rok
Graf 1: Vývoj počtu sdružení obcí v letech 1994-2013
Zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/raris/vyberSestavy.pl, vlastní zpracování.

DSO se jeví jako velmi efektivní, v poslední době zejména v kontextu současného
charakteru regionální politiky. Obce často nejsou schopny samostatně dosáhnout na dotační
tituly jak v souvislosti s personálními kapacitami, tak i v souvislosti s preferencí větších
projektů vyžadujících finanční spoluúčast.
Obce mohou také spolupracovat dle zákona o obcích s obcemi či svazky obcí jiných
států a být členy mezinárodních sdružení územních samosprávných celků.
Zakládání právnických osob podle zvláštního zákona dvěma nebo více obcemi
Zákon o obcích nevěnuje této formě spolupráce zvláštní paragraf, výklad tedy čistě
vychází z obchodního zákoníku. Obec tak může zakládat obchodní společnosti 3 či
vstupovat do již existujících obchodních společností. Pod takovýto typ spolupráce můžeme

3

akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným.
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též řadit tzv. Public Private Partnership (PPP), tedy spolupráci veřejného a soukromého
sektoru na zajišťování veřejných statků.
Z procesního hlediska lze tyto vztahy rozdělit na 4:
•

•

PPP čistě smluvní povahy, u nichž je partnerství mezi veřejnoprávním a soukromým
sektorem založeno výlučně na smluvním spojení, a to formou uzavření smlouvy
označené jako "veřejná zakázka" nebo "koncese",
PPP institucionální povahy zahrnující spolupráci mezi veřejnoprávním a soukromým
sektorem v rámci společně zřízeného subjektu.

V českých podmínkách jsou nejčastějšími oblastmi spolupráce vodohospodářské
energetické a sociální záležitosti. Graf 2 znázorňuje vývojovou trajektorii celkových objemů
finančních prostředků v miliardách korun, které se staly předmětem koncesních smluv mezi
municipalitami a soukromým sektorem od roku 2006 do současnosti.

Graf 2: Vývoj objemu finančních prostředků v mld. Kč v koncesních smlouvách
mezi municipalitami a soukromým sektorem
Zdroj: data http://www.mfcr.cz, vlastní zpracování.

Spolupráce obcí na bázi občanského zákoníku
Vyloučeno je sdružování obcí na základě občanského zákoníku, obec sama však může
být např. součástí spolku (§ 214 občanského zákoníku). Spolupráci obcí s právnickými
a fyzickými osobami upravuje § 54 zákona o obcích. Pokud obce preferují tento způsob
spolupráce, „lze použít ustanovení občanského zákoníku o spolcích a o smlouvě
o společnosti.“ Obce se v tomto případě mohou účastnit spolupráce s širším spektrem aktérů
rozvoje území, tedy nejen s obcemi.
Mikroregiony
Pod takovouto formu spolupráce můžeme podřadit mikroregiony. Mikroregiony bývají
vedle toho často ztotožňovány s dobrovolnými svazky obcí, v zásadě jde však o pojem
nadřazený pro širší okruh subjektů.
Databáze mikroregionů, kterou spravuje Ústav územního rozvoje, eviduje v současné
době 532 subjektů (téměř 86 % obcí zapojených do spolupráce) 5. Databáze však zahrnuje
i DSO, je tedy zřejmé, že není zcela kompletní.
4
5

Portál o veřejných zakázkách a koncesích www.portal-vz.cz
Pramen: Ústav územního rozvoje
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Místní akční skupina (MAS)
MAS je právnickou osobou založenou za účelem dosahování společných cílů v rozvoji
a ochraně území a zvyšování kvality života na venkově (vazba na venkovské prostředí je
zásadní). Charakterem odpovídají nestátní neziskové organizaci mající nejčastěji právní
formu obecně prospěšné společnosti či občanského sdružení, tomu potom odpovídá
příslušná legislativa (zákon o obecně prospěšných společnostech či zákon o sdružování
občanů). Tyto právní předpisy však byly k 1. 1. 2014 zrušeny a stávající či nově vznikající
společnosti spadají nadále pod občanský zákoník. Existující obecně prospěšné společnosti
a občanská sdružení se musejí transformovat na ústav 6 či spolek 7. Členy MAS nejsou pouze
obce, spektrum členů je podobné jako u mikroregionů (občané, obce, svazky obcí, nezisková
sféra, podnikatelská sféra).
Vznik MAS je pevně navázán na politiku regionálního rozvoje, konkrétně na iniciativu
LEADER 8 (v minulosti LEADER+ 9, LEADER ČR 10). První MAS začaly vznikat v roce 2002
v souvislosti s Programem obnovy venkova. Nejvíce místních akčních skupin pak vzniklo
v programovacím období 2004-2006 v souvislosti s Operačním programem Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství a poté i v období následném 2007-2013, kdy byla iniciativa
LEADER součástí Společné zemědělské politiky EU. Dotační politika byla realizována
v rámci IV. osy Programu rozvoje venkova České republiky, na základě kterého byly
čerpány prostředky z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (EZFRV/EAFRD).
V období 2007–2013 bylo podporováno 112 MAS, na konci roku 2013 se počet rozšířil na
více než 170 MAS, které dnes pokrývají devět desetin území ČR11.
V novém programovacím období (2014-2020) rozvojové iniciativy zastřešuje jedna
z šesti priorit Společné zemědělské politiky Evropské unie s názvem Využití potenciálu
pracovních míst a rozvoj venkovských oblastí. S metodou LEADER souvisí nový nástroj
čerpání prostředků pro subregionální rozvojové projekty s názvem Komunitně vedený
místní rozvoj. Tento nástroj se však neorientuje pouze na venkovské prostředí, ale
umožňuje spolupráci i s urbánními oblastmi a je spojen s čerpáním finanční podpory napříč
všemi fondy Evropské unie (EZFRV, Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního
rozvoje, Evropský námořní a rybářský fond).

Shrnutí:
Obce mohou vybírat z široké nabídky forem spolupráce s ostatními obcemi či dalšími
subjekty. Každá z forem je vhodnější na plnění jiného úkolu. Nejpropracovanější je v tomto
ohledu zákon o obcích, který připouští spolupráci obcí formou dobrovolného svazku obcí.
Trend kvantitativního vývoje DSO lze popsat jako sestupný, nicméně se stale jedná o
nejčastější formu spolupráce na obecní úrovni. Situace je dána transparentností legislativy.
Problémem ovšem může být formulace společných cílů všemi zapojenými samosprávami a
shoda na nich. Neschopnost stanovit priority, promítnout je do strategie a následně ji plnit, to
může být velmi častou příčinou zániku či neefektivního fungování DSO. Limitujícím faktorem
je v tomto případě též omezení členství jen na obce. Za daleko efektivnější formou
spolupráce pak lze považovat vytváření mikroregionů či Místních akčních skupin. Tyto formy
spolupráce dovolují účast všem aktérům rozvoje území (neziskové sféře, místním
podnikatelům, občanům a podobně). Nelze si nevšimnout, že územní pokryvnost České
6

§ 402-418 Občanského zákoníku, srov. např.: Melzer, 2013 či Švestka, 2014
§ 214-302 Občanského zákoníku
8
LIASION ACTIONS DÉVELOPEMENT DE L´ÉCONOMIE RURALE = Propojení aktivit rozvíjejících
venkovskou ekonomiku
9
Metoda uplatňovaná v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v letech
2004-2006, který byl spolufinancovaný Evropskou unií
10
Národní program financovaný z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství v letech 2004-2008
11
Interaktivní mapu MAS lze nalézt na webových stránkách Národní sítě MAS České republiky
(nsmascr.cz)
7
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republiky aktivními Místními akčními skupinami je velmi vysoká a je dána právě těsnou
vazbou na dotační politiku. V posledním období nabývají na významu též projekty
spolupráce obcí a veřejného sektoru (tzv. PPP).
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Some determinants of yam production and food security in
Nigeria
Některé determinanty výroby jamu a bezpečnosti potravin
v Nigérii
Nahanga Verter, Věra Bečvářová

Abstract:
Food insecurity is widespread in Sub-Saharan African countries. The contribution deals with
some determinants seem to be influencing yam production and food security in Nigeria.
Annual time series data spanning the period 1980-2011 is analyzed, using Johansen
cointegration and OLS methods. The cointegration method indicates that the variables are
cointegrated. It means that, there is a long run relationship between all the variables in the
yam production model.
In the same direction, the OLS method provides evidence that yam production is positively
associated with most of the explanatory variables such as a producer price, fertilizer
application, area harvested and RGDP per capita, statistically significant at 0.05 and
0.01 levels. On the contrary, the result indicates that the food import impacts negatively on
yam production in the country, statistically significant at 0.01 level.
Yam (food) production is an essential ingredient to food security (availability), especially to
the poor rural dwellers in Nigeria. The crop is regarded as a major food crop in Nigeria,
especially in the regions where it is cultivated. Due to inadequate farm inputs, lack of finance,
technology and value addition and storage facilities, yam as major staple food in the
producing areas and as a source of food security in the countryis not guaranteed. For yam
crop to be sufficiently available (supply) to individual consumers and possibly at affordable
prices, it should be produced in large quantities. There is an urgent need for the Nigerian
government to provide a conducive environment and investment climate with the aim of
increasing food availability by ensuring a sustainable yam production.

Key words:
yam production, food security, farmers, availability, farm inputs, cointegration

Abstrakt:
Tento příspěvek se zabývá některými determinantami produkce jamu a zdravotní
bezpečností v Nigérii. Pomocí Johansenova testu a OLS metody byly analyzovány roční
údaje v časové řadě pokrývající období let 1980 - 2011. Na základě první použité metody se
ukázalo, že proměnné jsou kointegrované. To znamená, že existuje dlouhodobý vztah mezi
všemi proměnnými ve výrobním modelu jamu.
OLS metoda poskytla důkazy o tom, že produkce jamu je pozitivně spojena s většinou
vysvětlujících proměnných, jako např. s cenou výrobce, použitím hnojiv, oblastí sklizně
a skutečným HDP na obyvatele (statistická významnost na hladině 0,05 a 0,01). Na druhou
stranu výsledky naznačují, že import potravin negativně ovlivňuje produkci jamu v zemi
(statistická významnost na hladině 0,01).
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Produkce jamu je klíčová s ohledem na potravinovou bezpečnost, zejm. chudých
venkovských obyvatel v sub-saharské Africe. V Nigérii je tato plodina považována za hlavní
zdroj potravy, a to především v regionech, kde se pěstuje. Vzhledem k nedostatečnosti
zemědělských vstupů, financí, technologií, přidané hodnoty a skladovacích prostor, není
potravinová bezpečnost v zemi zajištěna.
Aby byly dodávky jamu individuálním spotřebitelům dostatečné a poskytované za přijatelné
ceny, měla by být plodina produkována ve větším množství. Na straně nigerijské vlády pak
existuje naléhavá potřeba zajistit udržitelnou produkci jamu. Toho bude dosaženo
vytvořením vhodných podmínek a investičního klimatu pro producenty.

Klíčová slova:
produkce jamu, potravinová bezpečnost, zemědělci, dostupnost, zemědělské vstupy,
kointegrace

Introduction
Globally, the majority of the world’s hungry people live in developing countries. Latest
statistics in 2013 shows that between 2011 - 2013, over 842 million people suffered from
chronic hunger, they did not get enough food to consume and conduct their normal daily
activities. More so, 98% of the people living in hunger were from developing countries like
Nigeria (FAO, IFAD, and WFP, 2013).
What is food security? Food security “exists when all people, at all times, have physical
and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs
and food preferences for an active and healthy life” World Food Summit (1996, p. 1). Food
security is ensured when people have access to adequate food at all times for healthy and
active life (World Bank, 1986). The globally accepted definition of food security indicates the
dimensions of food security as follows: Food availability: The sufficient quantities
of appropriate quality of food, supplied through national outputs or imports. Food access:
Access by individual consumers to adequate means of acquiring desirable foods for
a nutritious diet. Utilization: food use takes place through adequate diet, sanitation and health
care to attain a state of nutritional well-being. Stability: To be food secure, consumers must
have access to enough food at all times. Food stability can, therefore, refer to both the
availability and access dimensions of food security (FAO, 2006). Availability of enough food
in the country does not mean that all people within the country are food secured. Food
security signifies that food intake must be not only adequate qualitative, but also in
quantitative terms (Osayande and Ada-Okungbowa, 2014).
Nigeria is an agricultural country that is endowed with abundant food and agricultural
resources such as yam, cocoa, cassava, rice, sugar cane, maize, and millet. Prior to the
discovery and extraction of crude oil in Nigeria in the 1960s, the country was dependent
solely on the agricultural sector of the economy for food and market. Despite the neglect of
agriculture for oil, the country’s economy is still dominated by agriculture, contributing over
35 % to the real gross domestic product (GDP).
Yams (Dioscoreaspecies) are annual root tuber-bearing plants with more than
600 species out of which six are socially and economically important in terms of food, cash
and medicine (IITA, 2009). Some of the yam species are water yam (Dioscoreaalata), white
yam
(Dioscorearotundata),
yellow yam
(Dioscoreacayanensis), Chinese yam
(Dioscoreaesculant) and three-leaf yams (Ike and Inoni, 2006; Zaknayiba and Tanko, 2013).
Yams are grown in tropical regions and mostly produced in the savannah region of West
Africa, where rainfalls are divided into wet and dry seasons (FAO, 1997). Nigeria is the
largest producer of yams in the world, fellow by Ghana and Côte D’Ivoire (FAO, 2014).
Yams are the fifth most harvested crops in Nigeria, following after cassava, maize,
guinea corn, and beans/cowpeas. More so, after cassava, yams are the most commonly
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harvested tuber crops in the country (National Bureau of Statistics, 2012). Yams do not only
serve as the main source of food consumption and earnings, but also as a major employer of
labour in Nigeria. IITA (2013) stressed that up to 68 % of people grow yams as a main
source of livelihood in Nigeria. The products have high cultural value in countries like Nigeria
and Ghana (IITA, 2013; Izekor and Olumese, 2010; Bamire and Amujoyegbe, 2005; Aidoo,
2009).
Yam is among the major cash and most consumed food crops West African countries
(GTZ, 1999) like Nigeria (Babaleye, 2003; National Bureau of Statistics, 2012). Households
demand for yam consumption is very high in Nigeria. Nutritionally, yam is major staple food
consumption, providing food for millions of people in the West Africa. It is eaten in different
forms such as fufu (the so called poundo yam and amala in Nigeria), boiled, fried and
roasted (Aidoo, 2009; IITA, 2009). This root and tuber place in the diet and source of food
security for smallholder farmers cannot be ignored. It contributes over 200 dietary calories
per capita per day for over 150 million people in West Africa (Babaleye, 2003). Yams have
over 21% dietary fibre and are rich in carbohydrates, vitamin C, potassium, manganese and
other essential minerals (IITA, 2009). Many yam belt areas in Nigeria continuously
proclaimed" yam is food and food is yam" (Maikasuwa and Ala, 2013, p. 2). Some family
rural dwellers where yams are grown eat it all day round. Arguably, yam is the only available
food to them, especially during the harvesting season. Thus, its availability is a key indicator
of food security to consumers and the nation.
Primary research carried out by LSMS-ISA (Living Standards Measurement StudyIntegrated Surveys on Agriculture) in Nigeria showed that relatively, richer households were
found to be consuming more yams, but selling less harvested than poorer households.
Poorer households consumed fewer yams, arguably because they heavily depended on yam
for income than their richer counterparts who have other sources of earning (National Bureau
of Statistics, 2012).Despite the importance of yams to people and as a source of food
security, the attention to yam production is still questionable, as many rural dwellers are still
living in hunger in Nigeria. Data available from the Economic Intelligent Unit (2014) on the
global food security index, Weighted total of all category scores (0-100 where 100 = most
favourable), Nigeria scored 36.5/100 and ranked 87/109. On food availability, the country
scored 47.7/100 relatively higher than the overall food security score.
Empirical evidence: Some researchers have empirically investigated factors that
determine yam production in Nigeria and elsewhere in the world. For instance, Bamire and
Amujoyegbe (2005) find a positive relationship between net returns (profitability) in yams
output and land improvement techniques in Nigeria. Zaknayiba and Tanko (2013), opined
that lack of access to inputs, high cost of inputs, poor producer prices, lack of capital and
incidences of pests and diseases, inadequate of storage facilities, and the absence of better
transportation have negatively affected yam production. Similarly, Ike and Inoni(2006);
Maikasuwa and Ala (2013) find that the factors of production such as labour, finance and
material inputs like fertilizer have influenced on yam production in the region. In the same
direction, Etim, Thompson and Onyenweaku (2013) investigate the relationship between
farm level and output-oriented technical efficiency indices. Their results suggest that farmers’
education, family labour, extension contact and experience of farmers have a positive effect
on the farm level technical efficiency and yam output.
Published empirical works within the context yam production in Nigeria were mainly field
research. To the best of our knowledge, none of these studies used annual time series data
to determine the factors that are influencing yam production, thus, the relevance of this
study. The aim of this study is to investigate some determinants of yam production with
reference to food security (especially food availability) in Nigeria. The paper will also highlight
the importance of yam products as well as the constraints to yam production in the country.
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Production and Constraints to Yam Production
Production: Yam production has gone some dramatic changes in many parts of the
world. However, production process from bush clearing, cultivation, chemical application,
harvesting and transporting to markets is still labour-intensive (Ennin, Otoo andTetteh, 2009).
Tab. 1 presented data available from FAO (2014) which shows the trends in annual yam
production in the world and the three largest producers between 1961 and 2012. The area
harvested in the world has increased from 1.15 million (Ha) in 1961 to 5.04 million (Ha) in
2012. Yield (Hg/Ha) in the world also increased from 72.35 thousand metric tons in 1961 to
116.65 thousand metric tons in 2012. Over 58.8 million tons of yams were produced in the
world in 2012, out of which 92.2 % were from West Africa.
Tab. 1: Annual Yam production in the world, Ghana, Côte d Ivoire, Nigeria, (1961-2012)
Yams Elements

Areas

1961

1980

1985

1990

1995

2000

2010

2012

Area Harvested (Ha, 1,000)
Area Harvested (Ha, 1,000)
Area Harvested (Ha, 1,000)
Output in MT
Production (MT million)

World
Côte d Ivoire
Ghana

1,151
150
150

1,362
225
113

1,778
255
178

2,247
319
119

3,228
370
176

4,032
505
261

4,942
830
385

5,037
835
426

World

8.32

12.01

12.11

21.76

33.24

39.55

53.60

58.75

Production (MT million)
Production (MT million)

Côte d Ivoire
Ghana

1.15
1.10

2.41
.650

2.65
.987

3.17
.877

3.62
2.13

4.45
3.36

5.39
5.96

5.67
6.64

Production (MT million)
Production (% of the world)
Yield

Nigeria
Nigeria

3.50
42

5.25
44

4.74
39

13.62
63

22.82
69

26.21
66

34.16
64

38,00
65

Yield (Hg/Ha)

World

72,345

88,155

68,138

96,902

102,999

98,088

108,471

116,648

Yield (Hg/Ha)

Côte d Ivoire

76,667

106,978

103,781

99,609

97,751

88,172

65,000

67,960

Yield (Hg/Ha)

Ghana

73,333

57,522

55,449

73,451

120,710

128,847

154,841

155,717

Yield (Hg/Ha)

Nigeria

77,778

105,382

56,405

106,771

107,734

98,984

119,073

131,034

Yield (MT/Ha)

Nigeria

7.8

10.5

5.6

10.7

10.8

9.9

11.9

13.1

Source: FAOSTAT, 2014

Nigeria is the largest producer of yams in the world. The country accounted for over
65 % (with 38 million metric tons) of the world production value at $7.75 billion and cultivated
about 2.9 million hectares of land in 2012 (see Tab. 1). While trailing second, and third
positions by a wide margin are Ghana (6.6 million metric tons) and Côte D’Ivoire (5.8 million
metric tons) in 2012. The development of yam output could be partly attributed to the use of
modern farm inputs even though the inputs are not sufficiently available to farmers.
Depending on the variety of yam products, its yield potential ranges from 20 - 50 tons per
hectare. During the bad season, the yield could be around 10 tons per hectare (FAO, 1985).
The growth rate of yams output is far from consistent, especially in Ghana and Nigeria,
partly due to the unattractiveness of farming and low prices of yams in the market. However,
the majority of the rural population still engaged in farming activities because yam is their
major staple food that is eaten year round. Thus, the importance of the yam as a source of
security in the yam belt areas cannot be over emphasized.
Constraints to yam production: Some studies (Ayanwuyi et al., 2011; Kleih, Phillips,
Mignouna, Ogbonna and Siwoku, 2012), stressed that low-soil fertility, lack of improved yam
varieties, poor road networks, high cost of labour and lack of finance to carry out necessary
farming activities were the constraints to productivity and food availability in some regions.
Yams like many other crops in Nigeria are labour intensive. High cost of labour has been
among the major constraints to yam production. It has constrained smallholder yam farmers
from enhancing productivity (Ayanwuyi, Akinboye and Oyetoro, 2011; Migap and Audu,
2012).The labour cost of yam production from mounding to staking, especially in the forest
areas, accounting for approximately 40 % of cultivation costs about 50 % of the expenditure
goes to the planting process (IITA, 2009).
Statistical data available from FAO (2014) shows that over 10 % of the total yam output
in Nigeria have lost over 10 % annually. In 2006, the country recorded highest yam lost with
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over 3.7 million metric tons. Inadequate preservation, storage and processing facilities, are
attributed to yam lost in the country. In addition, Asante et al. (2007); IITA (2009); Zaknayiba
and Tanko (2013) argued that pests’ related issues have also been identified as major
constraints to yam production. These include parasitic nematodes; insects such as leaf and
tuber beetles; fungi such as leaf spot, tuber rot, and other viruses). Insufficient farm inputs
and modern technologies such as chemicals and fertilizer applications are also constraints to
yam production in developing countries like Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Benin and Togo.
Consequently, the majority of smallholder yam farmers in these areas still used traditional
farming methods such as hand hoes, axes, woods and cutlasses for farm related activities
mostly. More so, the declining of soil fertility is identified among the factors that are militating
output growth rate in recent time.
Financial resource is another major constraint to yam production as farmers are poor,
and they suffered from limited access to credit facilities, thereby impeding higher productivity
and output (Izekor and Olumese, 2010). Lack of adequate provision for agricultural credits
from the financial institutions to producers has constrained sustainable yam cultivation in
Nigeria (Migap and Audu, 2012). Lack of political will by the state on policies related to yam
production has also constrained yam production in Nigeria. Presently, wealthy farmers have
started using modern farm tools and inputs such as fertilizer, machinery, insecticides to boost
productivity and enhance the quality of yam cultivation in the area, while, the majority poor
smallholder yam farmers are still using traditional methods of farming.

Materials and methods
Secondary data, such as books, article journals and statistical data from various
institutions were used in this study. For the purpose of empirical analysis, annual time series
data for the period 1981- 2012 were obtained from the Food and Agriculture (FAO) of the
United Nations, and Central Bank of Nigeria (CBN) statistical bulletins. Econometric software
Gretl 1.9.14 and Stata were used for the multivariate regression analysis.

Model Specification
The modelspecified the quantity of yam production is being explained by the producer
price; area harvested (farm size), food import, fertilizer application, real gross domestic
product, and agricultural labour force. Thus, the econometric model is mathematically
specified as follow:

ln QYPt = β 0 + β 1 ln PPt + β 2 ln AH t + β 3 ln FIMPt + β 4 ln FERTt + β 5 RGDPt + β 6 ALFt + ε t

(1)

Where;
ln QYP is the natural log of the annual quantity of yam production measured in metric tons; ln
PP is the natural log of producer price, also known as farm gate price; ln AH is the area
harvested measured for yam farm size; ln FIMP is the natural log of food import to the
country; ln FERT is the total varieties of fertilizers applied in yam farms; RGDP is the real
gross domestic product; ALF is the agricultural labour force (proxied for yam labour force);
and ε is the error term.

Results and discussion
Stationarity Test: Given that time series data is prone to spurious regression results,
we have carried out a unit root test prior to estimating the econometric model. Tab. 2 shows
Augmented Dickey- Fuller (ADF) unit root test. Apart from fertilizer (FERT) application, which
is stationaryat level, all other variables have become stationary after first difference. We then
proceed to run Johansen cointegration and OLS regression tests as shown in tab. 3 and 4.
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Tab. 2: Unit root test
Variable

Level

ADF Stat

lnQYP

Level
First diff

-1.04044
-7.342***

Order of
integration
1(1)
1(0)

Level

-1.03531

1(1)

First diff
Level
First diff
Level
First diff
Level
Level
First diff
Level
First diff

-7.87502***
-2.42598
-7.60903***
-0.54811
-3.73104***
-3.64937**
0.0565536
-4.13229***
-1.18582
-2.99556**

1(0)
1(1)
1(0)
1(1)
1(0)
1(0)
1(1)
1(0)
1(1)
1(0)

lnPP
lnAH
lnFIMP
lnFERT
lnRGDP
ALF

Source: Own work

Johansen Test for Cointegration
The model selection for cointegration is usually computed using an information criterion
method, known as lag-order selection criteria. We have chosen lags 2 and proceed to run the
Johansen cointegration test based on the evidence provided by the information
criterion.Table 3 presents the results of both Johansen trace and maximal Eigen value tests
for cointegration among the variables in the models. Both Maximal Eigenvalue and Trace
tests indicate for the rejection of the null hypothesis of no cointegration vectors at the 5 %
significance level. An alternative hypothesis is accepted that there is a long run equilibrium
relationship between the all the variables in the model. This implies that the all the variables
are moving together in the long run.
Tab. 3: Johansen cointegration test results (constant only)
Hypothesized
No. of CE(s)
None
At most 1
At most 2
At most 3
At most 4
At most 5

Trace Test
Statistic
147.1743
96.4418
59.1086
32.1891
9.9553
0.7573

0.05 critical value
94.15
68.52
47.21
29.68
15.41
3.76

Maximum Eigenvalue test
Statistic
0.05 critical value
50.7325
39.37
37.3332
33.46
26.9195
27.07
22.2338
20.97
9.1980
14.07
0.7573
3.76

Source: Own work

When a cointegration is established, it can be viewed as an indirect test of long run
causality. We, therefore, conclude that variables in the models are likely to be driving yam
production in Nigeria in the long run. When a cointegration is established, it is advisable to
run Vector error correction model (VECM). However, we have opted to run ordinary least
squares (OLS) regression analysis.

Estimated Regression Model
Diagnostic tests for the OLS regression were run, and the results indicated that all the
classical assumptions of the linear regression model were fulfilled. As shown in table 4, it
appears that the estimated model is a “good fit” given that the R-squared is about 64 % is
accounted for the variability in the dependent variable in the model. More so, the p. value
and F. statistics in the model indicated that all the variables in the regression model jointly
influence the quantity of yam production in Nigeria (statistically significant at the 0.01 level).
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The OLS estimation results as presented in tab. 4shows a robust positive relationship
between the producer price (PP) and the volume of yam production in Nigeria, statistically
significant at the 5% level. This implies that 1 % increase in the producer price is likely to
induce smallholder farmers to increase productivity by 0.15 %. The result in tab. 4 also
provides ample evidence that the quantity of yam production has a positive relationship with
the area harvested or farm size (AH), statistically significant at the 1% level. This implies that
1% increase in yam farm size; total yam output is likely to increase by 0.52 %, holding other
things equal. Farm expansion is a major determinant of increase yam output. On the
contrary, the result shows an inverse relationship between food import (FIMP) and yam
production in Nigeria, statistically significant at 0.01 level. This implies that, a 1 % increase in
the importation of food, yam production may decrease by 0.34%.Food import complements
the limited domestic production and partly ensured food availability in Nigeria. However, food
import which is being sold at lower prices has to some extend reduced domestic food
production and bring untold hardship to poor farmers in the ruler areas as they could not
compete favourably in terms of price, quality and quantity.
Tab. 4: Estimated OLS regression model
Dependent variable: lnQYP
Variables

Coefficient

Std. Error

t-ratio

p-value

const

-1.52219

0.59794

-2.5457

0.01775**

lnPP

0.154696

0.069216

2.235

0.03499**

lnAH

0.519055

0.144237

3.5986

0.00144***

lnFIMP

-0.34268

0.099926

-3.4293

0.00219***

lnFERT

0.123674

0.048304

2.5604

0.01717**

lnRGDPK

0.814103

0.300875

2.7058

0.01234**

ALF

0.424616

0.709035

0.5989

0.55487

R-squared

0.640861

Adjusted R2

0.551077

F (6, 15)

7.137764

P-value (F)

0.000188

Durbin-Watson

2.023163

Note: The asterisks (**, ***) denote statistically significantlevel at 5%, and 1% respectively
Source: Own work

The result in Tab.4 further provides a robust positive relationship between fertilizer
application (FERT) and annual quantity of yam output in Nigeria, statistically significant at the
0.05 level. This implies that an increase in fertilizer use is likely to increase yam production
and availability in the country. Similarly, RGDP per capita also appears to have a positive
influence on yam production in Nigeria (statistically significant at the 0.05 level). Economic
growth is an indication that if all things being equal, both yam consumers and producers
would have more access to finance that would enable them to consume, save and invest in
yam related activities. In addition, economic growth may raise incomes and reduce poverty
and hunger if growth is broadly shared in the country.

Conclusion and policy implication
The paper analyses some determinants of yam production and food security in Nigeria.
In the light of food crises in the developing countries, the contribution deals with some
determinants of yam (food) production and food security in Nigeria in recent time. The
Johansen cointegration model shows there exists an equilibrium long run relationship
between yam production and the explanatory variables. The results show a positive
relationship between the quantity of yam output and the explanatory variables such as
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a producer price; area harvested (farm size), fertilizer application and economic growth
(RGDP). On the contrary, the result shows an inverse relationship between food import and
yam production in Nigeria.
Yam products have some socioeconomic importance in Nigeria. For instance, some
households used it during marriage and fertility ceremonies. Yams are among the major food
crops in the country. Lack of finance, inadequate modern farm inputs, storage and
processing, and high cost of labour, appeared to be the major constraints to yam production
in Nigeria.
In order to improve food availability, reduce hunger, policies aimed at ensuring yam
productivity should be promoted by the Nigerian government. The government of Nigeria
should provide a conducive environment and invest heavily in yam cultivation by providing
farm tools to smallholder farmers at subsidized rates and to provide more loans to farmers at
zero or low-interest rate. Yam processing industries should be created for sustainable
cultivation and higher productivity and its stable supply to consumers. Possibly, this will go a
long way in accelerating yam production and ensuring a sustainable food security in the
country.
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Trendy korupce a proces rozšiřování Evropské Unie
Corruption trends and expanding of European Union
Jolana Volejníková

Abstrakt:
Článek se zabývá problematikou korupce a jejími trendy v evropském prostoru. Vychází
z pojetí korupce jako fenoménu, který ovlivňuje institucionální kvalitu států a představuje
vážnou bariéru jejich žádoucího ekonomického rozvoje. V článku jsme nejdříve provedli
komparativní výzkum stavu korupce v jednotlivých členských zemích Evropské unie, a to na
základě dostupných indikátorů korupce. S využitím časových řad hodnot indexu vnímání
korupce jsme poté analyzovali vývoj, charakter korupce a pravděpodobnost možných
korupčních trendů uvnitř EU-28. Cílem analýzy bylo postihnout tendence v konvergenci
zejména nových členských států Evropské unie (států EU-10 a EU-13). S využitím výsledků
o vývoji korupce v unijním prostoru je v článku provedena kvalitativní analýza možných
korupčních trendů v rozšiřujícím se prostoru Evropské unie.

Klíčová slova:
korupce, korupční trendy, Evropská Unie, index vnímání korupce, protikorupční politika

Abstract:
The paper deals with problems of corruption and its trends in the european space. It results
from conception of corruption as phenomenon that determines institutional quality of states
and represents global barrier of their economic progress. At first we implemented in the
paper comparative research of the state of corruption in individual member countries of the
European Union, on the basis of available corruption indicators. With use of time series of
values of Corruption Perception Index after that we have analyzed the evolution and the
nature of corruption and probability of possible corruption trends in the EU-28. The aim of the
analysis was to affect tendencies in convergence especially of new member states of the
European Union (states of EU-10 and EU-13). With use of results of evolution of corruption in
the area of European Union there is in the paper achieved qualitative analysis of possible
corruption trends in spreading space of the European Union.

Key words:
corruption, corruption trends, the European Union, Corruption Perception Index, anticorruption policy

Úvod
Evropská unie (dále jen EU) se deklaruje především jako společenství hodnot. Je
rodinou demokratických evropských zemí odhodlaných pracovat společně v zájmu míru
a svobody, prosperity a sociální spravedlnosti. Jejím cílem je prohlubovat solidaritu mezi
evropskými národy při současném respektování a zachování jejich rozmanitosti. Původní
Evropské hospodářské společenství založené v 50. letech 20. století mělo 6 členů: Belgii,
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Německo, Francii, Itálii, Lucembursko a Nizozemsko. V roce 1973 se členskými státy staly
Dánsko, Irsko a Spojené království. Řecko se připojilo v roce 1981, Španělsko a Portugalsko
v roce 1986. Rakousko, Finsko a Švédsko vstoupily do EU v roce 1995. K největšímu
rozšíření EU však došlo v roce 2004, kdy se novými členskými státy staly Česká republika,
Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko (dále jen
EU-10). O tři roky později, v roce 2007, se k EU připojilo Bulharsko a Rumunsko a dne
1. července 2013 Chorvatsko. Podle (European Commission, 2005) může žádost o vstup do
EU podat kterákoli země, která splňuje podmínky členství. Přitom tak, jak se postupně EU
rozšiřuje, mění se i požadované podmínky pro vstup. Tzv. „kodaňská kritéria“ zahrnují tržní
ekonomiku, stabilní demokratický systém, právní stát, dodržování lidských práv, respekt a
ochranu menšin a přijetí veškerých právních předpisů EU, včetně výhledového přijetí eura.
Právním základem těchto podmínek je článek 49 Smlouvy o EU, které umožňuje podání
žádosti o členství každému evropskému státu, který respektuje hodnoty EU (definovány
článkem 2 Smlouvy o EU) a zaváže se k jejich podpoře.
V kontextu výše uvedeného se náš zájem v předloženém článku soustředí především na
problematiku korupce, která je velmi často spojována s přetrvávajícími nedostatky a
neúspěchem demokratických a ekonomických reforem, a to zejména právě v nových
členských státech EU. Ačkoliv dělicí čára mezi novými a původními členskými státy EU (EU15) není z hlediska míry korupce tak zřetelná, a třebaže je korupce v EU a jejích institucích
trvalým problémem, existuje poměrně široká shoda v tom, že v důsledku historického
dědictví a samotné povahy celospolečenské transformace je korupce ve středoevropských a
východoevropských zemích problémem závažnějším než v ostatních členských zemích EU,
a že postkomunistické země jsou vůči korupci více náchylné. Zdá se být proto logické, že
vzhledem k možnému deformačnímu vlivu korupce na trhy a v souvislosti s primární snahou
EU o vytvoření jednotného trhu, se zvládnutí korupce jeví jako ústřední prvek procesu
sjednocení.
Předmětem našeho zájmu je postihnout vliv procesu rozšiřování EU na stav, charakter a
vývoj korupce v unijním regionu. Definovaným výzkumným otázkám věnujeme prostor
především v retrospektivě uplynulých deseti let, tedy po pátém kole rozšíření, v rámci nějž
vstoupila do EU i Česká republika. Páté přístupové kolo představovalo unikátní výzvu
v historii evropské integrace a zejména pro státy bývalého socialistického bloku znamenal
vstup do EU jednu z nejvýznamnějších událostí jejich historie, která ovlivnila jejich postavení
v Evropě i ve světě. Deset let od této události, které si v tomto roce připomínáme, nás
k určité bilanci vyzývá. V rámci zpracování textu jsme se nemohly vyhnout ani širšímu
kontextu dané problematiky, který spatřujeme v postoji orgánů EU k problematice korupce,
zejména pak z hlediska preventivních a represivních opatření. V článku věnujeme nejprve
pozornost obecným postojům EU k hodnocení korupce v kandidátských zemích a kritériím,
které používá Evropská komise k vyhodnocování úrovně stávající protikorupční politiky
v kandidátských zemích v průběhu přístupového období. Za účelem vyhodnocení korupčních
trendů uvnitř rozšiřující se EU dále využíváme dlouhodobá data vývoje Indexu vnímání
korupce (CPI 1). Naším cílem je zjistit, jak se hladina vnímání korupce v unijním prostoru
vyvíjí, zejména pak v období po páté vlně rozšíření EU. Závěry naší analýzy mají význam
nejenom pro posouzení trendů korupce v EU i jejich členských zemí, ale i v kontextu
současné globální nerovnováhy a debat o potřebných fiskálních pravidlech pro zlepšení
fiskální pozice členských zemí EU.

1

Index vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI) zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace
Transparency International (TI) od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném
sektoru. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů, v nichž respondenti hodnotí schopnost vládních
institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých institucích a
oblastech veřejné správy, míru transparentnosti fungování institucí, míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných
prostředků. Země jsou hodnoceny na škále 0-10 (nově 0-100), kdy platí, že čím je hodnota indexu CPI nižší, tím
je vnímaná korupce v zemi vyšší. Detailní informace k indexu CPI jsou dostupné na www.transparency.cz.
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Problematika korupce a rozšiřování EU
Nebezpečí korupce patřilo a stále patří k hlavním a trvalým obavám EU vzhledem
ke kandidátským a novým členským zemím. Už v roce 1997 byla korupce poprvé
posuzována ve zprávě „Agenda 2000“ o žádostech zemí střední a východní Evropy
o členství v EU. V listopadu roku 2001 Komise ve svých souhrnných závěrech hodnocení
jednotlivých zemí posoudila korupci jako „závažný“ problém nebo jako „zdroj vážných obav“
v Bulharsku, České republice, Polsku, Rumunsku a Slovensku. Jako „trvalý problém“
označila Komise korupci v Maďarsku, Lotyšsku a Litvě (Volejníková, 2007). Podle Evropské
komise je korupce problém, který by mohl výrazně narušit hlavní demokratické hodnoty,
které se unie snaží reprezentovat, včetně integrity společného trhu. Proto k politickým
podmínkám, které musí být splněny pro vstup do EU, patří tzv. doložitelný úspěch v boji proti
korupci. Lze konstatovat, že EU se zaměřuje na protikorupční politiku spíše, než na
samotnou korupci, což je do jisté míry odraz obecně existující problematiky nejednotného
pojmového uchopení korupce. K politickým podmínkám členství, které byly stanoveny na
jednání Rady Evropy v Kodani v roce 1993 ze strany kandidátské země, patří zejména:
• dosažení stability institucí garantujících demokracii, právní stát, lidská práva, respekt
a ochranu menšin;
• existence fungujícího tržního hospodářství a schopnost vyrovnat se
s konkurenčními tlaky a tržními silami uvnitř unie;
• schopnost dostát závazkům vyplývajícím z členství včetně dodržování cílů politické,
hospodářské a měnové unie.
V každé z této oblastí hraje korupce závažnou roli, proto Komise dodává, že: „Od zemí,
které si přejí stát se členy EU, se očekává, že se k principům demokracie a právního státu
budou nejen hlásit, ale že je také budou uvádět do praxe v každodenním životě. Dále je
třeba, aby zajistily stabilitu různých institucí, jež umožňují efektivní fungování veřejných
orgánů, jako je soudnictví, policie a místní samospráva, a konsolidaci demokracie.“
(European Commission, 2005)
Kritéria používaná Komisí k vyhodnocování úrovně stávající protikorupční politiky
v kandidátských zemích lze rozdělit do tří skupin:
(1) Kritéria uplatňovaná na všechny kandidátské země – zahrnují jednak akceptaci
klíčových mezinárodních instrumentů ze strany kandidátských států a dále
vymahatelnost práva (tzn. zdokonalování institucí prosazujících zákonnost).
(2) Kritéria aplikovaná pouze na některé kandidátské země – zahrnují legislativní
ustanovení, která Komise uplatňuje vůči jednotlivým kandidátským zemím
nerovnoměrně, na základě výsledku monitoringu situace v dané zemi.
(3) Posilování kapacit – týkají se schopnosti brát na sebe závazky vyplývající z členství
v EU. Zahrnují zákon o státní službě (především v souvislosti s potřebou efektivní
kontroly rostoucího toku peněz z EU), přijetí mezinárodních standardů pro audit
veřejných financí, zvýšení kapacity personální a kapacity informačních systémů,
zvýšení kapacity soudů (včetně upevnění jejich nezávislosti), infrastruktury a
vzdělávání.
Při sestavování Pravidelných hodnotících zpráv kandidátských zemí se Komise řídí
následujícími šesti kritérii monitorování korupce:
• existence a implementace protikorupční politiky
• institucionální předpoklady pro implementaci a dělbu úkolů mezi institucemi,
• kodexy chování veřejných činitelů,
• školící programy pro veřejné činitele,
• případy korupce ve státní a veřejné správě a reakce úřadů na ně,
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• ratifikace a implementace příslušných konvencí (konvence Rady Evropy 2 a konvence
OECD 3).
Zahrnutí korupce do klíčové problematiky rozšiřování EU sehrává v bývalých zemích
socialistického bloku bezesporu významnou roli při dosahování pokroku ve zlepšování boje
s korupcí a hospodářskou trestnou činností a v oblasti profesionalizace veřejné správy.
V důsledku tlaku vyvíjeného Komisí na kandidátské země dochází (popř. již došlo) v těchto
zemích k významným změnám především v oblasti legislativy pro zadávání veřejných
zakázek, trestněprávních a občanskoprávních procedur, protikorupční legislativy a právního
rámce státní služby, k lepší koordinaci mezi různými exekutivními orgány, vzdělávání
úředníků apod.
Zaměření Evropské komise na korupci v kandidátských zemích bylo a je jistě oprávněné.
Negativní vliv korupce na efektivnost dílčích trhů, na celkovou ekonomickou výkonnost států
či efektivnost veřejných výdajů byl doložen v mnoha studiích jak teoreticky, tak empiricky.
V těchto studiích je nejčastěji zkoumána korelace korupce a ukazatelů ekonomické
výkonnosti a ekonomické úrovně země (zejména změny v dynamice růstu HDP). Podle studií
mnoha autorů, např. (Abed a Davoodi, 2002), (Leite a Wedeman, 2000), (Mauro, 1997),
(Tanzi, 1997), (Tanzi a Davoodi, 2001) aj. má korupce na ekonomickou výkonnost a
ekonomický růst států vyčíslitelný negativní dopad, kdy pokles korupce o 1 % na škále 0-10
vede k poklesu HDP/obyvatele až o 2 %. Empirickou studii o dopadech korupce na podíl
investic na HDP provedl např. (Mauro, 1995). Negativní dopady korupce prokázali dále (Del
Monte a Papagni, 2001), když zkoumali vztah mezi efektivností veřejných výdajů a
byrokratickou korupcí. Model umožňující sledovat distorze veřejných investic z důvodu
přítomnosti korupce použili např. (Croix a Delavallade, 2009). Zjistili, že jen samotná
možnost korupce deformuje alokaci veřejných investic. Negativní dopady korupce na veřejné
investice empiricky dokumentují např. (Mauro, 1998), (Delavallade, 2006) skupina ekonomů
(Brunetti, Kisunko a Weder, 1997), studie Světové banky a Univerzity v Basilei aj. Ve všech
případech autoři došli k závěru, že korupce významně snižuje podíl investic na HDP.
Podobné výsledky prezentuje např. i (Elliot, 1997) s použitím indexu CPI/1996.
Teoretické i empirické závěry analýz o negativním vlivu korupce na ekonomickou
výkonnost států mohou vysvětlit obavy EU před akcelerací korupce v souvislosti s jejím
postupným rozšiřováním. Zároveň však, v kontextu současných diskusí o fiskálních
pravidlech, které by všechny členské státy EU měly dodržovat, vzrůstá v EU další obava,
obava z možného růstu míry korupce v souvislosti s růstem veřejných výdajů a rozpočtových
schodků. Dokladem toho je stále se zvyšující počet mezinárodních i vnitrostátních
dokumentů zaměřených na boj s korupcí. Vedle organizací a nástrojů přijatých samotnou EU
v 90. letech minulého století 4, přijímá i dnes EU řadu dalších regulačních opatření proti
korupci. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou tato opatření uvnitř samotné EU, jakož
i v jednotlivých členských zemích efektivní a dlouhodobě účinná.

2

Jedná se o dva významné dokumenty. Prvním je Criminal Law Convention on Corruption, ETS No. 173.
Úmluva byla přijata ve Štrasburku v lednu roku 1999 a jejím cílem je postihovat korupční činnosti. ČR podepsala
Úmluvu na konci roku 1999, v roce 2000 ji ratifikovala (č.70/2002 Sb.), účinnost Úmluva nabyla k 1.7.2002.
Druhým je Civil Law Convention on Corruption, ETS No. 174. z roku 1999, jejímž cílem je zajištění právní ochrany
subjektům, které byly v důsledku korupčního jednání nějakým způsobem poškozeny. ČR Úmluvu podepsala
v roce 2000, k ratifikaci přistoupila v roce 2002 (č.3/2004 Sb.) a k 1.1.2004 nabyla Úmluva účinnosti.
3
Jeden z klíčových dokumentů boje proti korupci - Convention on Combating Bribery of Foreign Public
Officials in International Business Transactions. ČR a podepsala Konvenci v roce 2000 a ve stejném roce
vstoupila Konvence pro ČR v účinnost. Prováděcí národní legislativa v ČR vstoupila v platnost již v roce 1999.
4
Jedná se např. o vytvoření speciálního monitorovacího mechanismu prostřednictvím Group of States
against Corruption (GRECO). Dohoda zakládající GRECO, byla přijata Radou ministrů dne 5. května 1998 a
skupina zahájila činnost v květnu 1999. V současné době má GRECO 37 členů (včetně USA).
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Metodika
S cílem postihnout obecné trendy ve vývoji vnímání korupce v unijním prostoru
provedeme nyní komparaci výsledných hodnot indexu CPI. Budeme brát v úvahu hodnocení
korupce v původních členských státech EU (EU-15) a v nových členských státech EU (EU10) v období let 2004 a 2005, budeme tedy pracovat s daty aktuálními k páté vlně rozšíření
EU. V dalším kroku zhodnotíme stav, charakter a vývoj korupce s využitím hodnot indexu
CPI pro období roku 2013. V tomto období budeme již uvažovat soubor zemí EU-15 a
soubor zemí EU-13 (tedy nové členské státy po páté vlně rozšíření spolu s Bulharskem,
Rumunskem a Chorvatskem). Následující tabulka (Tab. 1: Vývoj indexu CPI v členských
státech EU) demonstruje výsledky provedené analýzy vstupních dat.

4
2
6
4
13
11
19
16
19
18
10
26
23
40
47

2
1
3
5
7
5
10
8
10
9
4
14
12
18
21

4,8
6,8
6,3
5,6
5,7
5,3
5,4
6,0
4,7
5,7
5,63
4,1
4,3
4,8
5,34
9,1
8,9
8,9
8,3
8,0
7,6
7,2
7,8
7,5
7,1
6,9
6,2
5,9
4,3
4,0
7,2
6,32

Změna
v hodnocení
(CPI 2013-CPI
2005)

9,5
9,6
9,2
8,6
8,5
8,6
7,4
8,2
7,4
7,5
8,7
6,5
7
5
4,3
7,73
6,67

23
15
17
13
24
22
18
25
23
16

Pořadí v EU v
roce 2013**)

9,5
9,7
9,2
8,7
8,4
8,6
7,5
8,2
7,5
7,1
8,4
6,3
7,1
4,8
4,3
7,68
6,58

47
27
37
25
51
44
40
70
47
31

CPI 2013

4,3
6,4
5,7
6,6
4,2
4,8
5,0
3,4
4,3
6,1
5,08

Pořadí v roce
2005*)
Pořadí v EU
v roce 2005*)

4,2
6,0
5,4
6,8
4,6
4,0
4,8
3,5
4,0
6,0
4,93

Pořadí v roce
2013 **)

ČR
Estonsko
Kypr
Malta
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Polsko
Slovensko
Slovinsko
průměr EU-10
Bulharsko
Rumunsko
Chorvatsko
průměr EU-13
Dánsko
Finsko
Švédsko
Nizozemí
Luxemburk
Velká Británie
Irsko
Německo
Belgie
Francie
Rakousko
Portugalsko
Španělsko
Itálie
Řecko
průměr EU-15
Průměr EU

CPI 2005

Nové
členské
státy EU

CPI 2004

Tab.1: Vývoj indexu CPI v členských státech EU

57
28
31
45
43
49
47
38
61
43

20
11
12
17
16
19
18
14
21
16

+0,5
+0,4
+0,6
-1
+1,5
+0,5
+0,4
+2,6
+0,4
-0,4

77
69
57

23
22
20

0
+0,6

1
3
3
8
11
14
21
12
15
22
26
33
40
69
80

1
2
2
3
4
6
8
5
7
9
10
13
15
22
24

-0,4
-0,7
-0,3
-0,3
-0,5
-1
-0,2
-0,4
+0,1
-0,4
-1,8
-0,3
-1,1
-0,7
-0,3

Zdroj: Transparency International, dostupné z www: <www.transparency.cz>, úprava autor
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*) V roce 2005 bylo hodnoceno celkem 159 zemí světa.
**) V roce 2013 bylo hodnoceno celkem 177 zemí světa.

Výsledky
Z hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že v období vstupu do EU bylo rozpětí hodnot
indexu CPI u států EU-10 poměrně široké (6,6 pro Maltu – 3,4 pro Polsko). Průměrná hladina
vnímání korupce se v těchto státech pohybovala na hodnotě 5,08, zatímco ve státech EU-15
činil tento průměr 7,73. Rozpětí hodnot indexu CPI se u původní patnáctky pohybovalo také
v širokém intervalu (9,6 pro Finsko - 4,3 pro Řecko). V rámci celého unijního prostoru se
hladina vnímané korupce pohybovala v průměru na hodnotě 6,67. Hodnocení států z roku
2005 potvrzuje v rámci EU-25 Polsko na posledním místě, Lotyšsko na 24. místě a Českou
republiku spolu se Slovenskem na 23. místě. Naopak dlouhodobě pozitivně byla hodnocena
situace v Estonsku a Slovinsku, kde byla vnímaná hladina korupce nižší než např. v Řecku či
Itálii. Za nejkritičtější místa výskytu korupce v zemích střední a východní Evropy byla v této
době označena politická korupce, korupce v policii, parlamentu a zákonodárných sborech. 5
Komparace hodnot indexu CPI byla provedena s cílem odhalit a predikovat některé
obecné trendy ve vývoji a dynamice korupce v unijním prostoru. Zpracovaná data ukazují, že
pokud se jedná o nové členské státy EU, lze v této skupině pozorovat velmi rozdílné trendy
vývoje vnímání korupce. Ze všech států EU-10 pouze dva zaznamenaly negativní trend ve
sledované oblasti. Jedná se o Maltu a Slovinsko. Ostatní země EU-10 zaznamenaly ve
sledovaném období pozitivní změny a zvýšení hodnot indexu CPI. Nejvýraznější posun je
patrný u Polska, které se z posledního místa v rámci EU-25 v roce 2005 posunulo
s hodnotou indexu CPI 6,0 na 3. místo v rámci EU-13 a na 14. místo v rámci EU-28 (změna
v hodnocení +2,6). Z hlediska dlouhodobého horizontu je však nejlépe hodnocenou zemí
Estonsko, které je všeobecně vnímáno jako stabilní země, která dosahuje v parametrech
jako je míra korupce a transparentnost ekonomického systému pozitivní hodnoty. V období
vstupu do EU dosahuje tato země druhých nejlepších výsledků ze skupiny států EU-10 (za
Maltou), 15. pozici ze skupiny států EU-25 a 27. pozici ze skupiny všech celkem
159 hodnocených států. V roce 2013 je Estonsko s hodnotou indexu CPI 6,8 již na první
pozici ze všech států EU-13, na 11. pozici v rámci EU-28 a celkově na 28. místě ze všech
177 hodnocených států. Stupněm hodnocení CPI se tak dostává na úroveň hodnocení
Rakouska. V Estonsku např. existuje jedna z nejpokročilejších protikorupčních legislativ.
Jako vůbec první z nových členských zemí unie definovala tato země korupci jako
samostatný zločin v trestním právu. Hlavním pokrokem státu bylo nastolení důsledné
protikorupční koncepce, obsahující zákony o úplatcích, deklarace o střetu zájmů, prohlášení
o příjmech a legislativu o svobodě tisku. Statistiky trestních řízení, názory analytiků a
mezinárodních organizací včetně EU naznačují, že korupce v Estonsku není příliš závažným
problémem.
Pokud se týká států s nejméně příznivým hodnocením, jedná se zde především
o Slovensko a Českou republiku. Obě země mají dlouhodobé a přetrvávající problémy
v oblasti korupce a implementace protikorupční politiky. Patří mezi nejhůře hodnocené státy
skupiny EU-10. Ačkoliv hodnoty indexu CPI u těchto zemí zaznamenaly ve sledovaném
období mírné zlepšení, horší hodnocení ze států EU-13 má už jen Bulharsko a Rumunsko
(Česká republika je s hodnotou indexu CPI 4,8 na úrovni Chorvatska). Korupce je v těchto
zemích, i po vstupu do EU, rozšířena především v oblasti politiky a veřejné správy,
soudnictví, celní správě, policii, zdravotnictví a zadávání veřejných zakázek. Velký podíl
představuje vlivová korupce a korupce spojená s financováním politických stran, existují zde
rozsáhlé daňové úniky. V průběhu uplynulých let zde bylo zaznamenáno mnoho korupčních
skandálů zahrnujících ministry, politiky i běžné úředníky. Odhalování korupčních případů
však nebývá zpravidla výsledkem efektivnosti odpovědných institucí, prokurátorů a vymáhání
5

Uvedené závěry korespondují i s výsledky alternativních metod hodnocení korupce v roce 2005. Viz. např.
(Volejníková, 2007).
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zákonů, ale především médií. Stále jsou došetřovány korupční případy z privatizačních
procesů. Korupce byla odhalena v aktivitách neziskových organizací a roste i v soukromém
sektoru. V obou zemích panuje poměrně nízká důvěra obyvatelstva k politikům. Uvedené
skutečnosti mohou signalizovat i nevyhovující protikorupční legislativu v těchto zemích.
Zaměřme se nyní na skupinu států EU-15. Analýza dat vývoje indexu CPI ve
sledovaném období demonstruje zajímavou skutečnost, že pouze jediná země zaznamenala
nepatrný pozitivní trend (Belgie). Ostatní země původní patnáctky dosáhly ve všech
případech nižšího hodnocení. Největší propad zaznamenalo Rakousko, které se propadlo
o celých 1,8 bodu a Španělsko (propad o 1,1 bodu). Znatelnější propad je zřejmý i u Velké
Británie (propad o 1 bod), Finska a Itálie (propad o 0,7 bodu). Z dlouhodobého hlediska lze
však ve skupině států EU-15 pozorovat setrvačný trend, kdy ekonomicky vyspělé severské
státy dosahují velmi vysokých hodnot indexu CPI. Nejenom v rámci původní a rozšířené EU,
ale z celosvětového hlediska se jedná o státy s nejnižší mírou vnímané korupce (každoroční
hodnocení podle hodnoty indexu CPI zařazuje tyto státy dlouhodobě mezi první patnáctku).
Zřejmý vysoký podíl veřejných výdajů na vytvořeném HDP (zvl. ve Švédsku a v Dánsku),
nepodporuje v tomto případě existenci pozitivní korelace mezi objemem veřejně
přerozdělovaných prostředků a výší korupce v zemi. Státy jižního (středomořského) typu
naopak patří z hlediska korupce mezi nejrizikovější státy původní EU-15. Alarmující situace
je patrná především u Řecka, které v roce 2013 obsadilo až 80. místo z celkového počtu
177 hodnocených zemí a poslední místo v rámci celého unijního prostoru. Hodnocení Itálie
(CPI 4,3) se dostalo na úroveň Rumunska a je tak již horší než ve všech jednotlivých státech
EU-10.
Shrneme-li výsledky provedené analýzy, lze konstatovat, že hladina vnímané korupce se
ve sledovaném období v unijním prostoru zvýšila. Zatímco však míra vnímané korupce téměř
ve všech nových členských státech EU v průměru klesá a hodnoty indexu CPI
zaznamenávají u jednotlivých zemí pozvolný růst, hodnoty indexu CPI ve skupině států EU15 klesají a odrážejí tak rostoucí trend vnímané korupce v této skupině zemí.

Diskuse
Lze konstatovat, že proces přibližování k EU pozitivně ovlivnil budování protikorupční
politiky, implementaci protikorupčních mechanismů a vytváření transparentního
ekonomického prostředí ve všech nových členských státech EU. Na cestě k demokracii
přispěl tento proces ke vzniku dostatečné vůle k vytvoření národních protikorupčních
strategií a reformě orgánů činných při vyšetřování korupce v těchto zemích. Ačkoliv však
byla korupce v rámci evropských hodnocení kandidátských států vždy předmětem
negativních kritik, dnes je již zřejmé, že korupce představuje pro EU palčivý problém, který
postihuje všechny členské státy EU bez výjimky.
Samotný přístup Komise ke korupci v kandidátských zemích ne vždy vyústil ve vznik
protikorupčních politik vhodných pro řešení stávajících problémů. Posuzování úrovně
korupce se v těchto zemích ukázalo jako obtížný problém, a to nejenom vzhledem
k nedostatku kvalitních informací a výzkumu korupce. Potvrdilo se, že korupční problémy
(dnes již bývalých) tranzitivních ekonomik se skutečně často liší od korupčních problémů
původních patnácti členských států EU. Navíc, EU postrádá svůj vlastní protikorupční rámec,
který by kandidátským zemím dostatečně jasně stanovil, jaká konkrétní kritéria, jaké
minimální či přijatelné standardy, podle nichž by bylo možné měřit nebo objektivně posoudit
korupční klima (snižování míry korupce nebo pokrok v oblasti formální protikorupční politiky)
musí tyto země plnit vzhledem k protikorupční politice tak, aby tím bylo vyhověno
požadavkům vstupu. Korupce je pak zpravidla posuzována na právním základě, který se
víceméně omezuje na přijímání a ratifikaci vymezených konvencí (Volejníková, Linhartová,
2012). Jako příklad uveďme Českou republiku. Podobně jako v ostatních nových členských
státech EU patřil proces přibližování k významným faktorům, které ovlivnily budování české
protikorupční politiky. Její historie sahá k roku 1999, kdy byla zpracována první Zpráva
o korupci v ČR a kdy byl přijat první Vládní program boje proti korupci. Stalo se tak v politické
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situaci, kterou charakterizovala řada privatizačních skandálů a skandálů s podvodným
financováním politických stran, došlo k pádu několika bank a poté i k pádu vlády. Řada
protikorupčních opatření doposud zavedených českými vládami byla silně ovlivněna tlakem
ze strany EU, která také zpočátku poskytla tolik potřebnou pomoc, zejména pak
prostřednictvím programů PHARE (např. finanční prostředky určené na reformu českého
soudnictví). Hodnocení postupu boje proti korupci Evropskou komisí bylo v průběhu
přístupových jednání založeno na Zprávách o plnění vládního programu. S odstupem času
lze však konstatovat, že přestože byl v době vstupu České republiky do EU Program více
méně plněn, vstoupila Česká republika do EU s mnoha problémy. Navzdory uplynulým
deseti letům členství v EU tak v České republice přetrvává stále intenzivní korupční aktivita a
Česká republika je podle všech dostupných indikátorů země s dlouhodobě vysokou až
rostoucí mírou korupce. Celkem 95 % Čechů souhlasí s tvrzením, že korupce je v zemi
rozšířená a 8 % Čechů uvádí, že byli v minulém roce požádáni o úplatek (jedná se
o dvojnásobek evropského průměru). Také 71 % českých podniků (nejvyšší podíl v EU)
uvádí, že korupce představuje hlavní překážku pro podnikání (European Commission, 2014).
Očekávaný pozitivní vliv užšího kontaktu s rozvinutým institucionálním prostředím původní
EU-15 se na formování českého protikorupčního prostředí tedy neprojevil. Korupce v České
republice se nadále koncentruje do oblasti rozdělování veřejných prostředků, do nepřehledné
oblasti prorůstání zájmů politických stran, státní správy a ekonomiky. Primárním problémem
již není individuální, malá korupce, ale systémové ovládnutí veřejných zdrojů, které po
vstupu do EU souvisí i s větším objemem prostředků, které je možno přerozdělovat a se
složitostí procesů při schvalování evropských dotací.
Naše analýza potvrdila, že korupce je závažným problémem i v řadě původních
členských zemí, včetně několika největších, k nimž patří Německo, Francie, Itálie a Řecko.
V této souvislosti nelze opomenout i časté disproporce mezi silou Komise v členských
zemích a zemích kandidátských (např. konvenci Rady Evropy o trestním právu a korupci
mělo v červnu roku 2002 ratifikováno 8 z 10 kandidátských zemí, avšak pouze 3 z 15
původních členských zemí EU). Existují i interní problémy s korupcí uvnitř samotné Komise,
některé orgány či procedury EU byly zejména v minulosti konfrontovány mnoha velkými
korupčními aférami. Podvody související s rozpočtem EU se staly vážným problémem a stále
se objevují případy uplácení veřejných činitelů evropských zemí, kteří jsou činní v oblasti
přidělování rozpočtových fondů. Z této příčiny pak EU přichází každoročně o značné částky.
Jestliže odhady v roce 2004 hovořily o roční ztrátě kolem 14 mld. EUR, podle první zprávy
o boji proti korupci v EU, kterou Komise zveřejnila počátkem února roku 2014, stojí dnes
korupce evropské hospodářství okolo 120 mld. EUR ročně (European Commission, 2014).
Značný podíl v této souvislosti představují ztráty na veřejných zakázkách, neboť veřejné
subjekty vynakládají na zboží, stavební práce a služby každoročně přibližně jednu pětinu
hrubého domácího produktu EU. Ze zprávy je dále patrné, že jak charakter či rozsah
korupce, tak i účinnost přijatých protikorupčních opatření se v jednotlivých členských státech
výrazně liší. Mezi členskými státy existuje např. značný rozdíl, pokud jde o prevenci korupce,
pravidla upravující oblast střetu zájmů či financování politických stran, účinnost prosazování
práva a trestního stíhání aj. Problematika korupce si tedy zasluhuje více pozornosti ve všech
členských státech. Dokládají to i výsledky aktuálního výzkumu, který zjišťoval postoj
Evropanů vůči korupci. Celkem tři čtvrtiny (celkem 74 %) Evropanů si myslí, že korupce je
v jejich zemi rozšířená a více než polovina (56 %) zastává názor, že míra korupce v jejich
zemi za poslední tři roky vzrostla. 73 % Evropanů zastává názor, že korupce je přítomna
v institucích EU. Každý dvanáctý Evropan (8 %) uvádí, že se v uplynulém roce s případem
korupce buď sám setkal, nebo byl jejím svědkem (European Commission, 2014).

Shrnutí:
EU realizovala v posledních letech mnoho protikorupčních iniciativ, v jednotlivých
členských zemích však přinesly značně nerovnoměrné výsledky a jsou považovány stále za
nedostatečné. Vzniká tak situace, kdy na jedné straně EU přijímá řadu antikorupčních
nástrojů, na druhé straně se ukazuje, že míra korupce v regionu roste a implementace
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protikorupčních politik bývá často obtížnější v původních státech EU-15 než ve státech
nových. Tato skutečnost se dnes stává jednou z existujících příčin pochybností o fungování
volného trhu jako jednoho z hlavních kréd EU a vyvolává kontroverzní otázky týkající se
budoucnosti EU a procesu dalšího rozvoje evropského sjednocování.
Boj proti korupci je především záležitostí jednotlivých členských států, ve smyslu článku
209a Maastrichtské smlouvy, jsou však všechny členské státy EU povinny činit stejná
opatření, aby čelily machinacím postihujícím finanční zájmy EU, která činí proti machinacím
postihujícím jejich vlastní finanční zájmy. Je tedy zřejmé, že v současném globalizovaném
světě boj proti korupci nemůže být interní záležitostí jednoho státu, nýbrž předmětem
nezbytné mezinárodní spolupráce. Zároveň však je třeba respektovat i národní specifika
korupce v jednotlivých členských státech. Mezi jednotlivými zeměmi existují významné
společenské, kulturní, historické a další rozdíly, které se také odrážejí v rozdílném rozsahu a
charakteru korupce. Nevyhnutelným problémem a úkolem budoucnosti bude proto potřeba
mnohem preciznějšího komparativního výzkumu korupce jak v současných členských
zemích EU, tak v zemích kandidátských a pozornost bude třeba přesunout ke zvládnutí
jasných standardů a k vytvoření silných mechanismů na podporu účinné antikorupční politiky
ve všech státech rozšířené EU. Vedle nezbytné mezinárodní spolupráce a integrující snahy
v rámci EU bude třeba i nadále podporovat projekty ostatních mezinárodních organizací
(Světová banka, MMF aj.) a využívat i schopnosti a zkušenosti jednotlivých států bojovat
proti korupci.
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Institucionální dostupnost základních medicínských oborů
akutní lůžkové péče v podmínkách krajů
The Availability of Institutions of the Basic Medical
Branches of Acute Inpatient Care in Terms of Regions
Iveta Vrabková, Ivana Vaňková

Abstrakt:
Příspěvek je věnován hodnocení stavu a vývoji institucionální dostupnosti akutní lůžkové
péče základních medicínských oborů v podmínkách krajů. Vybranými medicínskými obory
jsou – vnitřní lékařství (interna), chirurgie, pediatrie a gynekologie. Institucionální dostupnost
je vymezena síti poskytovatelů akutní lůžkové péče a jejich disponibilními odbornými
(personálními) a technickými kapacitami. Cílem článku je vymezit vývoj a stav disparit
institucionální dostupnosti základních medicínských oborů dle jednotlivých krajů mezi léty
2003 – 2012. Pro hodnocení technické efektivnosti jsou použity statistické modely DEA
a FDH. Na základě zvolených parametrů a provedených analýz lze konstatovat, že
v podmínkách jednotlivých krajů ČR se institucionální dostupnost akutní lůžkové péče
v základních medicínských oborech v roce 2012 oproti roku 2003 nezhoršila a je dostačující.

Klíčová slova:
dostupnost, medicínské obory, kraje, akutní lůžková péče, model DEA, model FDH.

Abstract:
The aim of this article is to evaluate the state and the development of the availability
of institutions specialized in the acute bed care within the basic medical branches under
conditions of regions. The selected medical branches are – internal medicine, surgery,
paediatric and gynaecology. The availability of institutions is defined in terms of network
of acute bed care providers and their dispensable specialist (staff) and technical capacities.
The aim of the article is to define the development and state of disparities in the availability
of institutions of basic branches of acute inpatient care in the individual regions between
2003 and 2012. DEA and FDH static models are utilized for the evaluation of the technical
efficiency. On the basis of selected parameters and realized analyses it can be stated that
the availability of institutions with the acute bed care in the basic medical branches under
conditions of the individual regions did not deteriorate and is sufficient.

Key words:
availability, medical branches, regions, acute bed care, Data Envelopment Analysis model,
Free Disposable Hull model.

1. Introduction
In addition to other parameters, availability is an important factor of both quality and
performance of health care services. Availability of health care contributes notably
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to determining the level of equal opportunities of people for the preservation of health (socalled equity), accented profoundly in the conditions of inpatient hospital care. Barták, Malina
and Horáková (2007) state that tendency towards attaining a high level of health equity ranks
among the most important goals of health care policy in the Czech Republic, while they refer
to the basic resource, Art. 31 of the Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms.
The issues of availability in health care are also monitored by the World Health
Organization (WHO), which uses a specific tool to measure the availability of health care –
the Service Availability and Readiness Assessment (SARA).The Service Availability and
Readiness Assessment (SARA) is a health facility assessment tool designed to assess and
monitor the service availability and readiness of the health sector and to generate evidence
to support the planning and managing of a health system.
The basic formats of inpatient hospital care availability include the local (geographical,
territorial) availability, time availability, availability of institutions, financial availability and
information availability. The assessment of availability serves as a basis for assessing the
condition and functionality of a hospital network within a certain territory. The intention of the
state and regions is striving for an efficient structure of the hospital network, which should
reflect the actual as well as potential demand, while respecting the so-called 4E– Economy,
Efficiency, Effectiveness, Equity.
Alongside the number of beds, the fundamental parameter of quality of the inpatient
hospital care availability within a certain territory is the number and specialisation
of physicians. This problem has been monitored and assessed by Ono, Schoenstein and
Buchan (2014), who have evaluated unbalanced regional distribution of physicians in the
OECD countries and the individual political solutions aimed at the improvement of health
care availability.
The Ministry of Health of the Czech Republic approaches the issues of optimisation of
inpatient hospital care availability in cooperation with the health insurance companies,
analysing together the demand of hospital beds in the individual regions.
The article deals with the availability of basic branches of acute inpatient care – internal
medicine, surgery, paediatrics and gynaecology – in the institutional format and under the
conditions of the individual regions. The availability of institutions relates to the local and time
availability and expresses the type and scope of acute inpatient care in under the conditions
of the given territory. The availability of institutions is delimited by the set of acute inpatient
care providers and their available special and technical capacities. The density of the acute
inpatient care provider network within a certain territory is limited, in particular, by economic
and political interests. The economic interests consider the existential premises and their
common denominator is the efficiency of inpatient hospital care provided. The determining
factor of the social interests is the character of the medical services (inpatient hospital care)
and said interests are being promoted by the medical care guarantors (state, regions, health
insurance companies) based on the legitimate expectations of the public.
The aim of the article is to define the development and state of disparities in the
availability of institutions of basic branches of acute inpatient care in the individual
regions between 2003 and2012.
Two hypotheses were formulated in order to fulfil the goals:
H1: “The utilization of available capacities, i.e. the number of beds and physicians, in the
individual regions was more efficient in 2012 as compared to 2003 in case of principal
medical branches.”
H2: “The regions achieved higher ratio of Pareto efficient units in all basic branches in
2012 as compared to 2003.”
In order to verify Hypothesis 1, the input-oriented Data Envelopment Analysis (DEA)
model was utilised, which assumes constant returns to scale (see 2.2). This model is an
important evaluation tool of medical care (Vrabková, Vaňková, 2014). A number of authors
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make use of possibilities of advanced statistical methods and models, such as Data
Envelopment Analysis (Zhu, 2003; Jablonský, Dlouhý 2004; Hollingsworth, Peacock, 2008).
In order to verify Hypothesis 2, the output-oriented Free Disposable Hull (FDH) model
was utilized, which assumes constant returns to scale (see 2.2).The FDH model suitability for
the assessment of technical efficiency was first published by De Prins, Simar, and Tulkens
(1984).

2. Material and Methods
2.1 Basic medical branches of acute inpatient care in the regions
The subjects of investigation, i.e. the production units, are the highest-level
administrative units in the Czech Republic (hereinafter, the regions), with the total number of
14. There are various health establishments (hospitals) providing acute inpatient care within
the regions. The hospitals provide various extents of care in the basic medical branches –
internal medicine, surgery, gynaecology and paediatrics – in the individual regions. In 2003,
there were 201 hospitals providing acute inpatient care in the Czech Republic, while the
number decreased to 188 by the end of 2012. The structure of legal forms and the number
of hospitals in the regions as of 31 December 2012 are summarised in Figure 1.The following
is a subdivision of hospitals according to their legal form:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allowance organizations – founder: central state organs; share: 10.1%;
Organizational components of the State – founder: central state organs – 2.7%,
Allowance organizations – founder: region; 12.2%;
Commercial companies of region – 22.3%;
Allowance organizations – founder: municipality administration; 9%;
Commercial companies of municipality administration – 4.3%;
Private hospitals – joint stock companies; 14.4%;
Private hospitals – limited liability companies; 23.4%;
Private hospitals – founder: church; 1.6%.

In 2012 as compared to 2003, the most significant change in terms of the legal forms
of hospitals took place with respect to allowance organizations and commercial companies
of regions. To illustrate the change, in 2003, the ratio of allowance organizations founded by
regions was 40.3%, while the ratio of commercial companies of regions was only 0.5 %
of the total number of hospital in the Czech Republic.
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Figure 1: Number and structure of legal forms of hospital in the regions, as of
31.12.2012.
Source: IHIS CR, Kardex 2012. Own elaboration.

In terms of determination of the institutional availability level, the key factors include the
number of physicians and the number of beds in a certain medical branch.
Table 1 shows absolute number of beds and physicians, rounded to integers
in accordance with the basic medical branches as of31 December 2012 in the regions of the
Czech Republic. The regions in Table 1 are arranged according to their population. The last
two lines of Table 1 show the total number for 2012 and 2003. In 2012 as compared to 2003,
the total population of the Czech Republic increased by 3%. The total number of beds was
lower in 2012 as compared to 2003, by 21% in case of internal medicine, by 20 % in case
of surgery by 19 % in case of gynaecology, and by 16% in case of paediatrics. By contrast,
the number of physicians was higher in 2012 as compared to 2003 in all basic medical
branches, by 8% in case of internal medicine, by 5% in case of surgery by 14% in case
of gynaecology, and by 26 % in case of paediatrics.
Table 1: Absolute values of the number of beds and physicians per the individual
medical branches in the regions, as of 31.12.2012.
2012
Regions

Population

Internal
PhysiBeds
cians
1195
211

Surgery
PhysiBeds
cians
843
137

Gynaecology
PhysiBeds
cians
598
102

Paediatrics
PhysiBeds
cians
477
80

Středočeský

1 291 816

Hlavní město Praha

1 246 780

1043

192

812

195

809

125

319

65

Moravskoslezský

1 226 602

1073

189

849

161

474

91

529

92

Jihomoravský

1 168 650

1226

253

999

215

499

91

379

81

Ústecký

826 764

792

106

691

101

483

61

507

79

Olomoucký

637 609

637

113

434

76

259

54

324

54

Jihočeský

636 611

553

96

486

79

341

70

332

58

Zlínský

587 693

544

101

427

74

274

55

257

50
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Plzeňský

572 687

689

130

512

94

300

57

224

44

Královehradecký

552 946

647

115

439

83

263

44

294

51

Pardubický

516 440

356

78

285

64

239

56

258

50

Vysočina

511 207

438

64

417

72

252

34

294

42

Liberecký

438 594

393

64

378

61

228

37

172

29

Karlovarský

301 726

243

46

248

44

169

26

178

31

Total CR 2012

10 516 125

9829

1756

7820

1456

5188

904

4544

808

Total CR 2003

10 201 651

12 436

1 621

9 807

1 386

6 419

790

5 397

642

Source: Czech Statistical Office (2014). Population 2012.IHIS CR (2014),Inpatient Care 2003 andInpatient Care
2012. Own elaboration.

In terms of the availability efficiency, it is necessary to follow the parameters of the
providers’ productivity and demand. Table 2 shows absolute values, rounded to integers,
of hospitalized patients (see Patients columns) and of the bed occupancy in days (see BO
columns), according to the individual medical branches. Analogous to Table 1, regions are
arranged according to their size as of 2012. The last line of Table 2 shows the total number
for the Czech Republic in 2012 as compared to 2003.
Středočeský kraj
Karlovarský kraj

8.0

Hlavní město Praha

6.0

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

4.0
2.0

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

0.0

Pardubický kraj

Ústecký kraj

Královehradecký kraj

Olomoucký kraj

Plzeňský kraj

Jihočeský kraj
Zlínský kraj

Internal

Surgery

Gynaecology

Pediatric

Chart 1: Number of beds per 1 physician per the medical branches, as of 31.12.2012.
Source: Own elaboration.

The number of beds per one physician is shown in Chart 1, which makes it clear that
there are significant differences in the Pardubice Region and the Jihomoravský Region.
These regions have the lowest number of beds per one physician in all branches.
By contrast, the Ústecký Region and the Vysočina Region show the highest number of beds
per one physician. The average number of beds per 1 physician is as follows: internal
medicine –5.7; surgery – 5.5; gynaecology – 5.8, and paediatrics – 5.6.
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Table 2: Absolute values of hospitalized patients and the bed occupancy in days per
the individual medical branches in the regions, as of 31.12.2012.
2012
Regions
Středočeský

Internal medicine
Patients
BO
53 113
280

Surgery
Patients
BO
44 155
237

Paediatric
Gynaecology
Patients
BO
Patients
BO
34 255
195
23 188
174

Hlavní město Praha

36 660

268

35 936

258

56 791

241

20 786

252

Moravskoslezský

44 552

267

43 746

245

29 832

220

32 968

241

Jihomoravský

50 874

294

46 524

268

33 566

247

20 263

230

Ústecký

32 882

252

30 715

225

23 548

178

27 418

228

Olomoucký

28 655

279

20 136

245

15 679

209

21 669

227

Jihočeský

25 712

275

18 765

237

17 256

209

19 476

212

Zlínský

26 594

291

18 605

230

15 506

205

18 440

209

Plzeňský

23 932

257

22 551

235

15 986

208

9 925

179

Královehradecký

21 768

267

17 186

251

13 247

216

15 372

236

Pardubický

15 828

266

15 704

258

10 497

201

15 458

223

Vysočina

17 341

263

21 422

252

12 775

197

18 863

246

Liberecký

16 199

252

18 588

218

13 322

187

12 836

236

Karlovarský

10 453

260

11 296

226

7 754

183

9 817

211

Total CR 2012

404 563

272

365 329

244

300 014

212

266 479

222

Total CR 2003

442 131

292

399 430

271

297 019

235

260 261

233

Source: IHIS CZ (2014),Inpatient Care 2003 and Inpatient Care 2012. Own elaboration.

In 2012 as compared to 2003, the total number of hospitalized patients of internal
medicine and surgery decreased by 8.5 %. On the other hand, the number of hospitalized
patients of gynaecology and paediatrics increased in 2012 as compared to 2003, by 1 %
in case of gynaecology, and by 2.4% in case of paediatrics. The bed occupancy in days was
lower in 2012 as compared to 2003, by 6.8% in case of internal medicine, by 10% in case
of surgery, by 9.8% in case of gynaecology, and by 4.7% in case of paediatrics. The bed
occupancy in days was higher in 2003 than in 2012 in all basic medical branches.
In order to verify the hypotheses established at the beginning, input and output
parameters as per the individual medical branches were analysed. The input and output
parameters present key elements indicating the availability of institutions of health care. Data
were acquired from the official health care statistics, guaranteed and issued by the Institute
of Health Information and Statistics of the Czech Republic, specifically from the publications
Inpatient Care 2003 and Inpatient Care 2012.
The input parameters include:
• number of beds at internal medicine, surgery, gynaecology and paediatrics per
10 thousand inhabitants of a region;
• number of physicians at internal medicine, surgery, gynaecology and paediatrics per
10 thousand inhabitants of a region.
The output parameters include:
• number of hospitalized patients at internal medicine, surgery, gynaecology
and paediatrics per 10 thousand inhabitants;
• the bed occupancy in days at internal medicine, surgery, gynaecology
and paediatrics.
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2.2 Data Envelopment Analysis and Free Disposable Hull
The DEA model divides the examined objects to effective objects and ineffective objects
by size of consumed resources, quantity of production or other type of outputs. The DEA
model compares units according to the best units. The DEA models are based on the
premise that a problem exists for the set of allowable options (production possibility set),
which consist of all possible combinations of inputs and outputs. The set of allowable
solutions is determined by the effective frontier of production possibility. Unit is efficient if the
combination of inputs and outputs is on the effective frontier. This unit is effective because
the model does not assume there is a unit which will produce the same or better output with
lower inputs. It is necessary to accept the assumption about output character in relation to
task scale – constant (Constant Return to Scale – CRS) or variable (Variable Return to Scale
– VRS), Cooper, Seifort, Tone (2007) and Zhu, Cook (2013).
The CCR DEA maximises the proportion of the unit being evaluated U q , which is
expressed as a proportion of weighted inputs and weighted outputs with sticking to the terms
and the proportions of efficiency of all the other terms are less or equal 1, i.e. z = 1. Each unit
obtains via weights for inputs v i =1,2,…..,m, the virtual input and via weights for outputs u i =
1,2…..,r, the virtual output:
• the virtual input = v 1 x 1q + v 2 x 2q + …..+ v m x mq ,
• the virtual output = u 1 y 1q + u 2 y 2q + …..+ u r y rq.
The model for unit U q is by means of Charnes-Cooper transformation transferred from
the problem of linear divided programming into the standard problem of programming, which
looks like (1). In case of non-effective units, their rate of efficiency is less than one, i.e. z < 1.
maximise

subject to

(1)

z = ∑ri ui yiq,
𝑟

𝑚

� 𝑢𝑖 𝑦𝑖𝑖 ≤ � 𝑣𝑗 𝑥𝑗𝑗,
𝑖

m

� vj xjq = 1,
j

𝑗

𝑘 = 1,2,… ,𝑛,

ui≥ ε

i = 1, 2,…, r,

v≥ ε

j = 1, 2,…, m.

The Free Disposable Hull (FDH) model belongs to discrete models of the production
function. The basic characteristic of the FDH model is non-convex property of the production
possibility sets. As opposed to the DEA models, the production unit can be assessed solely
in relation to other existing units, and not their convex combinations. The advantage of the
FDH is the fact that the returns to scale are not impaired by any presumptions. The FDH
models analyse both the input-oriented and output-oriented tasks. Jablonský, Dlouhý (2004)
state that the input-oriented and output-oriented FDH models are tasks of mixed binary
programming. The input and output matrices, X and Y, represent the structural coefficients
of a task, and the model variables are λ, s+, s-vectors, the θ variable (in case of the inputoriented model) and the Φ variable (in case of the output-oriented model).In order to assess
the efficiency of all units, it is necessary to solve formula (2) for each unit independently,
i.e. n-times. The objective function value measures the distance of the unit from the
production possibility boundary. In accordance with the type of model orientation
(input/output), it indicates the quantity by which the outputs must be increased or the inputs
decreased, so that the production unit could be assessed as efficient.
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In order to verify the H2, the output-oriented Free Disposable Hull model was selected,
where the mathematical formulation is as follows:
maximise

(2)
Φ + ε(e s + e s )
T +

T -

subject to:
Yλ - s+ = Φ y q ,
Xλ + s- = x q ,
eTλ = 1, λ – binary,
s+ ≥ 0, s- ≥ 0.
The output-oriented FDH model tests whether the production unit is non-dominated,
i.e. Pareto efficient. It is true that units are Pareto efficient, if Φ = 1. If Φ > 1, the result is so
interpreted that the production unit should increase the output values proportionately at least
by the value exceeding 1 (for instance, Φ = 1.08, therefore the output parameters must be
increased by at least 8%). Then the unit becomes an efficient production unit.

Results
The results of efficiency analysis the availability of institutions of basic medical branches
in the individual regions within the selected input and output parameters are summarised in
Tables 3 and 4. The input-oriented CRS analysis in accordance with the DEA model shows
that in case of internal medicine, there were 14.3 % of efficient regions in 2003 as compared
to 37.5 % of regions in 2012. In case of surgery, there were 21.4 % of efficient regions in
2003 as compared to 14.3 % in 2012. In case of gynaecology, there were 21.4 % of efficient
regions in 2003 as compared to 14.3 % in 2012. In case of paediatrics, there were 37.5 % of
efficient regions in 2003 as compared to 21.4 % in 2012.
Table 3: The Index of DEA Model Input-Oriented CRS of Regions in 2003 and 2012.
Medical Branches
Regions

Internal medicine

Surgery

Gynaecology

Paediatrics

2003

2012

2003

2012

2003

2012

2003

2012

Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický

0.7658
0.9300
0.9871
0.9063
1.0000
0.9306
0.9084
0.7430
1.0000

0.9189
0.9515
1.0000
0.7108
0.9429
1.0000
0.9201
0.7165
1.0000

0.8005
0.8547
0.8475
0.8305
0.9676
0.9206
0.9588
0.7564
1.0000

0.8477
1.0000
0.8501
0.8268
0.8590
0.9444
0.9524
0.7706
1.0000

0.9733
0.8557
0.8493
0.9395
0.9888
0.9431
0.9194
0.8009
0.7645

0.8477
1.0000
0.8501
0.8268
0.8590
0.9444
0.9524
0.7706
1.0000

1.0000
0.7312
0.8772
0.8624
0.9112
0.8429
1.0000
0.7359
0.9117

1.0000
0.7187
0.7850
0.6218
0.7387
0.7800
1.0000
0.7059
0.8019

Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

0.9063
0.9583
0.9846
0.9593
0.8978

1.0000
0.8617
0.9439
1.0000
0.9337

1.0000
0.9344
0.9266
1.0000
0.8225

0.9735
0.8517
0.9327
0.8335
0.9616

1.0000
1.0000
0.9374
0.9536
1.0000

0.9735
0.8517
0.9327
0.8335
0.9616

1.0000
1.0000
0.9450
1.0000
0.8656

1.0000
0.7946
0.9123
0.9618
0.8586

Source: IHIS CR (2014),Inpatient Care 2003 and Inpatient Care 2012. Own elaboration.

The output-oriented FHD analysis shows that Pareto efficient outputs (number of
hospitalized patients and bed occupancy in days) in internal medicine were attained by 85.7
% of regions in 2003 as compared to 71.5 % in 2012.In case of surgery, 57.1 % of regions

973

Obsah / Contents

attained Pareto-efficient outputs in 2003 as compared to 78.5 % in 2012. In case
of gynaecology, the result was 64.3 % of regions in 2003 as compared to 50 % in 2012. In
case of paediatrics, the result was 64.3 % of regions in 2003 as compared to 78.6 % in 2012.
Table 4: The Index of FDH Model Output-Oriented of Regions in 2003 and 2012.
Medical Branches
Regions
Hlavní město Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Internal medicine

Surgery

Gynaecology

Paediatrics

2003
1.0813
1.0000

2012
1.0000
1.0000

2003
1.1086
1.0460

2012
1.0002
1.0000

2003
1,0000
1.1255

2012
1.0000
1.0831

2003
1.0000
1.2811

2012
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0351
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0828
1.0000
1.0000
1.0000
1.0894
1.0000
1.0000
1.0000
1.0069
1.0000
1.0300

1.0714
1.1074
1.0000
1.0000
1.0000
1.1158
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.1057

1.0000
1.0642
1.1182
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0324
1.0000

1.0000
1.0077
1.0000
1.0000
1.0352
1.1908
1.1554
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0600
1.0290
1.1177
1.0000
1.0000
1.1430
1.2290
1.0000
1.0000
1.0000
1.0886
1.0000

1.1339
1.0000
1.0536
1.0000
1.0000
1.0963
1.0000
1.0000
1.0000
1.0278
1.0000
1.0000

1.0714
1.0005
1.1341
1.0756
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

Source: IHIS CR (2014),Inpatient Care 2003 and Inpatient Care 2012. Own elaboration.

Summary and Discussion
Regions as units mean aggregate entities in this article. The efficiency of the acute bed
care in basic medicine branches partly belongs to the individual providers of the individual
bed care that operate in the territory of regions.
A number of changes were made in the area of provision of acute inpatient care between
2003 and 2012. In addition to the reduction of the number of acute care beds in all branches
except paediatrics, there were some organizational changes made, often justified by
economic benefits. The most significant transformation of legal forms of the providers was
implemented by the regions, where 58 hospitals from 81 allowance organizations of regions,
existing in 2003, were transformed to commercial companies of regions. As of the date
31.12.2012, there were 188 providers of acute inpatient care in the Czech Republic.
The article focuses on the assessment of the changes in the availability of institutions
of acute inpatient care in the basic medical branches in the individual regions, giving the
comparison between 2003 and 2012.Key parameters were selected and monitored – the
number of beds, the number of physicians, the number of hospitalized patients, and the bed
occupancy in days.
Based on the analyses performed, it can be stated that availability of institutions of acute
inpatient care in the basic medical branches did not decline in the individual regions by 2012
as compared with 2003, and is sufficient. The sufficiency of institutional capacities, i.e. the
number of beds and physicians, can be deduced from the demand of acute inpatient care
(the number of hospitalized patients) and the bed occupancy in days in 2003 and in 2012.
The demand was higher in 2012 as compared to 2003 only in gynaecology and paediatrics,
while the demand in internal medicine and surgery was lower in 2012 as compared to 2003.
The quality of availability of institutions in the individual regions differs primarily in the number
of available specialised physicians and/or the number of beds per physician in the individual
medical branches. In this respect, the best availability is found in the Pardubice Region and
the Jihomoravský Region.
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This article definitely includes regional disparities, such as the population density, the
population structure by age, the geographical location, the tourist and recreational
characteristic of region.
However, the sufficient availability of institutions expressed in the number of physicians
and beds is encumbered with inefficiency in most regions.
The first hypothesis, i.e.:“The utilization of available capacities, i.e. the number of beds
and physicians, in the individual regions was more efficient in 2012 as compared to 2003 in
case of basic medical branches.”– was not confirmed based on the input-oriented analysis
using the DEA model, because higher efficiency in more regions was reported only in internal
medicine in 2012 as compared to 2003. Better utilization of available capacities can be
achieved by reducing the number of beds and physicians, but only while respecting the local
availability. The reduction applies to all branches in most regions, in particular, in the Plzeň
Region, the Královehradecký Region and the Jihomoravský Region.
The second hypothesis, i.e.: “The regions achieved higher ratio of Pareto efficient units
in all basic branches in 2012 as compared to 2003.”– was not confirmed based on the
output-oriented analysis using the FDH model. Higher ratio of Pareto efficient units – regions
was recorded only in surgery and paediatrics in 2012. The efficiency can be improved
through increasing the number of hospitalized patients and available bed occupancy in days.
This applies primarily to the Plzeň Region and the Královehradecký Region in internal
medicine, the Karlovarský Region and the Plzeň Region in surgery, the Pardubice Region
and the Královehradecký Region in gynaecology, and the Karlovarský Region, the Jihočeský
Region and the Ústecký Region in paediatrics.
In relation to the above, it must be stated that the increase in outputs – the bed
occupancy and hospitalized patients – will be efficient economically only if it results from
actual requirements of treatment and necessity of the patient's hospitalization. The length
of stay is therefore monitored in the conditions of inpatient care. And primarily the health
insurance companies motivate the providers of acute inpatient care to reduce the length
of stay to the minimal time necessary.
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Cenová elasticita nabídky na trhu s plynem v USA
Price elasticity in the US gas market
Jana Vránková

Abstrakt:
Článek se zabývá cenovou elasticitou nabídky na trhu se zemním plynem v USA. Nejprve
definuje cenovou elasticitu nabídky obecně a poté ji aplikuje na současný trh s plynem
v USA. Využívá přitom dostupné literatury a zohledňuje i nástup těžby plynu
z nekonvenčních zdrojů, zejména plynu břidlicového. V další části na základě empirických
studií odhaduje vývoj cenové elasticity nabídky do roku 2030, kdy největší vliv bude mít
právě břidlicový plyn. Dochází k závěru, že zvýšení vlastní produkce plynu v USA bude sice
mít za následek zvýšení cenové elasticity nabídky, ale ta zůstane stále neelastická.

Klíčová slova:
cenová elasticita nabídky, zemní plyn, břidlicový plyn, cena plynu, trh s plynem v USA

Abstract:
The article focuses on the price elasticity of supply in the natural gas market in the USA. At
first, it defines price elasticity of supply in general and then, the knowledge is applied on the
contemporary US gas market. It utilizes available literature and also takes into account the
growing production of unconventional gas, particularly shale gas. In the following part, the
future development of the price elasticity of supply is estimated until 2030, based on
empirical studies conducted by EIA and published as scientific papers. The main conclusion
is that the growth in domestic production in the USA will impact the price elasticity of supply
towards higher value. However, the supply will remain inelastic.

Keywords:
price elasticity of supply, natural gas, shale gas, gas price, US gas market

Úvod
K uspokojení svých energetických potřeb spoléhá většina zemí na neobnovitelné zdroje,
jakými jsou ropa, zemní plyn a uhlí. Z toho důvodu existuje značná závislost na těchto
zdrojích v lokálním i globálním měřítku. Proto je důležité porozumět reakci nabídky a
poptávky po těchto surovinách na změnu jejich ceny. Tento článek se zabývá nabídkovou
stranou.
V posledních letech se nabídková strana v USA na trhu s plynem dramaticky změnila.
Zvýšená dostupnost domácího břidlicového plynu odsunula do pozadí předpovědi zvětšující
se závislosti na dovozu zemního plynu. Mezi očekávané změny patří pokles ceny plynu,
zvýšená soběstačnost a energetická bezpečnost. Tento článek se zabývá především
analýzou dopadu změny ceny na nabídkovou stranu, tedy cenovou elasticitou nabídky.
Cílem tohoto článku je analýza reakce nabídky na změnu v ceně zemního plynu, jak
v současnosti, tak s výhledem do roku 2030. K tomu bude sloužit dostupná literatura,
zejména články v odborném tisku zabývající se touto problematikou a také analýzy a výstupy
americké Agentury pro energii (EIA). Článek zahrnuje i předpokládanou změnu elasticity do
roku 2030 z toho důvodu, že v současné době dochází k prudkému rozvoji těžby plynu
z nekonvenčních zdrojů, jako je břidlicový plyn nebo metanový hydrát, které ovlivňují nejen
výši nabídky na domácím americkém trhu, ale i nabídku na globálním trhu s plynem.
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Článek ověřuje dvě hypotézy. První hypotéza zní, že cenová elasticita nabídky na trhu
se zemním plynem v USA je menší než jedna, tedy nabídka je neelastická. Tato hypotéza
staví zejména na faktu, že většina trhů s energiemi má neelastickou nabídkovou
i poptávkovou stranu. Analýzy, např. EIA (2007), uvádí, že elasticita na trhu s plynem patří
v porovnání ostatními trhy s energetickými surovinami mezi nejnižší.
Druhá hypotéza zní, že rozvoj těžby břidlicového plynu má dopad na cenovou
elasticitu nabídky na trhu s plynem, a to takový, že hodnotu elasticity navyšuje.
Nabídka se tedy díky přílivu plynu z nekonvenčních zdrojů stává více elastickou, ale stále se
pohybuje v intervalu mezi 0 a 1, je tím pádem stále neelastická.

Metodika
V tomto článku je použita především metoda analýzy literatury zabývající se nabídkovou
stranou a její elasticitou na trhu s plynem v USA. Primárně jsou data získaná z těchto zdrojů
porovnávána a je vyvozen závěr, který shrnuje poznatky jednotlivých zdrojů.
Zprostředkovaně je využit model Dahlové (2002), který předpokládá, že velikost nabídky
na trhu s plynem v USA je funkcí ceny plynu (P g ) – průměrná cena publikovaná EIA, ceny
uhlí jako substitutu (P c ) – průměrná cena publikovaná EIA, operativních výdajů (OPEX),
kapitálových výdajů (CAPEX) – obojí sleduje EIA ve svých finančních reportech. Dále sem
vstupují externí faktory jako přerušení dodávky plynu (D), těžební aktivita (DA), vládní politika
ovlivňující těžební průmysl zemního plynu nebo jeho konkurenčních odvětví (G), velikost
přenosové soustavy (T), domácí rezervy plynu (R US ) a světové rezervy zemního plynu (R W ):
𝑛𝑛𝑛í𝑑𝑑𝑑 𝑧𝑧𝑧𝑧íℎ𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑆𝐺 = 𝑓 (𝑃𝐺 , 𝑃𝐶 , 𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝐷, 𝐷𝐷, 𝐺, 𝑇, 𝑅𝑈𝑈 , 𝑅𝑊 )
Z toho je pak odvozen ekonometrický model, který definuje cenovou elasticitu nabídky
jako přirozený logaritmus výše uvedené funkce a využívá přitom metodu nejmenších čtverců.
Pro delší časový horizont je pak využita analýza dat z EIA, která vypovídá
o předpokládané výši nabídky a poptávky a jejich vlivu na burzovní cenu plynu v USA. Zde
vycházím z předpokladu, že pokud má nabídka zůstat nadále cenově neelastická, musí cena
klesat nebo růst pomaleji než samotná nabídka. Pro identifikaci možných scénářů vývoje do
roku 2030 je využita práce Browna &Krupnicka (2010), která je zasazena do kontextu
předchozích výsledků.

Cenová elasticita nabídky
Nabídka plynu na trhu v USA může být definovaná pomocí faktorů zmíněných výše, tedy
P G , P C ,OPEX, CAPEX, D, DA, G, T, R US , R W. Další možností je zjednodušení výpočtu na
produkci reportovanou prostřednictvím EIA, ke které se přičtou importy a odečtou exporty.
Výstupem obou metod by měly být podobné výsledky. Vzhledem k obtížnému získávání dat
pro první metodu (např. vyčíslení vládní politiky nebo přerušení dodávek), je praktičtější
využívat druhou metodu, i když nezahrnuje všechny proměnné a je značně zjednodušená.
Reakci nabídky na změnu v ceně je vyjádřena jako cenová elasticita. Cenová elasticita
nabídky je definována jako citlivost nabízeného množství zboží nebo služby na změnu v jeho
ceně. Matematicky vyjádřeno se jedná o procentuální změnu v nabízeném množství
vyděleném procentuální změnou v ceně (Samuelson & Nordhaus, 2001, str. 54):
𝑄

𝜀𝑃 =

∆𝑄�
𝑄
∆𝑃�
𝑃

(1)

Mezi determinanty cenové elasticity nabídky patří zejména dostupnost vstupů, mobilita
výrobních faktorů, skladovatelnost produktu, vytíženost výrobního zařízení a složitost
výrobního cyklu. Pokud tyto determinanty vztáhneme k trhu s plynem, je jasné, že její
hodnota nemůže být příliš vysoká. Vstupy jsou zde omezené těžebními kapacitami
a importem, skladovatelnost je obtížná a nákladná – plyn se skladuje v zásobnících, které se
budují v bývalých uhelných dolech nebo ve vytěžených plynových nalezištích, případně
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v žulovém masivu. Investice do výstavby a technologie provozu takového zásobníku je velmi
vysoká a její návratnost se pohybuje v řádu desítek let.
Podobné charakteristiky má většina tradičních trhů s primárními energetickými
komoditami, jako je uhlí nebo ropa. Nabídka může jen těžko pružně a včas reagovat na
výkyvy burzovních cen, které se mění na základě nefundamentálních příčin, jako je například
politická situace či tržní sentiment. I pokud se využije skladovacích prostor, v případě plynu
výše zmíněných zásobníků, nelze nabídku plně přizpůsobovat aktuální tržní situaci. Z těchto
důvodů lze předpokládat nabídku cenově neelastickou. Jak moc bude neelastická a zda se
její hodnota může se zásadní změnou technologie měnit, je předmětem zkoumání dalších
kapitol.
Na trzích s výrobky je pro producenta výhodné reagovat pružně na změny v ceně
prodávaného výrobku. Trh s energiemi, potažmo s plynem, je v tomto ohledu specifický,
protože se jedná o komoditní trh bez blízkých substitutů a i to je jeden z důvodů, proč cenová
elasticita nabídky nabývá obecně nižších hodnot. V dalším textu bude zkoumána cenová
elasticity nabídky odvětví, ne jednotlivých firem. V tomto odvětví působí poměrně málo hráčů
a jejich nabídkové křivky jsou si, co do tvaru, velmi podobné. Při určité míře zjednodušení lze
tedy uvažovat o odvětví jako o několika firmách se shodnými charakteristikami.
Dalším z determinantů cenové elasticity nabídky je délka doby, pro kterou ji zkoumáme.
Obecně lze říci, že čím je toto období kratší, tím je nabídka méně elastická. Ve velmi
krátkém období není firma, případně odvětví, schopno reagovat na výrazné zvýšení
poptávky bez ohledu na cenu. Lze konstatovat, že v tomto období je nabídka dokonale
cenově neelastická (Dahl, 2004). Nárůst elasticity v čase je následně závislý na vývoji
determinantů cenové elasticity, jak byly definovány výše. Na trhu s plynem nabídka běžně
nedosahuje hodnot větších než 1, i když existují odchylky. Tyto odchylky jsou však většinou
vázané lokálně, jsou pevně ohraničeny časovým obdobím a nemají zásadní vliv na vývoj
celého regionu.

Nabídka a její cenová elasticita na trhu s plynem v USA
Nabídka zemního plynu v USA je v současnosti tvořena několika zdroji, a to zejména
domácí produkcí, dovozy z Kanady prostřednictvím plynovodu a dovozy zkapalněného
zemního plynu (LNG) z ostatních zemí, které využívají námořní dopravu. Přesun k těžbě
plynu z nekonvenčních zdrojů, jako jsou roponosné písky, břidlice a metanový hydrát,
přinesou změnu ve zdrojích plynu pro nabídku na trhu, zejména větším poměrem domácího
plynu nad jeho dovozem (Brown, Gabriel, & Egging, 2010).
Literatura zabývající se trhem s energetickými surovinami se soustřeďuje především na
stranu poptávky, např. (Dahl & Sterner, Analysing gasoline demand elasticities: a survey,
1991). Existují však i studie zabývající se elasticitou nabídky, např. Dahl(1993) nebo model
EIA s názvem NEMS (TheNational Modeling System). Většina těchto prací se shoduje na
tom, že elasticita nabídky na trhu se zemním plynem je menší než jedna, tzn. je neelastická,
přičemž elasticita v krátkém období má nižší hodnotu než v dlouhém. To je samozřejmě
předvídatelný důsledek, neboť nabídka zemního plynu nemůže v krátkém období příliš
reagovat na změnu velkoobchodní ceny, a to zejména z toho důvodu, že potřeba uspokojit
základní poptávku po plynu – především k zajištění základních potřeb státu a jeho obyvatel.
Důležitým faktorem, který má vliv na hodnotu elasticity nabídky, jsou blízké substituty.
Mezi ně se počítá převážně výše zmíněné uhlí, ropa a nově i obnovitelné zdroje. Uhlí je
nejbližším substitutem, jehož cena vykazuje negativní korelaci s cenou plynu, tj. pokud roste
cena uhlí, cena plynu klesá a naopak. Totéž platí i pro nabízené množství producenty. Cena
ropy a velikost její nabídky je spojená s cenou plynu. Historicky byla cena plynu vázána na
cenu ropy přímo, tzn., že se cena plynu odvozovala od ceny ropy, aniž by se cena plynu
tvořila samostatně na burzách. I když v současné době se cena plynu vytváří již tržně, stále
závisí na ceně ropy. Je to dáno tím, že naleziště ropy a plynu jsou většinou fyzicky spojena
a pokud je nabídka ropy menší či její cenu ovlivňují jiné faktory, jako například geopolitické,
reaguje na ně cena plynu stejným směrem. Lze tedy předpokládat podobnou výši elasticity
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pro obě komodity (EIA, 2007). Obnovitelné zdroje a investice do energetické efektivity
mohou díky snížené poptávce po zemním plynu přinést i snížení ceny plynu a implikovaně
i snížení nabídky (Wiser, Bolinger, & St. Clair, 2005), přičemž neelastická nabídka zůstane
zachována.
Dle Ponce & Neumannové (2013) lze identifikovat jako hlavní faktor ovlivňující elasticitu
nabídky vývoj ceny uhlí. To je způsobeno zejména faktem, že na americkém trhu jsou plyn
a uhlí substituty. Pro některé spotřebitele těchto komodit, zvláště pak pro producenty
elektrické energie, je technologicky možné zaměňovat tyto komodity dle jejich aktuální
dostupnosti a ceny, i když cenový diferenciál musí být větší, než dodatečné náklady
vyvolané takovou záměnou. Jak bylo zmíněno výše, u energetických surovin lze obtížně
hovořit o blízkých substitutech. Ceny surovin na americkém trhu dosud nedovolovaly takovou
záměnu s pozitivním ekonomickým výsledkem provést. Vzhledem ke klesající ceně plynu a
relativně stagnující ceně uhlí se ale tato možnost otevírá a stává se reálnou.
Změna v ceně jedné komodity pak razantně vstupuje do nabízeného množství druhé
komodity. Dle výše uvedených autorek dokonce snížení ceny uhlí o 1 % povede ke snížení
nabízeného množství plynu o 47 %. Dle jejich modelu nehrají zásadní roli další faktory
určené Dahlovou (2010) – OPEX, CAPEX a ani velikost přenosové soustavy.
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Graf 1: Jednoduchý model vývoje cenové elasticity nabídky (2012-2030)
Zdroj: EIA (2014), upraveno autorkou

Pokud se započítá vliv břidlicového plynu, cenová elasticita nabídky roste. Dle Arory
(2014) je hodnota elasticity, pokud jsou použita data z let 1993 – 2007, kolem 0,1 v dlouhém
období. Pokud se použijí data až do roku 2013, pak se hodnota elasticity podstatně zvyšuje,
a to až na 0,42. Tyto hodnoty jsou kalkulovány jako změny v poptávce po zemním plynu
způsobené ekonomickou aktivitou. Odpovídající hodnoty krátkodobé elasticity jsou 0,03 a
0,07. Z toho vyplývá důležitost břidlicového plynu pro odhady cenové elasticity nabídky.
Obdobné závěry korespondují s daty z Grafu 1, který ilustruje krátkodobou elasticitu
nabídky. Byl zde využit jednoduchý model pro výpočet cenové elasticity nabídky, viz rovnice
(1). Mocninný trend ukazuje jednoznačný nárůst cenové elasticity nabídky mezi léty 2012
a 2030. Ceny jsou v tomto modelu počítány jako roční průměr spotových cen Henry Hub
vyjádřených v hodnotě USD v roce 2012. Samotná elasticita může být označena jako
meziroční, neboť výpočet porovnává vždy hodnoty ze dvou po sobě jdoucích let.
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Také vývoj na straně poptávky strana pomáhá ke zjištění hodnoty cenové elasticity
nabídky. Výsledky Arorovy studie (2014) naznačují, že elasticita nabídky reaguje na výkyvy
v ekonomickém růstu a právě na poptávku po zásobě plynu, což v podstatě odráží změny
v budoucích očekáváních týkajících se nabídky a poptávky zemního plynu. Na druhou stranu
cenová elasticita nabídky nevykazuje zásadní reakci na celkovou poptávku po energii.
Důvodem může být to, že takové změny v poptávce po energii jsou vnímány jako dočasné.

Vliv břidlicového plynu v dlouhodobé perspektivě
Dle EIA (2014) lze předpokládat největší nárůst produkce, tedy domácí nabídky,
zemního plynu z nekonvenčních zdrojů, tj. díky břidlicovému plynu, z nízkokapacitních
ložisek plynu (tight gas) a z plynu nacházejícího se na dně moře. Tyto zdroje by měly
v celkovém nárůstu tvořit 56 %. Podíl samotného břidlicového plynu na produkci USA by měl
v roce 2030 tvořit 51 % v porovnání s rokem 2012, kdy tvořil pouze 40 %. Současně se
očekává pokles produkce z tradičních zdrojů plynu, která by měla klesnout z 16 % v roce
2012 na 5 % v roce 2030. Z těchto statistik vyplývá důležitost nekonvenčních zdrojů,
zejména pak břidlicového plynu, a jejich nezanedbatelný vliv na vývoj cenové elasticity
nabídky v následujících letech.
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Graf 2: Velikost nabídky a poptávky v závislosti na spotové ceně zemního plynu
(1990 - 2030)
Zdroj: EIA (2014), upraveno autorkou

Graf 2 ilustruje vývoj domácí nabídky a poptávky od roku 1990 do roku 2030, přičemž při
předpovědi pracuje s referenčním scénářem EIA (EIA, 2014), stejně jako u spotových cen na
burze Henry Hub. Vzhledem k neelastické nabídce zemního plynu lze očekávat negativní
korelaci mezi nabídkou a cenou, což velmi dobře platí do roku 2010. Od roku 2010 lze
vysledovat poněkud odlišný trend, kdy rostoucí nabídka a nedostatečná domácí poptávka
táhne ceny nahoru. V nabízeném množství se začíná projevovat plyn z nekonvenčních
zdrojů, ale poptávka si udržuje svůj mírně rostoucí trend. Převis nabídky běžně vede ke
snížení ceny, v tomto případě bude množství neprodané na domácím trhu alokováno na
export. Vývoz bude zabraňovat poklesu ceny, protože působí směrem nahoru ve smyslu
ceny (viz dále). Elasticita se tedy bude postupně zvyšovat a bude se postupně blížit jedné
(viz dále).
V Grafu 2 je výrazný nárůst cen v roce 2005 a poté v roce 2008, přičemž oba vrcholy
jsou spojeny s poklesem nabídky i poptávky. Koncem roku 2005 americká ekonomika
zpomalila kvůli nižším domácím výdajům (Porter, 2006). Poslední kvartál roku je tradičně,
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společně s prvním kvartálem, nejsilnějším ve spotřebě zemního plynu, který se využívá pro
vytápění a produkci tepla. Ekonomický pokles v tomto období má tedy větší vliv na spotřebu
zemního plynu než ve zbytku roku. Další cenový vrchol nastal v roce 2009, což byl důsledek
finanční krize. Zároveň se ale dostával ke slovu břidlicový plyn a další nekonvenční zdroje,
které částečně kompenzovaly růst cen v důsledku zpomalení ekonomiky. Následný prudký
pokles ceny byl způsoben jednak oživením ekonomiky, jednak rozvojem těžby
nekonvenčních zdrojů.
V roce 2011 byla spotová cena na Henry Hub 4,07 USD/mcft. V roce 2030 se
přepokládá hodnota 6,03 USD/mcft. Jedná se tedy o nárůst na 148 % původní hodnoty
(2011). V roce 2011 se nabídka pohybovala na úrovni 22,55 bil. cft, přičemž v roce 2030
vzrostla na 34,43 bil. cf, tj. nárůst na 153 % původní hodnoty (2011). Jednoduchým
výpočtem dle (1) lze odvodit přibližnou hodnotu elasticity mezi roky 2011 a 2030 na 1,03.
Pokud je stejný postup aplikován na léta 1990-2011, výsledná hodnoty elasticity je 0,8.
Graf 1 a Graf 2 shodují v závěrech z nich plynoucích. Cenová elasticity nabídky by měla
postupně vzrůstat, a to jak krátkodobá (viz Graf 1), tak i dlouhodobá (viz Graf 2). Omezení
vyplývající z tohoto výpočtu neumožňují stanovit elasticitu přesně, proto bude dále využit
model Browna a Krupnicka (2010).

Graf 3: Vliv elasticity poptávky na zvýšení ceny na domácím trhu
Zdroj: Medlock (2012), upraveno autorkou

Neelastická nabídka hraje důležitou roli v případě, že se USA stanou čistými vývozci,
což je dle EIA (2014) velmi reálný scénář. K překlopení by mělo dojít v letech 2017 až 2018.
Pokud by se nabídka stala elastickou, ceny by se díky exportu podstatně zvýšily (viz Graf 3
B). Pokud by nabídka zůstala nadále neelastická, ceny by se s exportem zvýšily pouze málo,
což bude pravděpodobně i případ budoucího vývoje v USA. Neelasticita nabídky je tedy
důsledkem faktu, že se jedná o primární energetickou surovinu, zároveň je také podmínkou
k rozvoji domácí produkce určené na vývoz.
Vzhledem k časovému zpoždění nárůstu vývozu za zvýšením domácí produkce zemního
plynu, má nabídka dostatečný prostor se přizpůsobit nově vzniklým podmínkám na domácím
trhu. To také zabrání prudkému nárůstu její cenové elasticity. Toto zpoždění je dáno
především chybějící exportní infrastrukturou v hlavních přístavech v USA. Ty byly zatím
uzpůsobeny pro import spíše než pro export zemního plynu.
Brown &Krupnick (2010) pracují se sedmi scénáři předpokládaného vývoje do roku
2030. Scénáře se liší zejména odhadovanými zásobami břidlicového plynu a přístupem
k environmentální politice. Ze scénářů vyplývá jasný vztah mezi nabídkou a cenou – čím
vyšší nabídka, tím nižší cena plynu. Zároveň, pokud není dostatek domácího plynu, dochází
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k jeho nahrazování jinými zdroji, např. jadernými nebo uhlím, a to zejména při výrobě
elektrické energie.
1. Základní scénář vychází z konzervativních odhadů AEO a EIA s přibližně 270 bil.
kubických stop břidlicového plynu. Spotřeba plynu mírně poroste.
2. Tento scénář počítá s většími zásobami plynu – kolem 616 bil. kubických stop
břidlicového plynu a tím pádem nižšími produkčními náklady. Cena na Henry
Hub je pak o více než 20 % nižší než ve Scénáři 1. Cenová elasticita nabídky je
větší než ve Scénáři 1.
3. Zavedení politiky snižování produkce CO2 a nízké zásoby zemního plynu.
4. Zavedení politiky snižování produkce CO2a vysoké zásoby plynu implikuje nižší
cenu než ve Scénáři 3.
5. Modifikuje Scénář 4 tak, že limituje využití jaderných a obnovitelných zdrojů.
Dochází ke zvýšení spotřeby zemního plynu z důvodu zdražení výroby elektřiny
z uhlí kvůli povolenkám. Cena zemního plynu je o něco vyšší než v předchozím
scénáři.
6. Zavedení pohonu na zemní plyn do dopravy v masovém měřítku a vysoké
zásoby břidlicového plynu. Zvýšená poptávka zvyšuje předpokládanou cenu o 8
% na Henry Hub v porovnání s dneškem a zároveň snižuje využití zemního
plynu ve výrobě elektřiny.
7. Maximalizace využití zemního plynu v energetice s vysokými zásobami
břidlicového plynu. Cena zemního plynu je vyšší než ve Scénáři 7 kvůli
konkurující si poptávce z jednotlivých sektorů využití.
Tab. 1: Přepokládaná cenová elasticita nabídky na trhu se zemním plynem v roce
2030 dle jednotlivých scénářů.
Scénář

Domácí nabídka

Nízká zásoba – Scénáře 1 a 3

0,62

Vysoká zásoba – Scénáře 2 a 4

0,92

Vysoká zásoba – Scénáře 2 a 5

0,77

Vysoká zásoba – Scénáře 2 a 6

1,41

Vysoká zásoba – Scénáře 2 a 7

1,25

Celková nabídka
0,76
0,99
0,95
1,58
1,38

Zdroj: Brown &Krupnick, 2010

Tabulka 1 shrnuje závěry z uvedených scénářů. Sami autoři upřednostňují ty scénáře,
ve kterých je relativně vysoká zásoba břidlicového plynu, ale zároveň nepředpokládají příliš
zvyšující se cenu. Z toho lze usuzovat, že jde především o scénáře 2, 4 a 5, které sice
předpokládají vysokou zásobu, ale relativně nízkou cenovou elasticitu nabídky. To odpovídá
i předchozím poznatkům v tomto článku, které udávají nabídku jako cenově neelastickou i
v dlouhém období.

Diskuse
Z analýzy současné situace na americkém trhu se zemním plynem vyplynula cenová
neelasticita nabídky. To je dáno především tím, že zemní plyn je primárním zdrojem energie
a jako takový vstupuje do energetického mixu. Dalším faktorem je technologicky
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problematický přesun od jedné komodity k jiné, například k uhlí. Přestože je zemní plyn
poněkud pružnější než ropa, podobné změny stále vyžadují dodatečné investice, což nadále
přispívá k nepružnosti v reakci na změnu ceny. V článku se potvrzují závěry Dahlové (1993,
2004), Arory (2014) a Browna, Gabriela & Egginga (2010) o cenové neelasticitě současné
nabídky na trhu se zemním plynem. První hypotéza stanovená v úvodu byla potvrzena.
Již nyní lze vysledovat dopady břidlicového plynu do cenové elasticity nabídky. Ten
cenovou elasticitu navyšuje, což odpovídá následujícímu závěru. Hypotézu o neelasticitě,
zejména krátkodobé, nabídky potvrzuje i jednoduchý model využitý v Grafu 1. Současně
z něj vyplývá i nárůst její hodnoty, a to z přibližně 0,03 na 0,32. To znamená, že krátkodobá
cenová elasticita vzroste do roku 2030 více než desetkrát.
Práce, stejně jako Dahl (2004) a Brown &Krupnick (2010), dochází k výsledku, že
nabídka na trhu s plynem v USA zůstane cenově neelastická i po vzestupu produkce plynu
břidlicového a z ostatních nekonvenčních zdrojů. Tyto závěry jsou velmi důležité pro vývoj
domácích cen plynu na americkém trhu. Pokud by nabídka byla cenově elastická, exporty,
jako následek zvýšené těžby břidlicového plynu, by skutečně měly za následek podstatné
zvýšení domácích cen. Pokud ale nabídka zůstane neelastická, exporty nebudou mít
podstatný vliv na domácí cenu. Čím elastičtější je nabídka, tím větší mají exporty, ilustrované
nárůstem poptávky, vliv na růst ceny.
Tím se potvrzuje druhá hypotéza článku, že rozvoj těžby břidlicového plynu a dalších
nekonvenčních zdrojů přinese nárůst cenové elasticity nabídky, ale ne do takové míry, aby
se stala elastickou. Předpokládaná hodnota se pohybuje v dlouhém období okolo 0,8.
Hypotézu o růstu hodnoty elasticity potvrzují i data využitá v Grafu 1 a Grafu 2. I když z grafu
vyplývá hodnota dlouhodobé elasticity vyšší než jedna, nelze to považovat za jednoznačný
důkaz toho, že se nabídka stane cenově elastickou. Vzhledem k omezením využité
jednoduchého modelu lze tento závěr vysvětlovat tak, že zde existuje potenciál k cenově
elastické nabídce, který by se mohl začít projevovat právě kolem roku 2030.

Závěr
Nárůst cenové elasticity způsobené převážně zapojením nových zdrojů zemního plynu
z něj bude v budoucnu postupně činit jednu z nejelastičtějších komodit vstupujících do
energetického mixu jako primární zdroj. I když komoditní charakter, který zahrnuje mimo jiné
obtížnou nahraditelnost a sníženou citlivost na změnu tržní ceny dané komodity,
jednoznačně přetrvá, lze předjímat zvýšení reakce nabídky plynu na jeho cenu a větší
regulaci této obchodní oblasti trhem.
Zároveň nárůst elasticity nebude takový, aby se vlivem exportů výrazně zvyšovala
domácí cena plynu. To je kladná zpráva především pro exportéry, kteří nebudou tlačeni ke
snížení svých zahraničních dodávek z tohoto důvodu. Zvýšená likvidita trhu následně
přinese lepší reakci celého odvětví na aktuální dění na domácí zahraniční scéně,
v negativním i pozitivním smyslu.
Na cenovou elasticitu nabídky bude mít v budoucnu vliv také návratnost investic do
těžby z nekonvenčních zdrojů, která je dnes značně diskutabilní. Navzdory
pravděpodobnostním scénářům EIA je možné, že domácí nabídka začne od jistého
okamžiku klesat, a to již v horizontu nebližších dvaceti let. To by mělo za následek zvýšení
domácí ceny, následný pokles elasticity nabídky a její návrat k hodnotám kolem roku 2010.
Zároveň by taková změna ovlivnila i globální nabídku plynu a její vlastnosti.
Nárůst vývozu společně s víceméně neměnnou cenou plynu na domácím trhu může ve
svém důsledku zvýšit cenu amerického dolaru. Na druhou stranu, globální cenová elasticita
nabídky by se tím mohla zvýšit, což snižuje potenciál k dlouhodobému růstu ceny na
světových trzích. To také potlačuje tradiční systém tvorby ceny na trzích se zemním plynem.
Pro další výzkum bude tedy vhodné se zaměřit právě na interakce domácí produkce
zemního plynu a globální nabídky a jejich elasticit. Zároveň bude možné odstranit limitaci
tohoto článku pouze na domácí trh v USA a zahrnout i dopady vývoje směnného kurzu
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dolaru k měnám hlavních obchodních partnerů, tzn. především k euru, japonskému jenu a
čínskému yüanu.
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Evropský sociální fond – nástroj řešení nezaměstnanosti
v Evropě?
European social fund - the instrument of dealing with
unemployment in Europe?
Mirka Wildmannová

Abstrakt:
Jedním ze základních cílů Evropské unie je potřeba vytvoření nových pracovních míst
a zajištění zaměstnanosti na 75 % pro lidi ve věkové struktuře 20 – 64 let. Nezaměstnaností
je postiženo více než 10 % aktivního obyvatelstva Unie. Evropský sociální fond je hlavním
nástrojem Evropské unie na podporu pracovních míst. Pomáhá lidem získat lepší
zaměstnání a zajistit spravedlivější pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Cílem
tohoto příspěvku je zhodnotit dosavadní počet nově vytvořených pracovních míst z fondů EU
v České republice. Hlavním indikátorem, který je v příspěvku hodnocen, je počet nově
vytvořených pracovních míst, které byly vytvořeny v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!
– Veřejně prospěšné práce“. Odpovědným řešitelem byly jednotlivé úřady práce.

Klíčová slova:
nezaměstnanost, Evropský sociální fond, regionální strategie, pracovní trh, veřejně
prospěšné práce

Abstract:
One of the major targets of European Union is the need of creating new vacant job positions
and guarantee of employment for 75 % for people aged 20 – 64 years. More than 10 %
of active population of Union is suffering from unemployment. European social fund is the
major tool of European Union to support job positions. It helps people to get better
employment and to guarantee fair job positions for all inhabitants of EU. The aim of this entry
is to assess present number of newly created job positions of EU funds in the Czech
Republic. The major indicator that is judged in the entry is the number on newly created job
positions in the sphere of project „Study for growth! – Community service.“ Individual
employment offices were responsible for this.

Key words:
unemployment, European Social Fund, regional strategies, labour market, community
service.

Úvod
Vytvoření nových pracovních míst představuje pro Evropskou unii jeden z prioritních
problémů, které z hospodářské krize v roce 2008 vyvstaly. Nezaměstnanost dosahuje
vysokých rozměrů, kde práci nemá okolo 24,5 milionů lidí, tedy více než 10 % aktivního
obyvatelstva Unie.
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Evropský sociální fond (ESF) je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních
míst a významným zdrojem finančních prostředků pro aktivity služeb zaměstnanosti.
Pomáhá lidem získat lepší zaměstnání a zajistit spravedlivější pracovní příležitosti pro
všechny občany Evropské unie. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu, tzn. do
všech pracovníků, mladých lidí a těch, kdo hledají pracovní místa. Prostředky ESF jsou
čerpány na základě operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
programovacího období 2007-2013. Jeho globálním cílem je „zvýšit zaměstnanost
a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň 15 nejlepších zemí EU“ (MPSV, 2013).
Důležitým a zásadním hlediskem čerpání prostředků z evropských fondů v České
republice je kromě jiných důležitých indikátorů (např. procento čerpání finančních prostředků)
počet nově vytvořených pracovních míst. Podle posledních analýz byl závazek v hodnotě
bezmála 59 tisíc míst splněn již z více než 83 %. V konkrétních číslech to představuje 49.006
nových příležitostí pro české pracující.
Fondy politiky soudržnosti (ESF, Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond
soudržnosti), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský
fond jsou důležitými zdroji investic pro dosažení udržitelného růstu a vytváření pracovních
míst. Přispívají k posílení ekonomické, sociální a územní soudržnosti Unie. Pro období 20142020 Evropská komise navrhla přizpůsobit tyto finanční nástroje cílům strategie Evropa
2020. Podle strategie Evropa 2020 je žádoucí, aby národní, regionální a místní orgány
využívaly zdrojů plně s maximálními výsledky – jedině tak může Evropa rozvinout
a uskutečnit svůj hospodářský potenciál a stimulovat zaměstnanost a produktivitu. (Evropa
2020, 2013).
Evropa 2020 je desetiletá strategie Evropské unie, jejímž cílem je dosáhnout nového
růstu, který je inteligentnější, udržitelnější a více podporuje sociální začlenění. Za tímto
účelem bylo stanoveno pět hlavních cílů, kterých musí EU do konce tohoto desetiletí
dosáhnout.
Následující tab. č. 1 zahrnuje přehled těchto cílů a jejich kvantifikovanou podobu, s tím,
že se cíle navzájem propojují a doplňují.
Tabulka 1: Přehled cílů strategie Evropa 2020
Zaměstnanost
Zaměstnat 75% osob ve věkové struktuře 20
– 64 let
Výzkum a vývoj
Investice 3% HDP Evropské unie
Změna klimatu a udržitelné zdroje energie - snížit emise skleníkových plynů o 20%
ve srovnání se stavem v roce 1990
- zvýšit podíl energie z obnovitelných
zdrojů na 20%
- zvýšit energetickou účinnost o 20%
Vzdělání
- Ve věkové hranici 30 – 34 let dosáhnout
40% podílu vysokoškolsky vzdělaného
obyvatelstva
- Snížit míru nedokončení studia pod 10%
Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení Snížit o 20 milionů počet lidí, kteří žijí
v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou
na pokraji chudoby a jsou ohrožení
sociálním vyloučením
Zdroj: Zpracováno z www: http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_cs.htm

Jedná se o společné cíle, kterých má být dosaženo optimální kombinací opatření ze
strany členských států a nevyžadují tudíž striktní dodržení parametru pro každý členský stát.
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Každý z členských států EU si na základě těchto společných cílů stanovil vnitrostátní
kvantifikovatelné cíle, aby mohl kontrolovat, jak je na tom ve srovnání s ostatními zeměmi.
V celé Evropě existuje snaha o zlepšení aktivní politiky zaměstnanosti a zvýšení
efektivnosti jednotlivých nástrojů používaných v jednotlivých zemích (The Evaluation
of Active Labour Market Policies, 2007).

Teoretická východiska
Aktivní programy politiky zaměstnanosti jsou obecně považovány za efektivnější způsob
boje s nezaměstnaností než podpora v nezaměstnanosti jako pasivní nástroj. Má to nejen
ekonomický, ale i politický a sociální aspekt (Sirovátka, Mareš, 2003).
Nástroje, kterými je realizována aktivní politika zaměstnanosti (APZ), jsou zejména
rekvalifikace, investiční pobídky, příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na
zapracování nebo příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, překlenovací
příspěvek, nástroje určené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Veřejná
služba jako nástroj pro aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných byl v listopadu 2012 shledán
ústavní soudem jako protiústavní a tato služba byla zrušena.
Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti také řadíme poradenství, která zabezpečují
úřady práce za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob
pro volbu povolání (Šimek, 2007).
Pro potřeby příspěvku si budeme definovat následující nástroje: rekvalifikace, veřejně
prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa:
Rekvalifikace – rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající
kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při určování obsahu
a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností
a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických
znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (Jusko, Halásková,
2012).
Veřejně prospěšné práce (VPP) představují časově omezené pracovní příležitosti
spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov
a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch
státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na
12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění
uchazečů o zaměstnání (par. 112 zákona č. 345/2004 Sb., o zaměstnanosti).
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) jsou pracovní místa, která zaměstnavatel
zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je uchazeči
o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky
účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce
uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky
účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek. Výše příspěvku na zřízení
jednoho společensky účelného pracovního místa může činit maximálně čtyřnásobek
průměrné mzdy v národním hospodářství (Jusko, Halásková, 2012).
Jednou z možností, kde je možné uplatnit koncept nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti, jsou sociální podniky. Sociální podniky pro pracovní integraci (work
integration social enterprise – WISE) jsou autonomní ekonomické subjekty, které se zaměřují
na rozličné aktivity. Jejich hlavním cílem je pracovní integrace lidí, kteří mají problém uplatnit
se na pracovním trhu (Halásková, 2013). Sociální podniky se zaměřují na pracovní integraci
v rámci vlastního sociálního podniku nebo v rámci podniků na otevřeném pracovním trhu.
Této integrace je dosaženo prostřednictvím produktivní aktivity nebo prostřednictvím
rekvalifikace pracovníků (Davister, Defourny, Gregoire, 2004). V široké škále činností, na
které se vztahuje sociální ekonomika, je cílem WISE profesionální integrace (sociální
a profesní) znevýhodněných pracovníků. V rámci sociální ekonomiky mají tyto pracovně
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integrační iniciativy význam zejména v souvislosti s rozvojem lidského a sociálního kapitálu
a následným řešením dlouhodobé nezaměstnanosti (Halásková, 2013).
Dle Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v I. pololetí 2013 byla
nejvyužívanějším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti rekvalifikace. Tento nástroj
podpořil nejvíce uchazečů o zaměstnání (4 % všech uchazečů o zaměstnání). V rámci
veřejně prospěšných prací byla podpořena 3 % ze všech uchazečů. Na dalším místě se
umístila společensky účelná pracovní místa. Nejvyšší podíl finančních prostředků byl čerpán
na veřejně prospěšné práce, dále na společensky účelná pracovní místa a dále na
rekvalifikace. Velký podíl finančních prostředků do těchto nástrojů APZ mají cílené programy
ESF – především OP LZZ (MPSV, 2013).

Cíl a metodologie problému
Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit počet nově vytvořených pracovních míst v České
republice, které vznikly za přispění fondů EU (podíl České republiky na financování je 15 %).
Tato analýza se týká rozpočtového období 2009 – 2013 s tím, že aktuální data jsou k roku
2012. V příspěvku je hodnocen projekt „Vzdělávejte se pro růst!“, který byl administrován
krajskými pobočkami úřadů práce v ČR. Jako dílčí kritéria pro hodnocení tohoto projektu byly
vybrány následující indikátory: (za jednotlivé okresy a kraje ČR)
- Počet nově vytvořených pracovních míst,
- Počet umístěných uchazečů z databáze ÚP,
- Výše finančních prostředků z programu OP LZZ a na jednoho uchazeče,
- Počet podpořených osob.
Příspěvek se opírá především o data z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
pro místní rozvoj. Byla využita metoda přímého dotazování a sběru dat a informací
prostřednictvím elektronické komunikace k aktuálním monitorovacím indikátorům
s vedoucími pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj. Výstupní materiály projektu
„Vzdělávejte se pro růst! – Veřejně prospěšné práce“ byly poskytnuty z odboru implementace
programů ESF z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Výsledky a diskuse

1 Nově vytvořená pracovní místa
Česká republika patří k členským zemím EU s nízkou mírou nezaměstnanosti. Míra
nezaměstnanosti podle EUROSTATu, která se používá pro mezinárodní srovnávání
a vychází z výsledků za prosinec 2013, ukazuje, že se ČR drží pod průměrem EU:
ČR 6,8 %, EU28 10,7 %.
Přesto, že míra nezaměstnanosti je nižší, než průměr EU, v určitých okresech České
republiky převyšuje hodnotu 15 %. Nejvyšší procento nezaměstnanosti mají okresy Jeseník,
Bruntál a Most. Naopak v hlavním městě Praha a v okresech Praha-západ, Praha-východ
a Mladá Boleslav je míra nezaměstnanosti nižší než 5 %.
V okresech s vyšší mírou nezaměstnanosti (větší než 15 %) převládá strukturální
nezaměstnanost, která reaguje na sektorové změny v ekonomice. Zaměstnanost je
nedobrovolná, jedinci hledají práci za mzdu, která na trhu přetrvává, a přesto ji nalézt
nemohou. K nalezení nové práce je nevyužívanějším nástrojem rekvalifikace. Přesto pro
určité lidi, kteří nemají dostatečnou motivaci a nevyhledávají alternativní příležitosti, je
rekvalifikace příliš obtížná.
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V okresech s nejnižší mírou nezaměstnanosti (menší než 5 %) převládá frikční
nezaměstnanost. Není spojena s nedostatkem pracovních příležitostí, ale spočívá
v přirozeném pohybu pracovních sil na trhu práce. Lidé hledají nová pracovní místa z důvodu
svého lepšího uplatnění na trhu práce. Frikční nezaměstnanost je dočasná a dobrovolná
a může být pro ekonomiku i přínosem.
Nejzávažnějším problémem je dlouhodobá nezaměstnanost, která často způsobuje
existenční potíže člověka, ztrátu kvalifikace a sebeúcty a vážné psychosociální následky.
Významnou příčinou vysoké míry nezaměstnanosti je do značné míry nedostatečně
rozvinutý institucionální systém sociálních služeb a sociální ekonomiky, který by podpořil
začlenění osob do společnosti a návrat na trh práce. Existuje souvislost i mezi migrací
a vysokou mírou nezaměstnaností, která motivuje část obyvatelstva k hledání si práce
v lokalitách, které mají lepší pracovní příležitosti.
Na základě vypracované socioekonomické analýzy, která byla zpracována při tvorbě
Národního strategického referenčního rámce (NSRR) bylo potvrzeno, že v ČR přetrvávají
problémy s dlouhodobou nezaměstnaností. Regionální disparity jsou významným problémem
v míře nezaměstnanosti. Regionálně diferencovaná vysoká míra nezaměstnanosti
s výraznými prvky strukturální nezaměstnanosti a s vysokým podílem dlouhodobě
nezaměstnaných se odráží v nastavení cíle kohezní politiky pro období 2007 – 2013 pro ČR.
Těmito cíli jsou úsilí o růst zaměstnanosti a vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který
povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.
Vytváření nových pracovních míst je jedním z nástrojů přispívajících k plnění cíle priority
„Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“. Probíhá především prostřednictvím
OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Další aktivity se zaměřují na zlepšení přístupu
k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti prostřednictvím efektivně zaměřených na
modernizaci nástrojů aktivní politiky trhu práce a na zvyšování adaptability pracovní síly.
Dále jsou intervence zaměřeny na podporu investic do lidských zdrojů ze strany organizací
a podniků, rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců
a zaměstnavatelů.
Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí nové pracovní místo, vytvořené v rámci
projektu v souladu se stanovenými pravidly. Představuje čisté přírůstky pracovních míst
v organizaci oproti průměru za posledních 12 měsíců. Přepočítává se na plné úvazky.
Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, která vzniknou v rámci realizačního
týmu projektu. Zkoumaný indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst – celkem“ je
sledován OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Podnikání a inovace, OP Praha –
Konkurenceschopnost a regionálními OP. Za účelem postihnout všechna pracovní místa,
která jsou vytvářena v rámci NSRR vstupují do analýzy také dílčí indikátory, které jsou
zaměřeny na určitou oblast, jako je např. doprava, věda výzkum (VaV) nebo cestovní ruch.
Ve zpracované analýze Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) jsou všechny tyto indikátory
souhrnně označovány jako indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst“.
2 Shrnutí analýzy za kraje ČR v počtu vytvořených pracovních míst
V programovém období 2007 – 2013 bylo, do roku 2012 v rámci APZ z programů ESF,
vytvořeno celkem 95 801 nových pracovních míst. Nejvíce jich bylo vytvořeno v Ústeckém
kraji (14 236) a nejméně v hl. městě Praha (510). V letech 2007 – 2012 bylo umístěno
celkem 162 442 uchazečů. Nejvíce osob bylo umístěno v kraji Moravskoslezském (24 008)
a nejméně opět v hl. městě Praha (4 078). Celkové výdaje, které byly čerpány z programů
ESF, dosáhly 13,676 mld. Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo vyčerpáno v Ústeckém
kraji (2,070 mld. Kč) a nejméně v kraji Karlovarském (419,234 mil. Kč). V období od 2007 –
2012 byla průměrná nezaměstnanost v ČR 8,4 %. Nejvyšší nezaměstnanost byla
v Ústeckém kraji (12,6 %) a nejnižší nezaměstnanost v hl. městě Praha (3,4 %). Podrobnější
údaje jsou uvedeny v tabulce 2, která je seřazena sestupně dle počtu nově vytvořených
pracovních míst v jednotlivých krajích ČR.
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Tabulka 2: Přehled APZ z programů ESF v ČR v období 2007 - 2012
KRAJ

UMÍSTĚNÍ
UCHAZEČI

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

23 747
24 008
21 010
11 114
13 841
10 901
8 843
7 999
9 417
9 353
6 203
6 205
5 723
4 078
162 442

POČET NOVĚ
MÍRA
VÝDAJE Z ESF
VYTVOŘENÝCH
NEZAMĚSTNANOSTI
(v Kč)
PRACOVNÍCH MÍST
(v %)
14 236
2 070 481 600
12,6
12 683
1 802 725 500
11,0
11 708
1 756 923 900
9,2
8 289
954 224 200
10,3
8 038
1 232 386 000
6,3
6 786
784 337 700
6,9
6 771
907 726 700
8,9
5 400
639 354 100
8,1
5 007
709 344 700
8,8
4 665
783 581 700
9,1
4 235
595 675 500
7,0
3 813
518 006 200
6,7
3 660
419 234 100
9,7
510
502 504 400
3,4
95801
13 676 506 300
8,4

Zdroj: Vlastní zpracování - upraveno podle www: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace

Největší výdaje (zde abstrahujeme od profesní náročnosti na jedno vytvořené pracovní
místo z hlediska vynaložených výdajů na jednoho uchazeče – každý projekt má odlišné
požadavky na vytvořené pracovní místo) na jednoho umístěného uchazeče byly v roce 2010
v hlavním městě Praha, kdy maximální hodnota činila 198 872 Kč. Naopak nejmenší výdaje
byly v roce 2007 v Jihočeském kraji, kde výdaje na uchazeče činily 24 346 Kč. V tabulce
č. 3 jsou tyto hodnoty zprůměrovány za uvedené období.
Tabulka 3: Výdaje na umístění jednoho uchazeče podle krajů v období 2007 - 2012
KRAJ
Plzeňský

UMÍSTĚNÍ
UCHAZEČI

VÝDAJE Z ESF
(v Kč)

VÝDAJE NA JEDNOHO
UCHAZEČE
(v Kč)

10 901

784 337 700

71 951

5 723

419 234 100

73 254

24 008

1 802 725 500

75 089

Vysočina

9 417

709 344 700

75 326

Pardubický

7 999

639 354 100

79 929

Jihočeský

6 205

518 006 200

83 482

21 010

1 756 923 900

83 623

9 353

783 581 700

83 779

Karlovarský
Moravskoslezský

Jihomoravský
Liberecký
Olomoucký

11 114

954 224 200

85 858

Ústecký

23 747

2 070 481 600

87 189

Středočeský

13 841

1 232 386 000

89 039

Královéhradecký

6 203

595 675 500

96 030

Zlínský

8 843

907 726 700

102 649

Hl. m. Praha

4 078

502 504 400

123 223

Zdroj: Vlastní zpracování - upraveno podle www: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace
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3 Projekt “Vzdělávejte se pro růst!”
Projekt byl zaměřen na realizaci veřejně prospěšných prací, v rámci kterých
získávali pracovní uplatnění uchazeči o zaměstnání, kteří by jinak na trhu práce jen obtížně
hledali pracovní uplatnění. Projekt směřoval k vytváření krátkodobých pracovních příležitostí
pro tyto osoby u obcí, měst, jejich příspěvkových organizací, občanských sdružení,
neziskových organizací a dalších veřejně prospěšných institucí. Jednalo se zejména
o úklidové a údržbářské práce, péči o veřejnou zeleň, práci v oblasti charity a sociální služby.
VPP tak vedle možnosti pracovního uplatnění pro obtížně umístitelné uchazeče
o zaměstnání přinášely i pozitivní efekt pro společnost. Do všech aktivit projektu se mohli ve
stejné míře zapojit ženy i muži.
Projekt byl realizován prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce České
republiky (ÚP ČR), které uzavíraly dohody o vytvoření VPP se zaměstnavateli a umisťovaly
vybrané uchazeče o zaměstnání na takto vytvořená místa. Následně každý měsíc probíhalo
proplácení uznatelných nákladů zaměstnavatelům na základě předkládaných vyúčtování
mzdových nákladů. Realizace probíhala v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., a řídila se
aktuálními metodikami vydávanými pro realizaci APZ.
Cílová skupina uchazečů o zaměstnání, jež byla do VPP zapojena, byla vymezena
zejména v § 33 zákona o zaměstnanosti. Jednalo se tedy o uchazeče o zaměstnání, kterým
byla při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče z důvodu jejich problémů
s pracovním uplatněním na trhu práce (způsobeny určitými individuálními handicapy jako
byla např. nízká nebo žádná kvalifikace, věkové a zdravotní důvody, dlouhodobá
nezaměstnanost, a s tím spojená ztráta pracovních návyků, a dále pak objektivními důvody
např. špatnou časovou a finanční dopravní dostupností, nedostatkem pracovních míst pro
nekvalifikované zaměstnance apod.) Současně bylo přihlíženo k situaci na místním trhu
práce (vývoj nezaměstnanosti, poptávka organizací po tomto druhu časově omezeného
nástroje APZ. Při obsazování vytvořených míst se přihlíželo ke kumulaci problémů na straně
uchazeče o zaměstnání a k tomu, zda si uchazeč byl schopen nalézt stabilní pracovní místo
či nikoliv.
Přínosem pro cílovou skupinu byl nástup do zaměstnání zpravidla v místě bydliště. Na
tato pracovní místa nastupovali uchazeči o zaměstnání, kteří by na volném trhu práce
pravděpodobně místo nenašli. Jednalo se tak o jednu z mála možností, jak umístit
znevýhodněné uchazeče o zaměstnání na lokálním trhu práce. V mnohých případech –
zejména u uchazečů dlouhodobě evidovaných, uchazečů bez kvalifikace, uchazečů se
zdravotním postižením či s ohledem na nedostačující dopravní obslužnost v regionu se pro
uchazeče o zaměstnání jednalo o jedinou možnost pracovního uplatnění.
Výsledky realizace projektu – hodnocení:
•
bylo přispěno k prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů;
•
bylo zamezeno případnému sociálnímu vyloučení osob z cílových skupin;
•
nástroj pro integraci sociálně vyloučených osob do společnosti;
•
byla zajištěna motivace cílové skupiny k práci, jejímu získání a dalšímu
osobnímu rozvoji;
•
byla snížena nezaměstnanost;
•
byla podpořena tvorba pracovních příležitostí pro osoby, jimž je nutno věnovat
zvýšenou péči při zprostředkování práce;
•
podpořena tvorba pracovních příležitostí
v lokalitách s nízkou dopravní
obslužností, nízkou vzdělanostní strukturou a vysokou mírou nezaměstnaosti;
•
byla zvýšena informovanost o možnostech čerpání z ESF – OP LLZ
realizovaných v souladu se zákonem o zaměstnanosti;
•
navýšení finančních prostředků do nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
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4 Celkové čerpání za krajské pobočky úřadů práce v ČR
Následující Tabulka 4 uvádí celkové čerpání finančních prostředků v jednotlivých krajích,
které jsou zastoupeny Úřady práce. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.
Principem podpory z EU je národní spolufinancování, tj. příspěvek ze státního rozpočtu,
rozpočtu krajů, obcí, soukromé financování. Speciálně u OP LZZ je v převážné většině
projektů tato struktura zdrojů financování: 85%ESF a 15 % ze státního rozpočtu. U tohoto
projektu VPP jsou taktéž uvedené částky součtem evropských prostředků (85 %)
+ národních prostředků (15 %).
Tabulka 4: VPP – Celkové čerpání za krajské pobočky v ČR + počet nově
vytvořených pracovních míst
Finanční
ÚP
prostředky
(celkem za kraje a okresy)
celkem
Hlavní město Praha
15 388 055,00
Jihomoravský kraj
400 927 751,00
Jihočeský kraj
198 777 869,00
Královéhradecký kraj
133 721 401,50
Kraj Vysočina
128 310 964,00
Karlovarský kraj
101 873 427,00
Liberecký kraj
159 035 463,50
Olomoucký kraj
225 370 763,50
Moravskoslezský kraj
393 885 074,00
Pardubický kraj
139 932 199,00
Středočeský kraj
284 313 570,16
Jihočeský kraj
99 227 082,00
Ústecký kraj
499 745 499,00
Zlínský kraj
180 615 278,50
OSTATNÍ
1 297 828,14
CELKEM
2 962 422 225,30

Monitorovací
indikátor: počet
podpořených
osob
334
4 375
2 125
1 839
1 947
1 350
1 601
4 008
5 187
1 903
2 899
1 013
5 579
2 318
x
36 478

Monitorovací
indikátor: počet
vytvořených míst
303
6 594
3 343
2 250
2 266
1 538
2 156
4 047
5 642
2 762
4 188
1 439
8 156
3 072
x
47 756

Zdroj: Materiál MPSV-poskytnuto pracovníkem ministerstva

Za dobu realizace projektu VPP činily prostředky celkem 2 962,422 mld. Kč. Celkem
bylo v rámci projektu vytvořeno 47 756 nových pracovních míst a podpořeno bylo celkem
36 478 osob. V celkovém srovnání krajský poboček ÚP nejvíce finančních prostředků čerpal
Ústecký kraj, podpořil nejvíce osob, a to 5 579 osob, a v neposlední řadě vytvořil také
nejvíce nových pracovních míst, a to 8 156 míst.

Závěr
V programovém období 2007-2013 bylo, do roku 2012 v rámci APZ z programů ESF,
vytvořeno celkem 95 801 nových pracovních míst. Nejvíce jich bylo vytvořeno v Ústeckém
kraji (14 236 míst), nejméně v hl. městě Praha (510 míst). Umístěno bylo celkem 162 442
uchazečů, z toho nejvíce osob v Moravskoslezském kraji (24 008) a nejméně opět v hl.
městě Praha (4 078). Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR ve sledovaném období byla
8,4%, přičemž nejvyšší byla v Ústeckém kraji (12,6 %) a nejnižší v hl. m. Praha (3,4 %).
Celkové výdaje, které byly čerpány z programů ESF, dosáhly 13,676 mld. Kč, z toho nejvíce
bylo čerpáno v Ústeckém kraji (2,070mld.Kč) a nejméně v Karlovarském kraji (419,234 mil.
Kč). Z modelu efektivnosti vyplynulo, že nejlépe vynakládaly finanční prostředky z ESF
v Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji a naopak nejméně efektivně v hl.
městě Praha, Zlínském a Královéhradeckém kraji.
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Za dobu realizace projektu VPP (1. 5. 2008 - 30. 4. 2012) činily prostředky celkem
2 962,422 mld. Kč. V rámci projektu bylo celkem vytvořeno 47 756 nových pracovních míst,
z toho 28 839 vytvořených pro muže a 18 917 vytvořených pro ženy. Celkově bylo v rámci
projektu podpořeno unikátních 36 478 osob, z toho 21 761 mužů a 14 717 žen. V komparaci
jednotlivých krajských poboček ÚP, nejvíce finančních prostředků čerpal Ústecký kraj, který
podpořil nejvíce osob, a to 5 579 osob, a podílel se na tvorbě nejvíce pracovních míst, a to
8 156 míst.
Jedním z nástrojů řešení nezaměstnanosti v Evropě jsou strategie EU a především
priority vymezené v dokumentu Evropa 2020, Národní projekty reforem nebo další strategie
na regionálních úrovních. Neopomenutelnými dokumenty jsou také aktivní politiky
zaměstnanosti nebo další strategie a boje proti tomuto jevu. V těchto dokumentech jsou vždy
stanoveny cíle, kterých by stát nebo region chtěl dosáhnout a to především realizací
aktivních politiky zaměstnanosti nebo realizacemi projektů. Zajímavým je při komparaci
odlišných regionů si tyto strategie porovnat a zhodnotit, jaké jsou v nich odlišnosti nebo
jakým způsobem jsou sestaveny. S existencí Evropské unie vznikla i možnost čerpání
finančních prostředků, které v rámci unie pomáhají členským státům v realizaci politiky nebo
jiných záměrů. Právě hlavně díky Evropskému sociálnímu fondu jsou realizovány projekty
nebo jiné praxe, které pomáhají osobám vyloučeným na trhu práce jejich situaci vylepšit
a začlenit je jak na trh práce, tak do společnosti.
Česká republika v čerpání finančních prostředků nezaostává za dalšími státy EU a snaží
se také splnit závazky, např. počet nově vytvořených pracovních míst. Podle posledních
analýz byl závazek v hodnotě bezmála 59 tisíc míst splněn již z více než 83 %. V konkrétních
číslech to představuje 49.006 nových příležitostí pro české pracující. Jelikož tento článek
reflektoval data z roku 2012, v tomto roce (2014) již můžeme konstatovat, že se České
republice deklarované cíle (počet nově vytvořených pracovním míst) podaří naplnit
(rozpočtové období ještě nebylo ukončeno, tudíž konečná data nejsou k dispozici). I když
tento indikátor je optimistický, přesto vidím určité problémy, které mohou v budoucnu nastat
a které by stály za samostatnou analýzu této problematiky:
•

•
•

•
•

doba udržitelnosti: všichni příjemci se zavazují, že nově vytvořené pracovní místo
s přispěním finančních prostředků z fondů EU bude udržitelné v následujících letech:
jak můžeme motivovat příjemce, aby po skončení této lhůty místo dále udržel, a jsou
tyto pozice konkurenceschopné? U řady projektů z ESF se stává, že příjemci
podpory hledají další možnosti financování aktivit z dalších grantů ESF,
bylo nutné podpořit nově vzniklé pracovní místo, nebo by vzniklo samo (tzv. efekt
mrtvé váhy)?
způsob zapojení zaměstnance do firemního prostředí. Jelikož jsou tyto projekty
zaměřeny na uchazeče z ÚP, není vždy zajištěna příznivá integrace do pracovního
prostředí zaměstnavatele,
následná kontrola a možné sankce pro příjemce finanční podpory z fondů EU
(možné vrácení finančních prostředků)
zhodnocení efektivnosti celkových vynaložených finančních prostředků z úrovně ČR
z důvodů spolufinancování státu.
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Finanční výkonnost mikro, malých a středních podniků
The financial performance of micro, small and mediumsized enterprises
Radek ZDENĚK

Abstrakt:
Cílem příspěvku je vyhodnotit vztah ekonomické přidané hodnoty (resp. hodnotového
rozpětí) a modelu pro odhad ekonomické přidané hodnoty a posoudit jejich aplikovatelnost
zejména v podmínkách mikro a malých podniků. Materiálem je vzorek mikro, malých
a středních podniků Jihočeského kraje (kriteriem pro zařazení je pouze počet pracovníků),
pro které jsou známy jejich finanční výkazy v roce 2012. Ekonomická přidaná hodnota je
zjištěna metodou EVA equity na základě rentability a nákladů vlastního kapitálu. Dále je
prověřen vztah mezi výsledky ekonomické přidané hodnoty a indexu IN99. Z výsledků
vyplývá, že index IN99 pro odhad finanční výkonnosti podniku lze s vysokou spolehlivostí
aplikovat i v případě mikro a malých podniků.

Klíčová slova:
finanční výkonnost, ekonomická přidaná hodnota, index IN99

Abstract:
The aim of the paper is to evaluate the relationship between economic value added (the
spread respectively) and a model to estimate the economic value added and assess their
applicability in terms of micro and small enterprises. The material is a sample of micro, small
and medium-sized enterprises of the South Bohemia (criterion for inclusion is only the
number of employees), that are known for their financial statements in the 2012. Economic
value added is determined by EVA equity based on profitability and cost of equity.
Furthermore, it is examined the relationship between the economic value added and index
IN99. The results show that the index IN99 to estimate the financial performance of
companies can be applied in the case of micro and small enterprises with high reliability.

Key words:
financial performance, economic value added, index IN99

Úvod
Základním principem ekonomického zisku je úhrada všech nákladů, tedy i nákladů
vlastního kapitálu. Jedním z ukazatelů, které měří ekonomický zisk, je ekonomická přidaná
hodnota – EVA. Principy obsažené v ekonomické přidané hodnotě jsou založeny na potřebě
vazby s hodnotou akcií a zahrnutí rizika do hodnocení finanční výkonnosti. Ekonomickou
přidanou hodnotu lze využít pro hodnocení, řízení i ocenění podniku (Mařík et al., 2011b).
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Ekonomická přidaná hodnota byla představena v roce 1982 Joelem Sternem a G. Bennettem
Stewartem a v odborné komunitě si získala rychle respekt (Grant, 2003).
Cílem příspěvku je vyhodnotit vztah hodnotového rozpětí a modelu pro odhad
ekonomické přidané hodnoty – indexu IN99. Hodnocení je provedeno na vzorku mikro,
malých a středních podniků se sídlem v Jihočeském kraji.

Metodika
Varianta výpočtu ekonomické přidané hodnoty je označována jako EVA Equity (Mařík et
al., 2011a). Výpočet je možné provést pomocí hodnotového rozpětí,
EVA = (EAT / VK − r e ) ⋅ VK,
kde EVA je ekonomická přidaná hodnota, EAT je výsledek hospodaření po zdanění,
VK je hodnota vlastního kapitálu a r e jsou náklady vlastního kapitálu, EAT / VK − r e je
hodnotové rozpětí a EAT / VK je rentabilita vlastního kapitálu (ROE).
Právě stanovení hodnoty nákladů vlastního kapitálu patří mezi nejobtížnější úkoly.
Finanční teorie definuje několik metod (např. model oceňování kapitálových aktiv, FamůvFrenchův model, stavebnicové metody, dividendové modely). Východiskem pro stanovení
úrovně nákladů vlastního kapitálu může být model INFA (Neumaierová a Neumaier, 2002).
Vychází z rizikových přirážek, o které je zvyšována výnosnost bezrizikové investice.
Průměrné vážené náklady kapitálu (WACC) odpovídají součtu bezrizikové sazby a rizikových
přirážek,
WACC = r f + r LA + r pod + r FS ,
kde WACC jsou průměrné vážené náklady na kapitál; r f je bezriziková sazba; r LA je
riziková přirážka za velikost podniku; r pod je přirážka za podnikatelské riziko a r FS je riziková
přirážka za finanční stabilitu.
Pro stanovení nákladů kapitálu Koller et al. (2010) jako bezrizikovou sazbu (r f )
nedoporučují využívat sazbu krátkodobých pokladničních poukázek. I Mařík et al. (2011b)
doporučují pro účely oceňování podniků sladit dobu splatnosti dluhopisů s dobou životnosti
majetku, tedy brát v úvahu výnosnost státních dluhopisů s delší dobou splatnosti (10 a více
let). U emisí státních dluhopisů v roce 2012 s dobou splatnosti 8 až 10 let s pevně
stanovenou kuponovou sazbou tato sazba činila 3,85 % (ČNB, 2014) a pro účely tohoto
příspěvku bude brána jako bezriziková sazba.
Riziková přirážka za velikost podniku (r LA ) vychází z objemu úplatných zdrojů podniku
(UZ, suma vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a obligací). Pokud úplatné zdroje v mld. Kč
UZ ≥ 3, pak r LA = 0;
UZ ≤ 0,1, pak r LA = 5 %;
0,1 < UZ < 3, pak r LA = (3 − UZ)2 / 168,2.
Přirážka za podnikatelské riziko podniku (r pod ) vychází z ukazatele rentability aktiv (ROA
= EBIT / aktiva). Průměrná úroková míra (UM) odpovídá vztahu
UM = U / (BU + O),
kde U jsou nákladové úroky; BU jsou bankovní úvěry a O jsou obligace. Horní hranicí
pro přirážku za podnikatelské riziko je výraz
x 1 = UM ⋅ UZ / A.
Pokud
ROA ≥ x 1 , pak r pod = 0;
ROA ≤ 0, pak r pod = 10 %;
0 < ROA < x 1 , pak r pod = 0,1 ⋅ (x 1 − ROA)2 / x12 .
Riziková přirážka za finanční stabilitu (r FS ) charakterizuje vztahy mezi složkami aktiv
a pasiv, vyplývá z běžné likvidity (L3). Pokud
L3 ≥ XL, pak r FS = 0;
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L3 ≤ 1, pak r FS = 10 %;
1 < L3 < XL, pak r FS = 0,1 ⋅ (XL − L3)2 / (XL − 1)2.
XL je průměrná likvidita odvětví (minimálně však 1,25). Náklad vlastního kapitálu
odpovídá vztahu
r e = [WACC ⋅ UZ / A − CZ / Z ⋅ UM ⋅ (UZ / A − VK / A)] / (VK / A),
kde CZ je zisk po zdanění a Z je zisk před zdaněním.
Model INFA je založen na několika zjednodušujících předpokladech (MPO, 2014):
• Za cenu cizího kapitálu je dosazena skutečná nebo odhadovaná úroková míra.
• Tržní hodnota cizího kapitálu odpovídá účetní hodnotě cizího kapitálu.
• Předpokládá se nezávislost hodnoty váženého průměru nákladů na kapitál na
kapitálové struktuře. Změna kapitálové struktury pouze přerozděluje celkový náklad
kapitálu mezi vlastníky a věřitele.
• Ve vzorci pro výpočet r e je za vztah (1 − sazba daně z příjmů) použit podíl čistého
zisku na zisku (CZ / Z), je tedy zohledněn skutečný vliv zdanění.
• Hodnota EBIT je provedena odhadem, kdy EBIT je ztotožněn s provozním
výsledkem hospodaření.
S odhadem alternativního nákladu na vlastní kapitál souvisí rozdělení podniků do čtyř
skupin.
• Skupina TH – podniky tvořící hodnotu, ROE > r e .
• Skupina RF – podniky přesahující bezrizikovou výnosnost ničící hodnotu,
r f < ROE ≤ r e .
• Skupina ZI – ziskové podniky nedosahující bezrizikové výnosnosti, 0 < ROE ≤ r f .
• Skupina ZT – ztrátové podniky nebo podniky se záporným vlastním kapitálem.
Jednoznačné je zařazení podniků pouze do skupin ZI a ZT, které vychází z hodnoty
zisku, vlastního kapitálu a bezrizikové sazby. Vzhledem k výpočtu nákladů vlastního kapitálu
může být zařazení podniků do skupin RF a TH diskutabilní (MPO, 2014).
Index IN99 je zaměřen na tvorbu hodnoty (Neumaierová a Neumaier, 2002). Model byl
vytvořen na datech roku 1999, pro vzorek 1 698 firem byl vypočten ekonomický zisk. Podniky
byly rozděleny na dvě skupiny – firmy s kladnou hodnotou ekonomického zisku a firmy se
zápornou hodnotou ekonomického zisku. Pomocí lineární diskriminační analýzy byly vybrány
ukazatele nejlépe vysvětlující rozdíl mezi oběma skupinami. Autoři uvádějí, že spolehlivost
klasifikace přesahuje 85 % – jedná se tedy o poměrně spolehlivý (a zároveň velmi
jednoduchý) nástroj pro odhad tvorby hodnoty. Diskriminační funkce má tvar
IN99 = − 0,017 x 1 + 4,573 x 2 + 0,481 x 3 + 0,015 x 4 ,
kde x 1 jsou cizí zdroje / aktiva celkem; x 2 je EBIT / aktiva celkem; x 3 jsou výnosy / aktiva
celkem; x 4 jsou oběžná aktiva / krátkodobé závazky. Pokud je hodnota IN99 > 2,07, podnik
vykazuje kladnou hodnotu ekonomického zisku (tedy patří do skupiny TH), při hodnotách
IN99 ≤ 0,684 podnik dosahuje záporné hodnoty ekonomického zisku. Interval šedé zóny je
možné dále rozdělit do 3 pásem, a to při 1,42 < IN99 ≤ 2,07 se nejedná o vyloženě špatný
výsledek, při hodnotách 1,089 < IN99 ≤ 1,42 je situace nerozhodná (podnik má své
přednosti, ale i výraznější problémy), v intervalu hodnot 0,684 < IN99 ≤ 1,089 již převažují
problémy (Neumaierová a Neumaier, 2002). Autoři neuvádějí velikostní strukturu vzorku
podniků, ale u modifikace modelu z roku 2005 (Neumaierová a Neumaier, 2005) obsahuje
vzorek 1526 podniků, v tom 160 (10,5 %) malých, 819 (53,7 %) středních a 547 (35,8 %)
velkých podniků.
Shoda výsledků hodnotového rozpětí a indexu IN99 bude prověřena konstrukcí
klasifikačních matic sestavených na základě resubstituce (Hebák et al., 2004), na jejichž
základě budou vypočteny hodnoty specifity, senzitivity, falešné pozitivity, falešné negativity
a celkové chyby (Fawcett, 2006).
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Vzhledem k zaměření modelu IN99 především na podniky střední a velké bude
testována spolehlivost jednotlivě pro každou velikostní skupinu podniků. Pro každou
velikostní skupinu bude hledán nový prahový bod (θ ∈ ℝ), pro který bude spolehlivost
nejvyšší, podle pravidla
IN99 ≤ θ ⇒ EVA < 0,
IN99 > θ
⇒ EVA ≥ 0,
kde IN99 je posuzovaná hodnota indexu IN99 a θ je prahový bod. Pokud je θ < min
IN99, pak jsou všechny podniky označeny jako tvořící hodnotu a celková chyba klasifikace
odpovídá relativní četnosti podniků ničících hodnotu. Pokud je θ ≥ max IN99, pak jsou
všechna pozorování zařazena do skupiny ničící hodnotu a celková chyba se rovná relativní
četnosti podniků tvořících hodnotu.
Příspěvek je zpracován na vzorku mikro, malých a středních podniků se sídlem
v Jihočeském kraji (kriteriem pro členění podle velikosti je pouze počet pracovníků)
o rozsahu 153 jednotek, pro které jsou známy jejich finanční výkazy v roce 2012 (rozvaha
a výkaz zisku a ztráty) a počet pracovníků. Mikro podniky vykazují počet pracovníků do
9, malé podniky v rozmezí 10 až 49 a podniky střední 50 až 249. V souboru je zastoupeno
18 mikro podniků, 79 malých podniků a 56 středních podniků.
Příspěvek je součástí řešení projektu GAJU 039/2013/S.

Výsledky
Průměrná hodnota hodnotového rozpětí v rámci výběrového souboru je −0,0851;
nejnižší je u mikro podniků (−0,1443), u malých podniků je −0,0895 a u středně velkých
podniků −0,0611. Pomocí mediánového testu nelze zamítnout hypotézu o shodě
skupinových mediánů hodnotového rozpětí (p-level = 0,28). U podniků tvořících hodnotu
(TH) činí průměrná hodnota hodnotového rozpětí 0,229, ve skupině ztrátových podniků
−0,535.
Graf 1 zobrazuje rozdělení podniků do skupin podle tvorby hodnoty. Ve výběrovém
vzorku je obsaženo 10 podniků se zápornou hodnotou vlastního kapitálu, které jsou zahrnuty
ve skupině ZT. Nejvyšším podílem jsou ve vzorku zastoupeny podniky tvořící hodnotu (34 %)
a dále podniky ztrátové (25,5 %). Nejvyšší podíl podniků tvořících hodnotu vykazují mikro
podniky (44,4 %). U mikro i malých podniků jsou nejčastěji zastoupeny kategorie podniků
tvořících hodnotu a ztrátových – rozdělení má tvar U. U středních podniků jsou četnosti
podniků tvořících hodnotu a podniků přesahujících bezrizikovou výnosnost shodné (30,4 %).
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Graf 1 Rozdělení podniků podle hodnotového rozpětí v roce 2012
Zdroj: výběrový vzorek podniků, vlastní výpočty

Průměrná hodnota indexu IN99 v rámci výběrového souboru je 1,182, u mikro podniků
1,484, u malých podniků 1,232 a u středních podniků 1,014. Pomocí mediánového testu
nelze zamítnout hypotézu o shodě skupinových mediánů IN99 (p-level = 0,30). Graf
2 zobrazuje rozdělení podniků podle hodnot indexu IN99 do skupin navržených autory
indexu. V rámci vzorku jsou nejčetněji zastoupeny podniky se záporným ekonomickým
ziskem (IN99 ≤ 0,684), a to z 30,1 % a problematické podniky (22,9 %). Podíl podniků
tvořících hodnotu je podle IN99 nejvyšší ve skupině mikro podniků (27,8 %), nejnižší
u podniků středních (8,9 %).
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Graf 2 Rozdělení podniků podle hodnot IN99 v roce 2012
Zdroj: výběrový vzorek podniků, vlastní výpočty

Tabulka 1 vyjadřuje dvourozměrné rozdělení četností podniků podle intervalů
navržených autory modelu IN99 a podle hodnotového rozpětí. Podniky se zápornou
hodnotou vlastního kapitálu nejsou dále do vzorku zařazeny vzhledem k výpočtu
hodnotového rozpětí. Pro hodnoty IN99 ≤ 0,684 jsou výsledky indexu IN99 a hodnotového
rozpětí ve 100% shodě. I pásmu šedé zóny index poskytuje dobré výsledky, kdy v pásmu
problémových podniků jich 73,5 % řadí do skupiny ničící hodnotu, v pásmu nerozhodnosti
tam řadí 53,4 % podniků a vyššímu pásmu šedé zóny řadí 31,6 % podniků mezi ničící
hodnotu. V pásmu tvorby hodnoty (2,07 < IN99) index správně klasifikuje 73,9 % podniků.
Tyto proporce zhruba platí i v jednotlivých velikostních skupinách podniků.
Tab. 1 Vztah indexu IN99 a hodnotového rozpětí – četnosti
Hodnotové rozpětí (ROE – r e )
Interval IN99
celkem
mikro
malé
střední
<0
>0
<0
>0
<0
>0
<0
>0
IN99 ≤ 0,684
39
5
17
17
0,684 < IN99 ≤ 1,089
25
9
15
7
10
2
1,089 < IN99 ≤ 1,42
15
13
1
1
7
5
7
7
1,42 < IN99 ≤ 2,07
6
13
2
3
3
6
1
4
2,07 < IN99
6
17
4
5
9
1
4
Celkem
91
52
8
8
47
27
36
17
Zdroj: výběrový vzorek podniků, vlastní výpočty

Vztah hodnot indexu IN99 a hodnotového rozpětí v roce 2012 bez ohledu na velikost
podniku vykazuje mírný stupeň statistické závislosti, r = 0,497. Z regresní rovnice
(ROE – r e ) = 0,2503 IN99 − 0,3926
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vyplývá, že hranici pro zařazení podniku mezi tvořící hodnotu (IN99 = 2,07) odpovídá
hodnotové rozpětí ROE – r e = 0,126 a hranici pro jednoznačné zařazení podniku mezi ničící
hodnotu (IN99 = 0,684) odpovídá hodnotové rozpětí ROE – r e = −0,221. Nulové hodnotě
hodnotového rozpětí odpovídá IN99 = 1,5685 (Graf 3). Pokud by tato hodnota byla
uvažována jako hraniční bod pro odhad hodnotového rozpětí, činila by celková chyba indexu
IN99 21,68 %.
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Graf 3 Vztah indexu IN99 a hodnotového rozpětí
Zdroj: výběrový vzorek podniků, vlastní výpočty

Vývoj podílu chybných klasifikací v závislosti na prahové hodnotě indexu IN99 je
zobrazen v grafu 4. S rostoucí hodnotou θ celková chyba nejprve klesá vlivem klesající
chyby zařazení podniků se záporným hodnotovým rozpětím mezi podniky tvořící hodnotu až
na hodnotu 20,28 %, dále roste vlivem rostoucí chyby zařazení podniků tvořících hodnotu
mezi podniky hodnotu ničící až relativní četnost podniků tvořících hodnotu (36,36 %).
Nejvyšší spolehlivosti by index IN99 dosahoval při prahové hodnotě θ = 1,136. V tomto
případě by tedy spolehlivost modelu byla 79,72 %, senzitivita (podíl správně klasifikovaných
podniků ničících hodnotu) by byla 87,8 % a specifita (podíl správně klasifikovaných podniků
tvořících hodnotu) by byla 68,9 %.
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Graf 4 Vývoj chyb indexu IN99
Zdroj: výběrový vzorek podniků, vlastní výpočty

Spolehlivost indexu s modifikovaným prahovým bodem testovaná v rámci jednotlivých
velikostních skupin podniků vykazuje nejlepší výsledek u mikro podniků (87,5 %) a u podniků
středně velkých (83 %), u podniků malých 75,7 %. Z klasifikačních matic je patrná vysoká
senzitivita modelu, v případě mikro podniků je dosažená senzitivita modelu 100 %,
u středních podniků 90,9 % (Tab. 2).

Interval IN99

IN99 ≤ 1,136
1,136 < IN99

Tab. 2 Klasifikační matice modifikovaného indexu IN99
Hodnotové rozpětí (ROE – r e )
mikro podniky
malé podniky
střední podniky
<0
>0
<0
>0
<0
>0
6
0
36
7
30
3
2
8
11
20
6
14
Zdroj: výběrový vzorek podniků, vlastní výpočty

Shrnutí:
Průměrná hodnota hodnotového rozpětí v rámci výběrového souboru je záporná
(−0,0851), přičemž nejnižší je u mikro podniků (−0,1443). Mezi velikostními skupinami nebyl
prokázán rozdíl ve středních hodnotách (mediánech) hodnotového rozpětí. Průměrná
hodnota indexu IN99 v rámci výběrového souboru je 1,182 (tedy střední pásmo šedé zóny),
u mikro podniků 1,484, u malých podniků 1,232 a u středních podniků 1,014 (vše šedá
zóna). I v případě indexu IN99 jsou rozdíly v středních hodnotách (mediánech) statisticky
nevýznamné.
Výsledky hodnotového rozpětí a indexu IN99 jsou konzistentní. Pro hodnoty IN99 ≤
0,684 jsou výsledky indexu IN99 a hodnotového rozpětí ve 100% shodě. V pásmu tvorby
hodnoty index správně klasifikuje 73,9 % podniků.
Z regresní analýzy vyplývá, že nulové hodnotě hodnotové rozpětí odpovídá IN99 =
1,5685. Pokud by tato hodnota byla uvažována jako hraniční bod pro odhad hodnotového
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rozpětí (pásmo šedé zóny není uvažováno), činila by celková spolehlivost indexu
IN99 78,3 %. Nejvyšší spolehlivosti by index IN99 dosahoval při prahové hodnotě θ = 1,136.
V tomto případě by spolehlivost modelu byla 79,7 %, senzitivita 87,8 % a specifita 68,9 %.
Spolehlivost indexu s uvedeným modifikovaným prahovým bodem testovaná v rámci
jednotlivých velikostních skupin podniky vykazuje nejlepší výsledek u mikro podniků (87,5 %)
a u podniků středně velkých (83 %), patrná je vysoká senzitivita modelu, v případě mikro
podniků dokonce 100 %. Index IN99 odhad finanční výkonnosti podniku lze tedy s vysokou
spolehlivostí aplikovat i v případě mikro a malých podniků.
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Regionální odvětvová struktura investic a její vliv na růst
konkurenceschopnosti regionu
Regional industrial investment structure and its influence
on a regional competitiveness growth
Pavel Zdražil, Ivana Kraftová

Abstrakt:
Výkonnost, ekonomický potenciál a konkurenceschopnost regionu jsou ovlivňovány zdroji
tvorby bohatství, u nichž lze za zásadní považovat jak jejich kvantitativní, tak i kvalitativní
složku. Nejen úroveň kapitálu a práce alokovaná do regionu však působí na regionální
výkonnost a tedy i na konkurenceschopnost. Významným parametrem hodnocení je
odvětvová struktura regionální ekonomiky, a to zejména struktura odvětvových investic.
Investice náleží jak mezi vstupy, tak mezi výstupy produkčního řetězce, kde systematicky
ovlivňují míru produkce, jakož i vlastní akumulaci, díky čemuž mohou být využity
k hodnocení regionální konkurenceschopnosti. Vývoj odvětvové struktury ekonomiky,
v dynamickém pojetí odvětvových investic regionu, předurčuje nejen výkonnost regionu,
tj. jeho podíl na tvorbě bohatství v podobě HDP, ale také – s ohledem na odvětvově
rozdílnou úroveň mezd i úroveň potenciální spotřeby v regionech s její vazbou na životní
úroveň obyvatel - na zaměstnanost.
Cílem příspěvku je, z hlediska odvětvové alokace, komparovat diference regionálních
investic NUTS II regionů České republiky, Maďarska a Slovenska a ověřit hypotézu,
zda vývoj odvětvových investic významně determinuje ekonomickou výkonnost regionů.
Analýza ukazuje na značnou diferencovanost v alokaci odvětvových investic mezi
sledovanými regiony, a to jak z hlediska struktury, tak z hlediska vývoje. V otázce vztahů
mezi alokací odvětvových investic a ekonomickou výkonností regionů bylo zjištěno,
že obecně platné souvislosti napříč sledovanými regiony neexistují. Určité společné rysy jsou
patrné spíše na národní bázi. Současně však nastíněná tvrzení nevylučují existenci jiných
nepřímých, odvozených a zprostředkovaných efektů, které nebyly v rámci této analýzy
postiženy a vyhodnoceny.

Klíčová slova:
odvětvová struktura, investice, konkurenceschopnost regionu, NUTS II

Abstract:
Regional performance, potential of the economy of a region and its competitiveness is
influenced by sources of wealth formation, where the quantity much like the quality matters.
The amount of capital and labour allocation is not the one and only factor which influences its
performance and competitiveness. Industrial structure, esp. the investment part, is regarded
as important benchmark of regional economics. Investment belongs to inputs and also is a
part of outputs of production process; hence, it systematically influences the production rate
and its own accumulation too, and can be used to evaluate regional competitiveness. With
regard to industrial wages difference, consumption level and its connections to living
standards of citizens, the development of industrial structure within the dynamics meaning of
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regional industrial investment determines not only regional performance i.e. its share of
wealth formation in the GDP form, but employment as well.
The aim of this paper is to compare the regional investment differences of Czech, Hungarian
and Slovak NUTS II regions in terms of their industrial allocation and verify the hypothesis
concerning the determination of industries, its investment development significantly affects
regional economic performance.
The analysis shows lot of differences within the industrial investment allocation of regions in
the structure and the development perspective. We can assume that no general relationships
of industrial investment allocation and economic performance within the regions exist, since
just a few commonalities have been identified at the national basis only. However, all the
conclusions don’t exclude existence of other indirect-, derived- or transmitted effects which
have been neither included nor evaluated by this study.

Key words:
industrial structure, investment, regional competitiveness, NUTS II

Úvod
Konkurenceschopný region přitahuje zdroje tvorby bohatství v podobě na jedné straně
kapitálu, na druhé straně obyvatel. Ekonomický potenciál je podmiňován kvantitou a kvalitou
(včetně struktury) kapitálu hmotného, nehmotného, finančního i lidského. Empirické studie
ukazují silné korelační vztahy mezi investicemi a produktem. Země, jež vydávají vysoký podíl
HDP na investice, současně vykazují vysokou míru růstu a naopak (Mankiw, 2003).
Neodmyslitelným rysem s investicemi spojeným je i faktor rizika - zejména pak rizika tržního,
které se odvíjí od aktuální situace s výhledem budoucích očekávání. Riziko není jediným, ale
je zásadním faktorem, který zapříčiňuje volatilitu prostředků, které jsou do investic
směřovány (Stiglitz, Walsh, 2006). Přitom právě alokace investic je zásadní moment při
řešení odvětvové struktury ekonomiky a její konkurenceschopnosti vůči okolí. „Investice by
měly být optimálně rozdělovány tak, aby směřovaly do regionu s vyšším výnosem kapitálu,“
tvrdí Pražák (2012: 19). Sám ale své tvrzení upřesňuje a podtrhuje vazby na volbu
účelového funkcionálu při tvorbě modelu alokace investic.
Odvětvová struktura ekonomik zemí bývalého sovětského bloku prošla za poslední
století výraznými změnami. Centrální plánování formovalo národní ekonomiky podle účelů,
které byly poplatny i bipolárně rozdělenému světu, s tlumenými dopady globalizace v období
ukončování studené války, až po restrukturalizaci při znovuobnovování tržní ekonomiky
v 90. letech, kdy se i globalizační a evropské integrační vlivy projevily v plně otevřených
ekonomikách velmi silně. Změny odvětvové struktury národní ekonomiky mají pochopitelně
svůj základ ve změnách regionální odvětvové struktury a jsou provázeny různou mírou
investičních aktivit a jejich alokací – jak z hlediska regionálního, tak odvětvového.
Komparace vybraných ekonomik světa ukázala, že dlouhodobě od 70. let minulého
století narůstá podíl „odvětví odrážející rozvoj blahobytu člověka“ na hrubé přidané hodnotě,
zatímco podíl tradičně dominantního zpracovatelského průmyslu (u ekonomicky vyspělých
zemí, zatímco u zaostalejších národních ekonomik odvětví primárního sektoru)
zaznamenává relativní pokles (Kraft, Kraftová, 2010). Význam odvětvové struktury regionální
ekonomiky je podtržen i nejednoznačným dopadem vývoje tzv. ekonomické báze regionu na
jeho výkonnost. V této souvislosti lze vysledovat např. v českých podmínkách dva odlišné
trendy – jednak s růstem podílu výkonnosti (měřeno hrubou přidanou hodnotou) bazických
odvětví se snižuje tempo růstu výkonnosti regionu, naopak s poklesem podílu výkonnosti
bazických odvětví nedochází ke stejnému poklesu výkonnosti regionu, neboť nebazická
odvětví tuto „výkonnostní mezeru“ částečně vyplňují (Kraftová, Prášilová, 2013).
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Vhodně odvětvově strukturované investice v regionu mohou výrazně zvýšit jeho
konkurenceschopnost a inovační potenciál (Zdražil, Matěja, 2013) a v konečném důsledku
zvyšovat blahobyt. Je tedy zřejmé, že informace o vývoji odvětvové struktury regionální
ekonomiky – nejen výkonnosti, zaměstnanosti, ale rovněž investic, zejména těch, které lze
označit za odvětvové investiční determinanty výkonnosti regionu, jsou elementárními
atributy, jež jsou pro analýzu a řízení ekonomiky regionu velmi významná.
Cílem tohoto příspěvku je jednak komparovat diference regionálních investic regionů
České republiky, Maďarska a Slovenska z hlediska jejich odvětvové alokace,
jednak verifikovat hypotézu, že lze určit odvětví, jejichž investiční rozvoj významně
determinuje ekonomickou výkonnost regionu.

Použitá metodika
Úvodním krokem k naplnění stanoveného cíle je sběr relevantních datových podkladů.
Na základě rešerše disponibility dostupných informačních databází bude pro potřeby této
analýzy za ukazatel investic považována tvorba hrubého fixního kapitálu, kterou lze
nepochybně považovat za rozhodujícího činitele investiční aktivity ekonomických subjektů.
Veškerá vstupní data, tedy regionální odvětvové rozložení tvorby hrubého fixního kapitálu
i regionální hrubý domácí produkt (oboje v absolutním vyjádření), byla získána z databáze
statistického úřadu Evropské unie (Eurostat, 2014). Díky uniformitě zdroje informací lze
současně pokládat elementární požadavek na konzistenci vstupních dat při komparaci
cizozemských entit za uspokojený. Analýza byla provedena na vzorku NUTS II regionů
České republiky, Maďarska a Slovenska, celkem tedy zahrnuje 19 regionů.
Na odvětvovou strukturu je v této analýze nahlíženo v souladu s vymezením platné
klasifikace ekonomických činností – NACE (Rev. 2) (Eurostat, 2008), a to v pojetí, v němž
odvětvově členěné ukazatele vykazuje Eurostat. Za drobnou modifikaci lze považovat pouze
očištění odvětvové skupiny B-E (průmysl, kromě stavebnictví) o odvětví C (zpracovatelský
průmysl), na které je v prezentované analýze pohlíženo pouze samostatně, zatímco ve
zdrojové databázi je zachycováno i v naznačené agregaci – vzhledem k povaze analýzy
ovšem není jeho duplicitní výskyt přípustný. Souhrnně lze tedy uvést, že ekonomické činnosti
lze kategorizovat do 21 odvětví (A-U), která jsou posléze vykazována buď samostatně,
nebo agregovaně prostřednictvím odvětvových skupin. V rámci analýzy je však pracováno
pouze s 11 odvětvími, respektive odvětvovými skupinami, konkrétně:
A – zemědělství, lesnictví a rybářství;
BDE – průmysl, vyjma zpracovatelského a
stavebnictví;
C – zpracovatelský průmysl;
F – stavebnictví;
GHI – velkoobchod, maloobchod, doprava,
ubytování, stravování;
J – informační a komunikační činnosti;

K – peněžnictví a pojišťovnictví;
L – činnosti v oblasti nemovitostí;
MN – vědecké, technické, administrativní
a podpůrné činnosti;
OPQ – veřejná správa, vzdělávání,
zdravotnictví a sociální péče;
RSTU – kulturní a ostatní činnosti
a činnosti domácností.

Z časového hlediska bylo šetření provedeno pro období let 2000 - 2010. V první části
analýzy (komparace diferencí odvětvové struktury investic v regionech) byly prezentované
poměrové hodnoty odvětvových alokací investic kalkulovány na základě výchozí podoby dat,
tedy z jejich absolutních hodnot. Ukazatel označovaný jako „významný podíl“ byl definován
na základě úvahy o teoretickém přibližně ekvivalentním rozložení investic v jednotlivých
regionech v rámci daného státu. Na základě této úvahy lze vztahem (1) definovat kritickou
hodnotu (KH), při jejímž překročení je možné podíl investic v daném regionu v daném roce
označit za významný, respektive vzhledem ke svému prostředí za nadprůměrný.
KH = 1/n
(1)
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kde (n) je počet NUTS II regionů daného vzorku (pro Českou republiku: n = 8;
Maďarsko: n = 7; Slovensko: n = 4).
Na první pohled se může zmíněný předpoklad jevit jako značně zjednodušující až
kontroverzní, možnou námitku plynoucí z absolutního vyjádření dat, které nereflektuje
kvantitativní charakteristiku obyvatelstva, však lze odmítnout. S výjimkami regionů hlavních
měst Maďarska (HU10) a Slovenska (SK01), je totiž, z národního aspektu, rozložení
populace ve většině sledovaných regionů přibližně srovnatelné. Vzhledem
k očekávatelnému specifickému postavení regionů s hlavním městem však bylo posouzení
významu odvětvových investic v jednotlivých regionech provedeno jak při uvažování hlavních
měst, tak s jejich abstrakcí.
Ve druhé části analýzy (posouzení vztahu mezi odvětvovou alokací regionálních investic
a výkonností regionu) byl vztah mezi veličinami investic a ekonomické výkonnosti posuzován
na základě koeficientu parametrické korelace (r). S přihlédnutím k výskytu nestacionarity
časových řad, v jejichž důsledku by, u těchto posuzovaných veličin obzvláště, bylo možné
předpokládat fatální zkreslení výsledných hodnot, byly časové řady stacionarizovány, a to
prostřednictvím transformace veličin do jejich dynamické podoby, respektive rozměru jejich
meziročních změn. Pro posouzení statistické významnosti korelačních koeficientů byla za
nejzazší akceptovatelnou hladinu spolehlivosti zvolena α = 0,10.

Diference odvětvové struktury investic v regionech
V rámci posouzení regionálních diferencí v odvětvové struktuře investic sledovaných
regionů je třeba nejdříve prezentovat pozice a vývojové tendence jednotlivých odvětví.
Porovnání vývoje podílů odvětvové alokace regionálních investic v letech 2000 - 2010
v národním členění, respektive v agregaci regionů na úrovni České republiky (CZ), Maďarska
(HU) a Slovenska (SK), je prostřednictvím relativního vyjádření investic ve vybraných letech
(na hranicích a ve středu intervalu), v souladu s definovanou metodikou, zachyceno v Tab. 1.
Tab. 1: Vývoj odvětvové alokace regionálních investic v letech 2000 - 2010 (v %)
2000
2005
2010
s.l.t.

A
CZ
HU
2,74 4,87
2,38 3,28
2,25 4,47
-0,07 -0,13

SK
2,79
3,77
2,43
0,00

BDE
CZ
HU
SK
11,25 7,09 11,96
6,21 5,02 7,71
12,96 7,22 13,48
0,07 0,02 0,68

CZ
21,70
22,49
14,12
-0,75

C
HU
25,05
20,46
19,97
-0,33

2000
2005
2010
s.l.t.

GHI
CZ
HU
SK
19,59 15,29 15,13
24,06 16,05 23,62
19,01 18,01 14,77
0,14 0,60 0,17

J
CZ
HU
SK
9,38 9,67 8,90
4,29 6,09 4,06
4,69 4,97 9,98
-0,44 -0,39 -0,20

CZ
2,69
1,70
2,00
-0,07

K
HU
SK
2,49 2,90
1,79 1,49
2,01 1,15
0,00 -0,11

SK
17,36
35,69
19,03
-0,47

F
CZ
HU
3,26 1,96
3,09 4,56
4,05 2,07
0,01 -0,01

SK
1,10
1,48
1,73
0,18

L
CZ
HU
SK
15,47 15,91 29,06
19,03 21,60 12,44
21,33 20,45 17,95
0,56 0,33 -0,75

MN
OPQ
RSTU
CZ
HU
SK
CZ
HU
SK
CZ
HU
SK
2000
3,99
3,20
1,78
7,78 12,49
8,01
2,15
1,99
1,02
2005
4,31
4,05
2,88
10,17 15,22
6,10
2,26
1,90
0,77
2010
5,03
3,19
5,15
13,07 15,45 13,23
1,49
2,18
1,09
s.l.t.
0,16
0,18
0,44
0,34
-0,02
-0,08
-0,05
0,01
-0,02
Poznámky: ukazatel s.l.t. udává směrnici lineárního trendu pro období 2000 - 2010; hodnoty
směrnice v intervalu <-0,10; 0,10> nejsou považovány za významnou změnu v alokaci
investic do odvětví/odvětvové skupiny
Zdroj: vlastní výpočty, na základě dat Eurostat (2014)

Z hlediska celkového obrazu je jasně patrné, že vývoj odvětvového zastoupení investic
v jednotlivých státech je u většiny odvětví značně diferencovaný. Na základě prezentovaných
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stavových hodnot podílů investic do odvětví i směrnic jejich lineárního trendu lze tvrdit,
že srovnatelný vývoj (z hlediska tendencí, nikoliv však intenzity) byl identifikován u odvětví
C a J – klesající tendence, rovněž interpretovatelné jako relativní změny v alokaci investic ve
prospěch jiných odvětví -, odvětvové skupiny GHI – rostoucí tendence, respektive rostoucí
míra v alokaci investic do odvětví -, a skupiny RSTU – nevýznamné změny ve vývoji alokace
investic. U českých regionů byly naměřeny vzrůstající tendence investic do odvětví L, MN
a OPQ. V případě maďarských regionů byl rostoucí trend naměřen rovněž u odvětví L,
u odvětví A byl pak zachycený vývoj naopak klesající. Z hlediska slovenských regionů byly
rostoucí tendence v investiční činnosti identifikovány u odvětví BDE, F, MN a OPQ, u odvětví
K a L byly naměřené tendence naopak negativní. Lze tedy tvrdit, že vývoj ve struktuře
odvětvových investic slovenských regionů je možné považovat za nejvíce dynamický,
naopak za relativně nejstabilnější je označitelný vývoj ve struktuře regionů maďarských.
Dále lze rovněž upozornit na samotnou strukturu odvětvových investic regionů
jednotlivých zemí. Z Tab. 1 je například jasně patrná dominance maďarských regionů
v investicích do odvětví, která zpravidla nejsou považována za zásadní determinanty
regionální ekonomické výkonnosti (A a OPQ), nejintenzivnější odklon od investic do odvětví
C u českých regionů, jakož i relativně silné vzrůstající tendence u českých a maďarských
regionů do odvětví L, zatímco slovenské regiony se od alokace investic do tohoto odvětví
jednoznačně odklánějí. Podobných příkladů lze v představeném přehledu identifikovat
přirozeně více, jejich případné pojmenování je však možné ponechat na každém čtenáři
a jeho specifických preferencích.
K prezentaci analýzy odvětvových diferencí investic v jednotlivých regionech je zvolen
jednoduchý přehled (Tab. 2), který zachycuje četnost významných podílů v alokaci investic
jednotlivých odvětví a odvětvových skupin do konkrétních regionů – respektive počet let,
kdy dané odvětví v daném regionu překročilo KH -, v letech 2000 - 2010. Z přehledu je
kromě samotných četností možné vyčíst i stabilitu alokace vyšších podílů odvětvových
investic do konkrétních regionů (způsob interpretace Tab. 2 je vysvětlen v poznámce).
Dále je nutné upozornit, že analýza byla provedena ve dvou fázích – jednak včetně
a jednak s vyloučením regionů s hlavním městem, jejichž postavení je z hlediska odvětvové
alokace investic logicky značně specifické. U těchto regionů lze předpokládat celkovou
dominanci investiční činnosti ve většině odvětví, zejména pak u odvětví terciárního sektoru,
jež je odrazem zpravidla vyššího stupně rozvoje metropolí a odlišného životního stylu jeho
obyvatel, kteří své potřeby zpravidla saturují prostřednictvím služeb s vyšší přidanou
hodnotou. Fakt spojený s vyšší náročností produkovaných statků pak logicky ústí i ve vyšší
míru alokace prostředků do odvětví terciárního sektoru. Současně jsou také metropole
zpravidla centrálními prvky nejvýznamnějších podnikatelských subjektů, jejichž
prostřednictvím jsou nároky na alokaci investic do regionu nadále podněcovány. Z Tab. 2 je
zmíněný předpoklad dobře patrný u českého (CZ01) a maďarského (HU10) regionu
s hlavním městem, u slovenského regionu (SK01) předpokládaná investiční dominance
u většiny odvětví potvrzena nebyla, respektive byla potvrzena pouze u odvětví J, K, L a MN.
Tento vývoj je zřejmě možné připsat jeho relativní „malosti“, a to jak z hlediska rozlohy,
tak z hlediska počtu obyvatel.
Tab. 2: Regiony s významným podílem na odvětvových investicích (2000 - 2010)
A
CZ01- Praha

0

CZ02- Střední Čechy

10

CZ03- Jihozápad

11

CZ04- Severozápad

0

CZ05- Severovýchod

11

5
11
0
11

BDE
6
0
0
8
9
11
11
0
0

C
0

F
11
-

11

0

11
0
2

0
0

10
7

4
0
3
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1
7
0
4

GHI
11
1
5
1
5
0
1
0
4

J
11

K
11
-

0
0
0
0

0
7
0
7

L
11
-

1
0
0
0

6
7
0
4

0
1
1
0

1
3
8
3

MN
11
0
6
1
5
0
1
0
6

OPQ
11
1
1
2
3
0
0
7
10

RSTU
11
0
1
1
2
0
3
3
8
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CZ06- Jihovýchod

6

11
11

CZ07- Střední Morava

6

CZ08- Moravskoslezsko

0

HU10- Közép-Magyarország

0

HU21- Közép-Dunántúl

3

HU22- Nyugat-Dunántúl

1

HU23- Dél-Dunántúl

11

HU31- Észak-Magyarország

0

HU32- Észak-Alföld

11

HU33- Dél-Alföld

11

0
0

0
7

0
0
7
0

9

2
4
0
0

SK02- Západné Slovensko

11

-

2

5

7
1

6
8

5
11

11
8
2
8
1
0

8
10

1
0

2

11
5
0
4
0
0
0

8
0

7
0
8
2
0

11

-

0
2
3
0
1
0

3
11

0

4

0

2

11
3
0
8
5
3
4
-

0
0
0
0
0

0
0

4

1
0

11
4
8
2
0

0
0
0
0
0

10
1

0
11

6

0

2

1
3

11
5
9
0
1
9
6

11
-

0

8

0
0

0
0

7

0
0

11
0
0
0

0
0

0
0

2
-

0

0
0

0

0

0

11
7

0
0

0

6

0

9

1

2
0

0
0

11
0
0
0
0

2
0
9
1

11
-

11
5
3

11
-

11
0

6

11
11

11
0

11
0

4
11

11
-

11
-

4

-

0
0
2

11
1
0

1

4

11
1
1
4
6

0
2
1
0
2

11
0

3

8
-

1

0
3
4
5
9
9

6

11
10
11
11
1
0
7
11
11
11
11
11
11
10
11 11
11
11
SK03- Stredné Slovensko
6
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
3
0
0
0
1
SK04- Východné Slovensko 6
0
1
0
3
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
9
8
5
1
1
0
Poznámky: hodnota v levé horní části buňky značí četnost překročení kritické hodnoty (definice viz metodika)
na vzorku celého státu; hodnota v pravé spodní části buňky značí četnost překročení kritické
hodnoty při vyloučení regionu s hlavním městem (u vztahu (1) je na místo (n) dosazováno (n - 1);
stínované hodnoty značí překročení kritické hodnoty alespoň v 60 % případů (roků), tučné
hodnoty překročení kritické hodnoty alespoň v 90 % případů.
Zdroj: vlastní výpočty, na základě dat Eurostat (2014)
10

-

9

11
-

10
5

11
0

0

11
-

11

SK01- Bratislavský kraj

11
6

11

Při zahrnutí regionu s hlavním městem je patrné, že většině regionů bez metropole lze
připsat stabilní přísun významného podílu investic konkrétních odvětví (tj. alespoň v 60 %
případů během sledovaného období) pouze v rámci primárního a sekundárního sektoru,
pokud lze o významnosti podílu investic v konkrétních regionech vůbec hovořit. Zatímco
u většiny českých regionů lze naznačenou alokaci do jednoho či více odvětví z trojice
A, BDE a C nalézt téměř ve všech regionech, u maďarských regionů, je-li možné brát
na významnost podílu investic zřetel, se jedná převážně pouze o dominanci regionů
z hlediska odvětví A (vyjma HU21). Výjimku z naznačeného pravidla lze spatřit pouze
u 2 českých regionů: CZ06 v odvětví F, GHI a OPQ, což není vzhledem k rozvoji města
Brna, jako druhého nejvýznamnějšího českého centra, a jeho vlivu na rozvoj celého regionu
příliš překvapivé, a CZ05 v odvětví OPQ. U Slovenska je pak skladba investiční alokace do
regionů poněkud odlišná. Nemetropolitní region SK02 u všech odvětví, vyjma J a K, přejímá
roli investičně dominujícího regionu, zatímco v ostatních regionech nelze o stabilním přísunu
významného podílu investic z hlediska odvětví hovořit byť v jediném případě.
Při abstrahování od existence metropolitního regionu je zřejmé, že v rámci výsledků
z jeho stínu vystoupí vyšší či nižší počet regionů jiných. Jak vidno z Tab. 2, u slovenských
regionů – z výše zmíněných důvodů - je tento předpoklad naplněn jen velmi omezeně.
U českých a maďarských regionů se díky modifikaci vyprofilovalo několik regionů, u nichž je
možné považovat podíl alokovaných investic v rámci odvětví za vyšší. V případě českých
regionů byla investiční dominance přenesena převážně na CZ06, v nižší míře pak i na CZ05
a CZ06, v případě maďarských byla rozložena převážně mezi HU22 a HU23.
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Vztah odvětvové struktury investic s výkonností regionu
K posouzení souvislostí mezi investičním rozvojem jednotlivých odvětví a mírou růstu
výkonnosti regionů byla využita korelační analýza, která byla realizována pro hodnoty období
2000 - 2010. Na základě provedené analýzy je možno usuzovat, která odvětví charakterem
svého investičního vývoje ovlivňují tvorbu regionálního HDP. Respektive, odvětví, u jejichž
investiční alokace by byly zjištěny statisticky významné souvztažnosti s ekonomickou
výkonností, se dají v daném smyslu označit za „odvětvové investiční determinanty
výkonnosti regionu“, bez ohledu na orientaci tendencí, jimiž odvětvové investice na
ekonomickou výkonnost účinkují. Pozitivní, respektive negativní, hodnoty korelačních
koeficientů pak logicky značí, v jakém směru odvětvové investice na regionální ekonomickou
výkonnost působí, a zda lze jejich činnost považovat za žádoucí, či vice versa.
Korelační koeficienty naznačených vztahů a jejich statistická významnost jsou
zachyceny v Tab. 3. Spodní část tabulky zobrazuje četnost regionů, u nichž byl v daném
odvětví naměřen statisticky významný vztah, respektive jejich poměrné zastoupení.
Tab. 3: Vztah vývoje odvětvových investic a ekonomické výkonnosti v regionech
A
CZ01- Praha

BDE

-0,144 -0,155

C

F

GHI

J

K

L

MN

OPQ

RSTU

0,229

0,090

0,757

0,316

0,394

0,738

0,554

0,341 -0,262

0,107 -0,567 -0,117

0,402

0,594

0,169 -0,115

0,440 -0,267

0,339

0,100

CZ02- Střední Čechy

0,707 -0,110

0,164 -0,117

CZ03- Jihozápad

0,482 -0,137

0,768

CZ04- Severozápad

0,340

0,163

0,509 -0,073 -0,007 -0,644

0,077 -0,211 -0,015

0,127

0,074

CZ05- Severovýchod

0,732

0,057

0,748

0,323

0,116 -0,277

0,230

0,574

0,645

0,204

0,119

0,052 -0,049 -0,677

0,032

CZ06- Jihovýchod

0,648

0,005

0,520

0,105

0,290 -0,062

0,587

0,166

0,159

0,255

0,161

CZ07- Střední Morava

0,625

0,310

0,330

0,614

0,059 -0,636

0,420

0,158

0,618 -0,233

0,357

CZ08- Moravskoslezsko
HU10- KözépMagyarország
HU21- Közép-Dunántúl

0,519

0,326

0,629

0,326

0,597 -0,408

0,251

0,337

0,757

0,191

0,491

0,709 -0,159

0,602 -0,194

0,146

0,784

0,060

0,704

0,400
0,314

0,578 -0,087
0,127

0,694

0,627

0,284

0,385

0,399

0,659

0,477

0,626

0,270

HU22- Nyugat-Dunántúl -0,082

0,175

0,357

0,193

0,353

0,051

0,552

0,689

0,515

0,544 -0,485

0,278 -0,713

0,478

0,482 -0,284

0,194

0,624

0,634

0,104

0,425

0,058

0,223

0,164

0,517

0,819

0,648

0,118

0,177
0,236

HU23- Dél-Dunántúl
HU31- ÉszakMagyarország
HU32- Észak-Alföld

0,086

0,279

0,368

0,358

0,234 -0,427

0,254

0,443

0,430

0,374

0,485

0,777

0,731

0,303

HU33- Dél-Alföld

0,065 -0,574

0,411

0,093

0,555

0,613

0,604

0,743

0,609

0,276 -0,290

SK01- Bratislavský kraj
SK02- Západné
Slovensko
SK03- Stredné
Slovensko
SK04- Východné
Slovensko

0,312

0,407

0,399

0,053

0,713 -0,365

0,416

0,162 -0,286 -0,330 -0,213

0,283

0,388 -0,040

0,401

0,490

0,440

0,803

0,482

0,157 -0,255

0,284

0,423

0,389

0,162

0,173

0,488

0,512

0,679

0,416

0,014 -0,440

0,358

0,617

0,163

0,227

0,234

0,635

0,661

0,383

0,398

0,061 -0,418

0,464

četnost při α = 0,10
(v %)

6
3
5
1
6
6
7
8
9
1
(31,6) (15,8) (26,3) (5,3) (31,6) (31,6) (36,9) (42,1) (47,4) (5,3)
4
0
3
1
2
4
1
2
5
0
CZ- Česká republika
(50,0) (0,0) (37,5) (12,5) (25,0) (50,0) (12,5) (25,0) (62,5)
(0)
1
3
2
0
2
1
4
6
4
1
HU- Maďarsko
(14,3) (42,9) (28,6) (0,0) (28,6) (14,3) (57,1) (85,7) (57,1) (14,3)
1
0
0
0
2
1
2
0
0
0
SK- Slovensko
(25,0) (0,0)
(0,0)
(0,0) (50,0) (25,0) (50,0) (0,0)
(0,0)
(0,0)
Poznámky: tučné hodnoty značí statisticky významné vztahy na hladině 0,10;
stínované hodnoty značí statisticky významné vztahy na hladině významnosti 0,05;
stínované a tučné hodnoty značí statisticky významné vztahy na hladině významnosti 0,01.
Zdroj: vlastní výpočty, na základě dat Eurostat (2014)
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(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
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Z Tab. 3 jsou jasně patrné značné diference mezi regiony jednotlivých států. Při úvaze
o relevanci zjištěných korelačních vztahů mezi odvětvovými investicemi a ekonomickou
výkonností, respektive možnosti hovořit o obecném vztahu mezi alokací investic do odvětví
a ekonomickou výkonností, pouze při vyšším výskytu jejich signifikance, byla stanovena
minimální požadovaná hranice – alespoň 50 % regionů - jejíž překročení je elementárním
předpokladem k uvažování generické relevance zjištěného vztahu. V prostředí českých
regionů je v naznačeném kontextu možné hovořit o existenci 5 pozitivních vztahů u odvětví
MN (CZ01, CZ02, CZ05, CZ07 a CZ08), 4 pozitivních vztahů u odvětví A (CZ02, CZ05, CZ06
a CZ07) a 4 negativních vztahů u odvětví J (CZ02, CZ03, CZ04 a CZ07). Z hlediska
maďarských regionů byla vysoká četnost významných vztahů identifikována u odvětví L,
dokonce 6 ze 7 regionů (všechny vyjma HU21) a po 4 pozitivních vztazích u odvětví MN
(HU21, HU31, HU32 a HU33) a K (HU21, HU22, HU23 a HU33). U slovenských regionů pak
lze zmínit pouze odvětví GHI (SK01 a SK04) a K (SK02 a SK03), u nichž byly zjištěny
významné pozitivní vztahy v polovině případů.
Nad rámec výše prezentovaných vztahů mezi odvětvovou alokací regionálních investic
a ekonomickou výkonností regionu, byly uvedené vztahy prověřovány i s přihlédnutím
k efektu opožděného účinku investic na ekonomickou výkonnost, při této modifikaci byly
uvažovány jednoleté a dvouleté prodlevy. Bylo však zjištěno, že předpoklad zpoždění mezi
oběma veličinami se při jejich reálném vývoji u analyzovaných regionů v obecné míře
vyskytuje spíše sporadicky. Při uvažování jednoleté prodlevy byla nejvyšší četnost statisticky
významných vztahů naměřena u odvětvové skupiny BDE (u regionů HU22, HU32, SK03
a SK04). Za poměrně zajímavý lze však považovat poznatek, na jehož základě byl u regionu
HU32 zjištěn opožděný účinek investic u 5 z 11 odvětví (BDE, C, K, L a MN). Při uvažování
dvouletého zpoždění byl výskyt statisticky významného vztahu rovněž potvrzen spíše
ojediněle, nejčetnější výskyt byl zaznamenán u odvětví J (regiony HU22, HU23, HU31
a HU32) a odvětvové skupiny MN (CZ03, HU23, HU32, SK01). Dále byl znovu potvrzen
poznatek o opožděném účinku spíše z hlediska konkrétních regionů nežli odvětví,
tento poznatek se zdá být relevantní zejména pro maďarské regiony HU23 a HU32.
V návaznosti na zjištěné poznatky a potvrzení existence významných korelačních vztahů
na regionální úrovni spíše selektivně, s vyšší četností pouze u některých odvětví, a to pouze
na národní bázi, by se bylo možné domnívat, že odvětvová struktura investiční aktivity
ekonomickou výkonnost sledovaných regionů v obecné míře zásadně nedeterminuje.
Z odvětví, u kterých by bylo možné hovořit o jisté investiční determinaci regionální
ekonomické výkonnosti alespoň v národním kontextu, ale současně s nesingulárním
výskytem, lze jmenovat pouze MN (české a maďarské regiony) a K (maďarské a slovenské
regiony). Nastíněná tvrzení ovšem nevylučují existenci i jiných nepřímých, odvozených
a zprostředkovaných efektů, které nebyly v rámci této analýzy postiženy a vyhodnoceny.

Shrnutí:
Prostřednictvím posouzení regionálních diferencí v odvětvové struktuře investic NUTS II
regionů České republiky, Maďarska a Slovenska za období let 2000 - 2010 bylo zjištěno,
že odvětvová alokace investic v těchto státech je u většiny odvětví značně diferencovaná,
a to jak z hlediska samotné struktury, tak z hlediska jejího vývoje. Srovnatelné vývojové
tendence, nikoliv však intenzita, byly naměřeny pouze u odvětví C (zpracovatelský průmysl)
a J (informačních a komunikačních činnosti) a odvětvových skupin GHI (velkoobchod,
maloobchod, doprava, ubytování, stravování) a RSTU (kulturní a ostatní činnosti a činnosti
domácností). Při uvážení kvantitativních vývojových charakteristik lze současně tvrdit,
že vývoj ve struktuře odvětvových investic slovenských regionů je možné považovat za
nejvíce dynamický, naopak za relativně nejstabilnější je označitelný vývoj ve struktuře
regionů maďarských.
V rámci interregionální komparace odvětvových diferencí v alokaci investic bylo
potvrzeno předpokládané dominantní postavení regionů s hlavním městem v případě
českých a maďarských regionů, ne však v případě regionů slovenských, kde byl předpoklad
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potvrzen pouze částečně – jev pravděpodobně připsatelný relativní „malosti“ regionu
s metropolí. Po vyhodnocení analýzy při uvažování regionů s hlavním městem je možné
u regionů bez metropole pozorovat stabilní přísun významného podílu investic konkrétních
odvětví převážně pouze v rámci primárního a sekundárního sektoru. Při abstrakci od
metropolitních regionů lze pozorovat vyprofilování několika „silnějších“ regionů, mezi něž se
významné podíly alokovaných investic v rámci daných odvětví rozkládají, což dále potvrzuje
vyšší míru diferencí z hlediska odvětvové alokace investic – tento scénář však neplatí pro
regiony slovenské, kde metropolitní region dominantní pozici nezastává. Tedy, i v rámci
tohoto porovnání jsou mezi sledovanými regiony patrné jisté diference.
Z hlediska analýzy souvztažností mezi odvětvovou alokací investic a ekonomickou
výkonností regionů bylo zjištěno, že existence statisticky významných závislostí je spíše
selektivní a jejich vyšší četnosti mezi sledovanými regiony existují pouze u některých
odvětví, převážně na národní bázi, a to i při uvažování zpožděného účinku investic na
regionální ekonomickou výkonnost. Je tak možné se domnívat, že odvětvová struktura
investiční aktivity ekonomickou výkonnost regionů České republiky, Maďarska a Slovenska
v obecné míře zásadně nedeterminuje, respektive nebyla nalezena odvětví, která by bylo
možné označit za odvětvové investiční determinanty ekonomické výkonnosti regionů.
S přihlédnutím k uvedeným faktům je tedy zřejmé, že na základě provedené analýzy
není možné stanovenou hypotézu – lze určit odvětví, jejichž investiční rozvoj významně
determinuje ekonomickou výkonnost regionu - přijmout. Nutno však doplnit, že zkoumání
byly podrobeny relativně malé „kompaktní“ národní ekonomiky, u nichž odvětvová investice
v jednom regionu může vyvolat ekonomické aktivity v jiném regionu v důsledku fungování
produkčních sítí a nastavení stávajících či vyvolání nových dodavatelsko- odběratelských
vztahů. I relativní otevřenost regionů hraje pak v určování odvětvových investičních
determinant výkonnosti regionu svou roli, nemluvě o vlivu vymezení statistických východisek
(určení regionu jako NUTS, metody výpočtu regionálního HDP či tvorby hrubého fixního
kapitálu).
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Princip korespondence v teoretické regionální ekonomii
The Correspondence Principle in Theoretical Regional
Economics
Tomáš R. Zeithamer

Abstrakt:
Z hlediska regionální ekonomie je odvozen princip korespondence mezi ekonomickými
proměnnými a fyzikálními proměnnými klasické nerelativistické mechaniky. Za předpokladu,
že tržní hodnota komodity v čase t je plně určena výhradně hodnotou okamžité ceny
komodity n (t ) , jsou použity metodické postupy převzaté z teoretické fyziky ke konstruování
pohybové rovnice okamžité ceny komodity n (t ) a okamžitého relativního opotřebení
komodity RD(t ) . Pohybové rovnice pro konvexní a konkávní zvyšování okamžité ceny
komodity jsou lineární diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty, za
předpokladu konvergentních tržních struktur s dokonalou konkurencí. Pohybová rovnice
okamžitého relativního opotřebení pro růst relativního opotřebení s inflexí stejně jako
pohybové rovnice pro růst ceny komodity s inflexí jsou nelineární diferenciální rovnice
druhého řádu s konstantními koeficienty. Tyto pohybové rovnice byly odvozeny pro
posloupnost trhů s téměř dokonalou konkurencí. Závěr práce představuje první krok pro
konstruování principu korespondence mezi ekonomickými proměnnými a kinematickými
veličinami klasické nerelativistické mechaniky: okamžitá cena komodity odpovídá dráze, ryv
odpovídá ryvu ceny.

Klíčová slova:
Diferenciální rovnice, okamžitá cena komodity, okamžité relativní opotřebení komodity,
pohybová rovnice, princip korespondence, ryv, ryv ceny

Abstract:
From the viewpoint of Regional Economics the Correspondence Principle between economic
variables and physical variables of classical non-relativistic mechanics is derived. Assuming
that the market value of a commodity at time t is fully determined exclusively by the value of
the instantaneous commodity price n (t ) , methodological procedures taken from theoretical
physics are used to construct motion equations for a commodity’s instantaneous price n (t )
and instantaneous relative depreciation RD(t ) . Motion equations for the convex and concave
increase of instantaneous commodity price are linear differential equations of the second
order with constant coefficients assuming convergent market structures with perfect
competition. The motion equation of instantaneous relative depreciation for the growth of
relative depreciation with inflexion as well as the motion equation for the growth of
commodity price with inflexion are non-linear differential equations of the second order with
constant coefficients. These motion equations were also derived for a sequence of markets
with nearly perfect competition. The conclusion of the work presents the first step for
constructing a principle of correspondence between economic variables and kinematic
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variables of classical non-relativistic mechanics: the path corresponds to the instantaneous
commodity price; jerk corresponds to jerk of price.

Key words:
Differential equation, instantaneous commodity price, instantaneous relative depretiation,
motion equation, correspondence principle, jerk, price jerk

1. Introduction
This work is part of research examining the systematic application of methods used in
theoretical physics in economics. One aspect of this research is the comparison of linear and
non-linear analytical structures of physics with analytical structures of economics.
The application of methods of non-relativistic mechanics in microeconomics presented in this
work aims to derive motion equation for price which describes non-chaotic as well as chaotic
fluctuations of price on a market with nearly perfect competition.
The question remains whether the import of concepts from physics to economics is
merely an applied metaphor, or actually a modification of the analytical structure of
economics. This is also one of the reasons for comparing the analytical structures of both
scientific disciplines. To enable such a comparison, work has begun on a principle of
correspondence between economic variables and the physical variables used in one of the
most highly developed disciplines of classical physics, classical non-relativistic mechanics.
The final form of this principle of correspondence will to a certain degree be reflected in the
methodological foundations used to teach economics itself, for example, in the training of
appraisers at the university level.
Let us briefly consider at a market with nearly perfect competition: a) in each market
there are a large number of buyers and sellers, none of which are strong enough to influence
the price or output of a sector; b) all goods are homogeneous; c) there is free entry to and
exit from market; d) all manufacturers and consumers have perfect information about prices
and quantities traded on the market; e) companies attempt to maximize profit and consumers
attempt to maximize utility; f) companies have free access to information about technologies
(Goodwin, Nelson, Ackerman & Weisskopf, 2009; Nicholson & Snyder, 2008). This set of
assumptions is further specified by the specific quantitative expression of the degree
of understanding of information about technologies: manufacturers and consumers
understand only a part δ (t ) of the available amount of information about technologies at time
t , where 0 < δ (t ) < 1 for t ∈ t 0 , + ∞ ) , t 0 is the initial time of monitoring the commodity state.

The model of the region is defined in this work very simply. This is for many reasons.
One basic reason is that it was necessary to establish an initial mathematical-physical
theoretical model which would be able to gradually incorporate additional quantifiable
qualitative attributes so that the partial models of the region converge to the real state of the
region. In the first approximation, the region is defined as follows: The region is a simply
connected set which is support of algebraic structures generated at different levels of
everyday life. The set of all algebraic structures contains a subset consisting of those
algebraic structures which are generated at the political, economic, military/security and
demographic levels. This subset is called the core of algebraic structures set.
The late nineteenth century is a period in which there was a synthesis of economic laws
formulated by the previous generation of economists, and increased attempts to describe
these laws using the language of physics and mathematics. Economic phenomena and
processes at that time were described and analyzed using analogies between the evolution
of physical systems and the evolution of economic systems. Biographical research has
shown that one of the reasons for the successful application of theoretical physics in
economics is that many economists had initially studied physical and mathematical sciences,
or fields related to the physical or mathematical sciences (Zeithamer, 2012 a, 2012 b, 2013).
The first half of the twentieth century witnessed a deepening integration of economics,
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mathematics and physics. The gradual spread of methods taken from experimental and
theoretical physics and applied to economics during the 19th and especially the 20th century
eventually led to the beginning of basic research, which in the 21st century consists of the
systematically targeted application of experimental, theoretical and mathematical physics to
economics (Zeithamer, 2012 a, 2013). A part of this basic research in economics has
become known as econophysics.
At the Czech School of Economics during the 19th century, no reliable sources have yet
been found indicating such an interdisciplinary approach or related original work. In the
second half of the twentieth century however, we do find economists at the Czech School of
Economics whose works represent applications of physics in economics, i.e. in econophysics
in broader sense. Einstein’s special theory of relativity was applied by professor Pavel Hrubý
(*5. 5. 1914 - †25. 6. 1994) in order to use economic spacetime for more precise economic
analysis and prognosis (Hrubý & Kálal, 1974). Another Czech economist, who represents the
Czech School of Economics in econophysics in broader sense, is professor František Drozen
(*30. 5. 1949), whose results were inspired by the work of German railway engineer August
Wöhler (*22. 6. 1819 – †21. 3. 1914). František Drozen constructed an analogy between the
process of fatigue crack growth in axles of railway wagons and the process of price reduction
for goods. This approach to modelling the process of falling prices for goods can be found in
its final form in several of Drozen´s works (Drozen, 2003, 2008).
The methodology of qualitative and quantitative physical research of any system strives
to achieve one basic goal, namely that the signal to noise ratio be much greater than one. If it
is possible to deliberately increase the output signal from an inanimate system above the
background noise, this brings to the forefront the natural relations which are common to
different systems investigated (Roehner, 2002, 2007; Štroner & Pospíšil, 2011). Of course
there are other systems which do not permit the researcher to amplify the level of output.
In such case, there is another way to increase the signal to noise ratio. Here, it is necessary
to continually decrease the background noise to the lowest possible level. A classic current
example requiring such noise reduction is the detection of gravitational waves, the existence
of which was predicted by prof. A. Einstein in his work from 1916 (Einstein, 1916). Outside
the solar system, the theory predicts a number of “stellar” sources of gravitational waves,
which could be detected in the event they reached Earth. For the Sun, a typical class G
main-spectrum star, it has not yet been possible to theoretically determine such mechanisms
which would be responsible for detectable levels of gravitational radiation (Weinberg, 1972;
Papini & Valluri, 1976; Křivský & Zeithamer, 1982; Karmakar & Borah, 2013). A situation
similar to the physical research of inanimate systems arises in the physical research of
economic systems. Efforts similar to the detection of gravitational waves can be seen in
numerous other multi-disciplinary fields, explored in publications such as: Physics of the
Earth´s Magnetosphere (Zeithamer, 1987 a, b, 1988, 1990; Vörös, 1991; Kan, Potemra,
Kokubun, & Iijima, 1991; Otto, 2005; Vasyliunas, 2012), Heliometeorology and
Helioclimatology (Sulman, 1982 a, b; Baker, 2005; Pérez – Peraza & Libin, 2012), Biophysics
of the Sun – Earth Relations (Tromp, 1980; Sulman 1982 a, b; Kiefer, 2005).
In economic systems, one of the main reasons that the signal to noise ratio is close to
one is the high degree of self-organization and self-improvement.
Finding causal mechanisms which explain observed socio-physical phenomena on
a gravitational, electromagnetic or nuclear level is a very difficult, long and costly task.
The same applies to the behavior of experts in commodity price theory, thoroughly based on
the knowledge of basic physical force interactions. The theoretical constructions presented in
this work are intended to facilitate solving both tasks mentioned in a future modern
commodity price theory. Specifically, there are linear and non-linear elementary kinematic
equations which do not explain the phenomena observed in the socio-physical system with
interactions of force, but merely describe the developing state of the socio-physical system.
While not easy to solve, these kinematic equations lead to quantifiable mechanisms which
explain observed developments in the state of the socio-physical system using analytical
dynamics, i.e. force interactions. The analytical dynamics of socio-physical systems is not the
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subject of this work, however, it is one of the subjects of basic and applied economic and
physical research conducted by the author of this article.

2. Linear motion equation of commodity state without inflexion
In this paper it is assumed that the market value of a commodity is quantifiably
determined only by the market price n of the commodity. We now make the generalizing
assumption that the instantaneous acceleration of reduction of the market value is directly
proportional to the instantaneous rate of reduction of the market value (Zeithamer, 2010).
Then the deterministic differential equation of price which expresses this model is
d 2n
(1)
(t ) = − A dn (t ) ,
2
dt
dt
where A > 0 is the proportionality constant, and a negative sign is used to indicate that n ,
the market value of goods, i.e. a price, is decreasing and the acceleration of reduction of
the market value increases over time. The initial conditions now are that over time t = t 0 the
dn
market value is n (t 0 ) = n0 and
(t 0 ) = r0 < 0 , where t 0 is the initial time of monitoring the
dt
commodity price, [A] = s −1 ; s – designates the basic time unit, seconds.

3. Nonlinear motion equation of commodity state with inflexion and jerk
of price
During the past four decades, great efforts have been made to understand chaotic
dynamics in greater detail. Both the geometric theory of dynamics, which analyzes dynamic
systems from the perspective of their flow in phase space, and its numeric counterpart, have
proven to be powerful tools on the road to this success. For three-dimensional non-linear
dynamic systems, the minimal functional forms required to generate a chaotic flow have
been found and tested (Sprott, 1994).
Minimal chaotic dynamics have also been investigated from the viewpoint of jerky
dynamics (Sprott, 1997; Eichhorn, Linz & Hänggi, 1998; Linz, 1998; Sprott & Linz, 2000;
Munmuangsaen, Srisuchinwong & Sprott, 2011). Jerky dynamics is founded on the well
known fact that any explicit ordinary differential equation of order n > 1 can be replaced by
an equivalent system of n first-order differential equations (Tennenbaum & Pollard, 1963).
This means that a scalar third-order ordinary differential equation can be transformed into
a dynamic system although the contrary does not hold in general. For this reason, jerky
dynamics should also be able to investigate nonchaotic as well as chaotic development over
time (Eichhorn, Linz & Hänggi, 1998). Elementary jerky dynamics can also be found in
economics, as shown in this paper and in the paper of Professor Jiří Pospíšil (Pospíšil,
2013).
In this section of our work, we again presume the following conditions to be met: (1) the
commodity is on one of the markets of a model of market structure with nearly perfect
competition at initial time t 0 ; (2) at time t 0 the commodity is found in its initial state, which is
uniquely determined by the magnitude of instantaneous commodity depreciation w (t0 ) = w 0 .
Let the acceleration of
components, i.e.

d 2n
of the instantaneous commodity price be the sum of two
dt 2

d 2n  d 2n   d 2n 
 +
 .
=
dt 2  dt 2 1  dt 2 2

(2)

The first component of acceleration is a consequence of physical and chemical
processes, which cause the first component of the instantaneous acceleration to increase in
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direct proportion to the magnitudes of rate of change of the instantaneous commodity
price n , i.e.

 d 2n 
dn
 2 (t ) = B
(t ) ,
 dt

dt

1

(3)

where B is the proportionality constant, B > 0 , [B ] = s −1 , s – designates the basic time unit,

seconds and t ∈ t0 , + ∞ ) . The second component of acceleration results from sociopsychological processes, which cause the second component of the instantaneous price
acceleration to be directly proportional to the product of the magnitude of rate of change of
dn
the instantaneous price
(t ) and the magnitude of instantaneous price n(t ) , while the
dt
proportionality constant is negative, thus

 d 2n 
dn
 2 (t ) = – A
(t ) ⋅ n(t ) ,
 dt

dt

2

(4)

where (− A ) is the proportionality constant, A > 0 , [A] = (c.u.) s −1 , c.u. – designates the
−1

basic currency unit, s – designates the basic time unit, seconds, t ∈ t 0 , + ∞ ) .

By substituting relations (3) and (4) into equation (2), we obtain the following motion
equation for the acceleration of instantaneous commodity price n
d 2n
(5)
(t ) = B dn (t ) − A dn (t ) ⋅ n(t ) .
2
dt
dt
dt
A similar equation holds for commodity relative depreciation RD (Zeithamer, 2012 b,
2013)

d 2RD ~ dRD
(t ) − A~ dRD (t ) ⋅ RD(t ) ,
=B
2
dt
dt
dt

(6)

[] []

~
~
~
~
where A > 0 , B > 0 are the proportionality constants, A = B = s −1 , t ∈ t0 , + ∞ ) .

For the motion of a solid body through space in which the magnitude of the force F of
resistance in that space against the movement of the body is directly proportional to the
velocity ν of the body, i.e. F = −kν (k > 0 is the constant of proportionality), the magnitude of
jerk j is expressed by the following equation (Pospíšil, 2013),
j=

d 3s
k d 2s
(t ) ,
(
)
t
=
−
m dt 2
dt 3

(7)

where s is the path traveled by the body, m is the mass of the body, t is time, and j is the
magnitude of jerk in units m / s 3 . From the equation of motion for instantaneous price (1) we
get the following equation for the magnitude of price jerk j p , e.g. in units of USD / s 3 ,
jp =

d 3n
d 2n
(
)
(t ) ,
t
A
=
−
dt 3
dt 2

(8)

where n (t ) is the instantaneous price of the commodity and t is the physical time. Equations
(7) and (8) are the first basic step in constructing a principle of correspondence between
economic variables and physical variables of classical non-relativistic mechanics: the path s
traveled by a solid body through space with a force of resistance against this movement is
directly proportional to the velocity, which corresponds (↔ ) to the instantaneous price n of
a commodity in a market structure with nearly perfect competition i.e. s ↔ n . Equations (7)
and (8) are also a second basic step in deriving a complete principle of correspondence
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between economic variables and physical variables: for the motion of a solid body through
space, where the force of resistance against this movement is directly proportional to the
velocity ν , jerk j corresponds (↔ ) to price jerk j p for a commodity in a market structure
with nearly perfect competition, i.e. j ↔ j p .
The price jerk function j p (t ) for a non-linear motion equation of commodity state with
inflexion (5) may be derived in the following manner. By taking the derivative of equation (5)
d 2n
with respect to time t and substituting into the right side of the resulting equation for
(t )
dt 2
from equation (5), we get the price jerk equation in the form
2

d 3n
(t ) = (A n(t ) − B )2 dn (t ) − A dn (t ) .
3
dt
dt
 dt


(9)

The price jerk function j p (t ) on the right side of equation (9) may be expressed by

a derivative of function G (t ) with respect to time t in the form
j p (t ) = (A n (t ) − B )

2

2

dn
(t ) − A dn (t ) = dG (t ) ,
dt
dt
 dt


(10)

where
2

t

1
(A n(t ) − B )3 + A  dn (u ) du + const . ,
G (t ) =
3A
dt

0

∫

(11)

while constants of proportionality A and B from equation (5) are expressed in the following
−1
units [A] = (c.u.) s −1 , [B ] = s −1 ; c.u. – designates the basic currency unit, s – designates the
basic time unit, seconds. Then the price jerk equation (9) acquires the form
d 3n
(12)
(t ) = dG (t ) .
3
dt
dt
Equation (12) corresponds to the non-relativistic equation for mechanical jerk, following
from Newton’s second law of motion.

4. Conclusion
Assuming that the market value of the commodity at time t is fully determined
exclusively by the value of the instantaneous commodity price n (t ) , methodological
procedures taken from theoretical physics are used to construct motion equations for
a commodity’s instantaneous price n (t ) and instantaneous relative depreciation RD(t ) .
Motion equation (5) for instantaneous commodity price with inflexion as well as motion
equation (6) for instantaneous relative depreciation with inflexion are non-linear differential
equations of the second order with constant coefficients. These motion equations were
derived for a sequence of markets with nearly perfect competition. The principle
of correspondence takes the following form:
1) s ↔ n ,
2) j ↔ j p ,
 ds 
d 
d 3s
k  dt 
d 3n
3)
(
)
(
)
(t ) = dG (t ) .
t
t
↔
=
−
3
3
m dt
dt
dt
dt
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These three correspondences concluding the work present the basis for constructing
a principle of correspondence between economic variables and kinematic variables of
classical non-relativistic mechanics.
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Možnosti partnerství CSR a KP při rozvoji regionu
Partnership Options CSR and CP in the Region's
Development
Jana Žáčková, Lucie Kamrádová

Abstrakt:
Článek je stručným shrnutím společných možností, které lze nalézt na poli realizace
konceptu sociální odpovědnosti firem a komunitního plánování. Obsah zahrnuje stručnou
charakteristiku obou aspektů a konkrétní možnosti jejich partnerství. Cílem článku je
upozornit na některé z výzev, které realizace komunitního plánování a společenské
odpovědnosti firem v oblastech rozvoje regionů nabízí.

Klíčová slova:
společenská odpovědnost firem, komunitní plánování

Abstract:
The article is a brief summary of common options that can be found in the field of
implementation of the concept of corporate social responsibility and community planning.
Content includes a brief characteristics of both specific aspects and possibilities of their
partnership. This article aims to highlight some of the challenges that community planning
and implementation of corporate social responsibility in the region offers.

Key words:
corporate social responsibility, community planning

Úvod
Sociální systémy v zemích Evropské unie jsou založeny na společných hodnotách úcty
k lidské důstojnosti, demokracii, svobodě, rovnosti lidí a dodržování lidských práv.
Po mezinárodní renezanci přirozeného práva už není možné chápat demokracii jen
v politickosprávním a organizačním rozměru, bez vůdčího zřetele k modernímu pojetí lidské
hodnoty, která je základem politiky a politického řádu, jak říká Pernthaler „touto novou
kategorií řádu je solidarita lidí s lidmi a přírodou“ (In Šamalík 1995: 220). Základem je
přesvědčení, že všichni lidé mají právo žít nezávisle a být součástí svobodně zvolených
společenství, mají tedy právo zvolit si kde, jak a s kým budou žít, nesmí být omezováni
v právu na důstojný život. Tato práva určují příslušné mezinárodní a evropské smlouvy
o lidských právech, především revidovaná Evropská sociální Charta a Listina základních
práv Evropská unie aj.
V tomto rámci společensko-ekonomické změny a další sociální procesy stimulují
v České republice, podobně jako v ostatních zemích tzv. východního bloku, demokratizující
proměny v sociálním systému. Podobně jako v ostatních evropských zemích je stále
skloňován koncept občanské společnosti, která je dle některých autorů (př. Aidukai 2009) ve
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východní Evropě stále slabá. Naproti tomu některé studie poukazují na to, že Česká
společnost, ač geograficky zařazena do východní Evropy, se jeví v mnoha směrech jako
aktivní a různorodá, i když i ona vykazuje řadu problémových oblastí. Rozsáhlá studie
mapující stav české občanské společnosti (dle Indexu občanské společnosti CIVIUS)
informuje o tom, že zde funguje poměrně silná základna občanů, kteří se sdružují a pracují
ve prospěch svého regionu v rámci neziskových organizací a spolků.
Cílem tohoto příspěvku je nastínit další možnosti podpory rozvoje občanského, resp.
neziskového sektoru, jako silného aktéra při rozvoji regionů, a to v zcela konkrétním smyslu,
partnerstvím výrobních organizací, které se prezentují jako společensky odpovědné
a neziskových organizací, zapojených do tzv. komunitního plánování. Komunitní plánování
(dále jen KP), které má v zemích Evropské unie (i ve světě) dlouhou tradici, a podpora
realizace společenské odpovědnosti firem (dále jen CSR1) jsou určitě cesty jak podpořit
rozvoj regionů a jak docílit toho, aby občané mohli a také chtěli participovat na správě svého
životního a sociálního prostředí.

CSR a KP
CSR se v České republice ustálilo pod pojmem společenská odpovědnost firem.
Definice a první zmínky o tomto konceptu se na našem území objevují kolem 90. let
minulého století, přestože přístupy CSR praktikoval již dávno před ustálením teoretické
koncepce například Tomáš Baťa. Jedna ze zvláštností, s níž se můžeme setkat v českém
prostředí, je překlad tohoto konceptu. Na rozdíl od zahraničí je pojem „social responsibility“
chápán jako společenská nikoliv sociální odpovědnost firem. Důvodem je, že termín CSR
představuje především výraz odpovědnosti vlastníků a manažerů organizací vůči komunitě,
v níž působí. V tomto případě se nejedná o systém, který by nahrazoval právní podmínky
dané státem v oblasti podnikání. Stále se tady objevuje princip dobrovolnosti, jakýsi
dobrovolný doplněk hlavní podnikatelské činnosti (Kunz 2012 : 11). Za prvního
z významných teoretiků této oblasti je považován Howard R. Bowen, který ve své knize
Social Responsibilities of the Businessman interpretoval CSR jako závazky podnikatele
uskutečňovat takové postupy, přijímat taková rozhodnutí nebo následovat takové směry
jednání, které jsou z hlediska cílů a hodnot v naší společnosti žádoucí. Největší rozkvět
zaznamenal tento princip v poválečném období (60. léta, USA), kdy začalo být pro
zákaznický segment důležité, jaké hodnoty firma uznává a jak se prezentuje. Tuto dobu
považují odborníci za vznik moderního konceptu CSR. Spojení CSR se pak ustálilo
v devadesátých letech. Základním krokem pro usazování tohoto konceptu v zemích
Evropské unie se pak stala Lisabonská konference (2000) z níž vzešel závazek unie
k tomuto konceptu. Existuje mnoho definic, žádnou z nich však nelze považovat za
univerzální. Jedním z důvodů může být skutečnost, že není jednotně definována zákonem
ani nařízením vlády, proto si jednotliví autoři a odborníci tuto problematiku definují rozdílně,
přesto však ve své podstatě všichni vystihují totéž (Petříková 2008). Pomineme-li definice
vytvořené Evropskou unií a mezinárodní organizací Business for Social Responsibility,
můžeme za stěžejní pro tento příspěvek považovat definování společenské odpovědnosti
jako kontinuálního závazku podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomicky udržitelnému
růstu. Rovněž je třeba se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců, jejich rodin a
stejně tak lokální komunity a společnosti jako celku (Kunz 2012 : 14-17). Z pohledu České
republiky jako právoplatného člena Evropské unie je podstatným vodítkem v této oblasti
výsledek jednání tzv. European Multistakeholders Forum, které jako poradní fórum Evropské
unie došlo v roce 2004 k podstatným závěrům o principech CSR. Zásadními ukazateli byl
deklarovaný princip dobrovolné integrace sociálních a environmentálních závazků do jejich
obchodních aktivit, které je firmou realizováno nad rámec platné legislativy a obchodních
smluv (Jahn 2005 : 10).
CSR se obecně dělí do tří základních sfér oblasti působení. Sféra ekonomická
environmentální a sociální. Někteří autoři doplňují tyto tři základní sféry působení ještě
1

CSR – Corporate Social Responsibility
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oblastí čtvrtou, což je oblast odpovědnosti vůči místní komunitě (Mikavcová, Kulhanová
2005 : 55-62), CSR také bývá charakterizována principy působnosti jednotlivých firem
a společností v rámci angažovanosti v místní komunitě, zde se již dostáváme do perspektivy
KP. Mezi základní principy patří princip dobrovolnosti. Na jeho základě společensky
odpovědné firmy vyvíjejí aktivity a přijímají závazky nad rámec svých legislativních
povinností. Aktivní spolupráce a otevřený dialog se všemi zainteresovanými skupinami se
charakterizují jako závazek překračující tradiční povinnost firem chovat se odpovědně vůči
svým akcionářům. Rovněž se ale vztahuje na ostatní stakeholdery, ať se již jedná
o zaměstnance, zákazníky, dodavatele či místní komunity. Dalším platným principem je
angažovanost firmy. Firma působící na komerční bázi je angažovaná tehdy, pokud uplatňuje
v této oblasti proaktivní politiku a nečeká až na okamžik, kdy bude ke svému chování
nějakým způsobem vyzvána. Systematičnost a dlouhý časový horizont společensky
odpovědná firma bere jako dlouhodobou záležitost. CSR je v tomto případě bráno jako
součást strategického plánování, průběžné kontroly a hodnocení firem. Firmy se v tomto
případě nesoustředí pouze na krátkodobé ekonomické cíle a zisky, ale pozornost věnují
i budování aktivního přístupu k CSR. Důvěryhodnost v tomto ohledu je dle odborníků CSR
často špatně chápáno. Nejde zde o snahu se zviditelnit mediálními projekty, ale
o dlouhodobou činnost, která by měla být součástí podnikové kultury. Fungování firmy
s ohledem na tzv. „triple-bottom-line business“ je tedy moderním konceptem podnikání,
stojícím na třech základních pilířích (ekonomickém, sociálním, environmentálním).
Odpovědnost vůči společnosti a závazek firem přispívat k rozvoji kvality života je v tomto
případě myšleno jako trvalý zájem a snažení firem o minimalizaci sociálních, etických
i environmentálních rizik či hledání trvale udržitelných řešení. Do tohoto širokého konceptu
spadá například boj proti korupci, ochrana životního prostředí, aktivity proti diskriminaci
v zaměstnání či péče o zdraví zaměstnanců (Kunz 2012 : 21).
Cílem KP je vytvořit funkční model sociálních i jiných služeb na místní a regionální
úrovni. Na základě cyklického mapování existujících oprávněných potřeb obyvatel daného
území a aktivního vyhledávání možných zdrojů (lidských, finančních, materiálních) je
vytvořen střednědobý plán vymezující priority v jednotlivých oblastech. S ohledem na priority
jsou stanoveny konkrétní cíle, opatření a aktivity, vedoucích k vytvoření efektivní sítě
sociálních a dalších služeb v regionu. Primárním úkolem je zajistit občanům služby, které
budou dostupné, kvalitní a efektivní. Bílá kniha v sociálních službách (2003) definuje KP jako
„plánování komunitou pro komunitu a lidi v ní žijící“ (Bílá kniha 2003). Tento dokument
označuje cíle KP, které lze jednoduše definovat jako posílení sociální soudržnost komunity a
podpora sociálního začleňování a prevence sociální exkluze jednotlivců i skupin. Vymezuje
mantinely pro realizaci procesu plánování služeb v podobě základních principů, jmenujme
alespoň princip partnerství a rovnosti bez diskriminace (participace všech osob, které mají
zájem), právo každého občana či zástupce organizace vyjadřovat svůj názor k věcem
veřejným apod. Proces tvorby i následná implementace plánů počítá se zapojením odborné i
laické veřejnosti, počítá s účastí nejen sociálně orientovaných institucí, ale také
podnikatelských subjektů. Rozkrývá se tak prostor pro princip partnerství a spolupráce všech
subjektů v dané lokalitě. Občané obce jsou v procesu plánování reprezentování především
zástupci tří klíčových stran - uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Do
procesu je však vhodné zapojit veřejnost a především také podnikatelský sektor.
Celkově lze proces KP rozvoje sociálních služeb na místní úrovni shrnout do několika
základních kroků (Havlík a kol. 2008). První fáze zahrnuje vždy přípravu prostředí, zajištění
aktivních lidí, kteří mají zájem se procesu účastnit a také zajištění podpory politiků
a představitelů města. Obce zpravidla zaměstnají koordinátora, který bude celý proces
organizačně zajišťovat, vytvoří se organizační struktura, jednací řád apod. Podobně jako
v jiných procesech i zde je velmi významné vybudování informačních toků, které zajistí jak
přenos informací od zadavatele (obce, kraje) směrem k veřejnosti, poskytovatelům
a uživatelům, ale také v opačném směru. V další fázi probíhají analýzy a výzkumné studie,
především analýzy a mapování potřeb uživatelů a poskytovatelů služeb, analýzy finančních
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zdrojů, studie zjišťující demografické charakteristiky na území apod. První část plánování je
završena vypracování návrhu komunitního plánu, který obsahuje priority a cíle rozvoje
služeb, zpravidla rozklíčované do jednotlivých opatření a aktivit. Návrh je předložen
k připomínkování odborné i laické veřejnosti. Na základě připomínek, oprav a návrhů je
zpracována finální verze komunitního plánu. Je třeba také nastavit způsob, jakým bude
komunitní plán sledován, vyhodnocován a případně měněn. Praktická realizace komunitního
plánu, implementace cílů a opatření plánu do praxe je záležitostí několika let (zpravidla 3-5).
Závěr období realizace aktuálního plánu je zároveň obdobím přípravy a tvorby plánu
následujícího.
Z výše uvedených skutečností je zjevné, že CSR i KP mají podobný cíl – rozvoj regionu,
ať už formou filantropických aktivit podnikatelského sektoru nebo podporou sektoru služeb.
Společným partnerstvím mohou rozkrývat nové perspektivy v této oblasti. KP disponuje
řadou informací o problémech a potřebách určité lokality. Tyto aktuální a validní informace
o potřebách komunity by mohly být vodítkem při volbě cílů pro donátorství a pomoc sociálně
odpovědných firem. Důležitým aspektem se ukazuje také uplatnění kulturního kapitálu
zaměstnanců firem. „Společensky odpovědná firma může poskytnout odborné znalosti svých
zaměstnanců, nutné pro proces projektování, plánování a efektivní využívání existujících
zdrojů například tak, že jim umožní zapojit se do přímé práce pracovní skupiny, která se
projektováním zabývá. Zkušení firemní „plánovači“, obohaceni o znalost problémů komunity,
budou jistě cennými partnery při stanovení vizí, priorit a hlavních cílů rozvoje komunity.“
(Žáčková, Kamrádová 2013 : 27). I další zkušenosti z organizace a provozu firem mohou
pomoci při stanovení pravidel, která budou limitovat monitorování plnění jednotlivých kroků
i celkové vyhodnocování plánu. Ve fázi implementace komunitního plánu se otvírá prostor
pro přímou podporu procesu rozvoje komunity ze strany firem. Na základě priorit
stanovených v komunitním plánu mohou firmy realizovat různé formy CSR, mezi něž patří
poskytnutí finančního příspěvku, hmotného daru nebo služby či bezplatného pronájmu
prostoru a techniky. Firemní filantropie se může rozvinout do formy firemního dobrovolnictví,
které spočívá v dobrovolném zapojení zaměstnanců firem do procesu komunitní práce
anebo přímo do práce v neziskových organizacích. Tato práce je vykonávána v pracovní
době (jinak jde o dobrovolnickou činnost jednotlivce nikoliv firmy). KP může nabídnout
prostor pro reklamu, resp. prezentaci firmy. V rámci nejrůznějších společenských akcí
a informačních kampaní mohou firmy prezentovat svou „odpovědnou činnost“. Také webové
stránky KP a neziskových organizací mohou informovat o sociální odpovědnosti
partnerských firem. Na těchto stránkách by se také mohla objevit informace o základních
cílech CSR a seznam firem, které se k těmto cílům hlásí (Žáčková, Kamrádová, 2013).

Příklady dobré praxe
V České republice existuje nespočet organizací a soukromých podniků, které by mohly
být učebnicovým příkladem dobré praxe CSR. Mezi plošně působící podnik můžeme zařadit
například Českou spořitelnu, Telekomunikační společnost O2, Vodafone nebo Johnson
& Johnson (Trnková, 2005). Tento příspěvek má však za cíl představit příklady dobré praxe
s přímým vlivem na komunitu, ve které organizace aktivní v CSR, působí. Ideální pro tuto
prezentaci příkladů dobré praxe se jeví statutární město Opava, které je dlouholetým
úspěšným realizátorem KP. Na území Opavska se nachází řada poskytovatelů sociálních
služeb. Někteří z nich jsou partnery firem v rámci realizace CSR. Město Opava je
považováno za významné regionální centrum a nabízí možnosti zaměstnání lidem ze
širokého okolí. Jednou z větších firem, která pochopila nutnost angažovat se pro komunitu,
je firma Optys produkující polygrafické výrobky. Hlavní činností podniku v oblasti polygrafie je
především zajištění ofsetových a digitálních tisků – hospodářských, společenských tiskopisů
a cenin pro usnadnění práce svých zákazníků. Obchodní a polygrafická společnost má
v Opavě dlouholetou tradici sahající až do 18. století. Budovy, které firma vlastní na
Masarykově třídě patří mezi známé opavské kulturní památky. Novodobá historie společnosti
se datuje od roku 1992. Firma, vzniklá privatizací výrobního závodu Moravských tiskařských
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závodů Olomouc, se začala rychle rozvíjet. Důkazem prosperity Optysu je seznam
významných organizací využívajících jejich služeb, např. Ministerstvo financí ČR, Finanční
ředitelství ČR, Česká pošta, Auto Škoda, SodexoPass a mnoho dalších. Firma v dnešní
době zaměstnává kolem 400 osob a její roční obrat se pohybuje okolo 350 mil. Kč. V CSR
sférách se firma aktivně angažuje. V ekonomické oblasti aktivně prosazuje odmítání korupce
a pravidelně se zúčastňuje antikorupčních konferencí a na svých webových stránkách
proklamuje antikorupční logo – Podnikáme BEZ korupce.cz. Má sepsaný vlastní etický
kodex, kterým se zaměstnanci řídí a také zavedli pravidla chování ve vztahu k zákazníkům.
Sociální oblast zahrnuje nespočet výhod pro zaměstnance i okolí. Mezi tyto aktivity
především patří sociálně finanční výpomoc zaměstnancům, stravné, penzijní připojištění,
životní pojištění, dovolená nad základní výměru, zvýhodněné zájezdy, oslavy životních jubileí
a mnoho dalších. Firma také zavedla program pomoci pro neziskové organizace národního
i regionálního významu. Jde např. o program Obálka pro dobrou věc, v rámci kterého na
obálkách svých výrobků zveřejňuje nabídky a potřeby nevládních neziskových organizací
a nadací. Patří mezi ně například Nadace pro radost, Česká nadace pro nemoci ledvin,
nadace Euronisa, nadace Kapka naděje, Nadace pro transplantaci kostní dřeně, Občanské
sdružení život dětem, Konto Bariéry, občanské sdružení Prostor, občanské sdružení Arnika,
nadace Terezy Maxové dětem a další (Kamrádová 2011). V opavském regionu
prostřednictvím podpory organizace ELIM nepřímo pomáhá mnoha sociálním službám. ELIM
působí jako akreditovaná organizace pro výkon dobrovolnictví, jinými slovy vysílá vyškolené
dobrovolníky, kteří mimo jiné prošli také psychologickými testy, do sociálních služeb v okolí.
Z řady dalších podporovaných organizací lze jmenovat například Fond ohrožených dětí,
který má v Opavě svou pobočku.

Shrnutí
Příspěvek velmi stručně ukazuje koncept CSR a KP, resp. jejich realizátory, jako platné
aktéry při rozvoji regionu. Vymezením těchto aspektů a uvedením příkladu dobré praxe se
článek pokusil poukázat na velký a zatím ne příliš využívaný potenciál partnerství výrobního
(ziskového) a neziskového sektoru. Na cestě k rozvoji nejen regionů, ale také občanské
společnosti v České republice, bude vhodné oba sektory více propojit, např. cestou
partnerství v rámci CSR a KP.
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