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Ve zkráceném programovacím období 2004–2006
bylo v èeských programech fondù Evropské unie cel-
kovì na tøi roky k dispozici zhruba 80 miliard korun.
Jak se nám tyto prostøedky strukturální pomoci EU
daøí èerpat? Co vše proces úspìšného èerpání, ať již
negativnì, èi pozitivnì ovlivòuje? Je alokace èerpa-
ných prostøedkù skuteènì efektivní z hlediska zvyšo-
vání konkurenceschopnosti a dlouhodobì udržitel-
ného rozvoje tuzemské ekonomiky?

Na tyto a øadu dalších souvisejících otázek se po-
èátkem podzimu pokusí hledat odpovìdi úèastníci
druhého roèníku konference Evropské fórum podni-
kání s názvem „Konkurenceschopnost – Konvergen-
ce – Kooperace“ poøádané soukromou vysokou ško-
lou NEWTON College ve spolupráci se Vzdìlávacím
støediskem na podporu demokracie. Konference se
uskuteèní 20. záøí v Praze ve velkém sále Ministerstva
zahranièních vìcí ÈR. Záštitu nad ní pøevzali Kateøi-
na Thompson, povìøená vedením Zastoupení Evrop-
ské komise v ÈR, Jaroslav Bašta, první námìstek mi-
nistra zahranièních vìcí a Jaromír Drábek, prezident
Hospodáøské komory ÈR. Pan Dr. Ing. Jaromír Drá-
bek bude ostatnì jedním z tìch, kteøí program konfe-
rence otevøou svým úvodním vystoupením.

Také další jména vystupujících jsou pøíslibem za-
jímavé a z vìcného hlediska pøínosné diskuze k té-
matu. Kromì dvou poslancù Evropského parlamen-
tu, pana Dr. Libora Rouèka a pana PaedDr. Ivo Strejè-
ka avizují organizátoøi z NEWTON College úèast
pøedních odborníkù z akademické sféry, realizátorù
administrace èerpání prostøedkù ze státní správy
i tìch, kteøí zastupují koneèné pøíjemce pomoci.

Konference se skládá ze dvou tematicky ucele-
ných blokù, jež se ovšem již ze samotné podstaty vìci
budou nutnì pøekrývat a prolínat. První èást konfe-
rence bude zasvìcena reflexi zkušeností ze zkrácené-
ho programovacího období 2004–2006. V rámci toho-

to bloku dojde ke zhodnocení dosavadní úspìšnosti
èerpání alokovaných prostøedkù strukturální pomoci
EU v Èeské republice. Úèastníci budou hodnotit
úspìšnost naplòování vytèených cílù a priorit a rov-
nìž potenciál realizovaných èi pøijatých projektù
z hlediska jejich efektu pro ekonomiku jako celek èi
pro jednotlivé regiony.

Kromì posouzení kvantity a kvality pøedkláda-
ných projektù nebo diferenciace dle úspìšnosti jed-
notlivých operaèních programù by se na programu
mìla objevit i taková témata, jako je napø. vyhodno-
cení slabých míst stávajícího systému implementace
a posouzení kvality a rychlosti administrace projek-
tù. Vzhledem k tomu, že záštitu nad konferencí pøe-
vzala i HK ÈR, bude zvýšená pozornost vìnována
i problémùm, jež pøi èerpání prostøedkù zaznamenali
podnikatelé, zejména pak malé a støední podniky.
Neznamená to však, že zùstanou opomenuty zkuše-
nosti regionù – svùj prostor na konferenci dostanou
napøíklad i zástupci municipalit a center regionálního
rozvoje.

Nové cíle, strategie a priority

V tuto chvíli již víme, že Èeská republika bude mít
v letech 2007–2013 k dispozici z fondù EU prostøedky
ve výši zhruba sto miliard korun roènì. Nové progra-
movací období 2007–2013 je obrovskou a pravdìpo-
dobnì i poslední pøíležitostí tuzemských podnikatelù
získat tak masivní podporu pro svùj rozvoj. Stanovila
ÈR ke zvýšení své konkurenceschopnosti správné
národní a regionální strategie, tak aby mohla tyto
prostøedky náležitì, beze zbytku a efektivnì využít?
Je pøimìøenì zabezpeèena administrace nabízené
pomoci i adekvátní spolufinancování ze státního roz-
poètu? Mají èeští a moravští podnikatelé pøipraven
dostatek projektù, jež mají šanci vyhovìt nároèným �
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kritériím pro udìlení podpory? Právì na tato témata
se zamìøí pøednášející v rámci druhého, odpoledního
bloku konference.

Evropská komise pro další programovací období
2007–2013 schválila systém tøí nových priorit struk-
turální politiky EU (tzv. politiky hospodáøské a so-
ciální soudržnosti):

Cíl Konvergence bude urèen na podporu nejménì
rozvinutých èlenských státù a regionù v rozšíøené EU.

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zamìst-

nanost bude uplatòován ve èlenských státech a regio-
nech, které se nekvalifikují pro prioritu Konvergence.
Je zamìøen na posilování konkurenceschopnosti a at-
raktivity regionù, podporu inovací, ochranu životní-
ho prostøedí a podporu spoleènosti založené na zna-
lostech. V rámci tohoto cíle bude také podporována
adaptabilita pracovníkù a podnikù a rozvoj trhù práce.

Cíl Evropská územní spolupráce má být realizo-
ván ve formì pøeshranièních a mezinárodních prog-
ramù. Bude zamìøen na specifické problémy v oblas-
tech, které jsou rozdìleny národními hranicemi
a vychází z pozitivních zkušeností s iniciativou
INTERREG.

Nìkdejší Cíl 1 z pøedchozího období se tedy mìní
na cíl Konvergence, Cíl 2 na cíl Regionální konkuren-
ceschopnosti a zamìstnanosti a dosavadní iniciativa
INTERREG se transformuje do tøetího cíle Evropské
územní spolupráce. Iniciativy Spoleèenství nebudou
již v novém programovacím období využívány vù-
bec. Nastavení pøijatelnosti pro jednotlivé cíle se zá-
sadnì neliší od souèasných principù. Pro cíl Konver-
gence se kvalifikují všechny regiony na úrovni NUTS
II, které mají prùmìrný HDP na obyvatele menší než
75 % prùmìru EU (tentokrát ovšem již prùmìru
EU-25, nikoliv EU-15 jako v pøedchozím období). Do-

èasnou pomoc proto dostanou i regiony postižené
tzv. „statistickým efektem“ (tj. regiony, jež by jinak
byly vyøazeny z èerpání pomoci vlivem snížení prù-
mìrného unijního HDP/obyv. po rozšíøení).

Právì z tìchto podstatných zmìn na „evropské“
úrovni musí vycházet i tuzemská pøíprava pro èerpá-
ní ze strukturálních fondù na další období. V rámci
odpoledního bloku konference bude proto prezento-
váno hlavnì to, jak se reforma strukturální politiky
EU projeví v praktické rovinì v Èeské republice.

Zásadní zmìny pro žadatele

Celkové zdroje na politiku soudržnosti pro období
2007–2013 ve výši 308,4 miliardy eur pøedstavují
zhruba tøetinu víceletého rozpoètu EU. Pro nové
èlenské státy bylo schváleno uvolnìní pravidel pro
èerpání, zejména zvýšení míry spolufinancování ze
75 % na 85 % a její vztahování k celkovým a nikoli
pouze veøejným nákladùm. Objevují se tedy nové
možnosti pro zapojení soukromého sektoru do spo-
lufinancování projektù. Dále pro Èeskou republiku
dojde k významnému posunu v tom, že do roku 2010
bude umožnìno prodloužení realizaèního pravidla
na tøi roky („n+3“) a bude rovnìž možno financovat
urèité výdaje v oblasti bydlení. Po roce 2010 do konce
programovacího období v roce 2013 bude opìt platit
pravidlo „n+2“. Pro volitelnost výdajù budou v no-
vém období z velké èásti platit pravidla národní, niko-
li pravidla EU, s výjimkou omezeného poètu oblastí,
jako je DPH, která zùstane nevolitelnou. Pouze ne-
vratná DPH bude klasifikována jako uznatelný výdaj.

Akce každého strukturálního fondu (ERDF, ESF)
bude transparentnìjší díky principu „jeden fond pro
jeden program“. Tento tzv. princip monofondovosti
bude doplnìn možností financovat až do výše 10 %

Celkové zdroje na politiku soudržnosti pro období 2007–2013 ve výši 308,4 mi-
liardy eur představují zhruba třetinu víceletého rozpočtu EU. Pro nové členské
státy bylo schváleno uvolnění pravidel pro čerpání, zejména zvýšení míry spo-
lufinancování ze 75 % na 85 % a její vztahování k celkovým a nikoli pouze ve-
řejným nákladům.
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èinnosti spadající pod jiný fond. Fond soudržnosti
nebude již financovat jednotlivé projekty, ale priority
(vèetnì velkých projektù), které pøesahují výši 25 mi-
lionù eur v oblasti životního prostøedí a 50 mil. eur
v ostatních oblastech. Fond soudržnosti zároveò
novì podléhá stejným pravidlùm èerpání jako ostatní
fondy, tedy vèetnì pravidla o automatickém vyøazení
prostøedkù nevyužitých do tøí (dvou) let po jejich pøi-
dìlení (pravidlo „n+3“, resp. „n+2“).

Pod hesly „výzkum, vývoj a inovace“

Výchozí strategický dokument pro realizaci „nové“
strukturální politiky EU v regionech Èeské republiky,
a to vèetnì návrhu struktury a zamìøení jednotlivých
operaèních programù a zpùsobu jejich realizace,
pøedstavuje Národní rozvojový plán ÈR na léta
2007–2013 a z nìj vycházející Národní strategický re-
ferenèní rámec (NSRR).

Pøedstavení nových operaèních programù by
v rámci konference mìlo zahrnovat hledání styèných
ploch s programy z pøedchozího období a zdùraznìní
nových témat a pøístupù. Pro koneènou efektivitu
strukturální pomoci bude velmi podstatné i to, jak se
v období 2007–2013 zmìní institucionální rámec pro
èerpání prostøedkù a jaké bude rozložení finanèních
zdrojù na jednotlivé operaèní programy a priority.

Podle dosavadních návrhù by v novém období
mìlo být k dispozici celkem 24 operaèních progra-
mù, tedy podstatnì více než v období stávajícím. Z to-
hoto poètu však tvoøí pomìrnì velkou èást programy
regionální (celkem sedm) a pìt programù pøeshraniè-
ní spolupráce (døíve iniciativa INTERREG). Níže uve-
dený pøehled uvádí pracovní názvy operaèních prog-
ramù, jež mohou být posléze upraveny. Není rovnìž
vylouèeno, že po jednáních s Evropskou komisí na
podzim tohoto roku ještì dojde ke slouèení nìkte-
rých programù èi dokonce k jejich úplnému vyøazení.

Regionální operaèní programy mají odrážet pod-
mínky každého regionu soudržnosti, jeho vlastní roz-
vojové strategie a priority. Vìtšinou mají být oriento-
vány na modernizaci technické infrastruktury, vytvá-
øení prostøedí pro rozvoj malých a støedních podnikù
vèetnì prostøedí pro inovace a zvyšování podílu ces-
tovního ruchu. Integrovaný operaèní program se pak

má zamìøit na koordinaci vyváženého a harmonické-
ho rozvoje celého území ÈR.

Cíl Konvergence má být kromì zmínìných sedmi
regionálních programù, Integrovaného OP a jedním
asistenèním programem (OP Technická pomoc) na-
plòován dalšími šesti operaèními programy. Ty jsou
zamìøeny na oblast dopravy, podnikání, inovací, ži-
votního prostøedí, výzkumu a vývoje, vzdìlávání
a zvyšování zamìstnanosti.

Operaèní program Lidské zdroje a zamìstnanost
se bude snažit o zvýšení adaptability zamìstnancù
a zamìstnavatelù prostøednictvím odborného vzdì-
lávání pracovníkù. Dalšími stìžejními tématy tohoto
programu jsou napøíklad podpora celoživotního uèe-
ní prostøednictvím zvyšování dostupnosti a kvality
nabídky dalšího profesního vzdìlávání nebo zlepšo-
vání pøístupu k zamìstnání a prevence nezamìstna-
nosti. Øídicím orgánem Operaèního programu Za-
mìstnanost bude Ministerstvo práce a sociálních
vìcí.

Operaèní program Vzdìlávání pro konkurences-
chopnost klade rovnìž dùraz na podporu celoživot-
ního uèení a mimo jiné se chce soustøeïovat i na roz-
voj lidského potenciálu ve výzkumu a vývoji. Øídicím
orgánem Operaèního programu Vzdìlávání bude Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tìlovýchovy.

Nastavení programù podpory Operaèního prog-
ramu Podnikání a inovace na léta 2007–2013 vychází
z úspìšnì implementovaných programù souèasného
OP Prùmysl a podnikání 2004–2006. Hlavním cílem
tohoto programu má být rùst konkurenceschopnosti
podnikatelského sektoru, zejména v oblasti prùmys-
lu a služeb.

Dùraz je kladen hlavnì na zavádìní výsledkù
z oblasti vìdy a výzkumu do praxe. Stimulovány by
proto mìly být všechny formy kooperace. Souèástí
operaèního programu bude i podpora vytváøení
vhodného prostøedí pro podnikání a inovace, které
bude motivovat jak k vzniku nových, tak k rozvoji již
existujících firem. Spadá sem celá øada akcí zamìøe-
ných na podporu infrastruktury pro podnikání a ino-
vace, zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojù,
rozvoj poradenských a informaèních služeb apod.

Ministerstvo prùmyslu a obchodu jako øídicí
orgán souèasného Operaèního programu Prùmysl �



{1
/4

}
Konference Evropské fórum podnikání

6 Scientia et Societas » 3/06

� a podnikání (OPPP) bylo povìøeno i pøípravou ná-
stupnického OPPI. Na základì analýzy stavu podni-
katelského prostøedí stanovilo ministerstvo v novém
operaèním programu následující tøi vìcnì zamìøené
priority: Podnikání a inovace, Prostøedí pro podniká-
ní a inovace, Služby pro rozvoj podnikání.

Operaèní program Výzkum a vývoj pro inovace
má pøispìt k rozvoji kapacit ve výzkumu a vývoji s cí-
lem zapojení výzkumných a vysokoškolských insti-
tucí do inovaèního procesu. Dále si klade za cíl vìtší
zpøístupnìní znalostí a zajištìní mobility mezi vý-
zkumnými institucemi a inovujícími podniky.

V jeho rámci má docházet napøíklad k zakládání
center/pólù excelence, jako center spolupráce vý-
zkumných èi vysokoškolských institucí a malých
a støedních podnikù pùsobících v oblasti špièkových
technologií. Øídicím orgánem OP Výzkum a vývoj
pro inovace bude opìt Ministerstvo školství, mládeže
a tìlovýchovy, do implementace tohoto programu
bude zapojeno Technologické centrum AV ÈR.

Operaèní program Doprava se chce soustøedit
zejména na výstavbu a modernizaci regionálních sítí
drážní dopravy a výstavbu a rozvoj dálnièní sítì a sítì
silnic I. tøídy. Zvýšená pozornost má být vìnována
také zlepšování kvality dopravy a ochrany životního
prostøedí z hlediska problematiky dopravy. Øídicím
orgánem Operaèního programu Doprava bude Minis-
terstvo dopravy.

Specifické cíle Operaèního programu Životní
prostøedí se vztahují na zlepšení situace v následují-
cích oblastech: vodní hospodáøství a protipovodòová
ochrana, ovzduší a hluk, využití obnovitelných zdro-
jù energie, odpady, obaly a staré zátìže, environmen-
tální rizika, omezování prùmyslového zneèištìní,

pøíroda a krajina, environmentální vzdìlávání, pora-
denství a osvìta. Øídicím orgánem operaèního prog-
ramu bude Ministerstvo životního prostøedí.

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zamìst-
nanost bude realizován na území hl. m. Prahy dvìma
operaèními programy: Operaèním programem Praha
Konkurenceschopnost a Operaèním programem Pra-
ha Adaptabilita. Jde víceménì o nástupce souèas-
ných JPD 2 a JPD 3. Operaèní programy pøeshranièní
spolupráce pro cíl Evropská územní spolupráce zase
víceménì kopírují své vzory ze stávající iniciativy
INTERREG IIIA vèetnì rozdìlení na pøíslušné pøíhra-
nièní oblasti. Jsou ještì doplnìny dvìma operaèními
programy nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Co vše se z tìchto ambiciózních plánù podaøí
skuteènì uvést do praxe, se ukáže až v prùbìhu roku
2007 a v dalších letech. O tom, jak úøedníci jednotli-
vých øídicích orgánù a institucí v pøípravách na èerpá-
ní prostøedkù v novém období pokroèili, se však mù-
žete pøijít pøesvìdèit již 20. záøí 2006 na konferenci
„Konkurenceschopnost – Konvergence – Kooperace“
do Èernínského paláce. V obou blocích zde bude
v rámci panelové diskuze možnost zapojení i pro
úèastníky konference. Koneèná podoba jednotlivých
operaèních programù i detaily administrace prostøed-
kù nebudou k tomuto datu s velkou pravdìpodob-
ností ještì finálnì schváleny. Podnikatelské veøejnos-
ti se tak na konferenci stále nabízí urèitá pøíležitost
upozornit na pøípadné nedostatky, nedomyšlenosti
èi nedostateènì využité pøíležitosti v budoucím èer-
pání prostøedkù ze strukturálních fondù EU v Èeské
republice.

KLÍÈOVÁ SLOVA

Èeská republika, Evropská unie, konkurenceschopnost, konvergence, strukturální fondy, Fond soudržnosti,

operaèní programy

JEL KLASIFIKACE

F02, F36, H52, H54, L53, O31, O38
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Vize Èeské republiky do roku 2015

Do roku 2015 by Èeská republika mìla:
• mít konkurenceschopný podnikatelský sektor

dosahující vysoké pøidané hodnoty a produktivi-
ty práce

• realizovat inovaèní opatøení
• aplikovat nové vìdeckovýzkumné poznatky
• efektivnì využívat informaèní a komunikaèní

technologie
• zkvalitnit nabídku na trhu nemovitostí pro pod-

nikání
• mít fungující síť podnikatelských služeb
• mít kvalifikovanou pracovní sílu

Možná øešení:
• Lepší znalost oborù a jejich pøínosù v regionech
• Jasná strategie podpory podnikání
• Lepší a spoleèné cílení podpory podnikání (Mi-

nisterstvo prùmyslu a obchodu, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních
vìcí, Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýcho-
vy, kraje, Hospodáøská komora, svazy atd.)

• Zlepšení dialogu firmy – vysoké školy – regiony –
stát

• Podpora spoleèných projektù firem, zejména
v oblasti výzkumu a vývoje a inovací

• Podpora spolupráce firmy – vysoké školy

Strukturální fondy pro programovací období
2007–2013

Navrhované operaèní programy v Èeské republice
pro období 2007–2013:
• OP Podnikání a inovace (OPPI)

• OP Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI)
• OP Vzdìlávání pro konkurenceschopnost (VpK)
• OP Rozvoj lidských zdrojù a zamìstnanost
• OP Životní prostøedí
• OP Doprava
• Integrovaný operaèní program
• Regionální operaèní programy regionù soudrž-

nosti

Role CzechInvestu pøi pøípravì období 2007–2013:
• Spolupráce s Ministerstvem prùmyslu a obchodu

(MPO) a Ministerstvem školství, mládeže a tìlo-
výchovy (MŠMT) na pøípravì nových operaèních
programù:
• OP Podnikání a inovace (ERDF) – MPO
• OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) –

MŠMT
• OP Vzdìlávání pro konkurenceschopnost

(ESF) – MPO a MŠMT
• Spolupráce na nastavení procesu implementace

Operaèní program Podnikání a inovace

Cíl OPPI:
Zvýšit konkurenceschopnost èeské ekonomiky a pøi-
blížit inovaèní výkonnost sektoru prùmyslu a služeb
úrovni pøedních prùmyslových zemí Evropy

Zamìøení OPPI:
• Vznik nových (zejména inovaèních) firem
• Zavádìní výsledkù z oblasti výzkumu a vývoje do

praxe, podpora inovací
• Infrastruktura pro podnikání a inovace
• Spolupráce
• Poradenské a informaèní služby �
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� • Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojù

Priority OPPI:
• Podnikání a inovace
• Prostøedí pro podnikání a inovace
• Služby pro rozvoj podnikání

Priorita 1: Podnikání a inovace

Specifický cíl priority: Zintenzivnit aktivitu malých
a støedních podnikù, inovaèní èinnost v prùmyslu,
zavádìní inovací technologií, výrobkù a služeb a zvý-
šit úèinnost užití energií v prùmyslu

Oblast podpory: 1.1 Vznik firem
Operaèní cíl: Stimulovat a usnadnit vznik nových fi-
rem prostøednictvím odpovídajících finanèních ná-
strojù a pøíslušné infrastruktury

Oblast podpory: 1.2 Rozvoj firem
Operaèní cíl: Stimulovat rozvoj malých a støedních
podnikù ve vybraných regionech, zejména jejich
technologické a ICT infrastruktury

Oblast podpory: 1.3 Inovace
Operaèní cíl: Posílit a rozvíjet inovaèní aktivity podni-
katelských subjektù, pøedevším malých a støedních
podnikù

Oblast podpory: 1.4 Efektivní energie
Operaèní cíl: Snížit energetickou nároènost èeského
prùmyslu a procesù spojených s výrobou, pøemìnou
a užitím energie

Priorita 2: Prostøedí pro podnikání a inovace

Specifický cíl priority: Povzbuzovat spolupráci prù-
myslu s vìdou a výzkumem, zefektivnit využití lid-
ského potenciálu v prùmyslu a zkvalitnit podnikatel-
skou infrastrukturu

Oblast podpory: 2.1 Spolupráce
Operaèní cíl: Vytváøet infrastrukturu pro rozvoj spo-
lupráce podnikù, vìdeckovýzkumných a vzdìláva-
cích institucí

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj lidských zdrojù
Operaèní cíl: Rozvíjet kvalitní infrastrukturu pro
vzdìlávání a rozvoj lidských zdrojù v prùmyslu

Oblast podpory: 2.3 Infrastruktura pro podnikání
a inovace
Operaèní cíl: Zkvalitnit a rozšíøit infrastrukturu pro
podnikání a inovace

Priorita 3: Služby pro rozvoj podnikání

Specifický cíl priority: Zintenzivnit rozvoj poraden-
ských a informaèních služeb pro podnikání a inovace

Oblast podpory: 3.1 Služby
Operaèní cíl: Rozvíjet kvalitní a profesionální síť po-
radenských služeb pro podnikání, inovace a zvyšová-
ní konkurenceschopnosti

Oblast podpory: 3.2 Nové trendy
Operaèní cíl: Rozvíjet kvalitní a profesionální síť in-
formaèních služeb o vývoji podnikání a inovací ve
svìtì a v Èeské republice
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Operaèní program Podnikání a inovace – programy podpory

P1
PODNIKÁNÍ A INOVACE

1.1 Vznik firem START
INKUBÁTOR

1.2 Rozvoj firem KREDIT
PROGRES
ZÁRUKA
ROZVOJ
VYUŽITÍ ICT V PODNICÍCH
MARKETING

1.3 Inovace INOVACE
VÝZKUMNÝ POTENCIÁL
PATENT

1.4 Efektivní energie EKO-ENERGIE
P2
PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ
A INOVACE

2.1 Spolupráce SPOLUPRÁCE
2.2 Rozvoj lidských zdrojů INFRASTRUKTURA PRO RLZ
2.3 Infrastruktura pro podnikání a inovace NEMOVITOSTI

PROSPERITA
P3
SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

3.1 Služby PORADENSTVÍ
INTERNACIONALIZACE
Specializované veletrhy a mise
v zahraničí
ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

3.2 Nové trendy TRENDY

KLÍÈOVÁ SLOVA

Èeská republika, Evropská unie, konkurenceschopnost, strukturální fondy, operaèní programy, podnikání, ino-

vace

JEL KLASIFIKACE

F02, F36, L53, O31, O38 �
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� Mgr. David Vondrák » NEWTON College, a. s.1

*
Na základì definovaných cílù a priorit Národního
rozvojového plánu Èeské republiky pro období
2007–2013 a Národního strategického referenèního
rámce pøipravuje Èeská republika pro využívání fon-
dù Evropské unie v letech 2007–2013 celkem 24 ope-
raèních programù pro novì koncipované tøi cíle Poli-
tiky hospodáøské a sociální soudržnosti EU.

V programovacím období 2007–2013 bude mít
Èeská republika v programech spolufinancovaných
ze strukturálních fondù a Fondu soudržnosti k dispo-
zici více než 773 miliard korun.

Vláda ÈR schválila rozložení finanèních prostøed-
kù strukturálních fondù a Fondu soudržnosti mezi
operaèní programy jako východisko pro jednání s Ev-
ropskou komisí o Národním strategickém referenè-
ním rámci a operaèních programech a pro dopracová-
ní koneèných verzí operaèních programù (OP). V tex-

tu prezentované tabulky pøinášejí rozložení finanè-
ních prostøedkù strukturálních fondù a Fondu sou-
držnosti mezi operaèní programy v Èeské republice
v letech 2007–2013, tak jak bylo pøijaté usnesením
vlády è. 494 z 10. kvìtna 2006.

1. Cíl „Konvergence“

1.1 Tematické operaèní programy

Zamìøení podpor Sektorových operaèních programù
(dle priorit NRP):
• Konkurenceschopný podnikatelský sektor
• Podpora výzkumu, vývoje a inovací
• Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
• Vzdìlávání
• Zvyšování zamìstnanosti a zamìstnatelnosti

Tabulka č. 1 »

Operační program mil. EUR (odhad) %

OP Podnikání a inovace 3 041,20 11,75

OP Výzkum a vývoj pro inovace 2 070,60 8,00

OP LZ a zaměstnanost 2 588,20 10,00

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 811,80 7,00

OP Životní prostředí 5 176,50 20,00

OP Doprava 5 564,70 21,50

Integrovaný operační program 1 941,20 7,50

Regionální operační programy 3 429,40 13,25

OP Technická pomoc 258,80 1,00

Celkem 25 882,30 100,00

1 Informace v článku jsou převzaty z www.strukturalni-fondy.cz.1 Informace v článku jsou převzaty z www.strukturalni-fondy.cz.
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• Posilování sociální soudržnosti
• Rozvoj informaèní spoleènosti
• Chytrá veøejná správa
• Ochrana a zlepšení kvality životního prostøedí
• Zlepšení dostupnosti dopravy
• Vyvážený rozvoj regionù
• Rozvoj mìstských oblastí
• Rozvoj venkovských oblastí

1.1.1 OP Životní prostøedí

Operaèní program Životní prostøedí je zamìøen na
zlepšování kvality životního prostøedí a tím i zdraví
obyvatelstva jako nutného pøedpokladu atraktivnosti
a konkurenceschopnosti státu a jeho regionù pøi vy-
užití inovaèních efektù politiky životního prostøedí
pro udržitelný rozvoj.

Operaèní program Životní prostøedí rozpracová-
vá prioritu „Ochrana a zlepšení kvality životního
prostøedí“ prioritní osy „Životní prostøedí a dostup-
nost“ Národního rozvojového plánu pro období
2007–2013 a prioritu „Životní prostøedí a dostupnost
dopravy“ Národního strategického referenèního rám-
ce ÈR 2007–2013. Prostøednictvím této priority je rea-
lizován strategický cíl Národního strategického refe-
renèního rámce „Atraktivní prostøedí“.

Program bude spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

Strategický cíl OP Životní prostøedí

Kvalitní životní prostøedí je základem zdraví obyvatel
a zároveò pøispívá ke zvyšování atraktivity území pro
život, práci a investice. Koneèným výsledkem inves-
tièní atraktivity území je zvyšování zamìstnanosti
a konkurenceschopného udržitelného hospodáøské-
ho rùstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita
životního prostøedí jsou také zásadními tématy
v rámci realizace politiky hospodáøské a sociální sou-
držnosti EU v programovém období 2007–2013. Zvy-

šování pøitažlivosti èlenských zemí, regionù a mìst
zlepšením jejich pøístupnosti, zajištìním odpovídají-
cí kvality a úrovnì nabízených služeb a zachováním
èi navýšením jejich potenciálu v oblasti životního
prostøedí je jedním z nejdùležitìjších prvkù Strategic-
kých obecných zásad Spoleèenství na období
2007–2013.

Priority a oblasti intervence OP Životní prostøedí

Priorita 1 – Zlepšování vodohospodáøské infrastruk-
tury a snižování rizika povodní
Oblasti intervence:
1.1 Snížení zneèištìní vod
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
1.3 Omezování rizika povodní

Priorita 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování
emisí
Oblasti intervence:
2.1 Zlepšení kvality ovzduší
2.2 Omezování emisí

Priorita 3 – Udržitelné využívání zdrojù energie
Oblasti intervence:
3.1 Výstavba nových zaøízení a rekonstrukce stávají-

cích zaøízení s cílem zvýšení využívání OZE pro
výrobu tepla, elektøiny a kombinované výroby
tepla a elektøiny

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tep-
la u nepodnikatelské sféry

3.3 Environmentálnì šetrné systémy vytápìní a pøí-
pravy teplé vody pro fyzické osoby

Priorita 4 – Zkvalitnìní nakládání s odpady a odstra-
òování starých ekologických zátìží
Oblasti intervence:
4.1 Zkvalitnìní nakládaní s odpady
4.2 Odstraòování starých ekologických zátìží

V programovacím období 2007–2013 bude mít Česká republika v programech
spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k dispozici
více než 773 miliard korun.

�
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� Priorita 5 – Omezování prùmyslového zneèištìní
a environmentálních rizik
Oblasti intervence:
5.1 Omezování prùmyslového zneèištìní
5.2 Prevence sesuvù a skalních øícení, monitorování

geofaktorù a následkù hornické èinnosti a hod-
nocení neobnovitelných pøírodních zdrojù vèet-
nì zdrojù podzemních vod

Priorita 6 – Zlepšování stavu pøírody a krajiny
Oblasti intervence:
6.1 Implementace a péèe o území soustavy Natura

2000
6.2 Podpora biodiverzity
6.3 Obnova krajinných struktur
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

Priorita 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentál-
ní vzdìlávání, poradenství a osvìtu
Oblast intervence:
7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmen-

tálních vzdìlávacích programù, poskytování en-
vironmentálního poradenství a environmentál-
ních informací

Priorita 8 – Technická asistence

1.1.2 OP Podnikání a inovace

Operaèní program Podnikání a inovace (OPPI) je
hlavním programovým dokumentem realizace politi-
ky hospodáøské a sociální soudržnosti v sektoru prù-
myslu a významným nástrojem realizace Koncep-
ce rozvoje malého a støedního podnikání na období
2007–2013.

Navazuje na Operaèní program Prùmysl a podni-
kání (OPPP), který byl vyhlášen po vstupu Èeské re-
publiky do Evropské unie pro zkrácené programova-
cí období 2004–2006.

Bude realizován v rámci cíle „Konvergence“
a bude se vztahovat na celé území Èeské republiky
s výjimkou hlavního mìsta Prahy. Spolufinancován
bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF).

OPPI byl vytvoøen v návaznosti na hlavní strate-
gické dokumenty ÈR (Strategie hospodáøského rùstu
ÈR, Strategie regionálního rozvoje, Strategie udržitel-
ného rozvoje, Národní inovaèní politika apod.). Prog-
ram je v souladu s Obecnými zásadami pro politiku
soudržnosti Evropské unie 2007–2013 a rozpracová-
vá významnou èást strategického cíle Národního roz-
vojového plánu ÈR 2007–2013 „Konkurenceschopná
èeská ekonomika“.

Globální cíl OP Podnikání a inovace

Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programo-
vacího období konkurenceschopnost èeské ekono-
miky a pøiblížit inovaèní výkonnost sektoru prùmys-
lu a služeb úrovni pøedních prùmyslových zemí Ev-
ropy.

Specifické cíle OP Podnikání a inovace

• Zintenzivnit aktivitu malých a støedních podnikù
• Zvýšit inovaèní èinnost v prùmyslu
• Zintenzivnit zavádìní inovací, technologií, vý-

robkù a služeb
• Zvýšit úèinnost užití energií v prùmyslu a využití

obnovitelných, pøíp. i druhotných zdrojù energie
(vyjma podpory spaloven)

• Povzbudit spolupráci sektoru prùmyslu s výzku-
mem a vývojem

• Zefektivnit využití lidského potenciálu v prùmys-
lu

• Zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu
• Zintenzivnit rozvoj poradenských služeb pro

podnikání
• Zintenzivnit rozvoj informaèních služeb pro pod-

nikání

Priority a oblasti podpory OP Podnikání a inovace

Priorita 1 – Podnikání a inovace
Oblasti podpory:
1.1 Vznik firem
1.2 Rozvoj firem
1.3 Inovace
1.4 Efektivní energie
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Priorita 2 – Prostøedí pro podnikání a inovace
Oblasti podpory:
2.1 Spolupráce
2.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojù
2.3 Infrastruktura pro podnikání a inovace

Priorita 3 – Služby pro rozvoj podnikání
Oblasti podpory:
3.1 Služby
3.2 Nové trendy

Priorita 4 – Technická pomoc

1.1.3 OP Doprava

Operaèní program Doprava je urèen pro realizaci do-
pravních aspektù hlavních strategických cílù Národ-
ního rozvojového plánu. Bude zamìøen na sledování
priorit evropského a nadregionálního významu, pøi-
èemž bude OP Doprava v jejich naplòování komple-
mentární s dopravními intervencemi zamìøenými na
regionální úroveò v rámci Regionálních operaèních
programù. OP Doprava je zároveò zamìøen na reali-
zaci priorit a cílù daných Dopravní politikou Èeské
republiky a dalšími strategickými dokumenty. Napl-
òování všech tìchto priorit a cílù prostøednictvím OP
Doprava bude provázeno respektováním cílù udrži-
telného rozvoje.

Operaèní program Doprava bude spolufinanco-
ván z prostøedkù Evropského fondu pro regionální
rozvoj a Fondu soudržnosti. Øídícím orgánem Ope-
raèního programu Doprava je Ministerstvo dopravy.

Specifické cíle OP Doprava

• výstavba a modernizace sítì TEN-T a sítí navazu-
jících

• výstavba a modernizace regionálních sítí drážní
dopravy

• výstavba a rozvoj dálnièní sítì a sítì silnic I. tøídy
mimo TEN-T

• zlepšování kvality dopravy a ochrany životního
prostøedí z hlediska problematiky dopravy

• výstavba a modernizace dùležitých dopravních
spojení na území hl. m. Prahy

Priority a oblasti podpory OP Doprava

Priorita 1 – Modernizace železnièní sítì TEN-T
Priorita 2 – Výstavba a modernizace dálnièní a silniè-
ní sítì TEN-T
Priorita 3 – Modernizace železnièní sítì mimo síť
TEN-T a vnitrozemských vodních cest na síti TEN-T
a mimo TEN-T
Priorita 4 – Modernizace silnic I. tøídy mimo TEN-T
Priorita 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra
a systémù øízení silnièní dopravy v hl. m. Praze
Priorita 6 – Podpora multimodální pøepravy a obnova
vozového parku osobní kolejové dopravy
Priority 7 a 8 – Technická pomoc OP Doprava

1.1.4 OP Vzdìlávání pro konkurenceschopnost

Operaèní program Vzdìlávání pro konkurenceschop-
nost je jedním ze tøí programù pro realizaci podpory
z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje
lidských zdrojù v Èeské republice na období
2007–2013. Øídicím orgánem OP Vzdìlávání pro kon-
kurenceschopnost je Ministerstvo školství, mládeže
a tìlovýchovy ÈR.

Globální cíl OP Vzdìlávání pro konkurenceschopnost

Globálním cílem OP Vzdìlávání pro konkurences-
chopnost 2007–2013 je rozvoj otevøené, flexibilní
a soudržné spoleènosti a posílení konkurenceschop-
nosti ekonomiky ÈR prostøednictvím partnerské spo-
lupráce vedoucí ke zkvalitnìní a modernizaci systé-
mù poèáteèního, terciárního a dalšího vzdìlávání, je-
jich propojení do komplexního systému celoživotního
uèení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle OP Vzdìlávání pro konkurenceschop-

nost

• Rozvoj a zkvalitòování systému poèáteèního
vzdìlávání s dùrazem na zlepšení klíèových
kompetencí absolventù pro zvýšení jejich uplat-
nitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dal-
šímu vzdìlávání

• Adaptace systému terciárního vzdìlávání smì-
rem k vìtší flexibilitì a kreativitì absolventù
uplatnitelných ve znalostní ekonomice a zatrak-
tivnìní podmínek pro výzkum a vývoj �
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� • Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojù
jako základního faktoru konkurenceschopnosti
ekonomiky ÈR prostøednictvím systému dalšího
vzdìlávání
Specifické cíle spadají do rámce prioritní osy

NRP/NSRR Otevøená, flexibilní a soudržná spoleè-
nost a Konkurenceschopná èeská ekonomika. Všech-
ny specifické cíle tvoøí konzistentní celek obsahové-
ho návrhu a zamìøení Priorit OP Vzdìlávání pro kon-
kurenceschopnost.

Priority a oblasti podpory OP Vzdìlávání pro konku-

renceschopnost

Priorita 1 – Poèáteèní vzdìlávání
Oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdìlávání
1.2 Rovné pøíležitosti žákù, vèetnì žákù se speciální-

mi vzdìlávacími potøebami
1.3 Další vzdìlávání pracovníkù škol a školských za-

øízení

Priorita 2 – Terciární vzdìlávání a výzkum a vývoj
Oblasti podpory:
2.1 Modernizace vyššího odborného vzdìlávání
2.2 Modernizace vysokoškolského vzdìlávání
2.3 Zvyšování úrovnì a dopadù výzkumu a vývoje
2.4 Partnerství a sítì

Priorita 3 – Další vzdìlávání
Oblasti podpory:
3.1 Systémový rámec dalšího vzdìlávání
3.2 Další vzdìlávání v podnikatelském sektoru
3.3 Další vzdìlávání v sektoru veøejných služeb
3.4 Individuální další vzdìlávání

Priorita 4 – Technická pomoc

1.1.5 OP Výzkum a vývoj pro inovace

Operaèní program Výzkum a vývoj pro inovace (OP
VaVpI) je jedním z významných operaèních progra-
mù, které pøispívají k naplnìní cíle posílení rùstu
konkurenceschopnosti státu a orientace na znalostní
ekonomiku. Spoleènì s Operaèním programem Pod-
nikání a Inovace a Operaèním programem Vzdìlává-
ní pøedstavuje vzájemnì propojený soubor priorit

a oblastí intervence, který povede k dlouhodobì udr-
žitelné konkurenceschopnosti èeské ekonomiky
podpoøené cílenou a efektivní podporou soudržnosti.

Globální cíl OP Výzkum a vývoj pro inovace

Globální cíl OP VaVpI spoèívá v posilování výzkum-
ného, vývojového a inovaèního potenciálu ÈR zajiš-
ťujícího rùst, konkurenceschopnost a vytváøení pra-
covních míst v regionech (tak, aby se ÈR stala evrop-
sky významným místem koncentrace tìchto aktivit)
prostøednictvím vysokých škol, výzkumných institu-
cí a dalších relevantních subjektù.

Specifické cíle OP Výzkum a vývoj pro inovace

• Posílení kapacit ve výzkumu a vývoje v regionech
a zajištìní jejich rychlého a efektivního využití na
regionální, národní i evropské úrovni

• Rychlý a efektivní pøenos výsledkù výzkumu
a vývoje

• Posílení vzdìlávacích kapacit na vysokých ško-
lách

Priority a oblasti podpory OP Výzkum a vývoj pro ino-

vace

Prioritní osa 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
Oblasti podpory:
1.1 Rozvoj sítì výzkumných pracovišť v regionech

s rozvojovým potenciálem
1.2 Rozvoj špièkových evropských center excelence

pro EVP
1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regi-

onech

Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro spolupráci veøej-
ného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji
Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj kapacit technického výzkumu v regio-

nech
2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách

a výzkumných institucích
2.3 Zvýšení cílené informovanosti o výzkumu a vý-

voji a jeho výsledcích pro inovace
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Prioritní osa 3 – Posilování kapacit vysokých škol pro
terciární vzdìlávání
Oblast podpory:
3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdì-

lávání

Prioritní osa 4 – Technická asistence

1.1.6 OP Lidské zdroje a zamìstnanost

Operaèní program Lidské zdroje a zamìstnanost (OP
LZZ) je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu. Øídicím orgánem OP LZZ je Ministerstvo prá-
ce a sociálních vìcí ÈR.

Globální cíl OP Lidské zdroje a zamìstnanost

Globálním cílem Operaèního programu Lidské zdroje
a zamìstnanost na období 2007–2013 je „Zvýšit za-
mìstnanost a zamìstnatelnost lidí v ÈR na úroveò
prùmìru 10 nejlepších zemí EU“. Tento cíl zajišťuje
realizaci Strategických cílù Národního rozvojového
plánu 2007–2013 „Otevøená, flexibilní a soudržná
spoleènost“ a „Konkurenceschopná èeská ekonomi-
ka“ a je plnì v souladu se tøetí obecnou zásadou Poli-
tiky soudržnosti pro podporu rùstu a zamìstnanosti
(Strategické obecné zásady Spoleèenství, 2007–2013)
„Více a lepších pracovních míst“ a se Strategií hospo-
dáøského rùstu ÈR.

Specifické cíle OP Lidské zdroje a zamìstnanost

• Zvýšení adaptability zamìstnancù a zamìstnava-
telù

• Zlepšení pøístupu k zamìstnání a prevence neza-
mìstnanosti

• Posílení integrace osob ohrožených sociálním
vylouèením nebo sociálnì vylouèených

• Posilování institucionální kapacity a efektivnosti
veøejné správy a veøejných služeb

• Zintenzivnìní mezinárodní spolupráce v lid-
ských zdrojích a zamìstnanosti

Priority a oblasti podpory OP Lidské zdroje a zamìst-

nanost

Priorita 1 – Adaptabilita
Oblasti podpory:

1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkuren-
ceschopnosti podnikù

1.2 Podpora rozvoje systému dalšího profesního
vzdìlávání

Priorita 2 – Aktivní politiky trhu práce
Oblasti podpory:
2.1 Posílení aktivních politik zamìstnanosti
2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality

služeb zamìstnanosti a jejich rozvoj

Priorita 3 – Sociální integrace a rovné pøíležitosti
Oblasti podpory:
3.1 Podpora sociální integrace
3.2 Integrace sociálnì vylouèených skupin na trh

práce
3.3 Rovné pøíležitosti žen a mužù na trhu práce a sla-

dìní pracovního a rodinného života

Priorita 4 – Veøejná správa a veøejné služby
Priorita 5 – Mezinárodní spolupráce
Priorita 6 – Technická pomoc

1.1.7 Integrovaný operaèní program

Integrovaný operaèní program je komplementární
k pøipravovaným operaèním a regionálním operaè-
ním programùm. Za tímto úèelem definuje interven-
ce v navzájem souvisejících oblastech rozvoje cestov-
ního ruchu, kultury, informaèní spoleènosti, péèe
o zdraví, bydlení a veøejné správy. Vytváøí synergický
a sjednocující pøístup tìchto intervencí pro plošné
a národnì homogenní posílení konkurenceschop-
nosti a kvality žití ve venkovských a mìstských regio-
nech napøíè ÈR.

Integrovaný operaèní program je spolufinanco-
ván z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Globální cíl Integrovaného operaèního programu

Globálním cílem Integrovaného operaèního progra-
mu je zlepšování atraktivity Èeské republiky pro ži-
vot a práci obyvatel a investice, podpora hospodáø-
ského rùstu a socio-kulturní soudržnosti obyvatel-
stva prostøednictvím zvýšení kvality, kapacity a do-
stupnosti systému zdravotní péèe, správní a infor-
maèní infrastruktury, posílení sociální soudržnosti, �
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� efektivního využívání nadregionálního potenciálu
v oblasti kulturního dìdictví, cestovního ruchu a øe-
šením specifických plošných problémù (panelová
sídlištì).

Specifické cíle Integrovaného operaèního programu

• Zvyšování kvality, dostupnosti, efektivnosti a ka-
pacity veøejné správy a veøejných služeb vèetnì
podpory prevence rizik

• Zpøístupnìní moderních informaèních technolo-
gií všem pøi soustøedìní se na investice do infra-
struktury veøejných informaèních služeb

• Aktivizace cestovního ruchu k posílení udržitel-
né konkurenceschopnosti a hospodáøského rùs-
tu v nadregionálním rozmìru

• Obnova a efektivní využití kulturního potenciálu
Èeské republiky pro podporu ekonomického
a sociálního rùstu a zvýšení atraktivity území

• Investice do bydlení a do posílení sociální sou-
držnosti obyvatelstva žijícího v oblastech panelo-
vých sídlišť

• Dynamizace lidského potenciálu s oporou v udr-
žení a zlepšení zdraví obyvatel zvýšením kvality
a efektivity systémových opatøení v oblasti zdra-
votní péèe

Priority a oblasti podpory Integrovaného operaèního

programu

Priorita 1 – Modernizace veøejné správy
Oblasti podpory:
Infrastruktura pro posilování institucionální kapacity
Infrastruktura pro zvýšení bezpeènosti obyvatel, pre-
venci a øešení rizik
Datová a informaèní základna pro øízení, monitoring
a hodnocení rozvoje území

Priorita 2 – Rozvoj informaèní spoleènosti
Oblast podpory:
Infrastruktura a služby informaèní spoleènosti

Priorita 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblasti podpory:
Organizace a øízení cestovního ruchu na národní
a nadregionální úrovni

Podpora budování destinací cestovního ruchu národ-
ního a nadregionálního významu
Rozvoj produktù a marketingová podpora cestovního
ruchu na národní a nadregionální úrovni

Priorita 4 – Aktivizace kulturních rozvojových zdrojù
Oblasti podpory:
Obnova a ekonomizace využití kulturního dìdictví
Infrastruktura pro ekonomizaci kulturních produktù

Priorita 5 – Revitalizace panelových sídlišť
Oblasti podpory:
Regenerace panelových bytových domù
Komplexní revitalizace prostøedí panelových sídlišť

Priorita 6 – Rozvoj systémù pro zajištìní zdraví a kva-
lity života obyvatel
Oblasti podpory:
Infrastruktura zdravotnictví – modernizace pøístrojo-
vého vybavení a zvýšení úrovnì technického zázemí
zdravotnických zaøízení
Komplexní péèe – systémová opatøení pro prevenci
zdravotních rizik a rozvoj zdravotnì-sociální péèe
o osoby znevýhodnìné jejich zdravotním stavem
nebo vìkem
Øízení kvality a nákladovosti systému zdravotní péèe
Infrastruktura pro podporu sociální integrace

Priorita 7 – Technická pomoc

1.2 Regionální operaèní programy

Regionální operaèní programy navazují na systém
sektorových programù a své podpory smìøují k øeše-
ní problémù vázaných na konkrétní region ÈR. Pod-
porují tak využití potenciálu daného území a pøispí-
vají k jeho vyváženému rozvoji.

Pro programové období 2007–13 se pøipravuje 7
regionálních OP – pro každý region soudržnosti ÈR.
Prostøednictvím tìchto 7 ROP, 7 SOP a OP Technická
pomoc je v ÈR realizován cíl Konvergence politiky
soudržnosti EU. Øídicím orgánem odpovìdným za
øádnou realizaci Regionálního operaèního programu
je Regionální rada pøíslušného regionu soudržnosti.
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Globální cíl Regionálních operaèních programù

Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionù
ÈR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivi-
ty pro investice a posílení kvality života obyvatel, pøi
respektování vyváženého a udržitelného rozvoje re-
gionù vycházejícího z využití jejich potenciálu.

Zamìøení podpor Regionálních operaèních programù

(Specifické cíle ROP)

• modernizace technické infrastruktury zvyšující
pøitažlivost regionu pro investice pøi zohledòová-
ní ochrany životního prostøedí

• zvýšení prosperity regionu vytváøením prostøedí
pro rozvoj malých a støedních podnikù vèetnì
prostøedí pro inovace a vytváøení nových pracov-
ních pøíležitostí

• zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodáøské
prosperitì regionu a na vytváøení pracovních pøí-
ležitostí

• modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele
ve mìstech a na venkovì, související s rozvojem
hmotného prostøedí, lidských zdrojù, kultury
a volnoèasových aktivit, pøispívajících ke zvýšení
atraktivity tìchto území pro hospodáøský rozvoj

1.2.1 ROP NUTS II Jihovýchod

Regionální operaèní program pro NUTS II Jihový-
chod je jedním ze sedmi regionálních nástupcù jed-
noho spoleèného národního programu, a to Spoleè-
ného regionálního programu pro období 2004–2006
(SROP).

Operaèní program pro NUTS II Jihovýchod je
spolufinancován z Evropského fondu regionálního
rozvoje. Celková alokace na program pøedstavuje
518,5 mil. EUR (15,12 % z celkové alokace pro všech-
ny ROPy).

Globální cíl ROP NUTS II Jihovýchod

Globálním cílem ROP NUTS II Jihovýchod je „Rùst
konkurenceschopnosti a prosperity regionu pøi zvy-
šování kvality života obyvatel“. Zámìrem tohoto roz-
vojovì koncipovaného cíle je dosažení ekonomické,
sociální a kulturní úrovnì regionu srovnatelné s vy-
spìlými regiony Evropy.

Specifické cíle ROP NUTS II Jihovýchod

• Zkvalitnit dopravní infrastrukturu a obslužnost
území pøi respektování ochrany životního pros-
tøedí

• Zvýšit úèast cestovního ruchu na hospodáøské
prosperitì regionu

• Zkvalitnit podmínky pro život obyvatel ve mìs-
tech a na venkovì

Priority a oblasti podpory ROP NUTS II Jihovýchod

Priorita 1 – Rozvoj dopravy
Oblasti podpory:
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veøejné dopravy
1.3 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

Priorita 2 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Priorita 3 – Rozvoj mìst a venkovského prostoru
Oblasti podpory:
3.1 Rozvoj a regenerace statutárních mìst
3.2 Rozvoj a stabilizace ostatních sídel

Priorita 4 – Technická pomoc
Oblasti podpory:
4.1 Aktivity spojené s øízením ROP
4.2 Ostatní aktivity technické pomoci ROP
4.3 Podpora absorpèní kapacity

1.2.2 ROP NUTS II Jihozápad

Regionální operaèní program NUTS II Jihozápad
(ROP NUTS II JZ) je jedním z regionálních operaè-
ních programù, které budou realizovány pro Cíl 1 –
Konvergence dle naøízení ES o Evropském fondu re-
gionálního rozvoje (ERDF).

ROP NUTS II JZ je koncipován jako program kon-
centrovaných intervencí regionálního rozmìru. Pøed-
mìtem ROP NUTS II JZ je soubor intervencí zamìøe-
ných na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity
regionu v zájmu dlouhodobì udržitelného zvyšování
kvality života obyvatel. ROP NUTS II JZ je vzhledem
k vyšší tematické prùøezovosti komplementární �
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� k øadì pøipravovaných tematických operaèních prog-
ramù. Za tímto úèelem definuje intervence v navzá-
jem souvisejících oblastech týkajících se dostupnosti
center, urbánního rozvoje mìst a obcí, rozvoje škol-
ství, dostupnosti sociálních služeb, zdravotnické
péèe a rozvoje cestovního ruchu a kultury. ROP
NUTS II JZ vytváøí synergický a sjednocující pøístup
k realizaci tìchto intervencí pro posílení konkuren-
ceschopnosti a zlepšení kvality života ve venkov-
ských a mìstských oblastech regionu NUTS II Jihozá-
pad, který se skládá ze dvou samosprávných celkù –
Jihoèeského a Plzeòského kraje.

Regionální operaèní program NUTS II Jihozápad
bude financován Evropským fondem pro regionální
rozvoj. Celková alokace na program èiní 456,1 mil.
EUR (13,30 % z celkové alokace pro všechny ROPy).

Globální cíl ROP NUTS II Jihozápad

Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu
v zájmu dlouhodobì udržitelného zvyšování kvality
života obyvatel.

Specifické cíle ROP NUTS II Jihozápad

• Zlepšit dostupnost center osídlení z dalších obcí
a mìst regionu, z center mimo region a také zlep-
šit vazby uvnitø regionu

• Stabilizovat venkovské oblasti vyváženým rozvo-
jem sídleních funkcí mìst a obcí

• Zlepšit využití primárního potenciálu území
a posílit ekonomický význam cestovního ruchu

• Zajistit efektivní èerpání prostøedkù ROP a pod-
poøit absorpèní schopnost regionu

Priority a oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad

Priorita 1 – Dostupnost center
Oblasti podpory:
1.1 Silnice II. a III. tøídy
1.2 Dopravní obslužnost
1.3 Regionální letištì
1.4 Místní komunikace

Priorita 2 – Stabilizace a rozvoj mìst a obcí
Oblasti podpory:
2.1 Revitalizace èástí mìst a obcí

2.2 Rozvoj infrastruktury a programù základního,
støedního a vyššího odborného školství

2.3 Rozvoj infrastruktury a programù pro sociální in-
tegraci

2.4 Rozvoj zdravotnické péèe

Priorita 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblasti podpory:
3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dìdic-

tví v rozvoji cestovního ruchu

Priorita 4 – Technická pomoc
Oblasti podpory:
4.1 Podpora øídicích, implementaèních a kontrolních

úkolù øídicího orgánu
4.2 Podpora zvyšování absorpèní kapacity regionu

1.2.3 ROP NUTS II Moravskoslezsko

Regionální operaèní program regionu NUTS II Mo-
ravskoslezsko je zpracován pro období 2007–13, ve
kterém bude tento region patøit do cíle Konvergence,
který je urèen pro podporu urychlení konvergence
nejménì rozvinutých èlenských státù a regionù tím,
že zlepší podmínky pro rùst a zamìstnanost pros-
tøednictvím investic do fyzického a lidského kapitálu,
rozvoje inovací a znalostní spoleènosti, zlepšení
schopnosti pøizpùsobovat se hospodáøským a sociál-
ním zmìnám, ochrany a zlepšování životního pros-
tøedí i výkonné správy.

Regionální operaèní program NUTS II Moravsko-
slezsko bude financován Evropským fondem pro re-
gionální rozvoj. Celková alokace na program pøedsta-
vuje 527,1 mil. EUR (15,37 % z celkové alokace pro
všechny ROPy).

Globální cíl ROP NUTS II Moravskoslezsko

Urychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho konkurences-
chopnost efektivnìjším využitím jeho potenciálu. To-
hoto cíle bude dosaženo zejména zvyšováním kvality
života obyvatel a atraktivity regionu pro investory
a návštìvníky, zlepšováním podmínek pro práci i vol-
ný èas, zejména modernizací dopravní a technické
infrastruktury a rozvojem dalších atributù spokoje-
nosti obyvatel a návštìvníkù regionu. Konkurences-
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chopnost regionu Moravskoslezsko bude posilována
vytváøením pøíhodných podmínek pro podnikání
a aktivním marketingem Moravskoslezského kraje.

Specifické cíle ROP NUTS II Moravskoslezsko

• Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastruktu-
ru krizového øízení a dopravní dostupnost v regi-
onu pøi souèasném respektování ochrany život-
ního prostøedí

• Zvýšit prosperitu regionu zlepšením veøejných
služeb, vytváøením pøíhodných podmínek pro
podnikání, podporou a rozvojem cestovního ru-
chu a marketingovými aktivitami Moravskoslez-
ského kraje a podnítit tak vytváøení nových pra-
covních míst, jež pøispìjí ke snížení nezamìstna-
nosti

• Všestrannì zkvalitnit prostøedí mìst v souladu
s potøebami znalostní ekonomiky a udržitelného
rozvoje

• Podpoøit komplexní rozvoj venkova a zachovat
základní funkce venkovského prostoru regionu
Moravskoslezsko pro obyvatele, návštìvníky i in-
vestory

• Vytvoøit podmínky pro úspìšnou realizaci ROP
budováním potøebných administrativních kapa-
cit a stimulací tvorby projektù v rámci všech sku-
pin potenciálních žadatelù

Priority a oblasti podpory ROP NUTS II Moravskoslez-

sko

Priorita 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost
Oblasti podpory:
1.1 Rozvoj regionální silnièní dopravní infrastruktury
1.2 Rozšíøení funkce a kapacity mezinárodního letiš-

tì Ostrava a zlepšení jeho dopravního spojení
s centrem regionu

1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti
1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systé-

mu a krizového øízení

Priorita 2 – Podpora prosperity regionu
Oblasti podpory:
2.1 Infrastruktura veøejných služeb
2.2 Regionální podpora podnikání
2.3 Rozvoj cestovního ruchu

2.4 Podpora využívání brownfields
2.5 Marketing regionu

Priorita 3 – Rozvoj mìst
Oblast podpory:
3.1 Rozvoj a regenerace mìst

Priorita 4 – Rozvoj venkova
Oblast podpory:
4.1 Rozvoj venkova

Priorita 5 – Technická pomoc
Oblasti podpory:
5.1 Implementace operaèního programu
5.2 Podpora absorpèní kapacity

1.2.4 ROP NUTS II Severovýchod

Regionální operaèní program regionu NUTS II Seve-
rovýchod je jednou z èástí celé soustavy programova-
cích dokumentù pøipravovaných Èeskou republikou
a jejími regiony s cílem pøedložit Evropské komisi ná-
stroje, prostøednictvím kterých bude možné naplòo-
vat cíle Evropské unie a její politiky hospodáøské a so-
ciální soudržnosti. Pro region NUTS II Severovýchod
a jeho operaèní program je relevantní Cíl 1 – Konver-
gence.

Obsahové zamìøení ROP je formulováno s ohle-
dem na tematické zamìøení ostatních operaèních
programù a uplatòování principu subsidiarity a
z toho odvozovaných kompetenèních pøedpokladù
a dispozic, které souvisejí s rozvojem území.

Regionální operaèní program NUTS II Severový-
chod bude financován Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj. Celková alokace na program èiní 483,2
mil. EUR (14,09 % z celkové alokace pro všechny
ROPy).

Globální cíl ROP NUTS II Severovýchod

Zvýšení kvality fyzického prostøedí regionu, což po-
vede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice,
podnikání a život obyvatel. Prostøednictvím zvýšení
atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci
k prùmìrné úrovni socioekonomického rozvoje EU. �
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� Specifické cíle ROP NUTS II Severovýchod

• Zvýšení dostupnosti regionu a efektivnosti do-
pravy pøi respektování ochrany životního pros-
tøedí

• Zlepšení životního prostøedí a veøejných služeb
pro obyvatelstvo s dùrazem na snižování regio-
nálních disparit

• Zvýšení efektivnosti využití pøírodního a kultur-
ního potenciálu regionu

• Zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti
místních firem

Priority a oblasti podpory ROP NUTS II Severovýchod

Priorita 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblasti podpory:
1.1 Rozvoj regionální silnièní dopravní infrastruktury
1.2 Podpora projektù zlepšujících dopravní obsluž-

nost území
1.3 Rozvoj regionálních letišť

Priorita 2 – Rozvoj mìstských a venkovských oblastí
Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj mìstských sídel
2.2 Rozvoj venkovských oblastí

Priorita 3 – Cestovní ruch
Oblasti podpory:
3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných

aktivit v oblasti cestovního ruchu
3.2 Marketingové a koordinaèní aktivity v oblasti

cestovního ruchu

Priorita 4 – Rozvoj podnikatelského prostøedí
Oblasti podpory:
4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
4.2 Podpora rozvoje spolupráce se støedními školami

a uèilišti, dalšími regionálními vzdìlávacími in-
stitucemi a úøady práce

Priorita 5 – Technická pomoc
Oblasti podpory:
5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a øízením

ROP
5.2 Podpora absorpèní kapacity regionu NUTS II Se-

verovýchod

1.2.5 ROP NUTS II Severozápad

Regionální operaèní program pro region soudržnosti
NUTS II Severozápad pøedstavuje hlavní programový
dokument urèující priority regionu pro èerpání struk-
turálních fondù v programovém období 2007–2013.
Region soudržnosti Severozápad je tvoøený Karlovar-
ským a Ústeckým krajem.

Regionální operaèní program NUTS II Severozá-
pad bude financován Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj. Celková alokace na program pøedstavu-
je 549,0 mil. EUR (16,01 % z celkové alokace pro
všechny ROPy).

Globální cíl ROP NUTS II Severozápad

Zvýšení kvality fyzického prostøedí a pøemìna eko-
nomických a sociálních struktur regionu jako pøed-
poklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice,
podnikání a život obyvatel. Prostøednictvím zvýšení
atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci
k prùmìrné úrovni socioekonomického rozvoje EU.

Specifické cíle ROP NUTS II Severozápad

• Moderní a atraktivní mìsta pøedstavující hlavní
hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu

• Venkovské oblasti využívající místní i regionální
potenciál pro zajištìní plnohodnotného života
svých obyvatel

• Dostupný region umožòující efektivní mobilitu
svých obyvatel

Priority a oblasti podpory ROP NUTS II Severozápad

Priorita 1 – Regenerace a rozvoj mìst
Oblasti podpory:
1.1 Revitalizace a regenerace mìstských aglomerací
1.2 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojù

Priorita 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblasti podpory:
2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj a informo-

vanost a osvìta veøejnosti
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Priorita 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblasti podpory:
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3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního
a nadregionálního významu

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Priorita 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblasti podpory:
4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ces-

tovního ruchu
4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a traso-

vacích zaøízení
4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktù

cestovního ruchu

Priorita 5 – Technická asistence
Oblasti podpory:
5.1 Podpora hlavních øídicích a implementaèních

úkolù, které plní øídicí orgán a zprostøedkující
subjekty

5.2 Podpora rozvoje a absorpèní kapacity (v podobì
služby) zajišťující úèinné a udržitelné investice
na základì vhodných integrovaných strategií
a rozvojové praxe

5.3 Informace a publicita

1.2.6 ROP NUTS II Støední Èechy

Na rozdíl od sektorových programù, které akcentují
oborový pøístup øešení problémù, je v ROP uplatnìn
integrovaný pøístup k územnímu rozvoji, tzn. podpo-
ra komplexního rozvoje území nebo jeho obnovy. Ve
strategii ROP je také zdùraznìna urbánní dimenze,
pøièemž podpora sítì malých a støedních mìst jako
pólù rùstu venkovských oblastí sleduje požadavek
harmonického a vyváženého rozvoje území. V nepo-
slední øadì posilují ROP uplatòování principu subsi-
diarity, neboť se zamìøují zejména na øešení problé-
mù, kterým èelí místní/regionální úroveò.

Regionální operaèní program NUTS II Støední Èe-
chy bude financován Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj. Celková alokace na program èiní 411,5
mil. EUR (12,00 % z celkové alokace pro všechny
ROPy).

Globální cíl ROP NUTS II Støední Èechy

Globálním cílem regionu Støední Èechy k roku 2013
je zvýšení HDP na obyvatele na úroveò minimálnì

75 % prùmìru EU-25 a zajištìní vysoké kvality života
obyvatel regionu prostøednictvím zlepšení životního
prostøedí a dopravní situace v širší suburbánní zónì
Prahy a zlepšení kvality života v okrajových územích
regionu prostøednictvím rozvoje malých a støedních
mìst jako pøirozených pólù ekonomického rùstu re-
gionu.

Specifické cíle ROP NUTS II Støední Èechy

• Zajištìní vysoké a udržitelné mobility obyvatel
pøi souèasném snižování negativních dopadù do-
pravy na životní prostøedí

• Zvýšení návštìvnosti a místních pøíjmù z cestov-
ního ruchu

• Zlepšení kvality sociální infrastruktury a dostup-
nosti poskytovaných sociálních služeb

• Zvýšení kvality prostøedí v urbanizovaných úze-
mích a posílení role mìstských center jako pøiro-
zených pólù rùstu v regionu

Priority a oblasti podpory ROP NUTS II Støední Èechy

Priorita 1 – Doprava
Oblasti podpory:
1.1 Regionální dopravní infrastruktura
1.2 Udržitelné formy veøejné dopravy

Priorita 2 – Cestovní ruch
Oblasti podpory:
2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního

ruchu
2.2 Veøejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.3 Propagace a øízení turistických destinací Støedo-

èeského kraje

Priorita 3 – Integrovaný rozvoj území
Oblasti podpory:
3.1 Infrastruktura pro oblast vzdìlávání ve mìstech

a na venkovì
3.2 Infrastruktura pro oblast sociálních služeb

a zdravotnictví ve mìstech a na venkovì
3.3 Rozvoj a regenerace mìst �
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� Priorita 4 – Technická pomoc
Oblasti podpory:
4.1 Øízení, kontrola, monitorování a hodnocení

programu
4.2 Informovanost a publicita programu
4.3 Absorpèní kapacita regionálních aktérù

1.2.7 ROP NUTS II Støední Morava

ROP je zamìøen pøedevším na øešení problémù, které
je efektivní øešit prostøednictvím regionálních inter-
vencí (rozvojové problémy v oblasti cestovního ru-
chu), nebo se jedná o problémy, jejichž øešení je vy-
mezeno kompetencemi krajských samospráv (ne-
uspokojivý stav silnic 2. a 3. tøídy). Z tohoto hlediska
se jedná o parciální program, který doplòuje celou
škálu evropských, národních a pøípadnì i krajských
podpùrných programù. Pøi vymezování oblasti pod-
pory pro ROP bylo klíèové rozhodnutí o definování
rozhraní mezi tímto typem programù a ostatními
programy strukturálních fondù (SOP, IOP).

Regionální operaèní program NUTS II Støední
Morava bude financován Evropským fondem pro re-
gionální rozvoj. Celková alokace na program dosahu-
je 483,9 mil. EUR (14,11 % z celkové alokace pro
všechny ROPy).

Globální cíl ROP NUTS II Støední Morava

Globálním cílem rozvoje regionu Støední Moravy je
podstatné zvýšení konkurenceschopnosti jeho eko-
nomiky, trvalé zlepšování životní úrovnì jeho obyva-
telstva a zvyšování prosperity. ROP pøispìje jednak
k výraznému zrychlení ekonomického rozvoje met-
ropolitních oblastí tvoøících rozvojové póly regionu,
jednak ke stabilizaci venkovského prostoru, a to zej-
ména prostøednictvím posílení rozvoje vnitøního po-
tenciálu regionu a posílení vazeb mezi centry zamìst-
nanosti a jejich venkovským zázemím.

Specifické cíle ROP NUTS II Støední Morava

• Zlepšení dostupnosti a vzájemného propojení
mìstských center a jejich zázemí a posílení role
veøejné dopravy s cílem snížit riziko dopravních
kongescí v mìstských centrech a umožnit obyva-
telùm v zázemí mìst dojížïku do hospodáøských
center

• Zvýšení atraktivity mìst s cílem posílit dynamiku
ekonomického rozvoje regionu a podpora ven-
kovského zázemí s cílem zvýšení kvality života,
souèástí tohoto cíle je i posílení sektoru malých
firem jako stabilizátoru místní ekonomiky

• Zvýšení atraktivity regionu v oblasti cestovního
ruchu, který mùže být s ohledem na historické,
kulturní a pøírodní atraktivity regionu význam-
ným zdrojem pøíjmù a mùže napomoci revitali-
zaci mìst a obcí

Priority a oblasti podpory ROP NUTS II Støední

Morava

Priorita 1 – Doprava
Oblasti podpory:
1.1 Regionální silnice
1.2 Veøejná doprava
1.3 Bezmotorová doprava

Priorita 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblasti podpory:
2.1 Integrovaná obnova a rozvoj mìst
2.2 Regenerace a revitalizace
2.3 Podpora podnikání
2.4 Absorpèní kapacita

Priorita 3 – Cestovní ruch
Oblasti podpory:
3.1 Integrovaný cestovní ruch
3.2 Infrastruktura cestovního ruchu
3.3 Služby cestovního ruchu
3.4 Propagace a øízení

Priorita 4 – Technická pomoc
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2. Cíl „Regionální konkurenceschopnost
a zamìstnanost“

2.1 OP Praha Konkurenceschopnost

Hlavní mìsto Praha se øadí mezi nejvyspìlejší re-
giony Evropské unie, proto – na rozdíl od ostatních
regionù Èeské republiky – nemùže èerpat podporu
v rámci cíle „Konvergence“. Na základì doporuèení
Evropské komise a v souladu s následujícími návrhy
naøízení se zamìøila na podporu v rámci cíle EU „Re-
gionální konkurenceschopnost a zamìstnanost“.
V období 2007–2013 zahrnuje podpora celé území hl.
m. Prahy.

Operaèní program Praha Konkurenceschopnost
bude èerpat finanèní podporu z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF).

Globální cíl OP Praha Konkurenceschopnost

Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti
Prahy jako dynamické metropole èlenské zemì EU
prostøednictvím odstranìní rozvojových bariér a sla-
bin regionu, zkvalitnìním mìstského prostøedí, zlep-
šením dostupnosti dopravních a telekomunikaèních
služeb a rozvinutím inovaèního potenciálu mìsta.

Specifické cíle OP Praha Konkurenceschopnost

• Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomuni-
kaèních služeb a zkvalitnìní životního prostøedí

• Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem
a efektivním využitím jejího inovaèního poten-
ciálu

Priority a oblasti podpory OP Praha Konkurences-

chopnost

Prioritní osa 1 – Dostupnost a prostøedí

Oblasti podpory:
1.1 Podpora ekologicky pøíznivé povrchové veøejné

dopravy
1.2 Zlepšení dostupnosti sítí TEN-T, zkvalitnìní dù-

ležitých dopravních vazeb
1.3 Rozvoj a dostupnost ICT služeb
1.4 Revitalizace opuštìných, znehodnocených nebo

sociálnì problémových území a ploch
1.5 Prevence a øešení pøírodních nebo technologic-

kých rizik
1.6 Úsporné a udržitelné využívání energií a pøírod-

ních zdrojù

Prioritní osa 2 – Inovace a podnikání
Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj inovaèního prostøedí a partnerství mezi

základnou výzkumu a vývoje a praxí
2.2 Podpora pøíznivého podnikatelského prostøedí

Prioritní osa 3 – Technická pomoc

2.2 OP Praha Adaptabilita

Operaèní program Praha Adaptabilita (OP PA) je jed-
ním ze tøí programù pro realizaci podpory z Evrop-
ského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských
zdrojù v Èeské republice na období 2007–2013. Ten-
to program je realizován na území hlavního mìsta
Prahy. Øídicím orgánem OP PA je Regionální rada re-
gionu soudržnosti Praha.

Globální cíl OP Praha Adaptabilita

Globálním cílem operaèního programu Praha Adap-
tabilita je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posí-
lením adaptability a výkonnosti lidských zdrojù
a zlepšením pøístupu k zamìstnání pro všechny. Na-
plnìní globálního cíle v èasovém horizontu progra-
mu (do roku 2013) pøispìje k posílení udržitelného
socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení vý-
znamu Prahy ve støedoevropském prostotu v porov-
nání s ostatními metropolemi èlenských státù.

Tabulka č. 2 »

Operační program mil. EUR %

OP Praha Adaptabilita 121,6 29

OP Praha Konkurenceschopnost 297,7 71

Celkem 419,3 100

�
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� Specifické cíle OP Praha Adaptabilita

• Zvýšení profesní mobility a adaptability pracov-
níkù a zamìstnavatelù smìøující ke zvýšení kva-
lity a produktivity práce

• Zlepšení dostupnosti zamìstnání pro znevýhod-
nìné osoby a zvýšení jejich úèasti na trhu práce

• Zvýšení kvality vzdìlávání a odborné pøípravy
lidí, které odpovídají požadavkùm trhu práce

Priority a oblasti intervence OP Praha Adaptabilita

Priorita 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Oblasti intervence:
1.1 Rozvoj a realizace dalšího vzdìlávání
1.2 Spolupráce podnikù a pracovišť vìdy a výzkumu
1.3 Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské

prostøedí
1.4 Inovace organizace práce
1.5 Efektivní veøejná správa mìsta

Priorita 2 – Podpora vstupu na trh práce
Oblasti intervence:
2.1 Zaèleòování znevýhodnìných osob
2.2 Zvýšení dostupnosti zamìstnání pro uchazeèe

a zájemce o zamìstnání, osoby ohrožené ztrátou
zamìstnání a neèinné osoby

2.3 Rozvoj organizací podporujících zaèleòování
znevýhodnìných osob

2.4 Spolupráce se zamìstnavateli
2.5 Podpora rozvoje sociální ekonomiky
2.6 Globální grant

Priorita 3 – Modernizace poèáteèního vzdìlávání
Oblasti intervence:
3.1 Zkvalitòování vzdìlávání na støedních školách

a vyšších odborných školách
3.2 Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù a od-

borných pracovníkù ve školství
3.3 Rozvoj a zkvalitnìní studijních programù na vy-

sokých školách
3.4 Podpora žákù a studentù se specifickými vzdìlá-

vacími potøebami

Priorita 4 – Technická pomoc

3. Cíl „Evropská územní spolupráce“

3.1 INTERACT II

Podrobnìjší informace k programu nebyly k datu
uzávìrky èasopisu dostupné.

3.2 ESPON II

Výzkum v oblasti územního plánování a regionální-
ho rozvoje bude nadále podporován v rámci nadná-
rodního programu ESPON II (Monitorovací síť pro ev-
ropské územní plánování).

Zamìøení výzkumného programu ESPON II

Vzhledem k tomu, že jedním z cílù obsažených v Ev-
ropské ústavì je územní soudržnost, která vyžaduje
další znalosti založené na výzkumu a konkrétní for-
mulace pro její uskuteèòování, bude program ESPON
II zamìøen na prùbìžné získávání a aktualizování in-
formací o územním rozvoji tak, aby mohla být for-
mulována doporuèení založená na znalostech a vzta-
hující se k rozhodnutím, jež jsou pøijímána na politic-
ké úrovni. Program ESPON bude mít v budoucnu více
strategický charakter. Konkrétní vymezení priorit
bude definováno v Operaèním programu.

Sídlo Øídícího a Platebního orgánu programu
ESPON II, stejnì jako Koordinaèní jednotky progra-
mu zùstane i v programovém období 2007–20013
v Lucembursku.

Tabulka č. 3 »

Operační program mil. EUR %

OP Přeshraniční spolupráce 345,6 90

OP Nadnárodní spolupráce 38,4 10

OP Meziregionální spolupráce - -

Celkem 384,0 100

Pozn.: V návaznosti na uzavření jednání o Meziinstitucionální dohodě
bude pravděpodobně navýšena alokace na Nadnárodní spolupráci.
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Pøíprava programových dokumentù a zahájení prog-

ramu ESPON II

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru této spolu-
práce bude zpracován pouze jeden Operaèní prog-
ram pro nadnárodní spolupráci. Tento Operaèní
program bude spoleèný pro všechny participující stá-
ty, kterými budou všechny státy rozšíøené Evropské
unie.

Øídící orgán informoval, že zámìrem je zahájit
program ESPON II dne 1. 1. 2007. Z tohoto dùvodu
musí být programové dokumenty poskytnuty Evrop-
ské komisi do záøí 2006. Bylo rozhodnuto, že Koordi-
naèní jednotka vypracuje první návrh programových
dokumentù a Monitorovací výbor se bude podílet na
jejich pøípravì.

Možnost zapojení odborné veøejnosti do procesu pøí-

pravy nového operaèního programu

Na internetových stránkách www.espon.eu byl zve-
øejnìn návrh nového operaèního programu a byla
zde také zøízena internetová diskuze umožòující za-
pojení zainteresovaných subjektù do procesu pøípra-
vy nového Operaèního programu.

3.3 OP Meziregionální spolupráce

Operaèní program meziregionální spolupráce jako
pokraèování iniciativy ES INTERREG IIIC bude v ob-
mìnìné podobì zachován i v programovém období
2007–2013.

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru této spo-
lupráce bude zpracován pouze jeden Operaèní prog-
ram pro meziregionální spolupráci. Tento Operaèní
program bude spoleèný pro všechny èlenské státy.

Evropská regionální politika se bude od roku
2007 zamìøovat na inovaci a znalostní ekonomiku
(Lisabonské cíle) a zároveò na životní prostøedí
a ochranu pøed riziky (Gothenburské cíle). Meziregi-
onální spolupráce by se mìla zamìøit na tyto dvì
priority a témata spolupráce by mìla být od tìchto
dvou priorit odvozena. Konkrétní vymezení spolu-
práce bude definováno v Operaèním programu.

Øídící orgán vèetnì Certifikaèního orgánu a Spo-
leèného technického sekretariátu bude také spoleèný
pro všechny zúèastnìné èlenské státy.

3.4 OP Nadnárodní spolupráce

Pro nadcházející období bylo rozhodnuto o novém
uspoøádání zón v prostoru CADSES, jehož byla Èeská
republika doposud èlenem v rámci iniciativy pro nad-
národní spolupráci – INTERREG IIIB CADSES. Tento
prostor byl rozdìlen na dvì oblasti – severní a jižní.
Pøi rozdìlování byly vzaty v úvahu dosavadní zkuše-
nosti a existující partnerství iniciativy INTERREG IIIB
CADSES. Pro každý vymezený prostor nadnárodní
spolupráce bude zpracován samostatný Operaèní
program.

Zóna SEVER – Støedovýchodní Evropa

Rakousko, Polsko, Nìmecko, Maïarsko, Slovinsko,
Èeská republika, Slovensko a Itálie, z neèlenských
zemí Ukrajina

Zóna JIH – Podunají a Balkán

Itálie, Rakousko, Maïarsko, Slovensko, Slovinsko
a Øecko, z neèlenských zemí Rumunsko, Bulharsko,
Moldavsko, Chorvatsko, Srbsko, Èerná Hora, Bosna
a Hercegovina, Albánie, Makedonie

Návrh priorit v novém programovém období

Evropská regionální politika se bude od roku 2007 za-
mìøovat na inovaci a znalostní ekonomiku (Lisabon-
ské cíle) a zároveò na životní prostøedí a ochranu
pøed riziky (Gothenburské cíle). Nadnárodní spolu-
práce by se mìla zamìøit na tyto dvì priority a témata
spolupráce by mìla být od tìchto dvou priorit odvo-
zena. Konkrétní vymezení cílù a priorit bude defino-
váno v Operaèním programu.

Pøíprava programových dokumentù a zahájení prog-

ramu

Èlenskými státy byla vytvoøena skupina „Task For-
ce“, která se zabývá pøípravou nového Operaèního
programu. Speciální skupina expertù, tzv. „Drafting
Team“ pod vedením skupiny Task Force pøipravuje
nové programové dokumenty. Èeská republika,
v rámci nové zóny SEVER – Støedovýchodní Evropa,
má zastoupení ve skupinì Task Force a zároveò pøi-
spívá ke tvorbì programu pro nové období jako èlen
Drafting Teamu. Cílem je zúroèit dosavadní zkuše- �
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� nosti a zamìøit nový program na palèivá témata dané
oblasti, která budou specifikována pomocí daných
priorit. Nový program by mìl být pøedložen Evropské
komisi na konci roku 2006.

KLÍÈOVÁ SLOVA

Èeská republika, Evropská unie, konkurenceschopnost, konvergence, strukturální fondy, Fond soudržnosti,

operaèní programy

JEL KLASIFIKACE

F02, F36, H52, H54, L53, O31, O38 �
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� prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., Ing. Patrik Sieber, Ph.D. » Katedra podnikové ekonomiky,
Vysoká škola ekonomická v Praze

*
Spolupráce veøejné a soukromé sféry je èím dál pøi-
tažlivìjším tématem pro diskusi praktikù, akademi-
kù, politikù, ale i široké laické veøejnosti. V tuto chvíli
jsou vedeny rovnìž rozsáhlé diskuse v rámci EU (viz
http://www.eu-ppp.org/). Vzniká hned na poèátku
logická otázka, proè tomu tak je, èím jsou tyto projek-
ty tak zajímavé a proè vyvolávají tak rozsáhlou disku-
si? Je tomu tak proto, že do jejich vzniku, rozhodová-
ní a realizace jsou zapojeny subjekty s rozdílnou mo-
tivací a preferencí; ne vždy jsou tyto projekty úspìšné
a právì ty jsou pak pøedmìtem rozsáhlých diskusí,
neboť podstata odlišnosti cílového chování zùstává
èasto v pozadí, i když právì ona pomáhá osvìtlit cho-
vání zúèastnìných partnerù. Protože projekty, na
nichž se podílí jak veøejný, tak privátní sektor, jsou
v Èeské republice svým zpùsobem nové, klade si ten-
to pøíspìvek za cíl pøispìt nejen k objasnìní složité
struktury vztahù a vazeb mající odraz v odlišné ter-
minologii, ale i v odlišné metodologii hodnocení
tìchto projektù. Autoøi vìøí, že pøispìjí do diskuse
k tomuto vysoce aktuálnímu tématu.

1. Pojem Public Private Partnership (PPP)

Pokud se PPP (Public Private Partnership) snažíme
pøesnì vymezit, narazíme hned na poèátku na prob-
lém, neboť v souèasné dobì neexistuje jediná celo-
svìtovì uznávaná definice. Výklad tohoto pojmu se
liší jednak podle státu, jednak podle místních zkuše-
ností. Pod tento pojem lze zahrnout øadu aktivit.
Obecnì lze za takovýto projekt oznaèit jakoukoliv ak-

tivitu, na níž participuje privátní a veøejný sektor. Pri-
vátnímu subjektu je napøíklad umožnìno provozovat
investièní aktiva vlastnìná veøejným subjektem, pøí-
padnì sem mùže spadat poskytování finanèní podpo-
ry z veøejných prostøedkù projektùm vlastnìným
a provozovaným privátní firmou, která se podílí na fi-
nancování výstavbové i provozní etapy. Dále zmiòme
formy joint ventures, kdy veøejný a privátní subjekt
spolu vlastní investièní aktiva, a koneènì bychom
sem mohli zaøadit i èistý outsourcing služeb pro ve-
øejnou sféru. V tomto pøíspìvku chápeme PPP v nej-
širším slova smyslu jako de facto spolupráci, která
vyplòuje mezeru mezi tradièní formou veøejných
vládních èi municipálních projektù a plnì privatizo-
vanou formou. Pøes tuto mnohoznaènost a rùznoro-
dost pøístupù lze vysledovat urèité spoleèné znaky,
které tvoøí jádro konceptu PPP projektù. Nejdùleži-
tìjším z nich je, že projekt je postaven na dlouhodo-
bém kontraktu mezi veøejným a privátním subjek-
tem, ve kterém jsou jasnì vymezeny závazky obou
stran. Kontrakt mùže mít následující podoby1:
• Tradièní dodávka veøejných služeb – zahrnuje

sjednání služeb za podmínek jasnì definovaného
zadání, kdy vlastnictví aktiv a finanèní øízení zù-
stávají ve veøejných rukách.

• BOT projekty (Build-Operate-Transfer) – veøejný
sektor vlastní aktiva, která rovnìž financuje, pri-
vátní sektor zajišťuje provoz aktiv a vykonává je-
jich správu vè. výbìru poplatkù od finálních uži-
vatelù.

�

1 V této souvislosti se zejména v UK oblasti můžeme setkat s termínem Public Financial Initiatives (PFI), které lze vnímat právě jako podmnožinu
PPP forem. PFI je pak definováno jako situace, kdy veřejný subjekt smluvně zajistí dlouhodobý nákup kvalitní služby od privátního subjektu,
aby získal výhodu manažerských dovedností privátních subjektů. Ty jsou pobízeny navíc tím, že přijímají určitou míru rizika.

1 V této souvislosti se zejména v UK oblasti můžeme setkat s termínem Public Financial Initiatives (PFI), které lze vnímat právě jako podmnožinu
PPP forem. PFI je pak definováno jako situace, kdy veřejný subjekt smluvně zajistí dlouhodobý nákup kvalitní služby od privátního subjektu,
aby získal výhodu manažerských dovedností privátních subjektů. Ty jsou pobízeny navíc tím, že přijímají určitou míru rizika.
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� • DBFO projekty (Design-Build-Finance-Operate) –
privátní subjekt se zavazuje projektovat, vysta-
vìt, financovat, øídit a provozovat urèitou „infra-
strukturu“ za pøedem definovaných podmínek.
Pøíjmy mùže získávat z obou stran, tj. jak od ve-
øejného subjektu, tak od finálních uživatelù.

• Koncesní dohody – veøejný subjekt povìøí provo-
zem subjekt privátní, ale finanèní odpovìdnost je
rovnìž sdílená obìma stranami; privátní držitel
koncese pøináší i svoji kapitálovou spoluúèast.
Vlastnictví aktiv však ve finále zùstává ve veøejné
sféøe.
V souèasnosti stále platí, že PPP koncept nejenže

nabývá mnoha forem a podob, ale stále se rozvíjí
s ohledem na mìnící se prostøedí a jeho potøeby. Dù-
ležité je podtrhnout skuteènost, že každý projekt je
vždy vysoce individuální. Motivem pro volbu formy
a podoby projektu je zpravidla získání dodateèného

kapitálu, efektivnìjší poskytování služby (tj. úspo-
ra využitých zdrojù èi nárùst kvality služby) nebo
transfer rizika.

Stejnì tak jako v pøípadì jakékoli èistì veøejné
politiky, intervence èi projektu by veøejná sféra ne-

mìla spolufinancovat investice èi provoz na dobøe

fungujících trzích, které se nacházejí pøed interven-
cí na úrovni optimální výroby a ceny. Intervencí by
mohlo dojít k zvýhodnìní jednoho tržního subjektu
pøed ostatními, kteøí dotaci nedostanou, a tím k zís-
kání konkurenèní výhody a nárùstu zisku. Toto zvý-
šení zisku by však plynulo v zásadì z dotace samotné
a nikoli ze zvýšení efektivity øešení. V takovém pøípa-
dì by veøejný subjekt zpùsobil nebo prohloubil tržní
distorsi. Jen pøipomeòme, že se jedná o stejnou chy-
bu, jako kdyby veøejný subjekt financoval plnì své
vlastní pùsobení na daném efektivním trhu a stával
by se konkurentem privátní sféøe. V obou tìchto pøí-
padech hrozí vytìsòovací (crowdingout) efekt. Jeho
pøíkladem mùže být situace, kdy nižší cenou veøejné-
ho poskytovatele je vytlaèena privátní spoleènost;
nižší ceny je dosahováno díky podpoøe z rozpoèto-

vých èi jiných dotaèních zdrojù. Z toho, co bylo øeèe-
no, plyne podstatný závìr. Jakýkoli veøejný zásah

vèetnì PPP uspoøádaní projektu musí vést trhy

smìrem k rovnováze a nikoli od ní.

PPP jsou jen jednou z možností, jak zajistit žá-
doucí služby veøejnosti. Je proto tøeba pøi hodnocení
využití tohoto konceptu, stejnì tak jako jakéhokoli ji-
ného, zvažovat jeho riziko a pøínosy a srovnávat je
s alternativním možným øešením. PPP mohou být jis-
tì zajímavým nástrojem k zvýšení efektivity poskyto-
vání veøejných služeb, ale nikoli ve všech pøípadech
a nikoli s každým privátním partnerem.

2. PPP a dotaèní politika

Jakou souvislost mají PPP projekty a dotace? Lze oèe-
kávat, že v rámci dotaèní politiky bude docházet ke
dvìma typickým situacím, které lze oznaèit jako spo-
lupráci veøejné a privátní sféry:
• privátní projekt (privátní vlastník projektu) získá

podporu prostøednictvím nìkteré z dotací,
• veøejný projekt (veøejný vlastník projektu) získá

podporu prostøednictvím nìkteré z dotací a sou-
èasnì bude využívat nìkteré z forem PPP uspoøá-
dání (privátní partner, provozovatel).
Je zajímavé si uvìdomit jak z hlediska vìcného,

tak z hlediska hodnocení samotného, že v druhém
pøípadì se støetávají zájmy tøí subjektù: žadatele z ve-
øejné sféry, poskytovatele dotace a privátního partne-
ra – provozovatele.2 Tento fakt zdùrazòujeme zejmé-
na proto, že ten, kdo o projektu rozhoduje, ovlivòuje
i pohled na hodnocení samotné.

Buï jak buï, v obou pøípadech dochází k urèité
dohodì mezi subjektem veøejným a privátním a do-
chází k spolufinancování investièních nebo provoz-
ních výdajù za pøedem definovaných podmínek.

Pokud zùstaneme ještì chvíli v obecné rovinì,
mùžeme rozeznávat následující formy ekonomické

podpory3:

2 Nezdůrazňujeme nyní pohledy ostatních stakeholderů, jejichž zájmy budou sice ovlivňovat přípravu i realizaci projektu, ale netvoří zásadní
kritérium pro rozhodnutí o projektu samotném.

3 Uvedené formy se koncentrují pouze na dotační nástroje, které jsou podmnožinou mnohem širší skupiny ekonomických forem intervencí ve-
řejného sektoru. Kromě zde uvedených existuje celá řada dalších nikoli primárně ekonomických nástrojů pro ovlivnění situace na jednotli-
vých trzích (legislativní, administrativní, různé formy represe apod.).

2 Nezdůrazňujeme nyní pohledy ostatních stakeholderů, jejichž zájmy budou sice ovlivňovat přípravu i realizaci projektu, ale netvoří zásadní
kritérium pro rozhodnutí o projektu samotném.

3 Uvedené formy se koncentrují pouze na dotační nástroje, které jsou podmnožinou mnohem širší skupiny ekonomických forem intervencí ve-
řejného sektoru. Kromě zde uvedených existuje celá řada dalších nikoli primárně ekonomických nástrojů pro ovlivnění situace na jednotli-
vých trzích (legislativní, administrativní, různé formy represe apod.).
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• pøímá podpora úhradou èásti investièních výda-
jù,

• podpora úhradou èásti provozních výdajù,
• podpora úhradou èásti výdajù spojených s fi-

nanèní èinností,
• podpora úrokù z úvìru,
• zajištìní úvìrové záruky,
• krytí ztrát plynoucích z kurzového rizika

apod.,
• podpora výplatou provozních pøíjmù (úhrada

èásti poplatku uvaleného na finálního uživatele
služby),

• podpora projektu naturální „platbou“.
Výše uvedené pøíklady demonstrují hlavní zpù-

soby, kterými lze dotovat z veøejných zdrojù realizaci
projektù. Konkrétní formy a podoby podpor v rámci
operaèních programù v Èeské republice budou ref-
lektovat nejen specifický odraz v øízení cash flow
vlastníka nebo provozovatele projektu, ale i ovlivòo-
vat chování zúèastnìných partnerù projektu.

3. Pøipravované operaèní programy a alokace

zdrojù pro plánovací období 2007–2013

Vzhledem k tomu, že Èeská republika stojí tìsnì
pøed poèátkem plánovacího období strukturálních
fondù EU 2007–2013 a souèasnì jsou pøípravy ope-
raèních programù pro toto období v plném proudu,
uvádíme zde pro dokreslení navrhovaného zamìøení
dotací a alokaèních objemù nìkolik základních infor-
mací4. Celkový objem dotací èiní zhruba 773 mld. Kè.
Pokud bychom chtìli pøesnìji vyjádøit objem pros-
tøedkù alokovaných prostøednictvím operaèních
programù, je ještì tøeba pøipoèíst adekvátní výši èes-
kého pøíspìvku. Operaèní programy jsou koncipová-
ny tak, aby pøispìly k realizaci tøí základních cílù,
kterými jsou5:
• konvergence – podpora rùstu a tvorby pracov-

ních míst v nejménì rozvinutých èlenských ze-
mích a oblastech,

• regionální konkurenceschopnost a zamìstna-

nost – programy pro regiony a orgány regionální
správy podporující ekonomické zmìny v prù-
myslových, mìstských a venkovských oblastech,

• evropská územní spolupráce – podpora harmo-
nického a vyváženého rozvoje na území Unie.

Tabulka č. 1 »

Operační program mil. EUR
(odhad)

%

OP Podnikání a inovace 3 041,20 11,75

OP Výzkum a vývoj pro inovace 2 070,60 8,00

OP Lidské zdroje
a zaměstnanost

2 588,20 10,00

OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

1 811,80 7,00

OP Životní prostředí 5 176,50 20,00

OP Doprava 5 564,70 21,50

Integrovaný operační program 1 941,20 7,50

Regionální operační programy 3 429,40 13,25

OP Technická pomoc 258,80 1,00

Celkem 25 882,30 100,00

Tabulka č. 2 »

Operační program mil. EUR %

OP Praha Adaptabilita 121,60 29,00

OP Praha
Konkurenceschopnost

297,70 71,00

Celkem 419,30 100,00 �

4 Zde je nutné podotknout, že informace uvedené v tomto příspěvku vyjadřují názorovou hladinu platnou v srpnu 2006.
5 Viz www.strukturalni-fondy.cz

4 Zde je nutné podotknout, že informace uvedené v tomto příspěvku vyjadřují názorovou hladinu platnou v srpnu 2006.
5 Viz www.strukturalni-fondy.cz



{4
/4

}

30 Scientia et Societas » 3/06

Konference Evropské fórum podnikání

�

Je obtížné pøedem øíci, kolik ze zmínìných pros-
tøedkù bude možné využít na projekty s využitím
konceptu PPP. Nicménì vzhledem k našemu relativ-
nì širokému vymezení pojmu mùžeme øíci, že ob-
dobný problém hodnocení nastává i v pøípadì všech
privátních projektù, které jsou spolufinancovány
z dotací. I pro klasické uspoøádání PPP projektù bude
po vymezení podmínek pro žadatele a pøíslušných
výbìrových kritérií urèitý prostor.

4. Základní metodické pøístupy k hodnocení

PPP projektù

4.1 Limity a bariéry PPP projektù

Ještì pøed tím, než pøistoupíme k øešení metodologie
hodnocení PPP projektù, považujeme za dùležité
upozornit na nìkteré skuteènosti, které významným
zpùsobem ovlivòují život projektù. Jedná se o bariéry

a limity „pøirozené“, plynoucí z vlastní podstaty pro-
jektù, a dále pak o bariéry ostatní, spojené s formulací
podmínek projektù. Zastavme se nejprve u pøiroze-
ných omezení.

Ať již je forma podpory èi potenciální spolupráce
veøejné a soukromé sféry jakákoli, je nezbytné se vy-
hnout tzv. veøejné podpoøe, tedy aktivitì, pøi které
dojde k podpoøe privátního subjektu zpùsobem, kte-
rý by mohl vést k narušení soutìže. Jinými slovy, ve-

øejné prostøedky nesmí být použity k zvýhodnìní
jednoho privátního subjektu oproti ostatním v efek-
tivním tržním prostøedí. Takováto politika by vedla
k distorzi tržního prostøedí a v øadì pøípadù ke „crow-
dingout“ – vytìsòovacímu efektu, jak již bylo zmínì-
no v první kapitole. Vzhledem k tomu, že veøejná
podpora privátního subjektu je principiálnì v soula-
du s jeho vlastními zájmy, jeho hodnocení projektu
tento fakt negativnì neovlivní. Proto nežádoucí do-
pad veøejné intervence musí zahrnout do svého hod-
nocení subjekt „støežící“ spoleèenský blahobyt, tím
by mìl být subjekt veøejný.

Vrátíme-li se na pole teorie, pak reprezentanti ve-
øejné sféry by se mìli snažit o primární maximalizaci
funkce spoleèenského blahobytu na rozdíl od sféry
privátní, která by mìla své rozhodování podøídit ma-
ximalizaci shareholder value – tj. hodnoty pro vlast-
níka, pøesnìji vlastníka zainteresované privátní spo-
leènosti. Z rozdílné motivace subjektù vyplývá i jiný
pohled na hodnocení projektu, a tedy i potenciální
rozdílné preference. Pøeformulujeme-li tvrzení do
øeèi obecné, pak pouze zdùrazòujeme tu skuteènost,
že co je dobré pro podnikatele, nemusí nutnì být
vhodné pro financování a pøímou úèast veøejné sféry
a naopak.

Druhý pøirozený limit vyplývá z vlastností dotaè-
ní politiky coby intervenèního nástroje. Žádný dotaè-
ní titul (strukturální a jiné fondy, jejich programy
a opatøení) není, a prakticky ani nemùže být, vytvá-
øen proto, aby øešil všechny neuspokojené potøeby

dané spoleènosti, ale je obvykle nìjak tematicky èi re-
gionálnì zamìøen. Tak je tomu i v pøípadì zmínì-
ných operaèních programù strukturálních fondù EU
v ÈR pro nastávající plánovací období. Z této vlast-
nosti však vyplývá urèitý dùsledek. I v pøípadì, že se

jedná o spoleèensky pøínosný projekt a souèasnì

projekt svojí konstrukcí zajímavý i pro privátní

stranu, nemusí se „vejít“ do cílù a podmínek nì-

které z dotací. Za takové situace však má smysl pro

Tabulka č. 3 »

Operační program mil. EUR %

OP Přeshraniční spolupráce 345,60 90,00

OP Nadnárodní spolupráce 38,40 10,00

OP Meziregionální spolupráce - -

Celkem 384,00 100,00

Co je dobré pro podnikatele, nemusí nutně být vhodné pro financování a pří-
mou účast veřejné sféry a naopak.
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daný projekt hledat jiné zdroje pro chybìjící financo-
vání, ať již na stranì veøejné, nebo privátní.6

Vedle výše uvedených bariér plynoucích z vlastní
podstaty PPP projektù je možné identifikovat i skupi-
ny bariér spojených s formulací podmínek projektù,
tj. bariéry, které mohou v nìkterých pøípadech zcela
bezdùvodnì zužovat nebo naopak cílenì rozšiøovat
prostor pro realizaci øady projektù. Za zmínku stojí,
že se nejedná o dùvody, které by byly specifické pou-
ze pro námi zkoumanou oblast, ale obvykle jsou
zdrojem obecného omezení racionalizace ekonomic-
kého rozhodování. Na prvním místì bychom rádi
uvedli pøedevším pøílišnou váhu politického pohle-

du pøi rozhodování o formì a oblasti alokace zdrojù.
Pokud je pohled na PPP politizován, mùže dojít
k apriornímu odmítání èi naopak neadekvátní vše-
obecné popularizaci tohoto pøístupu. O bariéru pro
aplikaci PPP se samozøejmì jedná pouze v pøípadì
odmítavého postoje ať již lokální, národní èi sektoro-
vé politiky. Opaèný extrém však není také žádoucí,
neboť mùže vést k slepé víøe a využití PPP tam, kde to
vhodné z povahy vìci není a kde se stane PPP pøíèi-
nou snížení efektivnosti alokace spoleèenských zdro-
jù.

Další bariéry jsou spojeny s právním zázemím,
které vytváøí legislativní prostor pro vstup do PPP
a umožòuje snížení rizika oèekávaných výsledkù
projektu z hlediska obou zúèastnìných stran projek-
tu.

V neposlední øadì jsou to otázky øešení daòové-

ho statutu pro PPP privátní subjekt èi úèetní a vyka-

zovací požadavky veøejného partnera, pøíp. národní-
ho úèetnictví. Snad poslední poznámka v tomto ohle-
du patøí ještì jednomu významnému faktoru, kterým
je zkušenost privátních i veøejných subjektù s touto
formou øešení a jejich schopnost využívání existující-
ho prostøedí k tvorbì a pøijímání efektivnìjších pro-
jektù a jejich variant. Dlužno podotknout, že zkuše-
nost je nesdìlitelná.

4.2 Nástroje socioekonomického a finanèního

hodnocení PPP projektù

Velmi podstatnou souèástí prací na PPP projektech je
jejich hodnocení, a to hodnocení z pohledu jejich pøí-
nosu pro rùst bohatství spoleènosti a dále pak promít-
nutí dopadù na investory, resp. partnery. Již na tomto
místì bychom rádi podtrhli, že se nejedná o hodnoce-
ní projektù, které by se svým obsahem výraznì lišily
od projektù zajišťovaných „tradièní“ veøejnou cestou.
To, co se liší, je organizaèní a vlastnické uspoøádání,
ve kterém hraje svoji roli urèitá forma partnerství, a to
partnerství veøejného a privátního subjektu. Toto je
podstatné pro uvìdomìní si skuteènosti, že PPP pro-
jekty jsou hodnoceny ze dvou rùzných hledisek. Pøed
tím, než øekneme výrok o doporuèeném postupu
a metodì hodnocení, je nezbytné si vyjasnit, k èemu
dané hodnocení slouží. Pøedpokládejme, že se jedná
o podkladovou informaci pro rozhodování o realizaci
projektu. V tomto pøípadì se však nerozhoduje sub-
jekt jeden, ale subjekty dva; navíc se jedná o subjek-
ty, jejichž existence je založena na rozdílných princi-
pech a jejichž zájmy se v dùsledku toho liší. Zatímco
veøejný subjekt je zøízen s tím, že jeho primární úlo-
hou je chránit veøejný zájem, soukromý podnik je ve-
den racionalitou k maximalizaci hodnoty pro vlastní-
ka dané spoleènosti. Problém mùžeme zformulovat
i tak, že projekt bude mít jinou hodnotu pro každého
ze zúèastnìných partnerù. Pøestože byla o rozhodo-
vání a hodnocení projektù ze socioekonomického i fi-
nanèního hlediska napsáno mnoho pojednání, pova-
žujeme za vhodné pro komplexnost pohledu na PPP
projekty pøipomenout hlavní metodické pøedpokla-
dy, z nichž hodnocení projektù vychází.

Nejprve se zastavme u rozhodování a vymezení

hodnoty z hlediska veøejné sféry. Na teoretické
úrovni lze vycházet z dnes již tradièního Kaldor-
-Hicksova kritéria7: „Politika by mìla být pøijímána
tehdy a pouze tehdy, jestliže ti, kteøí získávají, by
mohli plnì kompenzovat ty, kteøí ztrácejí, a stále si
polepší.“ Jen v takovém pøípadì bude zásahy dosaže- �

6 Je samozřejmě možné, že daný dotační program nenachází náležitou odezvu a není naplněn kvalitními projekty, pak je to spíše otázka hod-
nocení programů a politik a nikoli projektů samotných.

7 Viz [6]. Pod pojem politika je možné dosadit také výraz projekt, program, intervence či jakoukoli jinou formu ekonomické aktivity.

6 Je samozřejmě možné, že daný dotační program nenachází náležitou odezvu a není naplněn kvalitními projekty, pak je to spíše otázka hod-
nocení programů a politik a nikoli projektů samotných.

7 Viz [6]. Pod pojem politika je možné dosadit také výraz projekt, program, intervence či jakoukoli jinou formu ekonomické aktivity.
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� no efektivnìjší alokace zdrojù v rámci definované
spoleènosti. Teoreticky lze souèasnì øíci, že projekt
èi politika, která splòuje Kaldor-Hicksovo kritérium,
pøiblíží spoleènost blíže Paretovsky efektivní alokaci
zdrojù oproti zachování statutu quo. Souèasnì to
znamená, že hodnota veškerých dopadù projektu na
veškeré èleny urèité spoleènosti oèištìná o hodnotu
všech zdrojù obìtovaných na realizaci projektu musí
být stále kladná. Tím je logicky zajištìna vazba mezi
hodnotou projektu a rozhodovacím kritériem. Pro-
jekt by mìl být pøijat tehdy a pouze tehdy, je-li jeho
hodnota kladná.

Chceme-li popsat dané rozhodovací kritérium
ménì abstraktním jazykem, mùžeme si vypomoci již
mnohem praktiètìjší terminologií Cost-Benefit Ana-
lysis. Socioekonomickou hodnotu projektu mùže-

me ztotožnit s ukazatelem ekonomické èisté sou-

èasné hodnoty – Economic Net Present Value

(ENPV).

ENPV
NSB
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t
t
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kde ENPV je ekonomická èistá souèasná hodnota
projektu, NSBt èisté spoleèenské benefity plynoucí
z projektu v období t (Net Social Benefits), SDR spo-
leèenská diskontní sazba (Social Discount Rate), n

doba životního cyklu projektu a t období.
NSBt = SBt – SCt,

kde NSBt jsou èisté spoleèenské benefity plynou-
cí z projektu v období t (Net Social Benefits), SBt spo-
leèenské benefity plynoucí z projektu v období t (So-
cial Benefits) a SCt spoleèenské náklady plynoucí
z projektu v období t (Social Costs).

Jen struènì pøipomeòme, že NSB, resp. SB a SC

jsou vyjádøeny v penìžních jednotkách, a to ve výši,
která odpovídá tzv. stínovým cenám8 a nikoli cenám
tržním9. Pokud umíme vyjádøit spoleèenskoekono-
mickou hodnotu projektu pomocí ENPV, musí pro

projekt PPP platit totéž kritérium jako pro jakékoli

jiné akce. Porovnáváme-li projekt se statutem quo,
pak ENPV musí být vìtší než 0, aby bylo možné pro-
jekt považovat za pøijatelný. Porovnáváme-li PPP
uspoøádání projektu s alternativou tradièního zajištì-
ní projektu veøejným subjektem, pak ENPV PPP va-

rianty projektu musí být vìtší než ENPV tradièního

zajištìní dané služby.
Z výše uvedeného vzorce ENPV také logicky ply-

nou základní faktory, tzv. generátory tvorby socioe-
konomické hodnoty. Obecnì u PPP projektù se jedná
zvláštì o:
• redukci nákladù v prùbìhu životního cyklu (sní-

žení SC),
• zlepšení kvality služby (zvýšení SB),
• zvýšení kvantity statku èi dostupnosti služby

(zvýšení SB),
• zrychlení implementace projektu – pøiblížení

kladných NSB v èase (snížení vlivu diskontování,
SDR).
Kromì hlavního kritéria spoleèenské hodnoty

PPP projektu (ENPV) se musí veøejný subjekt racio-
nálnì zajímat i o finanèní dopady projektu, resp. do-
hody s privátním partnerem. Finanèní toky projektu
jsou pøi uplatnìní PPP konceptu rozdìleny mezi oba
partnery a dopadají tedy na veøejný subjekt v jiné
míøe než pøi tradièní realizaci. Chceme upozornit, že
je velmi dùležité oddìlovat „konsolidované finanèní
toky“ plynoucí z projektu bez ohledu na to, kdo je
vlastníkem a kdo provozovatelem, od finanèních
tokù vlastního kapitálu; ty berou v úvahu strukturu
financování a tedy i to, na koho urèité pøíjmy a výdaje
dopadají. Pro zhodnocení dopadù do rozpoètu veøej-
ného subjektu je tøeba využít ukazatel finanèní èisté
souèasné hodnoty tokù do vlastního kapitálu
(FNPV/K10).
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8 Stínová cena je taková cena, které by bylo dosaženo pro daný statek či službu na efektivním trhu, pokud by takový trh existoval. V případě
statků a služeb, pro které existuje trh, byť neefektivní, jsou stanoveny stínové ceny pomocí úprav cen tržních. V případě, že trh neexistuje vů-
bec, jako je tomu u externalit, je třeba tyto ceny stanovit pomocí některé z dostupných metod zkoumajících Willigness-to-Pay.

9 Komplexní metodologický výklad CBA, a tedy i všech problémů souvisejících s měřením a peněžním vyjádřením jednotlivých společenských
nákladů a benefitů není cílem tohoto příspěvku, odkazujeme zde čtenáře na příslušnou literaturu.

10 FNPV/K je označení využívané v Metodice CBA EK. Viz [3].

8 Stínová cena je taková cena, které by bylo dosaženo pro daný statek či službu na efektivním trhu, pokud by takový trh existoval. V případě
statků a služeb, pro které existuje trh, byť neefektivní, jsou stanoveny stínové ceny pomocí úprav cen tržních. V případě, že trh neexistuje vů-
bec, jako je tomu u externalit, je třeba tyto ceny stanovit pomocí některé z dostupných metod zkoumajících Willigness-to-Pay.

9 Komplexní metodologický výklad CBA, a tedy i všech problémů souvisejících s měřením a peněžním vyjádřením jednotlivých společenských
nákladů a benefitů není cílem tohoto příspěvku, odkazujeme zde čtenáře na příslušnou literaturu.

10 FNPV/K je označení využívané v Metodice CBA EK. Viz [3].
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kde FNPV/K je finanèní èistá souèasná hodnota
projektu z hlediska dopadù do vlastního kapitálu, CFt

èisté finanèní cash-flow do vlastního kapitálu plynou-
cí z projektu v období t (Net Cash Flow to the Equity),
r finanèní diskontní sazba (Discount Rate), n doba ži-
votního cyklu projektu a t období.

CFt = Pt – Vt,

kde CFt je èisté finanèní cash-flow do vlastního
kapitálu plynoucí z projektu v období t veøejnému
subjektu (Net Cash Flow to the Equity), Pt finanèní
pøíjmy plynoucí z projektu v období t veøejnému sub-
jektu (Cash Inflow) a Vt finanèní výdaje plynoucí
z projektu v období t veøejnému subjektu (Cash Out-
flow).

FNPV/K sice není kritériem pro výbìr projektù ve
veøejné sféøe, ale podává nám informaci o dopadu
projektu do rozpoètu vlastníka projektu. Vzhledem
k tomu, že se v tomto pøípadì nejedná o zásadní roz-
hodovací investièní kritérium, nezarazí nás ani ta
skuteènost, že ukazatel nabývá obvykle záporných
hodnot. Nicménì i veøejné subjekty pracují s omeze-
ným rozpoètem, a proto i ony se do urèité míry o fi-
nanèní dopady zajímat musí. Pøi tomto pohledu na
projekt lze od PPP uspoøádání ve srovnání s tradiè-
ním oèekávat napøíklad následující dopady:
• transfer urèité èásti provozních výdajù smìrem

k privátnímu subjektu (snížení V),
• transfer urèité èásti investièních výdajù smìrem

k privátnímu subjektu (snížení V),
• transfer urèité èásti provozních pøíjmù plynou-

cích z poplatkù uživatelù smìrem k privátnímu
subjektu (snížení P),

• získání pøíjmù plynoucích z nájemného z vlast-
nìné infrastruktury placených privátním subjek-
tem (nárùst P),

• transfer úvìrové zátìže (snížení P plynoucích
z inkasa úvìru, snížení V na úrok a úmor úvìru),

• transfer rizika smìrem k privátnímu subjektu
(snížení volatility CF).
Efekty jednotlivých projektù závisí na konkrétní

formì PPP a kontraktu mezi partnery. Výsledný efekt
mùže oproti tradièní formì provozu pouze veøejným
subjektem FNPV/K snižovat i zvyšovat. Z tohoto ply-

ne závìr, že finanèní analýza hotovostních tokù pro
každého z partnerù má znaèný význam, neboť vnáší
podstatné informace o dopadech kontraktu. Je zají-
mavou skuteèností, že všechny uvedené pøíklady fi-
nanèních dopadù na rozpoèet jsou typickou ukázkou
transferù mezi veøejným a privátním subjektem, a tu-
díž neovlivòují ENPV projektu.

Nyní se posuòme na pozici privátního partnera
v PPP projektech a na zmìnu v pøístupu k hodnocení
projektu. Privátní subjekt se rozhoduje podle pravid-
la kladné NPV11, tj. shodnì jako u jakéhokoli jiného
privátního projektu. Privátní sféra nemaximalizuje
primárnì hodnotu spoleèenskou, ale tzv. sharehol-

der value, tj. hodnotu pro vlastníka; tu maximalizu-
je tehdy a jen tehdy, jestliže pøijímá a realizuje pro-
jekty s co nejvyšší èistou souèasnou hodnotou vyplý-
vajících finanèních tokù do vlastního kapitálu. Tedy
kritérium FNPV/K, které jsme v pøedchozím odstavci
oznaèili z pohledu veøejného subjektu jako kritérium
doplòkové, je pro rozhodnutí privátního subjektu
o vstupu do projektu kritériem hlavním. Podtrhnì-
me, že byť je kritérium svojí konstrukcí zcela shodné
s tím, které jsme využili pro hodnocení finanèního
dopadu na rozpoèet veøejného subjektu, bude se lišit
výše pøíjmù a výdajù vstupující do výpoètu. V tomto
pøípadì se

CFt = Pt – Vt,

kde CFt je èisté finanèní cash-flow do vlastního
kapitálu plynoucí z projektu v období t privátnímu

subjektu (Net Cash Flow to the Equity), Pt finanèní
pøíjmy plynoucí z projektu v období t privátnímu

subjektu (Cash Inflow) a Vt finanèní výdaje plynoucí
z projektu v období t privátnímu subjektu (Cash
Outflow).

Není náhodou, že všechny toky uvedené v pøed-
chozí èásti jako pøíklad oèekávaných finanèních do-
padù na veøejný subjekt z realizace PPP by se objevily
pøi výpoètu FNPV/K z pohledu privátního investora
ve stejné výši i v této analýze, avšak tentokrát s opaè-
ným znaménkem. Tento jev vyplývá z transferové
povahy zmínìných položek. Cash-flow by zde samo-
zøejmì mohlo obsahovat i další toky, které nemají po-
vahu transferu od veøejného partnera, a i ony by byly �

11 Net Present Value, tj. čistá současná hodnota.11 Net Present Value, tj. čistá současná hodnota.
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� zahrnuty do výpoètu výsledného ukazatele. Je zøej-
mé, že z hlediska privátního subjektu je nutné, aby

FNPV/K nabylo vìtší hodnoty než 0, resp. aby

FNPV/K realizace navrhovaného PPP projektu bylo

vyšší nebo rovno v porovnání s FNPV/K plynoucím

z ostatních alternativních projektù. Pokud tato
podmínka nebude splnìna, nebude mít privátní part-
ner pøirozenou motivaci se na realizaci podílet.

Jen v pøípadì, že existuje takové uspoøádání pro-
jektu a dìlení jeho dopadù, že má projekt kladnou
hodnotu (FNPV/K) pro privátního partnera a souèas-
nì kladnou hodnotu pro partnera z veøejné sféry
(ENPV), mùže být projekt realizován. Vzniká-li do-

dateèná ENPV využitím PPP oproti celkovì veøej-

nému uspoøádání projektu, vzniká de facto urèitá

dodateèná hodnota, která mùže být rozdìlena

mezi veøejný subjekt, privátní subjekt a uživatele

projektu – veøejnost.

4.3 Spoleèenská hodnota a Value for Money

Zajímá-li se kdokoli o hodnocení PPP projektù, ne-
mùže se nesetkat s anglickým termínem Value for

Money (dále VfM), o kterém se hovoøí jako o kriteri-
ální hodnotì pro rozhodnutí o PPP. My však v èlánku
uvádíme coby kriteriální ukazatel pro rozhodování
veøejné sféry ENPV a z hlediska privátního subjektu
FNPV/K. Jdou tyto pojmy dohromady, nebo se jedná
o protimluv? Na tuto otázku nelze jednoduše odpovì-
dìt, pokud si nevymezíme pojem VfM, o kterém
jsme, narozdíl od ENPV, zatím neøekli mnoho. Pøi
snaze o pochopení pojmu VfM je tøeba být obezøetný.
Byla napsána øada publikací v praktické i akademické
sféøe, ve kterých je tento termín definován. Tyto defi-
nice se však nìkdy na první, nìkdy až na druhý po-
hled výraznì liší svým obsahem. Za ekonomicky nej-
èistší a bezrozpornou s následujícími implikacemi
považujeme následující definici:

„Value for Money is… the final social and econo-

mic benefit of a policy in relation to the cost.“ Zdrojem
je HM Treasury UK, resp. její publikace Policy Evalua-

tion: A Guide for Managers, 199812. Tato odpovídá de
facto definici efektivnosti „efficiency“ (pomìr dopa-

dù intervence ku zdrojùm obìtovaným na jejich do-
sažení), a tedy i základnímu ekonomickému „meta-
kritériu“ pro jakékoli rozhodování. Existuje samo-
zøejmì celá øada podrobnìjších vymezení VfM, po-
platných tomu èi onomu chápání autora. Konkrétnìj-
ším pojetím se však obvykle tento pojem neodpoví-
dajícím zpùsobem zužuje, èi dokonce vykládá nato-
lik jinak, že by nebylo možné ho pak použít jako uni-
verzální kritérium pro hodnocení projektù veøejné
sféry.

Pokud definujeme VfM tak, jak jsme uèinili
v pøedchozím odstavci, vyhneme se øadì problémù,
které mohou nastat v pøípadì zúženého chápání. Na
druhou stranu je vzhledem k relativnì abstraktní
a obecné podobì definice nutné si položit otázku, jak
tedy VfM mìøit. Na tuto otázku existuje vcelku jasná
odpovìï. Z využité definice je patrné, že se v zásadì
nejedná o nic jiného, než o B/C Ratio využívané
v CBA, pokud by tato míra zahrnovala opravdu
všechny dopady politiky v jejich odpovídajícím eko-
nomickém (nikoli finanèním) vyjádøení. Zcela pøesnì
øeèeno, ukazatele ENPV, EIRR a B/C Ratio využíva-

né v CBA by byly zøejmì optimálními mírami Va-

lue for Money.

Problém s mìøením je složitìjší v okamžiku, kdy
je technicky nemožné, nepraktické èi pøíliš nákladné
mìøit VfM pomocí tak komplexních ukazatelù, jaký-
mi jsou ty využívané v CBA. CBA je ve své podstatì
asi koncepènì nejvhodnìjší a nejpropracovanìjší
metodou pro posouzení spoleèenskoekonomické
hodnoty projektu. Je však tøeba øíci, že je souèasnì
také relativnì nároèná na vstupní data, kvalifikaci
a èas zpracovatele. Proto je nìkdy praktiètìjší zvolit
jednodušší pøístup k hodnocení projektù. Souèasnì
si musíme být vìdomi, že jednodušší metody podá-
vají obvykle informaci pouze èásteènou a musíme
tedy opatrnì zacházet s interpretací jejich výsledkù.
Alternativním postupem je nejèastìji využití nìkte-

rého z ukazatelù Cost-Effectiveness Analysis

(CEA), který mùže podávat kvalitní informaci pro
rozhodnutí tehdy, má-li porovnávaná varianta PPP
s tradièní variantou srovnatelnou kvalitu výstupu

12 Viz [5].12 Viz [5].
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a liší se pouze nákladovostí. Porovnávány pak mohou
být ukazatele dvojí konstrukce:
• množství výstupu na 1 Kè vstupu PPP varianty

oproti shodnému ukazateli tradièního øešení,
• množství vstupu v Kè na 1 jednotku výstupu PPP

varianty oproti shodnému ukazateli tradièního
øešení.
I toto øešení je ještì možné provést dvojím zpùso-

bem:
• hodnota vstupù je mìøena v tržních cenách a od-

povídá tedy výdajùm z finanèního plánu,
• hodnota vstupù je mìøena v ekonomických (stí-

nových) cenách, resp. v hodnotì odpovídající
oportunitním nákladùm.
Pøestože druhá z možností by lépe vyjadøovala

skuteènou nákladnost dosahovaných výstupù, bìž-
nìjším v praxi hodnocení malých èi neinvestièních
projektù je jednodušší první alternativa.

4.4 Shrnutí k volbì metod hodnocení PPP

projektu

Obecné doporuèení pro volbu metody pro hodnocení
PPP z hlediska veøejného subjektu by mohlo být defi-
nováno následovnì:
• Jedná-li se o projekt velký, jehož dopady jsou

predikovatelné a mohou se v jednotlivých varian-
tách od sebe kvalitativnì èi druhovì lišit, je ideál-
ní metodou pro zjištìní VfM CBA.

• Jestliže se jedná o projekty menší velikosti a CBA
se jeví jako metoda pøíliš nákladná a souèasnì se
posuzované alternativy od sebe pøíliš neliší kvali-
tou a strukturou výstupù, je vhodnìjší zvolit pøí-
stup založený na CEA13.

• V pøípadì, že není možné projekty porovnat na
základì CEA, napø. protože se výstupy alternativ
od sebe kvalitativnì liší a souèasnì není možné
naplnit všechny významné parametry CBA, napø.
z dùvodu absence informací o stínových cenách
nìkterých z externalit, využijeme kombinace
CEA, resp. CBA s dalšími rozhodovacími kritérii
prostøednictvím vícekriteriálního hodnocení
(Multi-Criterial Analysis – MCA). MCA lze uplat-

nit i v pøípadì, že do hodnocení hodláme zahr-
nout i neekonomická kritéria jako rovnomìrnost
dopadu napøíè populací apod.

5. Závìr

Public Private Partnership (PPP) je možné chápat
v širším pojetí jako široce vymezenou formu spolu-
práce soukromé a veøejné sféry i v jakémkoli užším
pojetí zdùrazòujícím urèitou charakteristickou vlast-
nost dohody mezi zúèastnìnými subjekty. Definic je
možné nalézt celou øadu. Ať již budeme pohlížet na
PPP v užším èi širším pojetí, je možné vymezit jedno-
znaèné principy pro hodnocení a zajistit tak ekono-
mickou racionalizaci rozhodování. Stejnì tak existu-
je øada možných PPP uspoøádání, z nichž ty nejtypiè-
tìjší jsou zmínìny v tomto pøíspìvku. V Èeské repub-
lice se pøipravuje øada dotaèních projektù, jakož
i rozsáhlá a bohatá struktura operaèních programù
ÈR pro plánovací období 2007–2013. Byť mùžeme
považovat operaèní programy za pøíležitost pro
uplatnìní projektù využívajících PPP koncept, jsou
dané programy koncipovány zrovna tak pro koncept
tradièní veøejné služby, právì tak jako pro projekty
pøevážnì privátní povahy. Uplatnìní konceptu PPP
v rámci projektù podporovaných ze strukturálních
fondù EU bude záviset na zvolených kriteriích
a vstupních podmínkách v prùbìhu jejich implemen-
tace a je v tuto chvíli obtížné zobecnit jejich vhodnost
pro tu èi onu prioritu èi opatøení. K tomu, aby nedo-
cházelo ke zbyteèným pochybením ve vlastním pro-
cesu øízení PPP projektù, nesmí být zamìòovány pøi-
rozené limity urèitého organizaèního øešení a smys-
luplnosti jeho využití s bariérami, které brání optima-
lizaci. V každém pøípadì by PPP uspoøádání mìlo

vést k nárùstu spoleèenskoekonomické hodnoty

(Value for Money) a nabízet souèasnì dostateènou

výnosnost pro privátní subjekt, aby byl projekt

s takovýmto designem smysluplný a mìl nadìji na

realizovatelnost a udržitelnost. Právì takovéto øe-

šení mùže pøispìt nejen k rùstu bohatství spoleè-

nosti jako celku, ale i privátních investorù partici-

pujících na øešení PPP projektù. �

13 CEA je zkratka Cost-Effectiveness Analysis. Viz výše.13 CEA je zkratka Cost-Effectiveness Analysis. Viz výše.
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*
1. Negativistická oèekávání

Období pøed vstupem støedoevropských a východo-
evropských zemí s nìkdejší centrálnì plánovanou
ekonomikou, které prošly zkušeností ekonomické
transformace, do Evropské unie byla poznamenána
obavami z ekonomických a sociálních dùsledkù.
K zemím s nejpesimistiètìjšími oèekáváními v tomto
ohledu nespornì patøila Èeská republika, ale v té èi
oné podobì se podobná oèekávání objevovala i v os-
tatních zemích pøipravujících se na èlenství.

Nositeli obav byla zejména domácí podnikatel-
ská sféra, její zájmová seskupení, její politická repre-
zentace a média stojící na stranì domácí podnikatel-
ské sféry a hájící její zájmy. Od nich se pak obavy šíøi-
ly k zamìstnancùm a obecnì k obèanùm v jejich rùz-
ných sociálních rolích. Podstata obav, které byly for-
mulovány otevøenì (nebo èastìji v ponìkud utajené
formì) se vztahovala k institucionálnímu rámci Ev-
ropské unie, který postupnì zaèal nahrazovat pravid-
la stanovovaná národními státy a vymezující prostor
pro chování podnikatelských subjektù pùsobících na
jejich území. Námitky vesmìs pøedstavovaly protesty
proti omezení suverenity národních státù v oblasti
možností vytváøet mìkèí podmínky pro „své“ podni-
katelské subjekty. Logika argumentace byla na první
pohled neotøesitelná a znìla ve své podstatì pøibližnì
takto:

Regulace podnikatelské aktivity v zemích Evrop-

ské unie je podstatnì tvrdší než v tranzitivních, bu-

doucích èlenských zemích. Tyto zemì si ji nemohou

dosud dovolit, nemají-li ztratit svou konkurences-

chopnost. Potøebují delší èas na její pøijetí a je otáz-

kou, zda je vùbec vhodné, aby takováto regulace na-

hradila regulaci provádìnou národními státy. Ochra-

na zamìstnancù podle vzoru Evropské unie je stejnì

zbyteèná a nákladná jako ochrana spotøebitelù, kli-

entù bank èi cestovních kanceláøí, ochrana životního

prostøedí nebo ochrana minoritních akcionáøù. Vtìle-

ní ochrany slabší smluvní strany do národních záko-

nù pøinese rùst nákladù domácí podnikové sféøe. Ta

se s rùstem nákladù bude muset vyrovnávat jejich pøe-

nesením do cen. Výsledkem pøenesení nákladù do cen

bude rychlý rùst cenové hladiny, vysoká inflace. Dal-

ším výsledkem bude ztráta konkurenceschopnosti èet-

ných podnikù a dominový efekt úpadkù. Výsledkem

dominového efektu úpadkù bude ztráta ekonomické-

ho rùstu, resp. ekonomický pokles. Výsledkem ekono-

mického poklesu nemùže nebýt rùst míry nezamìst-

nanosti. Rùst míry nezamìstnanosti se nutnì projeví

ve ztrátì sociálního konsensu. Souhrnnì vyjádøeno,

vstup do EU mùže pro nové èlenské zemì pøedstavo-

vat šok srovnatelný pøinejmenším s ekonomickou

transformací. Tím spíše, že povinností národních stá-

tù se stane chránit hospodáøskou soutìž a ony ztratí

svou možnost chránit soutìžitele, tedy vybrané podni-

katelské subjekty.

Formulace negativních oèekávání ze strany pod-
nikatelských subjektù byla nesena nìkdy neznalostí,
èastìji ekonomickým zájmem na zachování mìkké-
ho a nepøíliš transparentního prostøedí vzniklého
v prùbìhu ekonomické transformace a vìtšinou byla
spojena se snahami o dobývání renty na úkor mino-
ritních akcionáøù, spotøebitelù, zamìstnancù a dal- �

1 Článek byl zpracován v rámci projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti
rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“.

1 Článek byl zpracován v rámci projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti
rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“.
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� ších slabších zájmových skupin prostøednictvím ná-
rodních státù. Pøemýšlet nad otázkou, do jaké míry
byly obavy podnikatelských subjektù oprávnìné, do
jaké míry se opíraly o nedostateèné nebo mylné infor-
mace a do jaké míry byly pøedstírané a nesené pouze
vlastním zájmem, je v tuto chvíli již zbyteèné a mar-
né. Podstatné je, že negativní oèekávání podnikatel-
ských subjektù se sice naplnila pro nìkteré z dotèe-
ných podnikatelských subjektù, ale nedostavily se
efekty prognózované na úrovni národních ekono-
mik. Nenaplnila se oèekávání rychlého rùstu cen, ne-
naplnily se chmurné pøedpovìdi o ekonomické stag-
naci èi dokonce poklesu, nedošlo k masivnímu rùstu
míry nezamìstnanosti, nedošlo ke ztrátì sociální ko-
heze, nepotvrdily se pøedpovìdi, že místo konver-
gence k ekonomické a sociální úrovni starších èlen-
ských zemí bude docházet k opaèné tendenci, k di-
vergenci. Potvrdilo se opìt, jak problematické je usu-
zovat z èásti na celek, pøesnìji øeèeno, jak problema-
tické je tvoøit na základì prognóz podnikového cha-
rakteru prognózy makroekonomické – zejména
v rámci integraèního seskupení pùsobícího v globali-
zované ekonomice.

2. Faktické výsledky

Ekonomické dùsledky vstupu do EU jsou jednoznaè-
nì pøíznivé, a to nejen pro Èeskou republiku, nýbrž
i pro všechny ostatní novì pøistoupivší zemì ze støed-
ní a východní Evropy, které patøily do sféry vlivu bý-
valého Sovìtského svazu, až do roku 1989 mìly cen-
trálnì plánované ekonomiky a zažily více èi ménì bo-
lestivou ekonomickou transformaci k ekonomice trž-
nì orientované. Pokusme se na následujících strán-
kách uvést dùkazy pro toto tvrzení. Dùkazním mate-
riálem budou pøedevším data Eurostatu.

Aèkoli existovaly obavy z šoku, který nastane po
vstupu do EU, všechny zemì zažívají svou konver-
genci k prùmìru èlenských zemí. Na konvergenci se
sice podílí do jisté míry i statistický efekt (prùmìrný
hrubý domácí produkt v EU po vstupu nových 10
zemí mírnì poklesl), ale pøibližování k úrovni star-
ších èlenských zemí je patrné i na relaci k prùmìrné-
mu HDP v zemích eurozóny èi v zemích EU-15. Pøíz-

nivý je i vývoj dalších makroekonomických ukazate-
lù a v neposlední øadì i ukazatelù sociálních.

Celková situace je dobøe patrná z dále uvedených
tabulek. Zatímco pro období ekonomické transfor-
mace, které mùžeme ohranièit léty 1989–1999, byl
èasto charakteristický pokles ekonomického výkonu
bývalých centrálnì plánovaných ekonomik, v období
pøíprav na èlenství v EU a v období po vzniku èlenství
již prakticky žádný pokles zaznamenat nelze.

Ekonomické výsledky dokazují, že vstup nových
èlenských zemí byl dobøe pøipraven a neohrozil je-
jich ekonomiky. Konvenoval všem – zemím pùvod-
ním i novým. Tempa rùstu hrubého domácího pro-
duktu byla v zemích støední a východní Evropy ve-
smìs významnì vyšší po celou dobu pøíprav na èlen-
ství a po jeho vzniku než ve starých èlenských ze-
mích. Nejvyšší tempa zaznamenaly a dosud zazna-
menávají pobaltské zemì – Estonsko, Litva a Lotyš-
sko – které ovšem v období ekonomické transforma-
ce svým ekonomickým výkonem spadly z budoucích
èlenských zemí nejhloubìji. Napøíklad World Econo-
mic Outlook – Focus on Transition Economies uvádí,
že po deseti letech od poèátku ekonomické transfor-
mace èinil ekonomický výkon tìchto zemí pouhých
70 % výkonu roku 1989. Tempa rùstu HDP pro Èes-
kou republiku jsou ve srovnání s pobaltskými zemì-
mi skromnìjší, avšak po celé sledované období se na-
cházejí nad prùmìrem zemí EU a odrážejí mimo jiné
i skuteènost, že Èeská republika zaujímala mezi ze-
mìmi støední a východní Evropy místo s druhým nej-
vyšším HDP na obyvatele po Slovinsku. Efekt dohá-
nìní se zde tedy neprojevil v tak velké míøe jako
u zemí s nižší výchozí úrovní ekonomického rozvoje.

Nejlépe je patrná ekonomická konvergence býva-
lých zemí s centrálnì plánovanou ekonomikou
k úrovni starších èlenských zemí na podílu hrubého
domácího produktu na obyvatele v paritì kupní síly
v pøíslušné nové èlenské zemi k hodnotì stejného in-
dikátoru za EU-25. Tento indikátor charakterizuje ne-
jen ekonomickou výkonnost, ale do znaèné míry i ži-
votní úroveò v dané zemi, neboť zohledòuje i ceno-
vou hladinu. Navzdory èetným pesimistickým oèeká-
váním nedošlo po celé sledované období ani v jedi-
ném roce ani v jediné nové èlenské zemi k výskytu di-
vergenèních tendencí. Nejrychleji konvergují pøiro-
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zenì zemì s nejnižší výchozí úrovní, tedy zemì

pobaltské, nejpomaleji nejvìtší z novì pøistoupiv-

ších zemí, Polsko. Ale konvergují všechny, do jed-

né. Vèetnì Èeské republiky, která se v souèasné

dobì pøibližuje hodnotì 75 % úrovnì EU-25. Jedno-
znaènì nejúspìšnìjší a na pøijetí eura nejzralejší je
nejmenší a ekonomicky nejvyspìlejší Slovinsko, kte-
ré se dostalo na 80 % úrovnì EU-25. Z pohledu EU
jako celku je podstatné, že nové èlenské zemì zvyšují
prùmìrné tempo ekonomického rùstu, což je jedna
z významných charakteristik konkurenceschopnosti
tohoto svìtového regionu.

Ke konvergenci dochází i u vìtšiny dalších mak-
roekonomických indikátorù. Pøíprava na vstup zkro-
tila míru inflace a pøiblížila ji míøe inflace bìžné ve
starších èlenských zemích. Pøipomeòme, že ještì
pøed osmi lety, v roce 1997, kdy prùmìrná míra infla-
ce pøepoètená na pozdìjší EU-25 èinila 2,6 %, dosaho-
vala hodnota tohoto ukazatele v Maïarsku 18,5 %,
v Polsku 15 %, v Litvì 10,3 %, v Estonsku 9,3 %. Èeská
republika mìla tehdy pomìrnì nízkou míru inflace,
která nicménì dosahovala hodnoty 8 % (a o rok poz-
dìji, v roce 1998 dokonce 9,7 %). V roce 2005 èinily
pøíslušné hodnoty míry inflace pro uvádìné zemì
3,5 % (Maïarsko), 2,2 % (Polsko), 2,7 % (Litva),
4,1 % (Estonsko). Èeská republika, která byla i po

celou dobu ekonomické transformace zemí s rela-

tivnì nízkou mírou inflace, se dostala v roce 2005

na úroveò dokonce 1,6 %, tedy pomìrnì hluboko

pod úroveò EU-25. Nepotvrdilo se tedy èasto vyslo-
vované pesimistické oèekávání, že vstup bude zna-
menat pro vìtšinu nových èlenských zemí rychlý ná-
rùst cen, který se projeví ve vysoké míøe inflace.

V oblasti veøejných financí se „umravòující“ vliv
vstupu do EU a pøíprava na pøijetí eura projevily pøe-
devším v poklesu deficitu, jehož vývoj byl systema-
ticky monitorován každoroèními hodnotícími zprá-
vami Evropské komise a jakákoli tendence k nárùstu
byla jimi silnì kritizována. Deficitní financování si až
do okamžiku vstupu do EU dopøávalo pøedevším Slo-
vensko, ale i Maïarsko a v neposlední øadì i Èeská re-
publika. Ještì v letech 2001–2003 se pohyboval de-

ficit veøejných financí v ÈR mezi 6 a 7 % HDP. Pøi-
tom maastrichtské kritérium rozhodující pro vstup
do eurozóny hovoøí o 3 %. Tato hodnota byla tìsnì

splnìna až v roce vstupu do EU, tedy 2004 (2,9 %) a
v roce 2005 o nìco ménì tìsnì (2,6 %).

Naopak veøejný dluh všech nových èlenských
zemí ze støední a východní Evropy byl a zùstává pod
úrovní EU-25. Nejvzornìjší v oblasti veøejného dluhu
byly a zùstávají pobaltské zemì, které prošly obtíž-
ným obdobím ekonomické transformace bez velkých
pùjèek na budoucnost. Podíl veøejného dluhu na hru-
bém domácím produktu èinil napøíklad v Estonsku
v roce 2005 jen 4,8 %, v Lotyšsku 11,9 % a v Litvì 18,7
%. V Èeské republice se jedná o 30,5 %. Vzhledem
k tomu, že Èeská republika zaèínala svou ekonomic-
kou transformaci prakticky bez jakéhokoli zadlužení,
lze konstatovat, že podstatná èást souèasného rozsa-
hu veøejného dluhu vznikla paradoxnì do znaèné
míry v souvislosti s privatizací systémem, kdy místo
kupujícího platil mnohdy prodávající, tj. èeský stát
(pøirozenì nepøímo – poskytováním státních garancí
za úvìr kupujícího, pøevádìním dluhù privatizova-
ných podnikù na „transformaèní“ instituce apod.).

Systematicky vzrùstala v celém období pøíprav

na vstup i po vstupu do EU tržní integrace v oblasti

zboží, služeb i pøímých zahranièních investic. Je
na místì ovšem poznamenat, že zde byl základní
trend nastaven již ekonomickou transformací, která
všechny bývalé støedo- a východoevropské ekonomi-
ky prakticky ze dne na den otevøela vùèi svìtové eko-
nomice. Dalším významným faktorem, který pùso-
bil, pùsobí a bude pùsobit ve smìru rùstu tržní integ-
race, je malá velikost vìtšiny bývalých støedoevrop-
ských a východoevropských zemí. Skuteènost, že
nejvyšší míru tržní integrace zboží (mìøenou jako
prùmìrná hodnota dovozù a vývozù dìlená hrubým
domácím produktem a násobená stem) vykazuje
malé Estonsko (66,8 % HDP v roce 2005), zatímco
nejnižší míra tržní integrace zboží se uvádí pro nej-
vìtší Polsko (32,2 % HDP), ukazuje nejen na význam
schopnosti pøizpùsobovat se požadavkùm evropské
a svìtové integrace, ale i na význam rozdílu ve veli-
kosti domácích trhù. Míra tržní integrace zboží

v Èeské republice je tøetí nejvìtší po Estonsku

a Slovensku a v roce 2005 dosahovala úrovnì

63,3 % HDP.

Relativnì vysoké úrovnì dosahuje v nových èlen-
ských zemích EU i tržní integrace v oblasti pøímých �
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� zahranièních investic. Prùmìrná hodnota tokù pøí-
mých zahranièních investic plynoucích do zemì a
z ní vztažená k hrubému domácímu produktu byla
nejvyšší v Estonsku (5,8 % HDP), nejnižší hodnota
byla zaznamenána na Slovensku (1,0 %). V prùbìhu
celého období se u hodnot tržní integrace v oblasti
pøímých zahranièních investic objevoval vìtší roz-
ptyl než u hodnot tržní integrace v oblasti mezinárod-
ního obchodu. Platí to i pro Èeskou republiku, která

v roce 2004 dosáhla hodnoty tržní integrace v ob-

lasti pøímých zahranièních investic 2,3 % HDP,

avšak v roce 2002 napøíklad 5,9 % HDP, což byla

nejvyšší hodnota ze všech sledovaných zemí.

Znaèná je i tržní integrace nových èlenských
zemí ze støední Evropy a Pobaltí v oblasti služeb. Prù-
mìrná hodnota dovozù a vývozù služeb èinila v roce
2005 v Estonsku 20,3 % HDP, v Lotyšsku 11,8 % HDP,
v Maïarsku 11 % HDP, v Litvì a ve Slovinsku 10,1 %
HDP, na Slovensku 8,8 % HDP a v Èeské republice

8,5 % HDP. Nejnižší byla míra tržní integrace v oblas-
ti služeb v Polsku (5 % HDP).

K rùstu zamìstnanosti a poklesu nezamìstna-

nosti vstup do Evropské unie žádné z nových èlen-

ských zemí ovšem nepomohl. Porovnání temp eko-
nomického rùstu s tempy rùstu celkové zamìstna-
nosti mùže sloužit jako jeden z dùkazù, že ekono-
mického rùstu lze v souèasné dobì dosahovat témìø
bez rùstu zamìstnanosti – na základì lepší vybave-
nosti práce technikou, na základì rùstu produktivity
práce, na základì využití nových poznatkù vìdy
a techniky. Rozdíl mezi tempem ekonomického rùs-
tu a tempem rùstu (nebo dokonce poklesu) zamìst-
nanosti je velmi významný. Nejvìtší nárùst celkové
zamìstnanosti zaznamenaly pobaltské zemì – ale pøi
souèasnì nejvyšších rozdílech mezi tempy ekono-
mického rùstu a rùstu zamìstnanosti. V loòském
roce vzrostla napøíklad v Estonsku celková zamìstna-
nost o 2 %, ale pøi témìø 10% ekonomickém rùstu. Ve
vìtšinì nových èlenských zemí zamìstnanost v le-
tech pøípravy na vstup do EU a po nìm mírnì klesá èi
stagnuje. Roste produktivita práce jak na pracovníka,
tak na odpracovanou hodinu, ale pøírùstek pracov-
ních pøíležitostí v souvislosti se vstupem do EU nena-
stal.

Èeská republika zvýšila svou celkovou za-

mìstnanost v roce 2005 o 0,9 %, tedy stejnì jako

EU-25. Podstatný rozdíl je však v tempu ekonomic-

kého rùstu. Zatímco v zemích EU-25 èinilo toto

tempo 1,6 %, v Èeské republice se jednalo o 6 %.

Míra nezamìstnanosti v nových èlenských ze-
mích z øad bývalých centrálnì plánovaných ekono-
mik støední a východní Evropy se pohybuje v rozpìtí
od 6,5 % (Slovinsko) do 17,7 % (Polsko). Èeská re-

publika patøí k zemím, jejichž míra nezamìstna-

nosti se nachází mírnì pod prùmìrem EU-25. Ten-
to prùmìr èinil v roce 2005 8,7 %, hodnota zazname-
naná v ÈR 7,9 % (stejná jako v Estonsku). Za povšim-
nutí stojí, že Slovensko, vysoce hodnocené zahraniè-
ními investory pro øadu ekonomických reforem, má
druhou nejvyšší míru nezamìstnanosti mezi novými
èlenskými zemìmi (16,3 %) s tím, že od roku 2002
dochází k jejímu mírnému poklesu.

Z hlediska sociálního konsensu je významné, že
s výjimkou Maïarska a Slovinska mají všechny nové
støedo- a východoevropské èlenské zemì nadprù-
mìrnou míru dlouhodobé nezamìstnanosti. Na Slo-
vensku zùstává více než 12 mìsícù nezamìstnaných
témìø 12 % celkového obyvatelstva v aktivním vìku,
v Polsku 10 %. V Èeské republice se jedná o 4,2 %,

což je hodnota nepatrnì vyšší, než jakou dosahuje

EU-25. Nepøíjemné je, že trend v ÈR smìøuje k jejímu
nárùstu.

Vývoj prùmìrných nákladù práce prozrazuje je-
den ze základních dùvodù pøitažlivosti bývalých cen-
trálnì plánovaných ekonomik pro zahranièní inves-
tory, resp. jeden z hlavních zdrojù konkurenceschop-
nosti pøíslušných zemí. Data Eurostatu zde bohužel
konèí v roce východního rozšíøení, takže postihují
období konce ekonomické transformace a pøíprav na
vstup, nikoli období po nìm.

V roce 1998 èinily prùmìrné hodinové náklady
práce (mzdové plus nemzdové) v ÈR 3,23 eura, v ze-
mích budoucí EU-25 v prùmìru 17,22 eura. V roce
2004 byly prùmìrné hodinové náklady práce v ÈR
5,85 eura, zatímco v EU-25 21,22 eura. Hodinové ná-

klady práce v Èeské republice tedy v období

1998–2004 konvergovaly k prùmìru zemí EU-25,

neboť zatímco na poèátku daného období èinily

19 % tohoto prùmìru, na jeho konci se jednalo již
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o 27 %. Konvergenci lze pozorovat i ve vztahu k ze-
mím EU-15. V roce 1998 èinily prùmìrné hodinové
náklady práce v ÈR 3,23 eura, zatímco prùmìrné ná-
klady práce v EU-15 byly 19,93 eura. V roce 2004 byly
pøíslušné údaje 5,85 eura a 24,02 eura. Konvergenci

prùmìrných hodinových nákladù práce k zemím

EU-15 lze tedy vyjádøit dvìma hodnotami: 16 %

prùmìru EU-15 v roce 1998 a 24 % prùmìru EU-15

v roce 2004. Je zøejmé, že zásadní sblížení úrovnì
nákladù práce je – za jinak stejných podmínek – zále-
žitostí nìkolika pøíštích desetiletí. Pokud jde o rych-
lost sbližování nákladù práce, nejvìtší pokrok zazna-
menalo opìt Estonsko, nejmenší Polsko.

Mezera mezi produktivitou práce v zemích støed-
ní Evropy a pobaltských zemích na stranì jedné
a prùmìrem zemí EU na stranì druhé nebyla zdaleka
tak velká jako mezera mezi náklady práce v obou
skupinách zemí. Hrubý domácí produkt v paritì

kupní síly na jednu odpracovanou hodinu pøedsta-

voval v Èeské republice v roce 1998 pøibližnì 43 %

úrovnì zemí evropské patnáctky, o šest let pozdìji,

v roce 2004 pøibližnì 50 % úrovnì zemí evropské

patnáctky. Konvergence produktivity práce byla vý-
znamná ve všech sledovaných nových èlenských ze-
mích s døívìjší centrálnì plánovanou ekonomikou.
Na nejvyšší úroveò se posunulo Slovinsko, které
v roce 2004 dosáhlo dvou tøetin úrovnì EU-15. Pro-

duktivita práce na zamìstnance mìøená opìt pomocí
hrubého domácího produktu v paritì kupní síly dosa-
hovala v Èeské republice v roce 1998 pøibližnì 56 %
úrovnì zemí EU-25, v roce 2004 pak pøibližnì 64 %.
V každém pøípadì relace mezi rùstem produktivity
práce a rùstem nákladù práce zùstávala z pohledu
pøímých zahranièních investic stále velmi pøíznivá
a tvoøila jeden ze základù konkurenceschopnosti no-
vých èlenských zemí EU.

Z hlediska sociální koheze je velmi významné, že
pøíprava na vstup do EU ani vstup samotný nezatížily
nové èlenské zemì ze støední a východní Evropy roz-
sáhlým pádem èásti obyvatelstva do chudoby, nezvý-
šily zásadnì marginalizaci ani sociální vylouèení.
Data k sociální kohezi jsou sice podstatnì skromnìjší
a zdaleka ne tak aktuální jako data v oblasti ekono-
mických indikátorù, pøesto z nich pøesvìdèivì vyplý-
vá, že riziko pádu do chudoby mìøené jako podíl poè-
tu osob, jejichž disponibilní pøíjem se pohybuje pod
úrovní 60 % národního mediánu disponibilního pøíj-
mu (pøed a po sociálních transferech, pøièemž starob-
ní a vdovské dùchodu nejsou považovány za sociální
transfery, nýbrž za disponibilní pøíjmy pøed sociální-
mi transfery), se v souvislosti se vstupem do EU nijak
významnì nezvýšilo. Z hlediska Èeské republiky je

potìšující, že vykazuje vùbec nejnižší míru ohro-

žení chudobou ze všech èlenských státù EU po so-

ciálních transferech. Za povšimnutí stojí, že je to
právì Slovensko, které naopak zaznamenává nejvyš-
ší míru ohrožení chudobou – i po sociálních transfe-
rech. Zemí s druhou nejvyšší mírou ohrožení chudo-
bou je ekonomicky velmi úspìšné Estonsko. Zbývá
jen dodat, že sociální politika zùstává stále v kompe-
tenci èlenských státù EU a k její harmonizaci zatím
nedochází.

3. Proè se èerné pøedpovìdi nenaplnily?

Položme si otázku, proè se negativní oèekávání a va-
rovné prognózy formulované v souvislosti s pøípra-
vou na vstup do Evropské unie a v souvislosti se vstu-
pem samotným nenaplnily. Odpovìï není zdaleka
snadná a nemùže být vyèerpávající, už proto, že hod-
nocené období (od podání pøihlášky ke vstupu a po-
èátku implementace pravidel platných v EU pøes oka-

Formulace negativních očekávání se opírala o některé implicitní předpoklady,
které ve skutečnosti nebyly a nemohly být naplněny. Prvním z nich byl předpo-
klad, že podnikatelé jsou tváří v tvář zvýšené laťce pro docilování konkurences-
chopnosti mající podobu celounijních pravidel v podstatě bezmocní.

�
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� mžik vstupu až k dnešku neuplynulo ani jedno dese-
tiletí) je pomìrnì krátké. Pøesto se o urèitý náèrt od-
povìdi mùžeme pokusit.

Formulace negativních oèekávání se opírala o nì-
které implicitní pøedpoklady, které ve skuteènosti ne-
byly a nemohly být naplnìny. Prvním z nich byl
pøedpoklad, že podnikatelé jsou tváøí v tváø zvýšené
laťce pro docilování konkurenceschopnosti mající
podobu celounijních pravidel v podstatì bezmocní.
Že nejsou schopni uèinit nic jiného než je akceptovat,
promítnout do nákladù a cen – a zkrachovat. Pøi té
pøíležitosti s sebou nutnì stáhnou pod vodu ekono-
mický rùst a zamìstnanost. Ve skuteènosti zdaleka
bezmocní nebyli. Mohli èinit mnohé: mìnit sorti-
ment vyrábìného zboží èi nabízených služeb, mìnit
organizaèní strukturu svých podnikù, implemento-
vat poznatky technického rozvoje, zeštíhlovat podni-
ky nebo se spojovat s jinými.

Druhý implicitní pøedpoklad, o který se opíraly
pochmurné pøedpovìdi efektù vstupu do EU, byl
pøedpoklad o tom, že podnikatele, kteøí se nedokáží
se zvýšenou laťkou pro docilování konkurenceschop-
nosti vypoøádat, nikdo nenahradí nebo budou nahra-
zeni v nedostateèné míøe, protože podnikatelské
prostøedí evropského typu bude neatraktivní. Tento
pøedpoklad se ukázal jako zcela nereálný. Podnikate-
lé, kteøí nebyli schopni splnit požadavky evropského
dosahování konkurenceschopnosti, byli rychle a prù-
bìžnì nahrazováni tìmi, kteøí toho schopni byli – ať
se již rekrutovali z øad domácí podnikatelské vrstvy,
nebo z øad zahranièních investorù. Pro neúspìšné
podnikatele bylo nepochybnì tìžké, nepøíjemné
a nìkdy možná i tragické, že v konkurenci neuspìli,
z hlediska makroekonomických výsledkù je ovšem
naprosto lhostejné, kdo konkurenceschopné konver-
gující ekonomiky v roli zamìstnavatelù nebo živnost-
níkù vytváøel.

Tøetím pøedpokladem tvoøícím opìrnou zeï va-
rovné prognózy pøed následky vstupu do EU byl
pøedpoklad o tom, že nahrazení institucionálního
provizória ekonomické transformace bude spojeno
pouze s náklady a nikoli s pøínosy. Ve skuteènosti byl
vstup do EU a pøíprava na nìj spojena s mnoha pøíno-
sy, které nebyly døíve vidìt nebo nechtìly být vidìny.
Zdaleka se nejedná jen o pøíjmy ze strukturálních

fondù, které byly na misku pøínosù kladeny od samé-
ho poèátku.

Domácí i zahranièní podnikatelské subjekty zís-
kaly v souvislosti se vstupem do Evropské unie v zá-
sadì dva druhy pøínosù. První z nich spoèíval ve „vy-
èištìní prostøedí“, v nìmž se podnikatelská aktivita
v Èeské republice v období ekonomické transforma-
ce uskuteèòovala, v nahrazení jejího institucionální-
ho provizória ustálenými unijními normami chování.
Nejpodstatnìjší význam mìly institucionální promì-
ny v oblasti vlastnických práv, ochrany hospodáøské
soutìže a ochrany slabší smluvní strany. Zakotvení
lepší ochrany akcionáøù, zvláštì pak minoritních,
v obchodním zákoníku a dalších normách, zlepšení
postavení vìøitele vùèi dlužníkovi, ztížení možnosti
zneužívat ekonomické a finanèní síly – to vše pøedsta-
vovalo pøínosy, které kompenzovaly vyšší podnika-
telské náklady.

Druhý druh pøínosù pøedstavovaly úspory trans-
akèních nákladù z titulu sjednocení pravidel pro cho-
vání podnikové sféry. Týkal se pøedevším podnikate-
lù pùsobících bez omezení národních hranic, tedy
všech, kteøí operovali v oblasti mezinárodního ob-
chodu, pøímých zahranièních investic a služeb. Není
náhodou, že všechny tyto oblasti zaznamenaly v ob-
dobí pøípravy na vstup do EU a po nìm tak intenzivní
rozvoj.

Ètvrtý pøedpoklad, o který se opíraly negativní
pøedpovìdi efektù vstupu do EU, se týkal pøímých za-
hranièních investic a jejich vztahu k unijnímu pros-
tøedí. Unijní prostøedí hodnotil jako pøeregulované a
z hlediska zahranièních investorù jako nepøátelské.
Podle tohoto hodnocení mìli zahranièní investoøi
z pøeregulovaného prostøedí døívìjších tranzitivních
zemí spíše utíkat, protože pøirozené výhody tìchto
zemí, zejména levná pracovní síla, se budou rychle
zmenšovat a pøeváží nad nimi nevýhody pøílišné re-
gulace. Tento efekt skuteènì nastal – mnohým pøí-
mým zahranièním investorùm unijní prostøedí ne-
konvenuje a již v prùbìhu pøíprav na vstup do EU
odešli do zemí, jejichž institucionální a legislativní rá-
mec byl jejich naturelu bližší. Byli však v hojné míøe
nahrazeni investory, kteøí jsou na pravidla hry platná
v Evropské unii zvyklí a jimž vyhovuje. Došlo tedy
k zásadní promìnì geografické struktury pøílivu pøí-
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mých zahranièních investic, avšak celkovì tento pøí-
liv neoslabil, nýbrž posílil. Odcházeli pøímí zahraniè-
ní investoøi ze Spojených státù a dalších mimoevrop-
ských zemí, pøicházeli investoøi evropští.

Pátý pøedpoklad, z nìhož vycházela negativní
oèekávání, spoèíval v chybném usuzování z èásti na
celek, pøed nímž varují všechny uèebnice ekonomie
na samotném poèátku. Znìl pøibližnì takto: Cokoli
prospìje konkrétnímu podnikateli nebo skupinì
konkrétních podnikatelù, prospìje celé národní eko-
nomice. Cokoli uškodí konkrétnímu podnikateli
nebo skupinì konkrétních podnikatelù, uškodí celé
národní ekonomice. Což je pøedpoklad od zaèátku až
do konce falešný. Konkrétnímu podnikateli nebo
konkrétní skupinì podnikatelù prospìje ochrana
jeho nebo jejich zájmù, zvláštní zacházení, možnost
vyjednávat se státem o pravidla hry. Národní ekono-
mice prospìje, jestliže stát je schopen formulovat

rovná pravidla hry pro všechny ekonomické subjek-
ty, jestliže s nikým nevyjednává, jestliže nechrání
žádného ze soutìžitelù, ale chrání hospodáøskou
soutìž. Konkrétnímu podnikateli nebo konkrétní
skupinì podnikatelù prospívá, jestliže stát jemu nebo
jim dovoluje nedbat pøíliš vlastnických práv jiného
podnikatele nebo jiné skupiny podnikatelù a tato
vlastnická práva porušovat. Národní ekonomice
prospívá, jestliže stát chrání vlastnická práva všech
a nikomu nedovoluje je porušovat. Konkrétnímu
podnikateli, resp. jeho schopnosti uspìt v konkuren-
ci mùže uškodit povinnost dbát práv zamìstnancù,
dbát na ochranu životního prostøedí, dbát na ochranu
spotøebitelù. Na národohospodáøské úrovni všechny
tyto povinnosti podnikatelù pøispívají k vyšší úrovni
konkurenceschopnosti.

Šestý pøedpoklad, o který se negativní oèekávání
a pochmurné prognózy opíraly, je zvláštním pøípa-
dem pøedpokladu pátého. Týká se otázky státní po-
moci a znìl pøibližnì takto: Vstup do Evropské unie
omezí možnosti nových èlenských státù poskytovat
státní pomoc podnikùm pùsobícím na jejich území.
Avšak tyto podniky jsou na státní pomoci existenènì
závislé. Vzhledem k rozsáhlé mezeøe mezi konku-
renceschopností podnikù ve starých a nových èlen-
ských zemích je státní pomoc nutné zachovat co nej-
déle. Pokud zachována nebude, pak budou podniky
krachovat a s nimi celé národní ekonomiky. Stát je
povinen a schopen posuzovat, kdo státní pomoc pot-
øebuje a kdo ne.

Státní pomoc v prùbìhu pøíprav na vstup do EU
a po vstupu samotném vskutku krácena byla. Pøístup
Evropské unie vychází z premisy, že úkolem státu je
chránit hospodáøskou soutìž a nikoli zvýhodòovat

nìkteré podniky z prostøedkù daòových poplatníkù
na úkor jiných. Vychází i z toho, že stát není definiè-
nì schopen posoudit, koho podpoøit a koho ne. Jedná
se o rozhodnutí podnikatelského typu, které státy ne-
jsou vìtšinou schopny èinit. Ze zásadnì negativního
postoje k poskytování státní pomoci mohou existovat
výjimky, avšak pravidlem je rovné zacházení. Ome-
zení státní pomoci uškodilo nìkterým podnikùm,
avšak národním ekonomikám pomohlo, neboť ulevi-
lo alespoò èásteènì jejich veøejným financím. V nej-
vyšší míøe to platí pro Èeskou republiku, která v rela-
ci ke své velikosti poskytovala podnikùm pùsobícím
na svém území nejrozsáhlejší státní pomoc ze všech
nových èlenských státù EU ze støední a východní Ev-
ropy.

Sedmý pøedpoklad je o samotné reálnosti a nere-
álnosti, pravdivosti a nepravdivosti formulovaných

Černá očekávání byla brána za bernou minci i tehdy, jestliže se jednalo o minci
falešnou. Nenaplnila se i proto, že ti, kdo je formulovali, věděli, že jejich výroky
neodpovídají realitě, že jsou spíše pokusy dobývat prostřednictvím národních
států nezaslouženou rentu v podobě vyjednaných dlouhých přechodných obdo-
bí nebo výjimek z pravidel.
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� èerných oèekávání, o tom, zda byla èi nebyla mínìna
od samého poèátku vážnì. Èerná oèekávání byla brá-
na za bernou minci i tehdy, jestliže se jednalo o minci
falešnou. Nenaplnila se i proto, že ti, kdo je formulo-
vali, vìdìli, že jejich výroky neodpovídají realitì, že
jsou spíše pokusy dobývat prostøednictvím národ-
ních státù nezaslouženou rentu v podobì vyjedna-
ných dlouhých pøechodných období nebo výjimek
z pravidel. Prostì to zkoušeli, protože vìdìli, že to
zkoušet jde. Jen stìží se dalo vìøit tomu, že existenè-
ní ohrožení fungujícího podniku mohou pøedstavo-
vat nepatrnì zvýšené náklady na ochranu bezpeè-
nosti pøi práci, zakoupení registraèní pokladny nebo
povinné pojištìní cestovní kanceláøe proti úpadku.

Ať již ale byla negativní oèekávání formulována
podnikatelskou sférou na základì reálných obav,
nebo na základì snah o dobýváni renty, ať pocházela
z nedostateèných informací nebo sledovala zájem
toho, kdo je formuloval, ať byla nebo nebyla vìdomì
nepravdivá, ať se opírala o kterýkoli z výše uvede-
ných sedmi chybných pøedpokladù, podstatné je,
aby napøíštì nebyla brána ani na lehkou váhu, ale ani
pøíliš vážnì. Neboť jak praví Paul Krugman, „zemì
není podnik“. Uzavøeme naši úvahu podrobnìjší cita-
cí (ponìkud drsného textu) z jeho èlánku:

„Vysokoškoláci, kteøí se chtìjí stát podnikateli,

èasto studují ekonomii. Jen málo jich však vìøí, že

z toho, co slyšeli v posluchárnách od svých profesorù,

nìco použijí pøi svém podnikání. Tito studenti pocho-

pili fundamentální pravdu: to, co se nauèí v kurzech

ekonomie, jim nepomùže øídit podnik.

Platí i pravý opak: to, co se lidé nauèí pøi øízení

podniku, jim nepomùže formulovat hospodáøskou po-

litiku. Zemì není velká korporace. Zpùsoby myšlení,

které èiní velkého byznysmena velkým byznysmenem,

nejsou tytéž jako ty, které èiní velkého ekonomického

analytika velkým ekonomickým analytikem.

Co z toho vyplývá? Konec koncù, ani lidé z byzny-

su, ani ekonomové nejsou obvykle vynikajícími bás-

níky, takže o co jde? Pøesto se mnozí lidé (a nemusí to

být jen úspìšní byznysmeni) domnívají, že ten, kdo

má štìstí v podnikání, ví, jak pøivést celý národ k vìtší

prosperitì. Jenže ve skuteènosti jsou rady úspìšných

podnikatelù katastroficky chybné.

Ekonomie je obtížný a technický pøedmìt. Není

o nic tìžší být dobrým ekonomem než být dobrým byz-

nysmenem. (Ve skuteènosti je to pravdìpodobnì

snazší, protože v ekonomii je ménì intenzivní konku-

rence.) Ale ekonomie a byznys nejsou jedno a totéž.

Mistrovské zvládnutí ekonomie nezaruèuje pochope-

ní, natož mistrovské zvládnutí byznysu a naopak.

Úspìšný lídr v byznysu toho obvykle neví o ekonomii

o nic víc než o vojenské strategii.

Až vám pøíštì budou lidé z byznysu vykládat své

názory na ekonomiku, položte si otázku:

Udìlali si vùbec èas na studium ekonomie? Pro-

studovali si názory odborníkù? Pokud tomu tak není,

není dùležité, jak jsou úspìšní v podnikání. Ignoruj-

te je, protože pravdìpodobnì vùbec nevìdí, o èem

mluví.“ 2

2 Krugman, P.: A Country Is Not a Company, Harvard Business Review, January–February 19962 Krugman, P.: A Country Is Not a Company, Harvard Business Review, January–February 1996
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Tabulka č. 1 »

EU-25 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,6

Česká republika -1,1 1,2 3,9 2,6 1,5 3,2 4,7 6,0

Estonsko 4,4 0,3 7,9 6,5 7,2 6,7 7,8 9,8

Lotyšsko 4,7 4,7 6,9 8,0 6,5 7,2 8,6 10,1

Litva 7,3 -1,7 3,9 6,4 6,7 10,4 7,0 7,5

Maďarsko 4,9 4,2 6,0 4,3 3,8 3,4 5,2 4,1

Polsko 5,0 4,5 4,2 1,1 1,4 3,8 5,3 3,2

Slovinsko 3,9 5,4 4,1 2,7 3,5 2,7 4,2 3,9

Slovensko 4,2 1,5 2,8 3,2 4,1 4,2 5,4 6,1

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Tabulka č. 2 »

EU-25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Česká republika 65,4 e 64,8 63,7 64,9 66,3 67,7 70,1 72,9

Estonsko 39,2 e 38,8 41,0 42,2 45,1 48,2 51,1 57,3

Lotyšsko 33,2 e 34,1 35,4 37,1 38,7 40,8 42,7 47,0

Litva 38,4 e 37,2 38,2 40,2 41,9 45,2 47,7 52,0

Maďarsko 50,7 e 51,8 53,0 55,8 58,1 59,2 60,0 60,8

Polsko 44,9 e 46,0 46,8 46,1 46,3 46,9 48,7 49,8 f

Slovinsko 71,6 e 73,8 72,9 73,9 74,5 75,9 78,9 79,8

Slovensko 46,9 e 46,6 47,5 48,5 51,0 51,9 52,9 55,0

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
e - odhad
f - předpověď

Tabulka č. 3 »

EU-25 2,1 e 1,6 e 2,4 2,5 2,1 1,9 2,1 2,2

Česká republika 9,7 1,8 3,9 4,5 1,4 -0,1 2,6 1,6

Estonsko 8,8 3,1 3,9 5,6 3,6 1,4 3,0 4,1

Lotyšsko 4,3 2,1 2,6 2,5 2,0 2,9 6,2 6,9

Litva 5,4 1,5 1,1 1,6 0,3 -1,1 1,2 2,7

Maďarsko 14,2 10,0 10,0 9,1 5,2 4,7 6,8 3,5

Polsko 11,8 e 7,2 e 10,1 5,3 1,9 0,7 3,6 2,2

Slovinsko 7,9 6,1 8,9 8,6 7,5 5,7 3,7 2,5

Slovensko 6,7 10,4 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
e - odhad �
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�
Tabulka č. 4 »

EU-25 -1,7 -0,8 0,8 -1,3 -2,3 -3,0 -2,6 -2,3

Česká republika -5,0 -3,6 -3,7 -5,9 -6,8 -6,6 -2,9 -2,6

Estonsko -0,3 -3,7 -0,6 0,3 1,0 2,4 1,5 1,6

Lotyšsko -0,6 -4,9 -2,8 -2,1 -2,3 -1,2 -0,9 0,2

Litva -3,0 -5,6 -2,5 -2,0 -1,4 -1,2 -1,5 -0,5

Maďarsko -8,0 -5,6 -3,0 -3,5 -8,4 -6,4 -5,4 -6,1

Polsko -2,1 -1,4 -0,7 -3,7 -3,2 -4,7 -3,9 -2,5

Slovinsko -2,2 -2,1 -3,5 -3,9 -2,7 -2,8 -2,3 -1,8

Slovensko -4,7 -6,4 -12,3 -6,6 -7,7 -3,7 -3,0 -2,9

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Tabulka č. 5 »

EU-25 67,5 66,7 62,9 62,0 60,5 62,0 62,4 63,4

Česká republika 12,9 13,4 18,2 26,3 28,8 30,0 30,6 30,5

Estonsko 5,6 6,0 4,7 4,7 5,5 6,0 5,4 4,8

Lotyšsko 9,8 12,6 12,9 15,0 13,5 14,4 14,6 11,9

Litva 16,5 23,0 23,8 22,9 22,3 21,2 19,5 18,7

Maďarsko 61,9 61,2 55,4 52,2 55,0 56,7 57,1 58,4

Polsko 39,1 40,3 36,8 36,7 39,8 43,9 41,9 42,5

Slovinsko 23,6 24,9 27,4 28,4 29,7 29,1 29,5 29,1

Slovensko 34,0 47,2 49,9 49,2 43,3 42,7 41,6 34,5

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Tabulka č. 6 »

EU-25 : : : 9,5 9,1 8,8 9,3 10,1

Česká republika 44,6 46,2 55,0 57,4 53,4 55,0 62,8 63,3

Estonsko 58,5 52,6 67,7 62,8 57,6 58,4 61,8 66,8

Lotyšsko 39,0 33,1 33,3 35,1 35,1 37,2 40,8 43,1

Litva 42,6 35,6 40,3 44,9 47,1 45,7 46,7 51,7

Maďarsko 46,6 55,7 64,4 61,6 54,5 54,1 57,0 57,6

Polsko 22,6 22,4 24,6 23,9 25,4 29,4 33,5 32,2

Slovinsko 45,0 42,9 48,6 48,9 47,4 47,0 51,4 54,9

Slovensko 53,7 52,8 60,4 64,9 63,0 67,2 67,8 66,3

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Tabulka č. 7 »

EU-25 : : : 2,4 1,3 1,3 0,9

Česká republika 3,1 5,5 4,6 4,8 5,9 1,3 2,3

Estonsko 5,2 3,5 4,1 6,2 3,0 5,9 5,8

Lotyšsko 3,1 2,6 2,7 0,9 1,4 1,5 2,9

Litva 4,2 2,3 1,7 1,9 2,6 0,6 2,3

Maďarsko 2,7 2,3 2,3 4,1 2,5 2,3 :

Polsko 1,9 2,2 2,7 1,5 1,1 1,2 2,6

Slovinsko : : : 1,4 2,4 2,4 1,7

Slovensko 1,6 -0,1 5,3 3,7 7,9 1,1 1,0

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Tabulka č. 8 »

EU-25 : : : 3,4 3,3 3,2 3,3 3,5

Česká republika 11,0 10,9 11,1 10,2 9,0 8,3 8,8 8,5

Estonsko 21,5 21,8 22,3 22,8 20,0 19,6 20,3 20,3

Lotyšsko 14,5 11,7 11,8 11,2 10,4 10,9 10,8 11,8

Litva 8,9 8,7 7,6 7,7 8,5 8,4 9,1 10,1

Maďarsko 10,7 10,0 11,4 12,0 10,8 10,7 10,6 11,0

Polsko 5,1 4,6 5,7 4,9 4,8 5,0 5,1 5,0

Slovinsko 8,4 7,9 8,6 8,6 9,0 8,8 9,3 10,1

Slovensko 10,6 9,4 10,2 10,7 10,4 9,6 8,6 8,8

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Tabulka č. 9 »

EU-25 1,6 1,3 1,6 1,3 0,5 0,4 0,5 0,9

Česká republika -1,5 -3,4 -0,2 0,5 -1,1 -1,3 0,1 0,9

Estonsko -1,9 -4,4 -1,5 0,9 1,3 1,4 0,0 2,0

Lotyšsko -0,3 -1,8 -2,9 2,2 2,3 1,0 1,1 1,5

Litva -0,8 -2,2 -4,0 -3,3 4,0 2,3 -0,1 2,6

Maďarsko 1,8 3,4 1,3 0,3 0,0 1,3 -0,7 0,0

Polsko 2,3 -2,7 -2,3 1,5 -1,9 -1,2 e -0,3 0,9

Slovinsko -0,2 1,4 0,8 0,5 1,5 -0,2 0,4 0,7

Slovensko -0,4 -2,7 -1,8 0,6 -0,5 1,8 -0,3 1,4

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
e - odhad

�



{1
/4

}
Odborné stati

48 Scientia et Societas » 3/06

�
Tabulka č. 10 »

EU-25 9,4 9,1 8,6 8,4 8,8 9,0 9,1 8,7

Česká republika 6,4 8,6 8,7 8,0 7,3 7,8 8,3 7,9

Estonsko 9,2 11,3 12,8 12,4 10,3 10,0 9,7 7,9

Lotyšsko 14,3 14,0 13,7 12,9 12,2 10,5 10,4 8,9

Litva 13,2 13,7 16,4 16,5 13,5 12,4 11,4 8,3

Maďarsko 8,4 7,0 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2

Polsko 10,2 13,4 16,1 18,2 19,9 19,6 19,0 17,7

Slovinsko 7,4 7,3 6,7 6,2 6,3 6,7 6,3 6,5

Slovensko 12,6 16,4 18,8 19,3 18,7 17,6 18,2 16,3

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Tabulka č. 11 »

EU-25 17,22 17,96 19,15 19,72 20,42 20,52 21,22

EU-15 19,93 20,68 21,89 22,41 23,15 23,32 24,02

Česká republika 3,23 3,41 3,86 4,64 5,39 5,47 5,85

Estonsko 2,42 2,60 2,85 3,22 3,67 4,01 4,24

Lotyšsko 1,71 1,85 2,22 2,29 2,39 2,37 :

Litva 1,95 2,16 2,63 2,76 2,90 3,10 3,22

Maďarsko 3,02 3,14 3,63 4,04 4,91 5,10 5,54

Polsko 3,73 4,05 4,48 5,30 5,27 4,70 4,47

Slovinsko 8,51 8,94 8,98 9,58 9,70 10,54 :

Slovensko 2,91 2,76 3,07 3,26 3,59 4,02 4,41

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Tabulka č. 12 »

EU-25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Česká republika 56,0 e 58,5 58,5 59,6 59,9 62,0 64,1 68,3

Estonsko 37,7 e 39,2 42,4 43,5 45,7 47,9 50,8 55,8

Lotyšsko 33,9 e 35,6 38,3 39,4 40,2 41,3 42,6 46,1

Litva 38,3 e 38,1 41,0 44,8 44,8 47,0 49,4 52,4

Maďarsko 59,6 e 59,3 60,6 64,1 66,6 66,7 68,0 69,0

Polsko 46,2 e 49,1 51,3 50,3 51,5 59,5 61,9 62,1 f

Slovinsko 68,2 e 70,1 69,8 71,2 70,9 72,3 74,9 75,7

Slovensko 50,2 e 51,7 54,5 55,9 58,9 58,8 60,2 62,1

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
e - odhad
f - předpověď
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Tabulka č. 13 »

EU-15 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Česká republika 43,1 e 44,1 43,9 46,6 47,2 48,2 49,9

Estonsko : : 32,6 33,6 35,0 36,5 38,8

Lotyšsko 27,0 e 28,3 e 30,1 e 31,1 e 31,6 e 32,1 e 34,3 e

Litva 33,0 e 33,7 34,1 37,2 37,6 39,8 41,6

Maďarsko : : : : : : :

Polsko : : 39,5 e 38,9 e 39,5 e 45,4 e 47,6 e

Slovinsko 60,0 e 61,0 e 60,1 e 61,1 e 61,2 e 61,9 e 66,0 e

Slovensko 43,1 e 43,9 46,0 47,5 51,3 52,5 52,8

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
e - odhad

Tabulka č. 14 »

EU-25 0,62 0,60 0,60 : :

Česká republika 2,42 1,93 3,94 2,47 0,41

Estonsko 0,09 0,12 0,13 0,09 0,39

Lotyšsko 0,59 0,42 0,12 0,12 0,39

Litva 0,33 0,16 0,40 0,27 0,68

Maďarsko 1,12 1,03 1,08 1,16 1,26

Polsko 0,90 0,64 0,46 3,03 1,47

Slovinsko 0,83 0,82 0,47 0,59 0,96

Slovensko 0,56 0,51 0,46 0,55 0,64

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Tabulka č. 15 »

EU-25 0,33 0,32 0,31 : :

Česká republika 2,09 1,58 3,56 2,25 0,25

Estonsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

Lotyšsko 0,55 0,28 0,03 0,05 0,24

Litva 0,32 0,15 0,39 0,24 0,62

Maďarsko 0,80 0,59 0,50 0,71 0,87

Polsko 0,31 0,45 0,28 2,57 1,21

Slovinsko 0,21 0,35 0,07 0,12 0,59

Slovensko 0,26 0,46 0,37 0,32 0,42

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
�
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�
Tabulka č. 16 »

EU-25 24 24 23 24 : 25 26

Česká republika : : : 18 : 21 :

Estonsko : : 26 25 25 25 :

Lotyšsko : : 22 : 24 24 :

Litva : : 23 24 24 23 :

Maďarsko : : 17 17 15 17 :

Polsko : : 30 31 32 31 :

Slovinsko : : 18 17 16 16 :

Slovensko : : : : : 28 28

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Tabulka č. 17 »

EU-25 15 16 16 16 : 15 16

Česká republika : : : 8 : 8 :

Estonsko : : 18 18 18 18 :

Lotyšsko : : 16 : 16 16 :

Litva : : 17 17 17 15 :

Maďarsko : : 11 11 10 12 :

Polsko : : 16 16 17 17 :

Slovinsko : : 11 11 10 10 :

Slovensko : : : : : 21 21

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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ABSTRACT

The time-period before the EU- accession was accompanied by negative expectations. The Czech Republic was one

of the most sceptical candidates as far as the assessment of the balance between future costs and benefits was

concerned. The article brings evidence that positive effects of the accession prevailed. The proofs are given that in-

stitutional changes based on the implementation of acquis communautaire led to the convergence of the level of

macroeconomic and social indicators in all central and eastern European countries – new members of the EU to

the average level of the same indicators in EU-25 (or in EU-15). In the last section of the article the author asks the

question why the black forecasts did not come to be true. The answer is based on the identification of false assum-

ptions on the role of institutions and next benefits, on the possibility to create macroeconomic predictions from

business expectations and on economic interests of those who formulated black forecasts.
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*
V prùbìhu vyjednávání o pøistoupení Èeské republi-
ky k Evropské unii, v dobì pøed referendem o vstupu
Èeské republiky do EU, které se konalo v èervnu
2003, i v období mezi referendem a faktickým zaèle-
nìním Èeské republiky do Evropské unie k 1. kvìtnu
2004 se objevovalo mnoho negativních informací
o dùsledcích vstupu ÈR do EU. Tyto informace se tý-
kaly nejrùznìjších okolností vstupu a jejich šiøiteli
byly rozlièné zájmové skupiny, které pøistoupení
Èeské republiky k EU buï pøímo odmítaly, nebo se
k nìmu stavìly rezervovanì.

Jedním z hlavních argumentù v neprospìch za-
èlenìní ÈR do EU bylo tvrzení, že pøijetí acquis com-
munautaire Èeskou republikou oslabí konkurences-
chopnost èeské ekonomiky. Toto tvrzení se objevo-
valo v mnoha variacích. Jako pøíklad takové argu-
mentace mùžeme uvést citace ze studie s názvem
Víme, o èem budeme hlasovat?, kterou v kvìtnu 2003,
mìsíc pøed referendem o vstupu Èeské republiky do
Evropské unie, vydalo Centrum pro ekonomiku a po-
litiku v Praze, což je nestátní institut poøádající pøed-
nášky a vydávající publikace pøedevším èeských eu-
roskeptických ekonomù a politologù:

„V oblasti spotøebních daní Evropská unie stano-

vuje zejména minimální sazby u daní z benzínu

a topných olejù, alkoholu, piva, vína a cigaret… V ob-

lasti sazeb DPH Evropská unie naøizuje, že základní

sazba nesmí být menší než 15 procent a zároveò sta-

novuje, které zboží a služby nemohou být zatíženy

sníženou sazbou. V Èeské republice existuje nìkolik

položek, které jsou ve snížené sazbì a které by se vstu-

pem do EU musely být pøesunuty do základní vyšší

sazby. Jedná se napø. o telekomunikaèní služby, do-

dávky tepla, stavební práce, výrobu a prodej softwaru

a pohostinství. EU rovnìž reguluje okruh plátcù DPH:

EU nám stanovila práh roèního obratu, kdy se firma

již musí registrovat jako plátce DPH, na 35 000 EUR

(cca 1 mil. Kè) a mnoho drobných podnikatelù by mu-

selo zaèít vést agendu DPH. Pro Èeskou republiku za-

tím znamenalo pøizpùsobování se evropským daním

zvyšování daní. Pokud by ÈR vstoupila do EU, tento

trend by dále pokraèoval…

Vstupem do EU by zanikla veškerá omezení vý-

mìny zboží mezi ÈR a rozšíøenou EU. Výjimku pøed-

stavují pøechodná období, bìhem kterých by èeští ob-

èané potøebovali pro získání práce ve starých zemích

EU povolení úøadù, jako je tomu dosud. Tato asymet-

rie by mohla vést k zániku øady firem a nárùstu neza-

mìstnanosti spolu s poklesem pøíjmù národního roz-

poètu…

Pokud by Èeská republika vstoupila do EU, muse-

la by v rámci spoleèné obchodní politiky ukonèit bila-

terální a multilaterální vztahy k ostatním zemím svì-

ta (celkem okolo 350 smluv a dohod), které by nahra-

dilo smluvní uspoøádání EU a veškeré tyto vztahy by

i za ÈR plnì øídila Komise v Bruselu… K podstatnému

zhoršení obchodních vztahù by došlo na stranì èeské-

ho vývozu napø. do USA. Vstupem do EU by Èeská re-

publika nejen pøišla o preferenèní zacházení ze strany

USA, ale více ménì by vstoupila do obchodní války

mezi USA a EU (ocel, textil apod.). Podobnì by tomu

bylo i ve vztahu k Japonsku, Koreji a dalším mimo-

evropským zemím…

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/06/0255 „Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na
konkurenceschopnost ekonomik členských zemí“.

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/06/0255 „Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na
konkurenceschopnost ekonomik členských zemí“.
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Jedním z klíèových argumentù pro vstup do EU je

teze, že èlenství v EU pozitivnì ovlivní hospodáøský

vývoj Èeské republiky. Otázkou je, zda by vstup do EU

napomohl pøibližování ekonomické úrovnì v ÈR prù-

mìru EU. Zkušenost mnoha zemí, které k EU pøistou-

pily døíve, tento optimismus nepotvrzuje… Irsko od

vstupu do EU v r. 1973 dlouho zùstávalo na 65 % prù-

mìru patnáctièlenné EU. Výrazný rùst zaznamenává

až více než deset let po vstupu po zavedení daòové re-

formy a výrazném pøílivu zejména amerického kapi-

tálu. V r. 1997 Irsko dokonce pøekonalo prùmìr EU.

Øecko pøi vstupu v r. 1981 dosahovalo v HDP na hlavu

53 % prùmìru EU. Pak øecká ekonomická úroveò kle-

sala až na 43 % EU v r. 1988. Od té doby se Øecko po-

malu dostává na úroveò 53 %, kterou mìlo pøi vstu-

pu. Tato úroveò je ale stále hluboce pod 60 % EU, kde

bylo Øecko v r. 1970. Španìlsko a Portugalsko, které

vstoupily do EU v r. 1986, zaznamenaly po vstupu

mírný a trvalý proces konvergence. Tempo jejich pøi-

bližování ale daleko zaostává za tempem, kterým

srovnávala ekonomickou úroveò s EU Èeská republi-

ka bìhem posledních 13 let… Pozitivní vliv èlenství

v EU na èeskou ekonomiku je tak spíše zbožným pøá-

ním.“

Od vstupu ÈR do EU uplynuly již více než dva
roky, a proto mùžeme provést první vážnìjší pokus
ovìøit platnost výše uvedené argumentace odpùrcù
èlenství ÈR v EU. Mùžeme posoudit, jestli se v prùbì-
hu výše uvedeného více než dvouletého období naše-
ho èlenství v Evropské unii obavy z negativních dopa-
dù pøistoupení ÈR k EU na konkurenceschopnost
èeské ekonomiky naplnily, èi nikoli. Zároveò však
musíme pøiznat, že plnì ovìøit platnost výše uvedené
argumentace odpùrcù èlenství ÈR v EU bude možné
až s mnohem delším èasovým odstupem od pøijetí
Èeské republiky do Evropské unie, než jsou námi sle-
dované a vyhodnocované více než dva roky.

Tento nedostatek v podobì zatím nedostateènì
dlouhé èasové øady statistických dat od našeho vstu-
pu do EU však mùžeme do urèité míry vykompenzo-
vat jinou analýzou. Mùžeme totiž rovnìž posuzovat,
jak se konkurenceschopnost èeské ekonomiky vyví-
jela v rùzných etapách pøed vstupem Èeské republiky
do Evropské unie. Tuto pøedvstupní fázi mùžeme
rozèlenit na dvì èásti – na etapu málo intenzivních

pøíprav ÈR na èlenství v EU, tj. období do roku 1999,
a na etapu velmi intenzivní pøípravy Èeské republiky
na vstup do Unie, tj. období od roku 2000 až po naše
zaèlenìní do EU 1. kvìtna 2004.

Celkovì tedy budeme porovnávat vývoj konku-
renceschopnosti èeské ekonomiky ve tøech obdobích
– do roku 1999, od roku 2000 do dubna 2004 a od
kvìtna 2004, kdy Èeská republika vstoupila do EU.
Takový èasový horizont nám již poskytuje dostateè-
nì dlouhou èasovou øadu statistických dat pro posou-
zení vývoje konkurenceschopnosti èeské ekonomiky
v souvislosti s rùznými fázemi její integrace do Ev-
ropské unie.

Tabulka č. 1 »

11,1 :

20,8 :

10,0 :

9,1 :

8,8 9,1

8,5 8,0

10,7 9,7

2,1 1,8

3,9 3,9

4,7 4,5

1,8 1,4

0,1 -0,1

2,8 2,6

1,9 1,6

2,6 2,4

HICP – harmonizovaný index spotřebitelských cen
Pramen: Český statistický úřad; Eurostat. �
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Konkurenceschopnost èeské ekonomiky mùže-
me posuzovat na základì øady indikátorù. Z výše
uvedených citací argumentù proti èlenství ÈR v EU
lze odvodit, že vstup Èeské republiky do Unie by mìl
mít negativní vliv na makroekonomické ukazatele,
jako je míra inflace, tempo ekonomického rùstu, veli-
kost HDP na obyvatele, míra nezamìstnanosti, bilan-
ce zahranièního obchodu èi saldo veøejných rozpoè-
tù. Abychom ovìøili platnost argumentù odpùrcù
èlenství ÈR v EU, budeme pomocí tìchto i dalších
makroekonomických ukazatelù sledovat vývoj kon-
kurenceschopnosti èeské ekonomiky ve tøech výše
zmínìných obdobích (ve fázi málo intenzivních pøí-
prav na èlenství v EU, v dobì velice intenzivních pøí-
prav na vstup do Unie a v období po vstupu do EU).

Mezi posuzované makroekonomické ukazatele
bude patøit vývoj reálného HDP, HDP na obyvatele,
prùmyslové a stavební výroby, maloobchodních tr-

žeb, míry nezamìstnanosti, salda veøejných rozpoè-
tù, úrovnì veøejného dluhu, bilance zahranièního ob-
chodu a salda bìžného úètu platební bilance. Bude-
me sledovat rovnìž vývoj míry inflace, reálných
mezd, smìnného kurzu èeské koruny a akciového in-
dexu pražské Burzy cenných papírù.

Zaèneme s posouzením vývoje míry inflace
v Èeské republice. Z dat uvedených v tabulce 1 plyne,
že období vysoké roèní míry inflace v Èeské republi-
ce kolem 10 a více procent skonèilo v roce 1998. Od té
doby byla roèní míra inflace vždy nižší než 5 % a nic
na tom nezmìnil ani vstup do Evropské unie. V obdo-
bí 2004 až èervenec 2006 se roèní míra inflace pohy-
bovala v intervalu 1,9–2,8 % mìøeno èeskou národní
definicí a 1,6–2,6 % mìøeno HICP. To jsou srovnatel-
né hodnoty s rokem 1999, nižší hodnoty než v letech
2000 a 2001 a vyšší hodnoty v porovnání s roky 2002
a 2003.

Míra inflace v Èeské republice se tedy v dobì po
vstupu do Evropské unie významnì neodchyluje od
své úrovnì v pìtiletém období pøed vstupem ÈR do
EU. Mùžeme tedy konstatovat, že období intenzivní
pøípravy ÈR na èlenství v EU i období po vstupu ÈR
do Unie bylo spojeno s mnohem nižší mírou inflace
než fáze nevýrazných pøíprav ÈR na vstup do EU.
Rovnìž mùžeme konstatovat, že roèní míra inflace
po vstupu Èeské republiky do Evropské unie odpoví-
dá úrovním inflace ve vìtšinì zemí eurozóny i prù-
mìrným hodnotám inflace v eurozónì a že její výši
lze tedy považovat za pøijatelnou. Nenaplnily se oba-
vy odpùrcù èlenství ÈR v EU z výrazného zrychlení
inflace po vstupu Èeské republiky do Evropské unie.

Dále posoudíme vývoj prùmyslové a stavební vý-
roby a tržeb v maloobchodì v Èeské republice. Údaje
v tabulce 2 ukazují, že od roku 2000 v Èeské republi-
ce trvale roste prùmyslová i stavební výroba a od
roku 1999 se neustále zvyšují i tržby v maloobchodì.
Tyto trendy se nezmìnily ani po vstupu ÈR do Evrop-
ské unie. Prùmyslová produkce Èeské republiky rost-
la v období 2004 až èerven 2006 meziroèním tempem
5,7–11,9 %, stavební výroba se v uvedeném období
zvyšovala meziroènì o 4,2–9,7 % a tržby v maloob-
chodì zaznamenávaly meziroèní nárùst o 2,5–7,1 %.

Na základì výše uvedených údajù lze tedy øíci, že
v období intenzivní pøípravy ÈR na vstup do EU i po

Tabulka č. 2 »

: -27,5 :

: 19,7 :

-5,3 -7,5 :

2,0 7,5 :

8,8 8,5 :

2,0 5,3 :

4,4 -3,9 -0,8

1,6 -7,0 -6,8

-3,1 -6,5 2,9

1,5 5,3 4,3

10,6 9,6 4,5

4,8 2,5 3,0

5,8 8,9 4,9

9,9 9,7 2,5

5,7 4,2 3,7

11,9 4,3 7,1

Pramen: Český statistický úřad.
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zaèlenìní ÈR do Unie byl vývoj prùmyslové a staveb-
ní výroby i tržeb v maloobchodì pøíznivìjší než
v dobì málo intenzivních pøíprav Èeské republiky na
èlenství v Unii. Nenaplnily se negativní pøedpovìdi
odpùrcù èlenství ÈR v EU, že pøistoupení Èeské re-
publiky k Evropské unii povede ke zpomalení rùstu
prùmyslové èi stavební výroby.

Pokud jde o vývoj míry nezamìstnanosti, tabulka
3 ilustruje, že míra nezamìstnanosti v ÈR silnì
vzrostla v letech 1997–1999 a v letech 2000–2005 se
pohybovala v intervalu 8,5–9,9 % podle národní defi-
nice a 7,3–8,7 % podle definice Eurostatu. Období ne-
výrazných pøíprav Èeské republiky na vstup do Ev-

ropské unie bylo tedy spojeno nejprve s nízkou mí-
rou nezamìstnanosti a posléze s jejím prudkým ná-
rùstem. Pro fázi intenzivní pøípravy ÈR na èlenství
v Evropské unii i pro období po vstupu ÈR do EU je
pak charakteristické zastavení nárùstu, respektive
stabilizace míry nezamìstnanosti. K jejímu výraznìj-
šímu poklesu však zatím, jak ukazují i data za prv-
ních sedm mìsícù roku 2006, nedošlo. Nenaplnily se
ale obavy odpùrcù èlenství ÈR v EU z výrazného ná-
rùstu nezamìstnanosti po vstupu Èeské republiky do
Evropské unie.

Dále mùžeme posoudit vývoj prùmìrné reálné
mzdy (viz tabulka 3). Od roku 1999 reálné mzdy
v Èeské republice neustále rostou a tento rùst pokra-
èoval i v období po vstupu Èeské republiky do Evrop-
ské unie. Obèané ÈR se tak dva roky po vstupu do EU
mohou tìšit z historicky nejvyšších prùmìrných reál-
ných mezd.

Tabulka č. 3 »

3,0 : :

3,3 : 7,8

3,0 : 8,7

3,1 : 8,7

4,3 : 1,3

6,0 6,4 -1,4

8,5 8,6 6,2

9,0 8,7 2,4

8,5 8,0 3,8

9,2 7,3 5,4

9,9 7,8 6,5

9,2 8,3 3,7

9,0 7,9 3,4

9,0 7,8 4,0

červenec
2006

7,9 7,1 :

Míra registrované nezaměstnanosti podle národní definice do roku
2003 podle staré metodiky.
Pramen: Český statistický úřad; Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky; Eurostat.

Tabulka č. 4 »

-2,3 :

-22,0 :

-3,2 :

-13,4 :

-3,1 13,1

-2,5 12,2

-5,0 12,9

-3,6 13,4

-3,7 18,2

-5,9 26,3

-6,8 28,8

-6,6 30,0

-2,9 30,6

-2,6 30,5

Pramen: Ministerstvo financí České republiky; Eurostat; European
Economy, The EU economy: 2004 review, No 6, 2004, European Com-
mission.
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�
Tabulka č. 5 »

34,11 29,16 705,2

34,06 28,78 557,2

34,31 26,55 425,9

34,01 27,14 539,6

35,80 31,71 495,3

36,16 32,27 394,2

36,88 34,60 489,7

35,61 38,59 478,5

34,08 38,04 394,6

30,81 32,74 460,7

31,84 28,23 659,1

31,90 25,70 1032,0

29,78 23,95 1473,0

leden až 28,50 23,20 1390,4

Pramen: Česká národní banka; Burza cenných papírů Praha.

Tabulka č. 6 »

-4,5 -0,4 :

-39,5 -3,3 :

-99,6 -6,8 -2,5

-153,0 -9,2 -6,6

-150,4 -8,4 -6,2

-84,0 -4,2 -2,0

-65,8 -3,2 -2,4

-120,8 -5,5 -4,8

-116,7 -5,0 -5,3

-71,3 -2,9 -5,5

-69,8 -2,7 -6,2

-26,4 -1,0 -6,0

40,4 1,4 -2,1

25,5 3,4 0,0

35,1 : :

Pramen: Český statistický úřad; Česká národní banka.

Tabulka č. 7 »

67,7 75,3 76,1 62,9 65,9

61,0 77,3 79,0 66,4 68,3

60,2 78,8 79,0 66,7 67,8

60,6 81,3 78,6 65,8 66,9

60,5 83,8 78,4 64,7 66,3

62,8 89,3 78,8 65,8 65,0

64,5 93,2 79,3 66,0 64,6

62,7 101,8 79,5 67,0 65,3

60,4 106,1 80,7 68,3 65,0

59,6 110,8 83,3 70,0 65,1

58,9 114,9 83,2 70,2 65,8

60,2 117,9 84,1 70,2 67,2

61,8 123,2 86,1 70,1 70,7

63,5 125,1 87,4 68,6 73,2

PPS – Purchasing Power Standards (jednotky parity kupní síly)
Pramen: European Economy, The EU economy: 2004 review, No 6,
2004, European Commission.

Tabulka č. 8 »

68,3 97,8 86,8 75,1 70,3

70,0 102,3 87,0 74,9 69,8

67,8 111,7 87,0 76,2 70,5

65,4 116,3 88,6 77,8 70,3

64,8 122,2 92,3 80,6 70,9

63,7 126,2 92,4 80,5 72,9

64,9 129,0 93,2 79,9 73,3

66,3 132,9 95,2 79,5 77,2

67,7 133,9 97,2 72,7 81,0

70,1 136,7 97,3 72,3 81,8

72,9 136,9 98,5 71,3 82,0

PPS – Purchasing Power Standards (jednotky parity kupní síly)
Pramen: Eurostat.

Užiteèný je také pohled na vývoj veøejných finan-
cí ÈR. Veøejné rozpoèty a veøejný dluh se vyvíjely ne-
pøíznivì zejména v období tøí let pøed vstupem ÈR do
EU (v letech 2001–2003), kdy rychle narostl rozpoè-
tový deficit a veøejný dluh (viz tabulka 4). Po pøistou-
pení k Unii je však Èeská republika vázána konver-
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genèním programem, podle nìhož by mìla do roku
2008 snížit deficit veøejných rozpoètù pod 3 % HDP.
Vstup do EU by tedy mìl dlouhodobì pøispìt ke zlep-
šení rozpoètového salda ÈR, což lze hodnotit jako po-
zitivní úèinek integrace. Údaje za roky 2004 a 2005 ta-
kovému vývoji nasvìdèují. V letech 2004 a 2005 zùs-
tal deficit veøejných rozpoètù Èeské republiky pod
3 % HDP a rovnìž došlo ke stabilizaci výše veøejného
dluhu na úrovni zhruba 30 % HDP. Nenaplnily se
tedy negativní pøedpovìdi odpùrcù èlenství ÈR v EU,
že pøièlenìní Èeské republiky k Evropské unii povede
ke zhoršení salda veøejných rozpoètù ÈR.

Zajímavé je rovnìž sledovat vývoj oficiálního ak-
ciového indexu Burzy cenných papírù Praha PX (viz
tabulka 5). Zatímco v období nevýrazných pøíprav na
vstup do EU mìla hodnota indexu PX pøevážnì klesa-
jící trend (v letech 1993–1999 došlo k poklesu z úrov-
nì pøes 700 bodù na necelých 500 bodù), v dobì in-
tenzivní pøípravy ÈR na èlenství v EU a po vstupu ÈR
do Evropské unie zaznamenal akciový index PX silný
nárùst. V letech 2000–2003 se hodnota indexu PX zvý-
šila z necelých 500 na témìø 660 bodù. Na konci èerv-
na 2006, dva roky a dva mìsíce po vstupu ÈR do EU,
pak jeho hodnota èinila dokonce 1390,4 bodu. Období
intenzivní pøípravy ÈR na pøipojení k EU i samotné
èlenství Èeské republiky v Evropské unii tedy investoøi
na èeském akciovém trhu velmi pozitivnì „ocenili“.

Období intenzivní pøípravy ÈR na zaèlenìní do
EU i období po vstupu do Evropské unie mìlo rovnìž
pozitivní vliv na vývoj vnìjších ekonomických vzta-
hù Èeské republiky. V dobì intenzivní pøípravy ÈR
na vstup do EU a po zaèlenìní ÈR do Evropské unie
došlo k výraznému zlepšení salda zahranièního ob-
chodu. Jak ukazují údaje v tabulce 6, v roce 2005 bylo
saldo zahranièního obchodu poprvé v historii samos-
tatné Èeské republiky pøebytkové, a to ve výši 40,4
mld. Kè, tj. 1,4 % HDP. Rovnìž v první polovinì roku
2006 zaznamenal zahranièní obchod Èeské republi-
ky pøebytkovou bilanci, a to ve výši 35,1 mld. Kè. Za-
hranièní obchod Èeské republiky tak po vstupu do
EU navázal na pøíznivý trend po roce 2000, kdy do-
cházelo k neustálému zlepšování jeho salda. Nenapl-
nily se tedy obavy odpùrcù èlenství ÈR v EU z výraz-
ného nárùstu deficitu zahranièního obchodu po vstu-
pu Èeské republiky do Evropské unie.

Urèité zlepšení nastalo po vstupu Èeské republi-
ky do EU i u salda bìžného úètu platební bilance,
i když v tomto pøípadì zatím nelze hovoøit o déletrva-
jícím trendu (viz tabulka 6). V roce 2005 skonèil bìž-
ný úèet ÈR ve schodku 2,1 % HDP, což byl nejlepší
výsledek od roku 1999 a druhý nejlepší výsledek od
zaèátku sledovaného období, tedy od roku 1995.

Z ukazatelù vnìjšího vývoje èeské ekonomiky se
v období intenzivní pøípravy ÈR na èlenství v Unii
a po vstupu Èeské republiky do EU pøíznivì vyvíjel
i kurz èeské koruny (viz tabulka 5). Zatímco v období
nevýrazných pøíprav na vstup do EU mìl prùmìrný
smìnný kurz èeské koruny k euru (respektive do
konce roku 1998 k jeho pøedchùdkyni ECU) tendenci
spíše oslabovat (z 34,11 CZK/ECU v roce 1993 na
36,88 CZK/EUR v roce 1999), v dobì intenzivních
pøíprav ÈR na pøistoupení k EU i po našem vstupu do
Evropské unie mìl a dosud má prùmìrný kurz èeské
koruny k euru pøedevším tendenci posilovat. Prù-
mìrný smìnný kurz èeské koruny k euru se v roce
2005 dostal na svou v té dobì historicky nejsilnìjší
pozici (29,78 CZK/EUR), v prvním pololetí roku 2006
se pak posunul na novou historicky nejpevnìjší hod-
notu (28,50 CZK/EUR).

Obdobné tendence jako kurz èeské koruny
k euru vykazoval i smìnný kurz èeské koruny k ame-
rickému dolaru. Zatímco v letech 1993–2000 došlo
celkovì k citelnému oslabení prùmìrného kurzu èes-
ké koruny k americkému dolaru (z 29,16 CZK/USD
v roce 1993 na 38,59 CZK/USD v roce 2000), od roku
2001 i po vstupu ÈR do Evropské unie se hodnota
prùmìrného smìnného kurzu èeské koruny k americ-
kému dolaru každoroènì zpevòovala a dosud zpevòu-
je. V roce 2005 se prùmìrný smìnný kurz èeské koru-
ny k americkému dolaru dostal na svou v té dobì his-
toricky nejpevnìjší hodnotu (23,95 CZK/USD), v prv-
ním pololetí roku 2006 se pak posunul na novou his-
toricky nejsilnìjší úroveò (23,20 CZK/USD).

Lze tedy shrnout, že zatímco období nevýraz-
ných pøíprav Èeské republiky na èlenství v Evropské
unii bylo spojeno spíše s negativním vývojem smìn-
ného kurzu èeské koruny, pro etapu intenzivních pøí-
prav ÈR na èlenství v EU i pro období po vstupu ÈR
do EU je charakteristický pøevážnì velmi pozitivní
vývoj kurzu èeské koruny. �
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� Z ukazatelù, které jsme si zvolili jako indikátory
vývoje konkurenceschopnosti èeské ekonomiky,
zbývá posoudit vývoj reálného HDP, respektive HDP
na obyvatele v Èeské republice. Podle argumentace
odpùrcù èlenství ÈR v EU uvedené v úvodní èásti to-
hoto textu nelze poèítat s tím, že by èlenství ÈR v EU
napomohlo konvergenci ekonomické úrovnì ÈR
k prùmìru EU, protože ze vstupujících chudších
zemí pouze Irsko v dobì svého èlenství vykázalo vý-
razný rùst své ekonomické úrovnì až nad prùmìr
EU-15. Øecko však podle této argumentace èelilo po-
klesu ekonomické úrovnì pod hodnotu z roku 1970
a Španìlsko a Portugalsko zaznamenalo jen mírné
tempo konvergence k prùmìru EU-15, které bylo po-
malejší než tempo konvergence ÈR k prùmìru EU-15
v letech 1990–2003.

S údaji uvádìnými odpùrci èlenství ÈR v EU však
nelze zcela souhlasit. Jak ukazují data v tabulkách 7
a 8, ekonomická úroveò mìøená jako HDP na obyva-
tele v PPS v pøípadì Irska skuteènì vzrostla až nad
prùmìr EU-15, respektive EU-25, avšak i v pøípadì
Španìlska a Øecka vykazoval HDP na obyvatele v PPS
ve sledovaném období celkovì slušnou rùstovou dy-
namiku. Ekonomická úroveò Portugalska ve sledova-
ném období v porovnání s prùmìrem EU-15, respek-
tive EU-25 celkovì spíše stagnovala, v závìru sledo-
vaného období pak došlo k jejímu poklesu.

Odpùrci vstupu ÈR do EU ve své argumentaci
uvedené na poèátku této stati uvádìjí, že ekonomická
úroveò Øecka se po vstupu do EU stále nachází hlu-
boko pod 60 % prùmìru EU-15, kde byla v roce 1970.
My musíme na základì údajù v tabulce 7 oponovat,
že Øecko dosáhlo v roce 2003 ekonomické úrovnì vý-
raznì vyšší, a sice 73,2 % prùmìru EU-15.

Rovnìž nelze souhlasit s tvrzením odpùrcù èlen-
ství ÈR v EU, že Španìlsko po vstupu do Evropské
unie vykazovalo nižší dynamiku konvergence své
ekonomické úrovnì k prùmìru EU-15 než Èeská re-
publika v letech 1990–2003. Z tabulky 7 je zøejmé, že
v letech 1990–2003 se Španìlsko pøiblížilo k prùmìr-
né ekonomické úrovni EU-15 o 11,3 procentního
bodu, zatímco Èeská republika se od prùmìru EU-15
vzdálila o 4,2 procentního bodu.

Z údajù uvedených v tabulkách 7 a 8 lze rovnìž
vysledovat, že v období málo intenzivních pøíprav ÈR

na èlenství v EU (v letech 1990–1999) se ekonomická
úroveò Èeské republiky propadla ze 67,7 % na 59,6 %
prùmìru EU-15. V období velmi intenzivní pøípravy
ÈR na vstup do Unie (v letech 2000–2003) se naopak
ekonomická úroveò ÈR pøiblížila o 3,9 procentního
bodu k prùmìru EU-15, respektive o 2,9 procentního
bodu k prùmìru EU-25. K pøibližování ekonomické
úrovnì ÈR k prùmìru Evropské unie pak docházelo
a dochází i po vstupu Èeské republiky do EU. V letech
2004–2005 se HDP na obyvatele v PPS Èeské republi-
ky pøiblížil k prùmìru EU-25 o 5,2 procentního bodu.

Tabulka č. 9 »

-11,6 1,8

-0,5 1,1

0,1 -0,4

2,2 2,8

5,9 2,4

4,0 1,7

-0,7 2,6

-0,8 2,9

1,3 3,0

3,6 3,9

2,5 2,0

1,9 1,1

3,6 1,1

Pramen: Český statistický úřad; Eurostat; European Economy, The EU
economy: 2004 review, No 6, 2004, European Commission.
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Z uvedených údajù je zøejmé, že se nenaplnily
obavy odpùrcù èlenství ÈR v EU z negativního vlivu
vstupu ÈR do Evropské unie na velikost HDP na oby-
vatele Èeské republiky, respektive na tempo konver-

gence ekonomické úrovnì Èeské republiky k prùmì-
ru Evropské unie. Naopak lze konstatovat, že po
vstupu ÈR do EU se tempo pøibližování ekonomické
úrovnì ÈR k prùmìru Evropské unie v porovnání
s pøedcházejícím obdobím zrychlilo.

S výše uvedenými údaji o vývoji HDP na obyvate-
le korespondují data v tabulkách 9 a 10 o rùstu reál-
ného HDP v Èeské republice a v EU-15, respektive

EU-25. Na jejich základì lze vypoèítat, že v letech
1991–1999, tedy v období nevýrazných pøíprav ÈR na
èlenství v EU reálný HDP Èeské republiky celkovì po-
klesl o 1 %, zatímco reálný HDP EU-15 se zvýšil o 19
%. Pøi relativnì stabilním poètu obyvatel v ÈR i EU-15
se tedy v uvedeném období Èeská republika od prù-
mìrné ekonomické úrovnì EU-15 vzdalovala. Na-
opak v letech 2000–2003, tedy v dobì intenzivních
pøíprav ÈR na èlenství v Evropské unii reálný HDP
Èeské republiky rostl celkovì vyšším tempem než
prùmìr EU-15, respektive EU-25 a ekonomická úro-
veò ÈR se k prùmìru Evropské unie pøibližovala.

Po vstupu ÈR do Evropské unie se pøedstih tempa
rùstu reálného HDP v Èeské republice oproti prùmì-
ru EU-25 výraznì zvìtšil. Od roku 2004 do prvního
ètvrtletí 2006 vzrostl reálný HDP Èeské republiky cel-
kovì témìø o 19 %, zatímco reálný HDP EU-25 celko-
vì pouze o nìco více než 6 %. I tyto údaje svìdèí o pøi-
bližování ekonomické úrovnì Èeské republiky k prù-
mìru Evropské unie po vstupu ÈR do EU. Nenaplnily
se tedy negativní pøedpovìdi odpùrcù èlenství ÈR
v EU, že pøistoupení ÈR k Evropské unii povede ke
zpomalení ekonomického rùstu v Èeské republice.

Z výše uvedených skuteèností mùžeme uèinit zá-
vìr, že v období velmi intenzivní pøípravy Èeské re-

publiky na vstup do Evropské unie i v prvních více
než dvou letech èlenství ÈR v EU se vìtšina námi sle-
dovaných makroekonomických ukazatelù, na jejichž
základì jsme posuzovali konkurenceschopnost èes-
ké ekonomiky, vyvíjela pøíznivìji než v období málo
intenzivních pøíprav ÈR na vstup do Unie. Pouze bi-
lance veøejných rozpoètù a úroveò veøejného dluhu
se v období intenzivní pøípravy ÈR na èlenství v EU

Tabulka č. 10 »

2,2 2,8

5,9 2,5

4,0 1,8

-0,7 2,7

-0,8 2,9

1,3 3,0

3,6 3,9

2,5 2,0

1,9 1,2

3,6 1,3

4,2 2,4

6,1 1,6

7,4 2,2

Pramen: Český statistický úřad; Eurostat; European Economy, The EU
economy: 2004 review, No 6, 2004, European Commission.

V období málo intenzivních příprav ČR na členství v EU (v letech 1990–1999) se
ekonomická úroveň České republiky propadla ze 67,7 % na 59,6 % průměru
EU-15. V období velmi intenzivní přípravy ČR na vstup do Unie (v letech
2000–2003) se naopak ekonomická úroveň ČR přiblížila o 3,9 procentního
bodu k průměru EU-15, respektive o 2,9 procentního bodu k průměru EU-25.
K přibližování ekonomické úrovně ČR k průměru Evropské unie pak docházelo
a dochází i po vstupu České republiky do EU.
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� zhoršila, po vstupu ÈR do Unie však již dochází ke
zlepšování salda veøejných rozpoètù i stabilizaci
úrovnì veøejného dluhu. V dobì intenzivních pøíprav
ÈR na zaèlenìní do EU a po vstupu Èeské republiky
do Evropské unie se zatím rovnìž výraznìji nesnížila
míra nezamìstnanosti, její úroveò se však alespoò
stabilizovala a nepokraèovala v rùstu z pøedcházející-
ho období málo intenzivních pøíprav ÈR na vstup do
Unie.

Ostatní ukazatele, na jejichž základì jsme posu-
zovali konkurenceschopnost èeské ekonomiky, se
v dobì intenzivních pøíprav ÈR na èlenství v EU vyví-
jely pøíznivì. Tento trend se nezmìnil ani v námi sle-
dovaném více než dvouletém období po vstupu Èes-
ké republiky do Evropské unie. Po zaèlenìní ÈR do
EU tak vykazuje solidní rùst prùmyslová a stavební
výroba i tržby v maloobchodì, inflace je pod kontro-
lou, reálné mzdy rostou. Smìnný kurz èeské koruny
k euru i americkému dolaru dosahuje historicky ne-
jsilnìjších úrovní, historicky nejlepší je také bilance

zahranièního obchodu Èeské republiky, zlepšilo se
saldo bìžného úètu platební bilance ÈR, výrazný ná-
rùst zaznamenal akciový index PX pražské Burzy
cenných papírù. Tempo rùstu reálného HDP Èeské
republiky je po vstupu do EU rovnìž na historicky
nejvyšší úrovni. Od doby, kdy Èeská republika zahá-
jila intenzivní pøípravy na vstup do Unie, až do sou-
èasnosti, kdy je èlenským státem EU, se ekonomická
úroveò ÈR neustále pøibližuje k prùmìru Evropské
unie.

Lze tedy konstatovat, že období velmi intenzivní
pøípravy Èeské republiky na zaèlenìní do Evropské
unie (od roku 2000 do dubna 2004) i doba po vstupu
ÈR do EU (po 1. kvìtnu 2004) pøispìly k posílení kon-
kurenceschopnosti èeské ekonomiky v porovnání
s obdobím nevýrazných pøíprav ÈR na èlenství v Unii
(do roku 1999). Vstup Èeské republiky do Evropské
unie se z tohoto pohledu jeví jako významný pøínos
pro èeskou ekonomiku a její konkurenceschopnost.
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ABSTRACT
As regards the frequently mentioned risks connected with the EU entry, we feel that the analyzed macroeconomic

data do not confirm, that these risks have materialized. The example of the Czech Republic, which joined the EU

in 2004, conversely points to an improvement of most macroeconomic indicators following the EU accession, and

in fewer cases maintenance of the results from time before the EU membership. After the EU entry the inflation

rate is kept on a low level, real GDP accelerated, economic level of the Czech Republic is increasing towards the EU

average, the foreign trade records very positive results, the unemployment rate did not increase, real wages grow,

exchange rate of the Czech crown against the euro and USD keeps strong positions, based on the Convergence

Program, general government deficit of the Czech Republic has started to reduce after EU accession. As follows

from the statistical data, period of intensive preparation of the Czech Republic to join the EU as well as first two

years of the EU membership have a positive influence on the competitiveness of the Czech Republic.
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ekonomiky VŠE v Praze1

*
Ještì na podzim roku 2005 se prognostici shodovali
v názoru,2 že v roce 2006 je tøeba poèítat se silnou de-
celerací ekonomického rùstu jak v „mladých“, tak i ve
„zralých“ tržních ekonomikách. Obdobná oèekávání
byla vyjádøená i v prognóze globální konjunkturní si-
tuace, pøedložené výzkumnými složkami Organizace
spojených národù v lednu 20063. Tyto prognózy
pøedvídaly, že svìtová ekonomika poroste v roce
2006 již jen o pøibližnì 3 %, pøièemž v USA klesne pøí-
rùstek HDP na zhruba tøi procenta, v Japonsku na ne-
celá dvì procenta a v eurozónì se bude pohybovat
jen okolo 1,7 %. I v Èínì se oèekával relativnì silný
pokles pøírùstku HDP (z 9,9 % dosažených v roce
2005 na 8,3 % v roce 2006). Vývoj reálné konjunktur-
ní situace, zaznamenaný v jednotlivých regionech
svìtové ekonomiky v prùbìhu pøedchozích 10 mìsí-
cù, však svìdèí o tom, že tyto expektace podcenily
rùstový potenciál vìtšiny z nich. Ukázalo se, že kon-
junkturní boom ve svìtové ekonomice dosud pøetr-
vává, a že v nìkterých jejich regionech od poèátku
roku 2006 dokonce zesílil.

Okolnostmi, pøivodivšími tuto zmìnu v ekono-
mických perspektivách jednotlivých zemí a regionù,
se zabýváme v dalším textu. Na tomto místì jsme
chtìli poukázat pouze na to, že svìtová ekonomika
dnes prodìlává jeden z nejdelších a souèasnì i jeden
z nejrobustnìjších konjunkturních boomù za posled-
ní ètvrt století, nezávisle na dramatickém nárùstu
svìtové ceny ropy a jiných zdrojù energie, jemuž bý-

vají pøipisovány silné deceleraèní úèinky.4 To svìdèí
o tom, že vývoj globální konjunkturní situace se stal
v poslední dobì ménì „citlivým“ vùèi zmìnám v ná-
kladech na energie. Analýza pøíèin prudkých zvratù,
které prodìlal vývoj této situace od poèátku století,
však odhalila, že v poslední dobì zesílil vliv, jenž na
prùbìh hospodáøského cyklu vykonává výskyt pøí-
rodních katastrof, teroristických akcí èi ozbrojených
konfliktù, tzn. výskyt událostí, jež nelze pøedvídat.

Oslabila se tak spolehlivost konjunkturních pro-
gnóz. Pøesto se však nemùžeme bez nich obejít. Ne-
mùžeme totiž vyèkávat, až se reálná konjunkturní si-
tuace vyjeví, neboť je tøeba o reakcích na ni rozhodo-
vat s urèitým èasovým pøedstihem. A takovéto rozho-
dování – ať již probíhá na národohospodáøské èi na
podnikové úrovni – musí pøec jen vycházet z konkrét-
ních pøedpokladù a hypotéz. Prognostici se pokouší
vypoøádat se s tímto dilematem tím, že pøedkládají
prognózy zpracované na bázi pøedvídatelných sku-
teèností, zejména pak na základì rozboru makroeko-
nomických konjunkturních ukazatelù jednotlivých
státù a pøedvídaných zmìn jejich hospodáøské politi-
ky. Zároveò však upozoròují na rizika (tzv. down-
-ward risks), která by mohla ohrozit naplnìní tìchto
prognóz. Pøedkládají tudíž podklady nezbytné pro sto-
chastické rozhodování, jež se v podmínkách globali-
zace svìtové ekonomiky zøejmì stalo nezbytností.

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/06/1049.
2 Viz: AIECE General Report, Brussels, November 2005
3 Viz: World Economic Situation and Prospects 2006, U. N., N. Y. 2006
4 Ještě donedávna byli prognostici přesvědčeni, že i podstatně mírnější zdražení ropy než to, které nastalo v průběhu předchozích tří let, bude

mít vzápětí citelné zpomalení temp růstu všech zemí odkázaných na její masivní dovoz a že povede i k „ochlazování“ světové ekonomiky.

1 Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/06/1049.
2 Viz: AIECE General Report, Brussels, November 2005
3 Viz: World Economic Situation and Prospects 2006, U. N., N. Y. 2006
4 Ještě donedávna byli prognostici přesvědčeni, že i podstatně mírnější zdražení ropy než to, které nastalo v průběhu předchozích tří let, bude

mít vzápětí citelné zpomalení temp růstu všech zemí odkázaných na její masivní dovoz a že povede i k „ochlazování“ světové ekonomiky.
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1. Premisy, z nichž vychází prognóza,

a podmínìnost jejich naplnìní

Nejen robustní ekonomický rùst, jenž se zachoval
zejména v zámoøských hospodáøsky vyspìlých stá-
tech i v mnohých „mladých ekonomikách“ bìhem
roku 2005, nýbrž i skuteènost, že tempo jejich ekono-
mického rùstu se kvartál za kvartálem zvyšovalo, po-
važují prognostici za dùkaz toho, že svìtová ekono-
mika ještì nevstoupila do sestupné fáze hospodáø-
ského cyklu. A výsledky analýzy zde pùsobících kon-
junkturních faktorù je utvrdily v pøesvìdèení, že mi-
nimálnì do konce roku 2006 a s nejvìtší pravdìpo-
dobností i bìhem první poloviny roku 2007 bude pøe-
trvávat konjunkturní boom, jenž prodìlává svìtová
ekonomika nyní již ètvrtým rokem. Teprve v druhé
polovinì roku 2007 oèekávají mírné „ochlazování“
svìtové ekonomiky. Upozoròují však zároveò na to,
že realizace této optimistické prognózy je podmínìna
naplnìním øady premis, z nichž pøi jejím zpracování
vycházeli.

Pøi posuzování spolehlivosti této prognózy je tu-
díž nezbytné vycházet z povìdomí toho, že reálnost
každé z tìchto premis je podmínìna splnìním øady
pøedpokladù.

Zvýšení dynamiky rùstu mezinárodního ob-

chodu, jež má pro dosažení vysokých pøírùstkù HDP
jak v hospodáøsky vyspìlých státech, tak i v rozvojo-
vých zemích pøímo klíèový význam, je podmínìno
nejen zbytnìním domácí a návaznì i dovozní poptáv-
ky tìchto zemí, nýbrž i dalším posunem v oblasti li-
beralizace mezinárodního obchodu (zbožím a služ-
bami). V dobì konstrukce této prognózy se jevil tento
posun být na dosah, neboť na nìm se dohodlo všech
149 èlenských státù Svìtové obchodní organizace na
své VI. ministerské konferenci, která se konala v pro-
sinci 2005 v Hongkongu. Neúspìch jednání o zpùso-
bu naplòování rámcových dohod uzavøených na této
konferenci, jakož i selhání pokusu o dosažení kom-
promisních øešení pøedložených na summitu WTO
v èervenci 2006, však odhalilo, že s uzavøením tzv.
„Doha-kola“ v pøedvídané lhùtì (do konce roku
2006) nelze poèítat. To vyvolalo zprvu obavy, že se
tak oddálí èi podváže oèekávané zvýšení dynamiky
rùstu mezinárodního obchodu.

Projevilo se však, že v poslední dobì se výraznì
zvýšil výskyt bilaterálních èi omezenì multilaterál-
ních preferenèních dohod uzavíraných mezi hospo-
dáøsky vyspìlými a rozvojovými zemìmi mimo rá-
mec WTO. Ty napomáhají rozvoji obchodních stykù
mezi tìmito dvìmi skupinami zemí mnohdy i v tìch

Tabulka č. 1 »

objem světového HDP
z toho: v hospodářsky vyspělých státech
světová průmyslová výroba
z toho: ve členských státech OECD

v Číně
objem mezinárodního obchodu
vývozní ceny výrobků
zpracovatelského průmyslu
směnný kurz USD/euro
míra inflace v USA

v eurozóně
v Japonsku

2,9
1,5
2,0
0,4

12,6
3,3
0,6

0,95
1,6
2,2

-0,9

5,0
1,9
4,4
1,3

17,0
6,3
9,0

1,13
2,3
2,1

-0,3

5,0
3,2
6,9
4,0

16,7
10,8
6,1

1,24
2,7
2,1
0,0

4,6
2,8
5,4
2,2

16,4
7,4
2,2

1,24
3,4
2,2

-0,3

4,6
3,0
5,0
2,3

13,0
9,6

-0,1

1,21
3,2
2,1
0,3

4,2
2,6
5,0
2,3

12,0
8,3
0,6

1,23
2,5
2,2
0,6

* předběžné údaje
p předpověď
Pramen: č. 6. a č. 8
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� pøípadech, kdy na pùdì WTO se nepodaøilo pro to za-
bezpeèit potøebné obchodnì-politické pøedpoklady.
Dnes je v rámci takovýchto dohod realizována již více
než tøetina mezinárodního obchodu a jejich poèet
a „zábìr“ dále narùstá. Z toho vyvozují prognostici,
že nezávisle na uvedeném selhání pokusù Svìtové
obchodní organizace o další liberalizaci mezinárod-
ního obchodu jeví se zvýšení dynamiky mezinárod-
ních tokù zboží, s nimž poèítá tato prognóza, jako ve-
skrze reálné.

Zachování relativnì nízké míry inflace v hos-
podáøsky vyspìlých státech, s nimž poèítá tato pro-
gnóza, je závislé nejen na tom, že zde bude dùslednì
uplatòovaná odpovídající (antiinflaèní) monetární
a fiskální politika. Je to podmínìno též zachováním
hladiny svìtové ceny ropy a dalších zdrojù energie na
úrovni, kterou ekonomiky tìchto státù staèí „vstøe-
bat“ bez vìtších problémù. A to se vìtšinì z nich
(pouze s výjimkou USA) dosud daøilo, pøestože ropa
se od poèátku roku 2003 zdražila témìø ètyønásob-
nì.5 Napomáhala tomu skuteènost, že ve snaze ne-
oslabit své pozice v tvrdé mezinárodní konkurenci
nepromítali podnikatelé zvýšení svých nákladù dané
rùstem cen ropy v plném rozsahu do cen svých vý-
robkù èi služeb, tak jak to èinili v minulosti, nýbrž je

kryli zèásti s využitím svých kalkulaèních rezerv,
resp. tím, že pøistoupili na snížení svých ziskù. Pøi-
spìla k tomu i skuteènost, že obavy ze ztráty zamìst-
nání pøimìly zdejší zamìstnance k tomu, že na zdra-
žení pohonných hmot a energie nereagovali jako ob-
vykle tím, že by požadovali odpovídající zvýšení
svých mezd a platù, nýbrž tím, že omezili jiné výdaje,
že pøistoupili na zmìnu struktury svého spotøebního
koše.

Zachovají-li domácnosti i podniková sféra hospo-
dáøsky vyspìlých státù tyto postoje i nadále, považují
prognostici udržení míry inflace v tìchto zemích
v rozpìtí vyznaèeném v tabulce è. 1 (tj. tìsnì nad 2 %
v eurozónì a mezi 2,5 a 3,2 % v USA) za veskrze reál-
né, a to i v pøípadì, kdyby se svìtová cena ropy pohy-
bovala v prognostickém horizontu na zvýšené úrov-
ni, na kterou se „vyšplhala“ v prùbìhu pøedchozích
dvou let.

Opakované pøekroèení tohoto cenového limitu,
zaznamenané bìhem prvého kvartálu roku 2006,
a nárùst svìtové ceny ropy až na nebývalých 76–78
USD/barel, k nìmuž došlo v polovinì roku 2006 v dù-
sledku intenzifikace konfliktu na Blízkém východì,
však signalizuje, že právì v této oblasti se nachází sla-
bina této prognózy. V pøípadì, ustálí-li se cena ropy
na této zvýšené úrovni, anebo zvýší-li se ještì vìtší
mìrou (což prognostici považují za souèasné situace
za možné), mohlo by to totiž znemožnit nejen zacho-
vání relativnì nízké míry inflace, nýbrž i naplnìní
dalších premis, o které se tato prognóza opírá. Leè
tato hrozba je prozatím øazena jen mezi závažná rizi-

HDP v zemích OECD
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Graf č. 1 »

Pozn.: propočty na bázi parity kupní síly měn
Pramen : č. 7

Tabulka č. 2 » Predikce proměn ceny ropy během druhé
poloviny roku 2006 a během roku 2007 (v USD za barel
ropy Brent)

63,9 61,8 60,9 60,1 59,3 59,2 58,9

Pramen : č. 1

5 Viz Sereghyová, J.: Inflace v kontextu tří ropných šoků a aktuální otázky energetické politiky, Scientia et Societas, č. 2/20065 Viz Sereghyová, J.: Inflace v kontextu tří ropných šoků a aktuální otázky energetické politiky, Scientia et Societas, č. 2/2006
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ka. Nezbývá než doufat, že v této kategorii nerealizo-
vaných predikcí setrvá.

Následná prognóza vychází též z premisy, že
smìnný kurz USD (k euru, k japonskému jenu i
k mìnám dalších hospodáøsky vyspìlých státù) se
udrží v prognostickém horizontu zhruba na úrovni
dosažené na pøelomu roku 2005 a 2006. Jde o pøekva-
pivou presumpci, uvážíme-li, že schodek federálního

rozpoètu USA se v té dobì pohyboval okolo 4 % jejich
HDP a schodek jejich bilance bìžného úètu pøevyšo-
val dokonce 6 % jejich HDP a vykazuje tendenci dále
narùstat.

Bilanèní schodky takovéhoto rozsahu vedou
zpravidla k oslabení kurzu mìn státù ocitnuvších se
v takovéto svízelné finanèní situaci. V pøípadì Spoje-
ných státù amerických však k tomu nedošlo, neboť
centrální banky Japonska a Èíny nakupují každoroè-
nì jejich státní obligace v hodnotì miliard USD, resp.
trilionù japonských jenù, což umožòuje USA bez ne-
snází pokrýt uvedené bilanèní schodky. Prognostici
zøejmì pøedpokládají, že centrální banky uvedených

dvou zemí budou v tìchto nákupech US státních obli-
gací pokraèovat a že nové emise tìchto obligací na-
leznou též jiné kupce. V tom pøípadì je uvedená pre-
misa (zachování smìnného kurzu US dolaru na úrov-
ni roku 2005) veskrze reálná. Avšak v pøípadì,
opadl-li by zájem o nákup státních obligací USA,
mohly by se USA ocitnout v závažných problémech
pøi financování svého veøejného dluhu. A to by moh-

lo vyprovokovat náhlou devalvaci US dolaru (v rozsa-
hu desítek procent oproti souèasnému stavu).

Takovýto kolaps US dolaru øadí prognostici mezi
nejzávažnìjší rizika, která by mohla ohrozit pøíznivý
vývoj globální konjunkturní situace. Podvázal by to-
tiž mezinárodní toky zboží i kapitálu, což by postihlo
všechny zemì se silnì otevøenou ekonomikou. Vyvo-
lal by turbulence na burzách cenných papírù a mohl
by podnítit eventuálnì i vznik regionálních finanè-
ních krizí. Vedl by též k radikálnímu znehodnocení
nemalé èásti oficiálních volnomìnových rezerv jed-
notlivých státù, neboť ty udržuje vìtšina z nich dosud
pøevážnì v US dolarech. Mìl by tudíž na zahranièní
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V případě, opadl-li by zájem o nákup státních obligací USA, mohly by se USA
ocitnout v závažných problémech při financování svého veřejného dluhu. A to
by mohlo vyprovokovat náhlou devalvaci US dolaru (v rozsahu desítek procent
oproti současnému stavu).
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� držitele US dolarù podstatnì závažnìjší dopady než
na samotnou ekonomiku USA. Prognostici jsou tudíž
pøesvìdèeni, že mezinárodní finanèní komunita se
pokusí – ve vlastním zájmu – pøedejít takovémuto ko-
lapsu US dolaru; že povìdomí jeho eventuálních dù-
sledkù se stane podnìtem ke spoleènému postupu
vlád i centrálních bank hospodáøsky vyspìlých státù,
pøi hledání schùdných východisek z výše popsané si-
tuace.

Nedùležitìjší premisou, ze které vychází výše
uvedená prognóza, je ovšem zachování robustního

rùstu ekonomiky USA a Èíny. Tyto dvì zemì jsou
totiž právem považovány za „motory“ souèasné glo-
bální konjunktury6. Je tomu tak nejen pro jejich vyso-
ký podíl na svìtovém produktu (na nìmž se podílely
USA v roce 2005 zhruba 22 %, a Èína témìø 11 %), ný-
brž hlavnì proto, že znaèný rozsah jejich dovozù,
spolu s dovozy materiálových a energetických „vstu-
pù“ do výroby jimi dovážených výrobkù, které reali-
zují jejich zahranièní dodavatelé, odèerpává témìø
40 % svìtového exportu. Promìny dovozní poptávky
tìchto dvou státù tudíž ovlivòují – pøímo èi nepøímo –
odbytové možnosti podnikové sféry vìtšiny zemí
s vysoce otevøenou ekonomikou i podmínky utváøejí-

cí se na jednotlivých regionálních a komoditních tr-
zích.

Skuteènosti, že jejich dovozní poptávka i dovozní
poptávka jejich zahranièních dodavatelù v roce 2005
„neopadla“, tak jak oèekávali prognostici, nýbrž na-
rùstala a dosud narùstá relativnì vysokými tempy, je
tudíž pøipisována hlavní „zásluha“ za pøekvapivé
prodloužení globálního konjunkturního boomu, je-
hož jsme dnes svìdky. Z toho vyvozují prognostici,
že i další trvání tohoto boomu je podmínìno hlavnì
tím, že se v tìchto dvou zemích udrží vysoká dynami-
ka rùstu jejich dovozu. A to je závislé jak na dynami-
ce a struktuøe jejich domácí spotøeby, tak i na tom,
v jaké míøe ji budou saturovat z dovozu. Prognostici
poukazují na to, že možnost náhlých zmìn tìchto ve-
lièin zanáší do vývoje globální konjunkturní situace
silné prvky nejistoty. Podnìty pro to se ovšem v kaž-
dé z tìchto dvou zemí liší.

Ve Spojených státech amerických je dovoz ur-
èen jen z menší èásti pro investièní úèely a pro „vstu-
py“ do zdejších prùmyslových výrob, jejichž dovozní
potøeby lze pomìrnì snadno pøedvídat. Rozhodující
èást dovozu USA slouží ke krytí zdejší osobní spotøe-
by, která je velice „citlivá“ nejen vùèi reálným zmì-
nám ve výši pøíjmù obyvatelstva, nýbrž i vùèi psycho-
logickým vlivùm. A ty mohou náhle oslabit zdejší
„spotøebitelskou dùvìru“ a navodit tak dramatické
ochabnutí rùstu zdejší osobní spotøeby. Dùsledky
tím daného výpadku globální dovozní poptávky po-
važují prognostici za tak závažné, že eventuální
ochabnutí rùstu osobní spotøeby v USA øadí mezi vý-
znamná rizika, která by mohla ohrozit realizaci jimi
pøedložené prognózy globální konjunkturní situace.

Predikce dovozu Èíny vychází sice ze snáze
pøedvídatelného základu, neboť slouží pøevážnì jen
jako „vstup“ do mohutných infrastrukturních projek-
tù realizovaných v rámci dlouhodobých plánù rozvo-
je této zemì (které byly dosud plnìny s pozoruhod-
nou dùsledností) a ke krytí dovozních potøeb zdejší-
ho prùmyslu, o jehož dalším zbytnìní nejsou po-
chybnosti. Pøesto však nesou i tyto predikce v sobì
nìkteré prvky nejistoty. Ty jsou dány jednak mož-
ností èínské vlády zasahovat do zdejšího hospodáø-
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6 Ještě donedávna tuto funkci plnila pouze ekonomika USA.6 Ještě donedávna tuto funkci plnila pouze ekonomika USA.
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ského dìní podstatnì radikálnìji, než je tomu u vlád
tržních ekonomik, jednak i tím, že zde dochází v pos-
lední dobì k urychlenému rozšiøování tìžebních ka-
pacit i výroby øady prùmyslových materiálù,7 což
umožní zanedlouho pokrýt materiálovou spotøebu
nìkterých prùmyslových výrob vìtší mìrou z domá-
cích zdrojù.

Prognostici poukazují na to, že místo oèekávané
extrapolace dosavadních znaènì vysokých temp rùs-
tu èínského dovozu surovin a prùmyslových materiá-
lù tak mohou být jejich producenti náhle konfronto-
váni s radikálním omezením èínských dovozù. Moh-
lo by dojít i k opakování dosud ojedinìlého pøípadu,
kdy se Èína pøemìnila z dovozce svìtového kalibru
v jednoho z nejvýznamnìjších svìtových exportérù
jednoho z tìchto materiálù. Zdùrazòuji však, že ani
zvýšený výskyt takovýchto pøípadù, ani další rozvoj
zdejší tìžby a produkce prùmyslových materiálù ne-
zmìní nic na skuteènosti, že akcelerace industriali-
zaèního procesu v Èínì, jíž jsme dnes svìdky, bude
provázena rùstem jejích celkových dovozù. Èínská
ekonomika se totiž neuzavírá svìtu, nýbrž se zapoju-
je stále více do systému mezinárodních hospodáø-
ských vztahù.

2. Prognóza vývoje konjunkturní situace na

Dálném východì a ve vybraných novì

industrializovaných zemích

V deseti hlavních novì industrializovaných zemích
jihovýchodní Asie8 oèekávají prognostici v nadchá-
zejících dvou letech mírnou deceleraci temp ekono-
mického rùstu (na 7,3 % v roce 2006 a 6,7 % v roce
2007). V Èínì a Indii však budou pøírùstky HDP i na-
dále nejvyšší v celosvìtovém mìøítku a i ve vìtšinì
dalších zemí tohoto regionu budou nadprùmìrné (v
porovnání s mladými ekonomikami situovanými v ji-

ných regionech svìtové ekonomiky). Bude zde do-
cházet pouze k mírnému nárùstu osobní spotøeby,
avšak investièní boom zde probíhající již nìkolik let
se dále posílí9, což nasvìdèuje urychlené moderniza-
ci zdejších provozù, jakož i dalšímu nárùstu jejich ka-
pacit. Ve vìtšinì tìchto zemí se zachová robustní rùst
prùmyslové produkce a v Indii se oèekává též další
zbytnìní terciárního sektoru. Zachovají se i mimo-
øádnì vysoké pøírùstky jejich exportu (které ve vìtši-
nì tìchto státù dosahovaly v pøedchozích letech
dvoumístných èísel). Jejich export bude i nadále na-
rùstat rychleji než svìtový obchod, což nasvìdèuje
tomu, že tržní podíly tìchto zemí se budou zvyšovat
(jak na úkor novì industrializovaných zemí situova-
ných v jiných regionech svìtové ekonomiky, tak zej-
ména na úkor hospodáøsky vyspìlých státù). Export
vìtšiny tìchto zemí bude narùstat i nadále v pøedsti-
hu pøed rùstem jejich dovozu, což vyústí v další navý-
šení pøebytkù jejich obchodních bilancí.10

Je zøejmé, že na jedné stranì prolongace tìchto
pøíznivých vývojových trendù, která se zejména
v Èínì a v Indii zøetelnì rýsuje, na druhé stranì pak
prohloubení integraèních procesù, probíhajících
v mìøítku celé východní Asie (pøevážnì neformálním
zpùsobem) již tøi desítky let, posiluje souhrnný hos-
podáøský potenciál tohoto regionu. Tím se zvyšuje
též vliv tohoto regionu na vývoj globální konjunktur-
ní situace.

Vývoj konjunkturní situace Japonska bývá zpra-
vidla hodnocen v porovnání s vývojem v ostatních
hospodáøsky vyspìlých státech. Skuteènost, že tato
zemì realizuje témìø 40 % svého zahranièního ob-
chodu se zemìmi Dálného východu a že do tìchto
zemí smìøují více než dvì tøetiny japonských pøí-
mých zahranièních investic, je však pøesvìdèivým
dùkazem sounáležitosti Japonska s tímto regionem. �

7 Těžba některých (barevných i černých) kovů a jejich primární zpracování se zde zvýšilo v průběhu předchozího desetiletí několikanásobně.
8 tj. v Číně, Indii, Jižní Koreji, Tchaj-wanu, Hongkongu, Malajsii, Filipínách, Singapuru, Thajsku a Indonésii
9 V Číně se pohybuje míra investic již od poloviny 90. let okolo 35 % HDP a v předchozích pěti letech se dále navýšila (na téměř 45 % HDP).

K tomuto nárůstu přispělo jednak zahájení řady mohutných infrastrukturních investic v čínském vnitrozemí, jednak dramatický nárůst pří-
mých zahraničních investic (viz pramen č. 3). V červenci 2006 uplatnila čínská vláda opatření, která mají za cíl podvázání dalšího zbytnění
zdejší investiční aktivity. V roce 2006 se zde tudíž počítá „pouze“ se 16% a v roce 2007 jen s 12% meziročním přírůstkem hodnoty investic.

10 Opakovaný výskyt ohromných přebytků obchodní bilance v Číně jí dopomohl k postavení jedné z nejbohatších zemí světa, což jí umožňuje
ovlivňovat nejen vývoj situace na kapitálových trzích Dálného východu, nýbrž působit i na vývoj celosvětové finanční rovnováhy (viz účast
Centrální banky Číny na vykupování státních obligací USA).

7 Těžba některých (barevných i černých) kovů a jejich primární zpracování se zde zvýšilo v průběhu předchozího desetiletí několikanásobně.
8 tj. v Číně, Indii, Jižní Koreji, Tchaj-wanu, Hongkongu, Malajsii, Filipínách, Singapuru, Thajsku a Indonésii
9 V Číně se pohybuje míra investic již od poloviny 90. let okolo 35 % HDP a v předchozích pěti letech se dále navýšila (na téměř 45 % HDP).

K tomuto nárůstu přispělo jednak zahájení řady mohutných infrastrukturních investic v čínském vnitrozemí, jednak dramatický nárůst pří-
mých zahraničních investic (viz pramen č. 3). V červenci 2006 uplatnila čínská vláda opatření, která mají za cíl podvázání dalšího zbytnění
zdejší investiční aktivity. V roce 2006 se zde tudíž počítá „pouze“ se 16% a v roce 2007 jen s 12% meziročním přírůstkem hodnoty investic.

10 Opakovaný výskyt ohromných přebytků obchodní bilance v Číně jí dopomohl k postavení jedné z nejbohatších zemí světa, což jí umožňuje
ovlivňovat nejen vývoj situace na kapitálových trzích Dálného východu, nýbrž působit i na vývoj celosvětové finanční rovnováhy (viz účast
Centrální banky Číny na vykupování státních obligací USA).
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� Prognózu vývoje makroekonomických ukazatelù
Japonska je tøeba posuzovat s pøihlédnutím ke sku-
teènosti, že tato zemì teprve poznenáhle vybøedává
z vleklé recese, kterou prodìlala v prùbìhu pøedcho-
zích deseti let, že teprve poznenáhle ustupují deflaè-
ní tendence, které zde podvazovaly domácí spotøebu
a „zmrazily“ též ostatní oblasti zdejšího hospodáø-
ského života. Oživení soukromé spotøeby, která po
témìø deset let stagnovala, se zde rýsuje terpve v pr-
vých náznacích. Avšak již od roku 2003 lze pozorovat
dramatický nárùst exportní výkonnosti Japonska,
která díky zmìnì ve struktuøe jeho exportu a zvýšení

konkurenceschopnosti jeho podnikové sféry v prog-
nostickém horizontu patrnì dále posílí. Zachovají se
patrnì i rozsáhlé pøebytky japonských vnìjších bilan-
cí, nezávisle na dramatickém zdražení dovážených
energetických zdrojù i na vysoké energetické nároè-
nosti japonské ekonomiky.

Prognózy vývoje konjunkturní situace v souhrnu
zemí Dálného východu nasvìdèují tomu, že relativní
váha tohoto regionu v rámci svìtové ekonomiky se
v prognostickém horizontu dále zvýší. Skuteènost, že
výzkumný potenciál Japonska je druhý nejvìtší v ce-
losvìtovém mìøítku (v poøadí za výzkumným poten-

Růst průmyslové produkce nově industrializovaných
zemí jihovýchodní Asie

Růst exportu nově industrializovaných zemí
jihovýchodní Asie

Růst přebytků obchodních bilancí 10 asijských nově industrializovaných zemí
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Tabulka č. 3 »

HDP (objem)
domácí poptávka včetně zásob
domácí poptávka bez zásob
soukromá spotřeba
veřejná spotřeba
hrubé fixní investice celkem
export zboží a služeb
import zboží a služeb
míra nezaměstnanosti (v %)
míra úspor domácností (v % HDP)
saldo veřejných rozpočtů (v % HDP)
obchodní bilance (v mld. USD)

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

13,9
8,5
4,7

13,2
-7,1
12,0

2,7
2,6
2,4
2,2
1,8
3,6
6,9
6,2
4,4

12,6
-6,4
8,7

2,8
2,1
2,1
2,3
1,3
2,2

10,3
6,6
4,1

12,5
-6,2
9,7

2,0
1,8
1,8
2,2
1,0
1,4
6,2
5,9
3,8

12,4
-6,0
10,8

Pramen: č. 5

ciálem USA), svìdèí o tom, že v pøípadì, kdyby se po-
daøilo vbrzku pøeklenout zábrany hojnìjšího využití
výsledkù japonského výzkumu v ostatních zemích
tohoto regionu, mohl by se tento proces výraznì
urychlit. Mohlo by to dopomoci k efektivnìjšímu vy-
užití ohromného lidského potenciálu, nacházejícího
se v tomto regionu (žije zde témìø tøetina obyvatel
naší planety, z nichž nemalá èást je zpùsobilá vyko-
návat technologicky relativnì nároènìjších èinnosti),
a tím ke kvalitativnímu skoku v posilování pozice, již
tento region zaujímá ve svìtové ekonomice.11

Avšak i v nejvýznamnìjších novì industrializo-
vaných zemích Latinské Ameriky12 bylo v poslední
dobì zaznamenáno zvýšení dynamiky ekonomické-
ho rùstu. Zèásti šlo o dùsledek radikálního navýšení
svìtových cen surovin nerostného pùvodu, silnì za-
stoupených v exportu vìtšiny z tìchto zemí, zèásti
šlo však o projev reálného zbytnìní jejich hospodáø-
ského potenciálu i skuteènosti, že globalizace svìto-
vé ekonomiky skýtá pøíznivé podmínky pro jeho me-
zinárodní uplatnìní.

Prognostici oèekávají, že v dùsledku zavedení or-
ganizaèních a majetkoprávních zmìn ve venezuelské
tìžbì ropy i v bolivijské tìžbì zemního plynu se zde
výnosy z exportu tìchto dvou zdrojù energie v prog-
nostickém horizontu zvýší; že tato opatøení napomo-
hou zachování relativnì vysokých pøírùstkù jejich
HDP i v pøípadì, kdyby se svìtová cena tìchto pro-
duktù snížila. Díky svému napojení na ekonomický
boom USA se patrnì podaøí i v Mexiku zachovat rela-
tivnì vysoká tempa ekonomického rùstu. Prùmìrná
tempa ekonomického rùstu všech sedmi uvedených
státù však klesnou v letech 2006 a 2007 zhruba na 3,2
%. Rýsuje se i pokles prùmìrného pøírùstku jejich vý-
vozu zhruba na 5 %, což je pøekvapující, uvážíme-li
silné zastoupení potenciálnì úzkoprofilových suro-
vin v jejich exportu. Prognostici zøejmì pøedpokláda-
jí, že v oèekávání postupného ochlazování svìtové
ekonomiky se zamìøí spotøebitelé nìkterých z tìchto
surovin již nyní na odèerpávání svých zásob, takže
dovozní poptávka po nich se omezí døíve než jejich
reálná spotøeba. �

11 K přenosu některých výsledků japonského výzkumu sice dochází již v současné době, hlavně v rámci přímých investic realizovaných japon-
skými firmami v jiných zemích tohoto regionu. Hojnějšímu využití těchto výsledků výzkumu mimo rámec takovýchto kapitálových vztahů
však brání jednak nedostatečná ochrana duševního vlastnictví přetrvávající ve většině z těchto zemí, jednak averze jejich obyvatelstva vůči
zvýšení japonského vlivu v jejich ekonomikách, která odráží hlavně působení psychologických faktorů.

12 tj. v Argentině, Brazílii, Chile, Kolumbii, Mexiku, Peru a Venezuele

11 K přenosu některých výsledků japonského výzkumu sice dochází již v současné době, hlavně v rámci přímých investic realizovaných japon-
skými firmami v jiných zemích tohoto regionu. Hojnějšímu využití těchto výsledků výzkumu mimo rámec takovýchto kapitálových vztahů
však brání jednak nedostatečná ochrana duševního vlastnictví přetrvávající ve většině z těchto zemí, jednak averze jejich obyvatelstva vůči
zvýšení japonského vlivu v jejich ekonomikách, která odráží hlavně působení psychologických faktorů.

12 tj. v Argentině, Brazílii, Chile, Kolumbii, Mexiku, Peru a Venezuele
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�

V Brazílii je možné pozorovat úsilí o stejnì ra-
zantní vstup této zemì na mezinárodní scénu, k nì-
muž došlo v pøípadì Èíny a Indie. Velikost této zemì
a ohromný rozsah jejího pøírodního bohatství, jakož
i vysoká ekonomická vyspìlost jejích pøímoøských
regionù pro to skýtají pøíznivé pøedpoklady. Závisí
však na vývoji její finanèní situace i na zvládnutí je-
jích vnitrohospodáøských problémù, zda a kdy se jí to
podaøí. V prognostickém horizontu se uskuteèní jen
pøípravná fáze této strategie.

3. Prognóza vývoje konjunkturní situace

v hospodáøsky vyspìlých státech

Prognózy vývoje konjunkturní situace v jednotlivých
hospodáøsky vyspìlých státech byly zpracovány po
vyhodnocení konjunkturních faktorù pùsobících
v souèasné dobì jak v jejich ekonomikách, tak i v je-
jich vnìjším ekonomickém prostøedí. Vycházely však
též z povìdomí dlouhodobých trendù, které se zde
prosazují, i ze znalosti toho, kterak prudké „ochlaze-
ní“ svìtové ekonomiky, jež nastalo v roce 2001, ovliv-
nilo tempa jejich ekonomického rùstu.

Meziroční % přírůstky HDP
deseti latinskoamerických států

Vývoj průmyslové produkce v sedmi
nejvýznamnějších latinskoamerických státech

Růst přebytků obchodních bilancí sedmi hlavních latinskoamerických států (v mld. USD)
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* Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexiko, Peru, Venezuela
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Ukazuje se zde, že Spojeným státùm americkým,
kde poèátkem roku 2001 vznikly stìžejní podnìty
pro následné ochlazení svìtové ekonomiky, se poda-
øilo velice rychle vymanit se z recese, která se v uve-
deném roce „rozbìhla“ v jejich ekonomice. Již v prù-
bìhu následného roku zde došlo k oživení hospodáø-
ské aktivity a v roce 2003 se zde rozvinul silný kon-
junkturní boom, jenž pøetrvává i nadále. Japonskou
ekonomiku zasáhly dùsledky ochlazení svìtové eko-
nomiky až koncem roku 2001 a podvázaly její rùst i
v roce 2002. Od roku 2003 však dosahovalo Japonsko
vyšší pøírùstky HDP než v letech pøed vznikem této
recese. Do Evropské unie se pøenesla tato recese též
až koncem roku 2001, avšak v letech 2002 a 2003 se
zde dále prohlubovala. Teprve v roce 2004 zde došlo
k oživení hospodáøské aktivity. Avšak již v násled-
ném roce tato aktivita nanovo ochabla, takže pøírùs-
tek sumárního HDP Evropské unie klesl na necelou
polovinu pøírùstku HDP zaznamenaného v roce 2005
v souhrnu hospodáøsky vyspìlých státù. To svìdèí
o tom, že konjunkturní boom, pøetrvávající ve svìto-
vé ekonomice dnes již ètvrtým rokem, Evropskou
unii dosud minul.

Oèekávanými promìnami konjunkturní situace
Japonska jsme se zabývali již v pøedchozím textu.
Zde tudíž pøedkládáme pouze predikce vývoje této si-
tuace v druhých dvou regionech triády, tj. v Evropské
unii a ve Spojených státech amerických.

Je zde patrné, že prognostici oèekávají, že v USA
se v následných dvou letech zachová silný konjunk-
turní boom a že nosným elementem ekonomického
rùstu zde bude i nadále robustní rùst domácí poptáv-
ky, zejména rùst tzv. „produktivních investic“ a osob-
ní spotøeby. Pøedpokládají, že úspory domácností bu-
dou i nadále jen marginální, že však nedávné zvýšení
úrokových sazeb oslabí zájem domácností o spotøe-
bitelské a hypotéèní úvìry, takže se zpomalí zadlužo-
vání zdejších domácností, které – podle názoru nì-
kterých ekonomù – dosáhlo v poslední dobì závaž-
ných rozmìrù.13 Poèítají s tím, že rozpoètový scho-
dek se bude pohybovat i nadále okolo 3,8 % HDP a že
dovoz zde bude narùstat i v prognostickém horizontu
v pøedstihu pøed rùstem vývozu, takže se schodek
vnìjších bilancí USA dále zvýší.

Oèekávají však vznik èetných nových pracovních
pøíležitostí i zlepšení celkové situace na zdejším trhu
práce, jakož i zvýšení pøíjmù domácností. Pøedpoklá-
dají též, že mimoøádnì vysoké zisky, které zdejší mo-
hutné korporace zabezpeèují již od roku 2003, se za-
chovají i v nadcházejících dvou letech, právì tak jako
silná „podnikatelská i spotøebitelská dùvìra“. Prvá
bude stimulovat investièní aktivitu v podnikové sféøe,
druhá rùst maloobchodního obratu. Uvnitø ekonomi-
ky USA se tak rýsuje posílení pøíznakù prosperity, ne-
závisle na tom, že jejich vnìjší finanèní nerovnováha
bude zøejmì v prognostickém horizontu dále narùstat.

Prognóza nadcházejícího vývoje konjunkturní si-
tuace v Evropské unii je daleko ménì optimistická.
Silný pøíliv zahranièních zakázek zaznamenaný od
konce roku 2005 v prùmyslu vìtšiny èlenských státù
EU sice utvrdil prognostiky v pøesvìdèení, že tìmto
státùm se pøece jen podaøí napojit se alespoò na pos-
lední fázi globálního konjunkturního boomu. Zejmé-
na v eurozónì však oèekávají zachování subnormál-
ních temp ekonomického rùstu i nepøíliš pøíznivý vý-
voj dalších konjunkturních faktorù.

Tabulka č. 4 »

2000 2001 2002 2003 2004 2005

USA
Eurozóna
Japonsko

3,7
3,8
2,9

0,8
1,9
0,4

1,6
0,9
0,1

2,7
0,7
1,8

4,2
2,1
2,3

3,5
1,3
2,7

Pramen: č. 8

�

13 Prognostici poukazují na vysokou zadluženost amerických domácností a na jejich extrémně nízkou míru úspor. Vyjadřují mnohdy domněn-
ku, že jde o národohospodářsky nežádoucí jev (neboť to podvazuje růst aktiv zdejších bank) a o projev „nerozvážného chování“ amerických
občanů. Ve skutečnosti jde pouze o projev majetnosti mnohých z nich, resp. skutečnosti, že jsou majiteli cenných papírů, které reprezentují
daleko výhodnější způsob uchování jejich úspor než velice nízko úročené bankovní úložky. Skutečnost, že cenné papíry mohou kdykoli –
zpravidla s výhodou – zpeněžit, jim umožňuje čerpat spotřebitelské i hypotéční úvěry (které jsou dnes mimořádné „levné“), aniž by se museli
obávat komplikací v případě, nebudou-li přechodně s to dodržovat splátkový kalendář. Umožňuje jim to realizovat i běžné nákupy, kdykoli
se jim zachce. Jde o užitečný stereotyp za situace, kdy američtí občané považují nakupování za zábavu a kdy na jejich chuti nakupovat závisí
v nemalé míře příznivý vývoj globální konjunkturní situace (viz část 1. této stati).

13 Prognostici poukazují na vysokou zadluženost amerických domácností a na jejich extrémně nízkou míru úspor. Vyjadřují mnohdy domněn-
ku, že jde o národohospodářsky nežádoucí jev (neboť to podvazuje růst aktiv zdejších bank) a o projev „nerozvážného chování“ amerických
občanů. Ve skutečnosti jde pouze o projev majetnosti mnohých z nich, resp. skutečnosti, že jsou majiteli cenných papírů, které reprezentují
daleko výhodnější způsob uchování jejich úspor než velice nízko úročené bankovní úložky. Skutečnost, že cenné papíry mohou kdykoli –
zpravidla s výhodou – zpeněžit, jim umožňuje čerpat spotřebitelské i hypotéční úvěry (které jsou dnes mimořádné „levné“), aniž by se museli
obávat komplikací v případě, nebudou-li přechodně s to dodržovat splátkový kalendář. Umožňuje jim to realizovat i běžné nákupy, kdykoli
se jim zachce. Jde o užitečný stereotyp za situace, kdy američtí občané považují nakupování za zábavu a kdy na jejich chuti nakupovat závisí
v nemalé míře příznivý vývoj globální konjunkturní situace (viz část 1. této stati).
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�
Tabulka č. 5 »

HDP (objem)
domácí poptávka včetně zásob
soukromá spotřeba
hrubé fixní investice celkem
export zboží a služeb
import zboží a služeb
míra nezaměstnanosti (v %)
míra úspor domácností (v % HDP)
ziskové marže soukromých podniků (v %)
saldo veřejných rozpočtů (v % HDP)
obchodní bilance (v mld. USD)

4,2
4,7
3,9
2,2
8,4

10,7
5,5
1,8

28,7
-4,7

-668

3,5
3,7
3,6
1,8
7,0
6,4
5,1

-0,4
29,1
-3,9

-812

3,4
3,7
3,3
2,1
6,3
7,7
4,8
0,2

29,3
-3,9

-938

3,0
2,4
2,6
2,1
6,2
5,1
5,2
0,8

28,9
-3,8

-950

Pramen: č. 4

Tabulka č. 6 »

HDP (objem)
domácí poptávka včetně zásob
soukromá spotřeba
veřejná spotřeba
hrubé fixní investice celkem
export zboží a služeb
import zboží a služeb
míra nezaměstnanosti (v %, ILO metoda)
saldo veřejných rozpočtů (v % HDP)
obchodní bilance (v mld. eur)

1,6
1,7
1,4
1,1
1,5
5,8
6,2
8,9

-2,7
123,3

1,3
1,6
1,2
1,3
2,4
4,0
5,0
8,5

-2,6
80,1

1,9
2,0
1,3
2,1
3,5
6,2
6,4
8,2

-2,7
40,6

1,6
1,3
1,2
1,3
2,5
4,5
4,0
7,9

-2,5
46,6

Pramen: č. 4

Je paradoxní, že právì úsilí o dodržení pøípustné-
ho limitu jejich rozpoètového schodku, stanoveného
Paktem stability a rùstu (tj. maximálnì 3 % jejich
HDP), stojí v pozadí jedné z nejzávažnìjších slabin
vývoje konjunkturní situace v eurozónì. Vedlo totiž
k uplatnìní úsporných opatøení ve státní správì státù
EMU i k „utužení“ jejich fiskální politiky, jakož i
k urychlenému zahájení reforem jimi uplatòovaného
systému sociálního a zdravotního zabezpeèení. Prvé
omezilo – a omezí i v prognostickém horizontu – ve-
øejnou spotøebu, druhé podvazuje rùst osobní spotøe-
by, neboť tato opatøení posílila obavy obèanù tìchto

státù, že se oslabí jejich „životní jistoty“. Domácnosti
zvyšují tudíž své úspory (jako zajištìní pro „horší
èasy“) a o to ménì utrácejí. Jde o rozvážné chování,
které je v Evropì uplatòováno od nepamìti. Problém
spoèívá v tom, že podvazuje rùst osobní spotøeby,
jenž reprezentuje jeden z nejdùležitìjších pøedpokla-
dù žádoucího zlepšení zdejší konjunkturní situace.

V minulosti napomáhala hospodáøskému rùstu
èlenských státù Evropské unie též jejich silná export-
ní výkonnost, resp. skuteènost, že saldo vnìjších bi-
lancí vìtšiny z nich bylo pozitivní. Kladné saldo jejich
obchodních bilancí se však v dùsledku dramatického
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zvýšení nákladù jejich dovozu ropy a jiných zdrojù
energie již v souèasné dobì výraznì omezilo a v prog-
nostickém horizontu se toto saldo leckde pøemìní ve
schodek. To pøièítají prognostici nejen zachování re-
lativnì vysokých svìtových cen zdrojù energie, ný-
brž i oslabení exportní výkonnosti, které se rýsuje
v nìkterých z tìchto státù v prognostickém horizon-
tu. V nìkterých pøípadech pùjde o dùsledek toho, že
se jim nepodaøí dosti úèinnì èelit konkurenci dodava-
telù se sídlem v jiných hospodáøsky vyspìlých stá-
tech, jimž se v poslední dobì podaøilo docílit náskok
ve zvyšování produktivity práce a inovaèní úrovnì
svých výrobkù. Hlavnì však pùjde o dùsledek skuteè-
nosti, že v exportu vìtšiny èlenských státù EU jsou
výrobky, které vyvážejí i novì industrializované

zemì, zastoupeny daleko silnìji než v exportu ostat-
ních hospodáøsky vyspìlých státù.

Prognostici tudíž pøedpokládají, že konkurenèní
tlaky pramenící zejména ze zemí Dálného východu
budou doléhat na evropský prùmysl se zvýšenou ra-
zancí, že zde povedou k zániku èetných „pracovnì
nároèných“ jednoduchých výrob, což ztíží a oddálí
nanejvýše žádoucí zlepšení situace na trzích práce
tìchto státù. Oèekávají, že tato konkurence bude „tla-
èit“ i na ziskové marže dosažitelné zdejšími prùmys-
lovými podniky (které se již od roku 2002 pohybují
na relativnì nízké úrovni), což bude podvazovat i na-
dále rùst jejich investièní aktivity. To považují za zá-
važné za situace, kdy radikální modernizace stávají-
cích výrobních kapacit a zvýšení investic do produk-
ce tzv. „vysokých technologií“ i do rozvoje dalších

Tabulka č. 7 »

Rakousko
Belgie
Dánsko
Česká republika
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Nizozemsko
Polsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

1,9
1,5
3,4
6,0
2,1
1,4
0,9
3,7
4,1
4,7
0,0
0,9
3,2
6,1
3,9
3,4
2,7
1,8

2,4
2,2
2,7
5,3
3,8
1,8
1,7
3,2
4,3
4,8
1,0
2,9
4,5
7,0
4,1
3,5
3,7
2,5

2,0
2,0
1,9
4,9
2,5
1,5
1,2
3,6
4,0
5,1
1,2
3,0
4,3
7,5
4,0
3,4
3,2
2,8

průměr EU-25 1,8 2,4 2,3

* předběžné údaje
p prognóza
Pramen: č. 1 a č. 8

�



{3
/4

}
Odborné stati

74 Scientia et Societas » 3/06

� vysoce výnosných aktivit náleží ke stìžejním pøedpo-
kladùm pro to, aby se konjunkturní situace ve státech
EU zlepšila alespoò ve støednìdobém horizontu.

Výše uvedená prognóza však neskýtá výstižný
pøedobraz vývoje konjunkturní situace ve všech èlen-
ských státech EU. Vyskytuje se mezi nimi øada státù,
jejichž konjunkturní situace se dosud vyvíjela pod-
statnì pøíznivìji. K nim náleží hlavnì nìkteré menší
státy EU, zejména Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Ra-
kousko a (po pøestávce v roce 2005) též Nizozemsko.
Tyto státy vykazovaly již v minulosti nadprùmìrná
tempa ekonomického rùstu i vyšší dynamiku rùstu
exportu, jakož i nižší míru nezamìstnanosti, a ve vìt-
šinì pøípadù i menší schodky rozpoètových èi vnìj-
ších bilancí. Jak vlastní prognostici tìchto státù, tak
i prognostici pùsobící v mezinárodních hospodáø-
ských organizacích vyjádøili pøesvìdèení, že relativnì
pøíznivý vývoj konjunkturní situace se v tìchto stá-
tech i v prognostickém horizontu zachová.

Do skupiny státù EU, vykazujících nadprùmìrné
konjunkturní ukazatele, však náleží i vìtšina nových
èlenských státù z øad transformaèních zemí. Nìkteré
z nich sice vykazují i nadále relativnì vysokou míru
inflace a/nebo relativnì vysokou nezamìstnanost,
tempa jejich ekonomického rùstu i tempa rùstu jejich

exportní výkonnosti jsou však vesmìs podstatnì vyš-
ší než v ostatních èlenských státech EU.

Pøíèiny nadprùmìrné výkonnosti výše uvede-
ných ekonomik jsou následující. V menších státech
EU byla vìnována vìtší èást rozpoètových prostøedkù
na „investice do budoucnosti“ (na posílení jejich vý-
zkumu a školství i na elektronizaci jejich ekonomi-
ky), dále pùsobila i zvýšená pøizpùsobivost jejich
podnikové sféry zmìnìným podmínkám ve svìtové
ekonomice. Pøíznivému vývoji konjunkturní situace
v nových èlenských státech napomáhala hlavnì sku-
teènost, že návaznì na vstup do EU získaly jejich
podniky neomezený pøístup na jednotný vnitøní trh
EU. Klíèovou roli pøitom ovšem sehrál rychlý postup
zde probíhajícího transformaèního procesu, jakož
i zde uplatòovaná systémová opatøení, mimo jiné i ta,
která otevøela cestu zvýšenému pøílivu pøímých za-
hranièních investic do jejich ekonomik.

Z premisy, že dojde k dalšímu využití pøínosù,
které tìmto zemím skýtá jejich èlenství v Evropské
unii, z možností jejich podnikové sféry zapojit se dále
hloubìji do celoevropských podnikatelských struk-
tur, popøípadì i do globálních podnikatelských sítí,
vychází i oèekávání pøíznivého vývoje jejich kon-
junkturní situace v prognostickém horizontu.
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ABSTRACT

The article points out the main findings, reached by the „Analysis and forecast of the development of the

conjunctural situation in Europe and in selected overseas countries“, which was elaborated in the framework of

the research project No. 402/06/1049 of the Grant agency of the Czech Republic. It proves, that expectations of

a strong deceleration of growth of the world economy, expressed at the beginning of the year by foreign forecast-

ers, did not materialize, that the global conjunctural boom will probably continue at least up to the end of 2006. It

describes assumptions on which this optimistic forecast is based, as well as risks, which might jeopardize its

realisation. It presents an outline of the development of the conjunctural situation in the USA and in the main

countries of the Far East, for this will have a strong influence on the subsequent procedure of the global conjunc-

ture. Attention is focused on factors, underlying the as yet slower economic recovery observed in some countries

of the Euro-zone, as well as on signals indicating, that they might link onto the global conjunctural boom at least

in its final phase. From the better-then-average performance of most smaller EU-member states – which has been

documented here – is inferred, that their perspectives are favourable.
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*
Postmoderna, postmoderní pøístupy, postmoderní fi-
losofie jsou slova, která se používají v souèasné dobì
relativnì èasto. Co však znamenají? Jaké jsou jejich
možnosti? Jaké jsou vztahy postmoderních pøístupù
a ekonomie, respektive dalších vìd? Na dané otázky
se pokusí odpovìdìt následující text. Je však zøejmé,
že nemùže a ani nechce rozebrat všechny aspekty,
které se k postmodernì váží. Na vybrané otázky se
ovšem zamìøí.

1. Postmoderna je, když…

1.1 Kontexty a konstrukty postmoderny

Jsem si vìdom skuteènosti, že na otázku, co je po-
stmoderní filosofie, neexistuje jednoznaèná odpo-
vìï, tento pojem není jednoznaènì definován. Mù-
žeme ale najít jisté znaky postmoderního myšlení,
uvažování, postmoderních pøístupù. Kniha Stanley J.
Grenze „Úvod do postmodernismu“1 jistì nepatøí
k nejsložitìjším filosofickým dílùm. Podle mne však
pøehlednì rozebírá rysy, kterými mùžeme charakte-
rizovat postmoderní myšlení (i èím se liší od pøístupù
oznaèovaných jako moderní).
• „Postmoderní myšlení opustilo osvícenskou víru

v nevyhnutelný pokrok… Poprvé v nedávné his-
torii nesdílí nastupující generace pøesvìdèení
svých rodièù, že svìt se stává lepším místem pro
život.“2

• „Moderní pojetí spojovalo pravdu s rozumností
a za jediné soudce správného názoru považovalo
rozum a logickou argumentaci. Lidé postmoder-
ní doby pojem všeobecnì platné pravdy zjištìné
a dokázané rozumovým úsilím zpochybòují. Ne-
jsou ochotni dovolit lidskému intelektu, aby

sloužil jako jediné mìøítko toho, èemu bychom
mìli vìøit. Lidé postmoderní doby se dívají za
hranice rozumu a hledají jiné než rozumové zpù-
soby poznávání, pøièemž zdùrazòují emoce a in-
tuici.“3

• „Pøesvìdèení, že každý èlovìk je zakotven v kon-
krétním lidském spoleèenství, vede ke spoleèné-
mu chápání pravdy. Lidé postmoderní doby vìøí,
že nejen naše konkrétní názory, ale i naše chápá-
ní pravdy samotné má svùj základ ve spoleèen-
ství, do nìhož patøíme. Odmítají osvícenské hle-
dání všeobecnì platné, nadkulturní a nadèasové
pravdy a místo toho hledají pravdu jako výraz
konkrétního spoleèenství… Relativismus a plura-
lismus samozøejmì nejsou nové. Jejich postmo-
derní doba se však od starších liší. Relativistický
pluralismus pozdní moderní doby byl vysoce indi-
vidualistický, osobní vkus a volba se pro nìj staly
jediným východiskem… Postmoderní vìdomí se
naproti tomu zamìøuje na skupinu. Lidé postmo-
derní doby žijí v samostatných spoleèenských
skupinách, z nichž každá má svùj vlastní jazyk,
názory a hodnoty. V dùsledku toho se postmo-
derní pluralismus snaží dát prostor místní pova-
ze pravdy. Názory jsou považovány za pravdivé
v kontextu spoleèenství, která se k nim hlásí.“4

• „Základem moderního chápání je pøedpoklad ob-
jektivního svìta kolem nás. Moderní svìtový ná-
zor vychází z toho, že skuteènost má urèitý øád
a že lidský rozum je schopen tento øád rozpoz-
nat, protože se projevuje v pøírodních záko-
nech… Postmodernismus odmítá toto pojetí na-
šeho poznávání svìta, …opouští pojem objektiv-
ního svìta… Jinými slovy, pøesunuli jsme se od
objektivistického ke konstruvistickému pohledu

1 Grenz, Stanley J.: Úvod do postmodernismu, Návrat domů, 1997.
2 Grenz, 1997, s. 22
3 Grenz, 1997, s. 22
4 Grenz, 1997, s. 23

1 Grenz, Stanley J.: Úvod do postmodernismu, Návrat domů, 1997.
2 Grenz, 1997, s. 22
3 Grenz, 1997, s. 22
4 Grenz, 1997, s. 23
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na svìt… Postmodernismus tvrdí, že si svìt vy-
tváøíme pomocí pojmù, které do nìho pøinášíme,
…že èemu øíkáme reálný svìt, je ve skuteènosti
stále se mìnící spoleèenský výtvor. Žijeme
v symbolickém svìtì, ve spoleèenské realitì, kte-
rou utváøíme pomocí našeho spoleèného jazyka.
Øíkáme, že svìt je bílý, obloha modrá a tráva ze-
lená, protože jsme si tyto naše kategorie takto
zvolili. Ale protože se náš spoleèenský kontext
stále mìní, významy, a v dùsledku toho i svìt, jak
ho vnímáme prostøednictvím jazyka, se neustále
posouvají také… Postmoderní pojetí poznání
tedy stojí na dvou základních pøedpokladech:
(1) Lidé postmoderní doby chápou všechna vy-
svìtlení skuteènosti jako výklady, které jsou uži-
teèné, ale ne objektivnì pravdivé.
(2) Lidé postmoderní doby popírají, že mùžeme
vyjít mimo rámec svých výkladù skuteènosti.“5

• „Moderní éra vnímala sebe sama jako ztìlesnìní
pøíbìhu o pokroku – mýtu, který prohlásil tech-
nický pokrok a hospodáøský rozvoj za oprávnìný
prostøedek k vytvoøení lepšího svìta pro všechny
lidi… Postmoderní vnímání svìta znamená konec
odvolávání se na jakýkoli ústøední mýtus jako
zdroj legitimity… Postmoderní éra je období, kdy
je všechno zbavováno legitimity.“6

Jakkoliv lze diskutovat o tom, zdali kniha S. J.
Grenze podává vskutku vyèerpávající charakteristiku
postmoderních pøístupù, pro naše úèely nám postaèí.
Z výše uvedeného nutnì vychází øada otázek, napø.:
Jaké jsou dùvody rozvoje postmoderního myšlení?
Co postmoderní pøístupy znamenají pro vìdu? Na
tyto i další otázky se pokusíme v textu dále odpovì-
dìt. Než se tak stane, má ale pøece jen smysl postmo-
derní myšlení blížeji prozkoumat.

1.2 Jazykové a øeèové hry postmoderny

Za klasiku postmoderní literatury lze oznaèit studii J.
F. Lyotarda „Postmoderní situace“.7 Rád bych se za-
stavil u následujících tezí:
• Lyotard konstatuje: „Když vìci v krajní míøe zjed-

nodušíme, je za postmoderní pokládána nedùvì-
øivost vùèi metanarativním pøíbìhùm.“8 „Velký
pøíbìh ztratil svoji vìrohodnost, …v tomto záni-
ku lze vidìt dùsledek rozmachu technik a tech-
nologií po druhé svìtové válce… nebo je v nìm
možno vidìt také dùsledek nového rozvoje libe-
rálního kapitalismu…, který vyøadil komunistic-
kou alternativu a položilo dùraz na individuální
užívání statkù a služeb.“9

• Stìžejní myšlenkou celé studie je dle mého názo-
ru myšlenka øeèových her. Lyotard rozlišuje vý-
povìdi (vìty, tvrzení) na denotativní, performa-
tivní a preskriptivní.
Za denotativní pokládá ty výpovìdi, které urèi-
tým zpùsobem popisují. Pøitom se pøedpokládá,
že popis je srozumitelný jak tomu, kdo popisuje,
tak tomu, komu je popis sdìlován. Kritériem de-
notativních her je pravdivé/nepravdivé, cílem de-
notativních her (na co se dle Lyotarda tyto hry za-
mìøují) je poznání.
Performativní výpovìdi bychom mohli oznaèit za
oznamovací, pøièemž zároveò oznamují urèitou
èinnost a zároveò tím, že je uskuteènìno toto
oznámení, daná èinnost vskutku zaène probíhat.
(Jako pøíklad performativní výpovìdi Lyotard
uvádí tvrzení „Universita zahajuje svoji èinnost“
pronesenou rektorem dané university. Zdùraz-
òuje, že kdyby dané tvrzení pronesla jiná osoba
(napø. vrátný), tak by universita svoji èinnost ne- �

5 Grenz, 1997, s. 48–50
6 Grenz, 1997, s. 51–52
7 Lyotard, Jean-Francois: O postmodernismu, Filosofický ústav AV ČR, 1993
8 Lyotard, 1993, s. 97
9 Lyotard, 1993, s. 143

5 Grenz, 1997, s. 48–50
6 Grenz, 1997, s. 51–52
7 Lyotard, Jean-Francois: O postmodernismu, Filosofický ústav AV ČR, 1993
8 Lyotard, 1993, s. 97
9 Lyotard, 1993, s. 143
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� zahájila.)10

Preskriptivní výpovìdi potom dle Lyotarda vyjad-
øují pøání, to, co by mìlo být. Kritériem preskrip-
tivních her je spravedlivé/nespravedlivé. Cílem
preskriptivních her je jednání.
Lyotard dále zdùrazòuje, že pravidla øeèových
her nemají svou legitimitu samy v sobì, nýbrž
jsou pøedmìtem výslovné nebo implicitní úmlu-
vy mezi hráèi dané øeèové hry. Platí pøitom, že
bez pravidel není øeèové hry, že i minimální mo-
difikace pravidel povahu hry pozmìòuje a že
„tah“/výpovìï neodpovídající pravidlùm nepatøí
ke høe tìmito pravidly definované.11 12

Lyotard v „Postmoderní situaci“ vìnuje dále po-
zornost tzv. narativním sdìlením, tj. sdìlením,
které mají autoritu samy v sobì. Jako pøíklad ta-
kovýchto sdìlení mohou být uvedeny mýty, le-
gendy, „bohatýrská vyprávìní“, tj. pøíbìhy, o je-
jichž pravdivostní hodnotì/autoritì se nepochy-
buje, neprocházejí verifikací. Osobnì se domní-
vám, že podobné druhy vyprávìní (na rozdíl
napø. od pohádek) nejsou (zejména v tzv. tradiè-
ních spoleènostech) vùbec pøedmìtem diskuse,
rozborù, jsou chápány jako nìco „posvátného“,
jako nìco, na èem je založena, respektive z èeho

vychází struktura, øád, stabilita urèitého spole-
èenství. O narativních sdìleních Lyotard konsta-
tuje: „narativní vìdìní neklade otázku své vlastní
legitimizace, nabývá potøebného kreditu samo
od sebe v dùsledku pragmatiky øídící jeho pøedá-
vání, aniž se musí uchylovat k argumentaci a po-
dávání dùkazù“.13

• Teorie øeèových her pravdìpodobnì vychází
z myšlenky, že èlovìk (i když je zcela sám) se
vždy vztahuje ke svìtu, je intencionálnì zamì-
øen.14 Je tak rovnìž „zapleten“ do urèité sítì vzta-
hù. Tyto vztahy právì tvoøí kontext, v nìmž se
každý èlovìk nachází, jsou základem pro pøísluš-
nou øeèovou hru – ta mùže vycházet z toho, které
vztahy/vìci èlovìk bude upøednostòovat, jak
k nim bude pøistupovat apod. Ve spoleèenství
více lidí nemùže èlovìk sám vytvoøit pravidla pøí-
slušné øeèové hry. Lyotard zdùrazòuje, že èastìji
spíše lidé pravidla urèité øeèové hry pøijímají.
Konstatuje však: „I když je èlovìk v nejnevýhod-
nìjší sociální situaci, není nikdy zcela bez mož-
nosti vlivu na… sdìlení, která jím procházejí a ur-
èují tak jeho pozici, ať už jako adresanta nebo
jako adresáta èi jako reference.“15 Lyotard žádá,
aby se uznalo, že „øeèové hry pøedstavují… mini-

10 Lyotard v dalším textu podle mého názoru performativní pojetí rozšiřuje, kdy zdůrazňuje, že záleží na tom, co je předváděno. Pokud se per-
formance zaměřuje na to, co je předvedeno, můžeme za performativní hry označit i hry techniky, přičemž pro tyto hry je charakteristický
vztah výstup/vstup, respektive jejich poměr či rozdíl. Kritérium technického vztahu bychom tak mohli označit jako efektivní/neeefektivní.
Lyotard v dalším zdůrazňuje, že bez techniky není bohatství, ale zároveň není ani bohatství bez techniky. Technika vyžaduje investice, penězi
pro investice však disponují určité (bohaté) subjekty, které do techniky investují proto, aby se jim zvětšilo jejich bohatství. Lyotard poukazuje
na skutečnost, že tak dochází k růstu moci. Poukazuje pak na nebezpečí, že hry vědeckého jazyka se stanou hrami bohatých, při nichž nejbo-
hatší má největší vyhlídky, že bude mít pravdu. Dle Lyotarda se tak rýsuje určitý vztah mezi bohatstvím, účinností a pravdou.
Lyotard v dalším textu ukazuje, že společnost si našla řešení, jak vztah mezi bohatstvím a pravdou oslabit – např. v podobě základního výzku-
mu financovaného státem.

11 blíže Lyotard, 1993, s. 107–108
12 Myšlenka řečových her není samozřejmé Lyotardova původní. Za autora teorie řečových her je obvykle uváděn Ludvík Wittengenstein. Pod-

statu jeho teorie řečových her lze vyjádřit tím, že ke každému použití jazyka dochází v odděleném a na pohled soběstačném systému s vlast-
ními pravidly. V tomto smyslu se dle Wittengensteina naše užívání jazyka podobá hře. Jinak by se to dalo vyjádřit slovy, že vždy komunikuje-
me v nějakém kontextu, společenství apod. a tyto faktory ovlivňují pravidla pro komunikaci, neboli ovlivňují způsob komunikace, čili (spo-
lu)vytvářejí příslušnou řečovou hru. Lidé si dle Wittengensteina sami vytvářejí pravidla, jak komunikují. Význam výrazů nelze oddělit od po-
užití těchto výrazů v běžné řeči/komunikaci. Význam výrazů se potom ustaluje v různých kontextech, v nichž se jednotlivých výrazů (zna-
ků/vět apod.) používá. Jako příklad jazykové hry lze potom uvést vyprávění pohádek, milostná vyznání, vědecký výzkum, vyprávění vtipů.
Každá tato forma komunikace používá slova v různých významech, stejné slovo (které je stejně napsáno a stejně zní) může potom být v růz-
ných kontextech použito v různých významech. Každá z výše uvedených a dalších her má svá pravidla. Vstoupit a zúčastnit se určité jazykové
hry znamená vstoupit a zúčastnit se určité formy života (vstoupit do určitého možného světa – viz poznámka č. 37 ).

13 Lyotard, 1993, s. 115
14 Další autor/filosof, na kterého Lyotard alespoň nepřímo navazuje, je tedy Martin Heidegger. Jedna z jeho myšlenek spočívá v tom, že bytí

každé bytosti probíhá ve světě, mezi věcmi, přičemž s jednotlivými věcmi mohou lidé nějak zacházet. Tím, že lidé s věcmi nějak zacházejí (při-
nejmenším tím, že o určité formě/způsobu zacházení uvažují), tak se zároveň k věcem určitým způsobem vztahují. Heidegger zdůrazňuje, že
se k nim vztahují vposled proto, že jim jde o jejich vlastní bytí.

15 Lyotard, 1993, s. 115

10 Lyotard v dalším textu podle mého názoru performativní pojetí rozšiřuje, kdy zdůrazňuje, že záleží na tom, co je předváděno. Pokud se per-
formance zaměřuje na to, co je předvedeno, můžeme za performativní hry označit i hry techniky, přičemž pro tyto hry je charakteristický
vztah výstup/vstup, respektive jejich poměr či rozdíl. Kritérium technického vztahu bychom tak mohli označit jako efektivní/neeefektivní.
Lyotard v dalším zdůrazňuje, že bez techniky není bohatství, ale zároveň není ani bohatství bez techniky. Technika vyžaduje investice, penězi
pro investice však disponují určité (bohaté) subjekty, které do techniky investují proto, aby se jim zvětšilo jejich bohatství. Lyotard poukazuje
na skutečnost, že tak dochází k růstu moci. Poukazuje pak na nebezpečí, že hry vědeckého jazyka se stanou hrami bohatých, při nichž nejbo-
hatší má největší vyhlídky, že bude mít pravdu. Dle Lyotarda se tak rýsuje určitý vztah mezi bohatstvím, účinností a pravdou.
Lyotard v dalším textu ukazuje, že společnost si našla řešení, jak vztah mezi bohatstvím a pravdou oslabit – např. v podobě základního výzku-
mu financovaného státem.

11 blíže Lyotard, 1993, s. 107–108
12 Myšlenka řečových her není samozřejmé Lyotardova původní. Za autora teorie řečových her je obvykle uváděn Ludvík Wittengenstein. Pod-

statu jeho teorie řečových her lze vyjádřit tím, že ke každému použití jazyka dochází v odděleném a na pohled soběstačném systému s vlast-
ními pravidly. V tomto smyslu se dle Wittengensteina naše užívání jazyka podobá hře. Jinak by se to dalo vyjádřit slovy, že vždy komunikuje-
me v nějakém kontextu, společenství apod. a tyto faktory ovlivňují pravidla pro komunikaci, neboli ovlivňují způsob komunikace, čili (spo-
lu)vytvářejí příslušnou řečovou hru. Lidé si dle Wittengensteina sami vytvářejí pravidla, jak komunikují. Význam výrazů nelze oddělit od po-
užití těchto výrazů v běžné řeči/komunikaci. Význam výrazů se potom ustaluje v různých kontextech, v nichž se jednotlivých výrazů (zna-
ků/vět apod.) používá. Jako příklad jazykové hry lze potom uvést vyprávění pohádek, milostná vyznání, vědecký výzkum, vyprávění vtipů.
Každá tato forma komunikace používá slova v různých významech, stejné slovo (které je stejně napsáno a stejně zní) může potom být v růz-
ných kontextech použito v různých významech. Každá z výše uvedených a dalších her má svá pravidla. Vstoupit a zúčastnit se určité jazykové
hry znamená vstoupit a zúčastnit se určité formy života (vstoupit do určitého možného světa – viz poznámka č. 37 ).

13 Lyotard, 1993, s. 115
14 Další autor/filosof, na kterého Lyotard alespoň nepřímo navazuje, je tedy Martin Heidegger. Jedna z jeho myšlenek spočívá v tom, že bytí

každé bytosti probíhá ve světě, mezi věcmi, přičemž s jednotlivými věcmi mohou lidé nějak zacházet. Tím, že lidé s věcmi nějak zacházejí (při-
nejmenším tím, že o určité formě/způsobu zacházení uvažují), tak se zároveň k věcem určitým způsobem vztahují. Heidegger zdůrazňuje, že
se k nim vztahují vposled proto, že jim jde o jejich vlastní bytí.

15 Lyotard, 1993, s. 115



{4
/4

}

Odborné stati

79Scientia et Societas » 3/06

mální vztah, bez nìhož nemùže být spoleè-
nosti“.16

• Pøedmìtem Lyotardovy studie „O postmodernis-
mu“ je „situace vìdìní v nejvyvinutìjších spoleè-
nostech“.17 Dle Lyotarda „vìdecké vìdìní vyža-
duje izolaci jedné øeèové hry, hry denotativní
a vylouèení ostatních. Kritériem pøijatelnosti ur-
èitého tvrzení je jeho pravdivostní hodnota… Vý-
povìï vìdy neèerpá žádnou platnost z toho, že je
tradována… je souèástí výuky jen potud, pokud
je vždy v pøítomnosti verifikovatelná argumenta-
cí a dùkazem. Sama o sobì není nikdy chránìna
pøed falzifikací“.18

Lyotard jinými slovy zdùrazòuje, že vìda tedy
nemá povahu narativního vyprávìní. Co se týèe
podmínek pravdivosti, „to znamená pravidla, ji-
miž se øídí hra vìdy, jsou této høe imanentní, ne-
mohou být stanovena jinak než uvnitø debaty,
která je sama už vìdecká, není jiného dùkazu
správnosti tìchto pravidel než sám fakt, že se na
nich odborníci shodli“.19

Daná shoda však nemùže být definitivní. Skuteè-
nost, že každé tvrzení, každý vìdecký poznatek
musí znovu a znovu procházet procesem verifi-
kace èi falzifikace, komplikuje proces legitimiza-
ce vìdeckého poznání.20 Lyotard zdùrazòuje, že
„legitimizace nemùže pøijít odjinud než z øeèové
praxe a ze vzájemné komunikaèní aktivity“21. Je
nutno si ale uvìdomit, že „vìda hraje svoji vlastní
hru, nemùže legitimizovat ostatní jazykové
hry“22. Mùžeme potom dodat, že prostøednic-
tvím ostatních jazykových/øeèových her nelze le-
gitimizovat hru vìdy, právì proto, že se jedná

o jiné hry.
Pokud odmítáme vzájemnou legitimizaci, hrozí
nebezpeèí, že lidé komunikující v rozdílných
hrách se budou vzájemnì míjet, nedojde k jejich
porozumìní. Lyotard namítá, že „zpùsob použí-
vání tìchto jazykù23 není nicménì zcela libovol-
ný. Je podroben podmínce, kterou lze oznaèit za
pragmatickou, že totiž formuluje svá vlastní pra-
vidla a žádá adresáta, aby je akceptoval. Pøi spl-
nìní této podmínky se definuje urèitá axiomati-
ka, která zahrnuje definice symbolù, jichž se
bude v navrženém jazyce používat, formu, jakou
budou muset respektovat výrazy tohoto jazyka,
aby mohly být akceptovány… a operace, které
budou u tìchto výrazù dovolené a které jsou defi-
novány axiómy ve vlastním slova smyslu… Otáz-
ka legitimizace vìdìní se následkem toho klade
jinak. Když prohlásíme, že urèitá výpovìï deno-
tatitvní povahy je pravdivá, pøedpokládáme, že
byl formulován axiomatický systém, v kterém
mùže být o této výpovìdi rozhodnuto a v nìmž
mùže být dokázáno, že tento systém je tìm,
k nimž hovoøíme, znám, a že je jimi pøijímán jako
formálnì tak uspokojivý, jak jen je možné… Prin-
cip universálního metajazyka je nahrazen princi-
pem plurality formálních a axiomatických systé-
mù, v nìmž mohou být denotativní výpovìdi do-
kazovány, pøièemž tyto systémy jsou popisovány
v urèitém universálním metajazyku, který však
není konzistentní.“24

Lyotard dále tvrdí, že „vypracovávat dùkaz zna-
mená vyhledávat a vynalézat pøíklady svìdèící
v opaèném smyslu“25, neustále hledat odpovìï �

16 Lyotard, 1993, s. 116
17 Lyotard, 1993, s. 97
18 Lyotard, 1993, s. 128–129
19 Lyotard, 1993, s. 133
20 Pojem legitimita budeme chápat ve smyslu správnosti, náležitosti, ospravedlnitelnosti. Proces legitimizace je pak proces, který určitému po-

stupu, tvrzení apod. dodává právě statut správnosti, náležitosti, ospravedlnitelnosti. S legitimitou a legitimizačními procesy se nesetkáváme
jen ve vědě, ale i ve společnosti, politice, právu, literatuře apod. Ve společnosti a politice je klíčovým tématem legitimity a legitimizace otázka
„kdo má vládnout“, ospravedlnění určitého způsobu vlády, v právu otázka ospravedlnění přijímaných zákonů, jaké mají zákony být, v litera-
tuře otázka oprávněnosti jednotlivých literárních forem apod.

21 Lyotard, 1993, s. 147
22 Lyotard, 1993, s. 146
23 přesněji lze říci těchto jazykových/řečových her
24 Lyotard, 1993, s. 149
25 Lyotard, 1993, s. 162

16 Lyotard, 1993, s. 116
17 Lyotard, 1993, s. 97
18 Lyotard, 1993, s. 128–129
19 Lyotard, 1993, s. 133
20 Pojem legitimita budeme chápat ve smyslu správnosti, náležitosti, ospravedlnitelnosti. Proces legitimizace je pak proces, který určitému po-

stupu, tvrzení apod. dodává právě statut správnosti, náležitosti, ospravedlnitelnosti. S legitimitou a legitimizačními procesy se nesetkáváme
jen ve vědě, ale i ve společnosti, politice, právu, literatuře apod. Ve společnosti a politice je klíčovým tématem legitimity a legitimizace otázka
„kdo má vládnout“, ospravedlnění určitého způsobu vlády, v právu otázka ospravedlnění přijímaných zákonů, jaké mají zákony být, v litera-
tuře otázka oprávněnosti jednotlivých literárních forem apod.

21 Lyotard, 1993, s. 147
22 Lyotard, 1993, s. 146
23 přesněji lze říci těchto jazykových/řečových her
24 Lyotard, 1993, s. 149
25 Lyotard, 1993, s. 162
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� na otázku, „jakou platnost má tvùj dùkaz, tvùj ar-
gument“. Proces legitimizace zahrnuje i disku-
si/diskurs o pravidlech, které postmodernímu
vìdìní dávají platnost. Daný proces neustálé legi-
timizace se dostává do rozporu s úsilím o stabili-
tu systémù, o jednoznaèný vztah mezi výstupem
a vstupem. Úsilí o stabilitu je dle Lyotarda ne-
efektivní, výslovnì konstatuje, že „idea dokonalé
kontroly urèitého systému, která má umožnit
zlepšování jeho výkonù, se jeví jako nekonzis-
tentní vùèi protikladu: snižuje výkonnost, kterou
má zvyšovat“26.

• K dùležitým závìrùm výše uvedených tezí, závì-
rùm, které mùžeme oznaèit za charakteristické
pro postmoderní myšlení, potom patøí: „Konsen-
sus je horizontem, není ho nikdy dosaženo…
vždycky se vyskytne nìkdo, kdo øád rozumu na-
ruší…, je to model otevøeného systému, v nìmž
patøiènost výpovìdi je dána tím, že podnìcuje
zrod myšlenek, to znamená dalších výpovìdí
a dalších pravidel hry.“27

Lyotard v závìru zdùrazòuje, že vìdecká pravid-
la se týkají denotativních výpovìdí, „postmoder-
ní vývoj však vyzvedává do popøedí jeden rozho-
dující fakt, že totiž i diskutování denotativních
výpovìdí vyžaduje urèitá pravidla… Pravidla ne-
pøedstavují výpovìdi denotativní, nýbrž pres-
kriptivní… Funkcí diferencující èi imaginativní èi
paralogické aktivity v souèasné vìdecké pragma-
tice je právì odhalovat tyto metapreskriptivní vý-
povìdi (nevyslovené pøedpoklady) a žádat, aby
partneøi pøijali i jiné.“28

Lyotardova studie „O postmodernismu“ je rela-
tivnì složitým a nároèným textem. Výše uvedené
úryvky a citace nemohou nutnì zahrnout všechny
myšlenky v ní obsažené. Výbìr nutnì musí být sub-
jektivní. Právì omezenost, subjektivnost výbìru, to,
že na co se zamìøujeme, co klademe do popøedí, èi
naopak nebereme (alespoò tolik) v úvahu, vytváøejí
naši sociální konstrukci, verzi svìta (možný svìt), je

jedna z dalších charakteristik, kterou se postmoderní
filosofie (zejména potom pøístup nazývaný radikální
konstruktivismus) vyznaèuje. Názornì to lze vyjádøit
v textu významného èeského postmoderního filosofa
Václava Bìlohradského29: „Daniel Anýž referuje
v èlánku… o hlavních tématech diskusního panelu
o moci médií… Charakterizuje názory diskutujících
takto: Vladimír Železný øekl, že Nova vysílá pseudo-
realitu, rozbíjí svìt do fragmentù. Jefim Fištejn pøipo-
mnìl závìr konference pracovníkù amerických mé-
dií, podle nichž se média vymkla kontrole a pøedsta-
vují dnes hrozbu pro samu demokracii. Mne pak au-
tor pøipsal tyto vìty: „Lidé definitivnì pøišli o iluze, že
slova jsou kryta skuteèností, podobnì jako peníze
zlatem. Zjistili jsme, že za slovy není nic, žádná prav-
da, prostì nic.“ Zachycují tyto tøi citace obsah disku-
se? Jiný autor by ji tøeba shrnul jinak, vytrhnul by z ní
jiné – z jeho hlediska reprezentativnìjší – fragmen-
ty… Obsahem komunikace je jen to, co z ní jiní vytì-
žili, co pochopili. Žádný smysl nezávislý na chápají-
cích hlavách druhých neexistuje. Mùžeme s nimi jen
vyjednávat o tom, co jsme skuteènì chtìli øíci, pøipo-
menout tøeba celkový kontext debaty a ukázat, že na
interpretaci opøenou o jiné fragmenty by se shodlo
více úèastníkù, svìdkù.“

V charakteristice postmodernismu by jistì šlo
dále pokraèovat. Pojïme se ale podívat na nìkteré
otázky, výhody, nevýhody, které jsou s výše uvede-
nými charakteristikami spojeny.

2. Postmoderní pøístupy k pravdì

2.1 Pravda a kontext

Mùžeme zaèít jednou z klíèových filosofických otá-
zek, otázkou „pravdy“. Tato otázka patøí do oblasti
noetiky èi gnoseologie. Zaènìme definicí pravdy.
„Když o výroku p øíkáme, že p je pravdivé, prohlašu-
jeme jeho nárok na platnost. P je pravdivé jen tehdy,

26 Lyotard, 1993, s. 164
27 Lyotard, 1993, s. 170–171
28 Lyotard, 1993, s. 174–175
29 Lidové noviny, 22. 11. 1995

26 Lyotard, 1993, s. 164
27 Lyotard, 1993, s. 170–171
28 Lyotard, 1993, s. 174–175
29 Lidové noviny, 22. 11. 1995
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když je tomu skuteènì tak, jak tvrdí p. Jde tedy o stav
vìci samotné.“30

V bìžném svìtì se zpravidla spokojujeme s tzv.
korespondenèní teorií pravdy: pravdu chápeme jako
korespondenci èi adekvaci výroku a stavu vìci. Po-
kud se nad otázkou pravdy zamyslíme hloubìji, zjis-
tíme, že k tomu, abychom nìjaký výrok p prohlásili
za pravdivý, musíme argumentovat, musíme doká-
zat, že tomu tak vskutku je. Argumentujeme pøitom

vždy v urèitém jazyce. Neexistuje tedy nejazyková
pravda, jinými slovy, pravda se nachází v urèitém ja-
zykovì vztaženém systému. Pravdu však nemùžeme
spojit pouze s jazykem. Musíme se rovnìž zabývat
samotným stavem vìci, tedy tím, o èem tvrdíme
(chceme tvrdit), že je pravdivé. V Anzenbacher
(2004) se v této souvislosti øíká: „filosofie musí by-
tostnì vycházet ze zkušenosti, tedy z bytí ve svìtì
prožívaného jazykovì. Filosofie se ptá na neempiric-
ké podmínky tohoto bytí ve svìtì a z tìchto podmí-
nek je rekonstruuje. V každodenním, pùvodním bytí
ve svìtì však bytí a poznání, fakt a výrok, objekt a ob-
jev nejsou ještì oddìleny. Tvoøí naopak bezprostøed-
nì jedno31.

A. Anzenbacher zdùrazòuje, že ve filosofickém
problému pravdy, tedy v problému, který pøesahuje
(transcenduje) bìžné chápání pravdy, se støetávají:
• jsoucno (stav svìta), o kterém tvrdíme, že je

pravdivé, pøièemž dané tvrzení zároveò øíká, že

dané jsoucno/stav svìta je odhalitelné, poznatel-
né,

• poznávající subjekt ve své apriorní urèenosti.
Médium, v nìmž jsou obì stránky za jedno, je ja-

zyk, ve kterém se dává jsoucno poznat jakožto prav-
divé.32 „Pravda je možná jen tehdy, když jsoucno on-
tologie je s to se artikulovat, eventuálnì vyjevit ve
vztažném rámci jazyka a když poznávající subjekt se
nachází právì v tomto jazykovém rámci.“33

Postmodernisté k jazykovému pojetí podle mého
názoru pøidávají ještì pojetí spoleènosti, kontextu,
v nìmž je pravda odkrývána. Jak je výše uvedeno:
„lidé postmoderní doby vìøí, že nejen naše konkrétní
názory, ale i naše chápání pravdy samotné má svùj
základ ve spoleèenství, do nìhož patøíme“. Pravda se
tedy dle postmoderních pøístupù nachází jak v jazy-
kovì vztaženém systému, tak v spoleèenském/kon-
textovém systému.

Lze si to ukázat na pøíkladì34: „Vidí-li obyvatel
mìsta postavu v urèité uniformì, øekne (ve svém ja-
zyce): tamhle stojí strážník. ... Toto tvrzení je možné,
protože dotyèný èlovìk má urèitou pojmovou výba-
vu pøijatou z urèité civilizace ... Èlovìk vidoucí totéž,
ale odchovaný zcela jinou kulturou, která nezná in-
stituci strážníka, øekne v dané situaci nìco jiného.
napø.: tamhle stojí èlovìk obleèený modøe.“

Pokud uvedený problém prozkoumáme, zjistí-
me, že k tomu, aby se nám urèitý fakt (napø. fakt, že
nìkde stojí strážník, respektive èlovìk obleèený

Postmoderna podle mne správně zdůrazňuje onen společenský kontext pravdy,
že stejná situace se může různým lidem jevit různě podle toho, jakými kontexto-
vými informacemi, znalostmi apod. jsou vybaveni. Domnívám se ale, že při-
puštění tohoto kontextu neznamená absolutní zrelativizování pravdy, nemůže
vést k jednoduchému tvrzení, že každý má svou pravdu. Kdyby toto tvrzení pla-
tilo, tak by se lidé nikdy nebyli schopni domluvit, shodnout.

�

30 Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál 2004, s. 188
31 Anzenbacher, 2004, s. 189
32 blíže viz Anzenbacher, 2004, s. 190
33 blíže viz Anzenbacher, 2004, s. 190
34 volně citováno z článku Pavla Materny v Lidových novinách

30 Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál 2004, s. 188
31 Anzenbacher, 2004, s. 189
32 blíže viz Anzenbacher, 2004, s. 190
33 blíže viz Anzenbacher, 2004, s. 190
34 volně citováno z článku Pavla Materny v Lidových novinách
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� modøe) odhalil, byl pro nás poznatelný, musíme mít
pøíslušnou rozpoznávací schopnost, musíme napø.
vìdìt, že strážníci nosí uniformu, musíme vìdìt, ja-
kou uniformu nosí (je rozdíl napø. v tvrzeních „tam-
hle stojí strážník“ a „tamhle stojí èlovìk v uniformì“,
uniformy pro rùzné profese totiž mohou být rozdíl-
né, èili nemusí nutnì platit, že èlovìk v uniformì je
strážník, mùže to být též voják apod.), pøinejmenším
musíme být schopni rozeznávat objekty, barvy apod.
Øada tìchto rozpoznávacích schopností nepochybnì
záleží na kontextu spoleèenství, ve kterém se pohy-
bujeme – ve spoleèenství, které nezná institut strážní-
ka, pravdìpodobnì žádný z èlenù tohoto spoleèen-
ství neodhalí, že osoba, která má uniformu strážníka,
strážníkem je.

Postmoderna podle mne správnì zdùrazòuje
onen spoleèenský kontext pravdy, že stejná situace se
mùže rùzným lidem jevit rùznì podle toho, jakými
kontextovými informacemi, znalostmi apod. jsou vy-
baveni. Domnívám se ale, že pøipuštìní tohoto kon-
textu neznamená absolutní zrelativizování pravdy, ne-
mùže vést k jednoduchému tvrzení, že každý má svou
pravdu. Kdyby toto tvrzení platilo, tak by se lidé nikdy
nebyli schopni domluvit, shodnout. Jak je výše uvede-
no, pravda kromì poznávajícího subjektu rovnìž vy-
žaduje poznávaný objekt. Pøestože každý z lidí mùže
mít odlišnou schopnost daný objekt poznat, pøestože
poznání daného objektu mùže záležet na kontex-
tu/spoleèenství, ve kterém se tento èlovìk pohybuje,
pøestože zpùsob poznávání, zpùsob, jak se k danému
objektu vztahujeme, mùžeme oznaèit za sociální kon-
strukci, nelze podle mne pøistoupit na tezi, že pozná-
vaný objekt existuje pouze subjektivnì, respektive že
existuje pouze kontextovì. Tento pøístup, znovu opa-

kuji, by vedl k nemožnosti jakékoliv diskuse, dorozu-
mìní35. Lze zde citovat: „Opravdové jsoucno (substan-
ce) je právì tak vždy už více než jeho urèitý zpùsob
danosti v urèitém jazykovém obrazu svìta.“36 Analo-
gicky mùžeme øíci „opravdové jsoucno je vždy více
než jeho urèitý zpùsob danosti v urèitém kontexto-
vém obrazu svìta, v urèitém možném svìtì“.37

Podle mého názoru je kontextový pouze zpùsob
poznávání reality, nikoliv samotná existence této rea-
lity. V terminologii radikálního konstruktivismu by-
chom mohli øíci: objektivní realita nepochybnì exis-
tuje. Zpùsob jejího poznání je však vždy subjektivní,
kontextový…, je naší sociální konstrukcí38.

Tento pøístup ke zkoumání/pozorování by rov-
nìž nemìl vést k pøisouzení/pøiznání stejné, rovno-
cenné validity všem zkoumáním, všem pozorová-
ním. Jediné, v èem mùže být pøístup k validitì jednot-
livých pozorování stejný, rovnocenný, je podle mne
to, že jsme povinni se každým zkoumáním zabývat,
kriticky ho zhodnotit. Nìkterá poznání však mùžeme
odmítnout, jiná prohlásit za málo užiteèná, další za
užiteènìjší apod. Tento pøístup mùžeme uplatòovat
jak v každodenní realitì, tak ve vìdì39. Lze si to uká-
zat na jednoduchých pøíkladech: pokud ve výše uve-
dené situaci, kdy nìkde stojí èlovìk v uniformì stráž-
níka, nìjaký pozorovatel øekne „tamhle stojí pumpa“
a má na mysli strážníka40, nebudeme tomuto výsled-
ku pozorování pravdìpodobnì pøikládat stejnou
váhu jako tvrzení „tamhle stojí strážník“. Má smysl
prozkoumat, proè daný èlovìk dané tvrzení pronesl –
mùže se ukázat tøeba, že je krátkozraký a nedokáže
na dálku rozeznat strážníka a pumpu, èi že spoleèen-
ství, ve kterém žije, nezná institut strážníka a lidi
v uniformì oznaèuje za pumpu, to však nemìní nic

35 Ze stejného důvodu (důvodu nemožnosti dorozumění) lze odmítnout tvrzení: „Pokud někdo bude kočku nazývat psem a psa kočkou, pak vý-
rok „na ulici je kočka“, kdy kočkou bude osoba pronášející myslet to, co ostatní nazývají psem, je pravdivý.“ Za pravdivý bychom jej mohli
označit teprve tehdy, pokud alespoň určité společenství se shodne na tom, že objekt, který byl dříve nazýván kočkou, bude nazýván psem, a
objekt, který byl dříve nazýván pes, se bude nazývat kočka.

36 Anzenbacher, 2004, s. 191
37 Lze v této souvislosti upozornit na teorii možných světů. Ty chápeme jako „dějiště pro duševní obraz, záznam, stopu nebo výraz určité části

určitého stavu věta, který za určitých podmínek mohl nebo může být skutečností“. (blíže např. in Slavík Jan, Wawrosz Petr: „Umění zážitku,
zážitek umění – teorie a praxe artefiletiky“, Universita Karlova v Praze, 2001, s. 90)

38 Bližší informace o radikálním konstruktivismu lze najít např. na http://www.lirtaps.cz/publikace/radikons.htm
39 Nezapomínejme, že poznání, o kterých zde hovoříme, jsou poznání empirická, tj. zabývají se dílčí oblastí zkušenostního světa. Nejedná se o

filosofická poznání. Podstata filosofického poznání/poznávání je uvedena v textu dále.
40 Příklad se strážníkem a pumpou vychází z článku Pavla Materny v Lidových novinách, viz poznámka č. 34.

35 Ze stejného důvodu (důvodu nemožnosti dorozumění) lze odmítnout tvrzení: „Pokud někdo bude kočku nazývat psem a psa kočkou, pak vý-
rok „na ulici je kočka“, kdy kočkou bude osoba pronášející myslet to, co ostatní nazývají psem, je pravdivý.“ Za pravdivý bychom jej mohli
označit teprve tehdy, pokud alespoň určité společenství se shodne na tom, že objekt, který byl dříve nazýván kočkou, bude nazýván psem, a
objekt, který byl dříve nazýván pes, se bude nazývat kočka.

36 Anzenbacher, 2004, s. 191
37 Lze v této souvislosti upozornit na teorii možných světů. Ty chápeme jako „dějiště pro duševní obraz, záznam, stopu nebo výraz určité části

určitého stavu věta, který za určitých podmínek mohl nebo může být skutečností“. (blíže např. in Slavík Jan, Wawrosz Petr: „Umění zážitku,
zážitek umění – teorie a praxe artefiletiky“, Universita Karlova v Praze, 2001, s. 90)

38 Bližší informace o radikálním konstruktivismu lze najít např. na http://www.lirtaps.cz/publikace/radikons.htm
39 Nezapomínejme, že poznání, o kterých zde hovoříme, jsou poznání empirická, tj. zabývají se dílčí oblastí zkušenostního světa. Nejedná se o

filosofická poznání. Podstata filosofického poznání/poznávání je uvedena v textu dále.
40 Příklad se strážníkem a pumpou vychází z článku Pavla Materny v Lidových novinách, viz poznámka č. 34.
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na situaci, že pro èlovìka, který vychází z kontextu,
jež dokáže rozlišit abstraktní objekty strážníka
a pumpy i jejich jednotlivé tokeny41, je výše uvedené
tvrzení o pumpì bezcenné.

Obdobnì za bezcenné mùžeme oznaèit mìøení
metrem, který má pouze 90 cm, èi tvrzení, že souèet
ètvercù nad odvìsnami pravoúhlého trojúhelníka se
nerovná ètverci nad pøeponou apod., tedy pozorová-
ní, která bychom pravdìpodobnì zaøadili do oblas-
ti/možného svìta vìdy.

Postmoderní filosofický pøístup ke zkoumání
pravdy upozoròuje na skuteènost, že je nutno rozebí-
rat, zpochybòovat kontext, ve kterém je pravda zkou-
maná42. Jako analogie tohoto kritického filosofického
pøístupu lze opìt uvést výše uvedenou situaci se
strážníkem. Bìžný èlovìk, který je vybaven pøísluš-
ným kontextem (zná institut strážníka), když vidí
èlovìka v uniformì strážníka, pøedpokládá, že se
skuteènì jedná o strážníka. Samozøejmì ale mùže
nastat situace, že dotyèná osoba ve skuteènosti stráž-
níkem není, že se nìkdo do uniformy strážníka pøe-
vlékl43. Je tedy na místì zpochybòovat fakt, že daný
èlovìk je strážníkem, je na místì ptát se, zdali tomu
tak skuteènì je, je na místì hledat další fakta, která
nám naši domnìnku potvrdí. Stejnì tak je úkolem fi-
losofie zkoumat kontext, ve kterém urèité tvrzení

pronášíme, zjišťovat, zdali je tento kontext dostateè-
ný, zdali vedle nìj neexistují další kontexty apod.

2.2 Pravda, pokora a lidství

Výše uvedené rozšíøení zpochybòování je v souladu
s cíli filosofie i s filosofickou tradicí. Filosofii totiž
mùžeme oznaèit jako kritickou rozumovou vìdu
zkoumající pøedpoklady možnosti naší zkušenosti,
kdy se filosofie ptá na poslední podmínky a dùvody
zkušenosti, respektive co je základem zkušenosti.44

K tìmto posledním podmínkám, základùm naší zku-
šenosti musíme pøiøadit i kontext, ve kterém naše po-
zorování, zkoumání (obecnìji bychom mohli øíci,
slovy Martina Heideggera, naše bytí) probíhá. Po-
stmoderní filosofický pøístup obdobnì jako øada ji-
ných filosofických pøístupù45 øíká, že žádná pravda
není definitivní, je možné se jí pouze pøiblížit. Žádný
kontext totiž nemùžeme oznaèit za definitivní, vždy
existuje možnost dalších kontextù, dalších možných
svìtù. Z tohoto pohledu bude naše poznávání vždy
neúplné, vždy bude existovat možnost dalších pohle-
dù, rozšiøování, zužování apod.

Postmoderní filosofické pøístupy tedy navazují
a rozšiøují filosofický vývoj od poèátku filosofie. Po-
ukazují na nebezpeèí, co se stane, pokud rozum uèi-
níme jediným soudcem (jediným kritériem pravdy) �

41 Abstraktní objekt lze chápat jako „klasifikační a identifikační kategorii nebo množinu stanovenou slučováním ekvivalentních (rovnocenných
jevů) a zanedbáváním odlišností mezi nimi, jako kategorii, kterou lze vědomě myšlenkově pojmout… nebo ji vyjádřit ve výrazech a sdílet
v komunikaci. Abstraktní objekty slouží jako prizmata, jimiž pozorujeme skutečnost a na jejichž základě ji můžeme myšlenkově uchopit.“ (in
Slavík, Wawrosz, 2001) Abstraktní objekt lze částečně pokládat za ekvivalent výrazu „pojem“. Termín pojem je však v kontextu svého běžné-
ho užívání těsněji významově svázán s verbálním, popř. vědeckým vyjadřováním a tím někdy komplikuje dorozumění v souvislostech s jinými
typy výrazu, např. s výtvarným nebo dramatickým projevem. (blíže in Slavík, Wawrosz, 2001)
Token potom chápeme jako „konkrétní jedinečný jev, např. výrazový projev, reálně existující na určitém místě a v určitém čase“. (in Slavík,
Wawrosz, 2001, s. 113)

42 Není to samozřejmě jediné rozšířené, které postmoderní přístupy přinášejí. Výše jsou zmíněny např. nutnost neustálé diskuse o pravidlech,
které postmodernímu vědění dávají věrohodnost, či myšlenka otevřených systémů, odhalování nevylovených předpokladů, na kterých je
naše poznání zaleženo. Je však třeba zdůraznit (viz i dále), že tyto postmoderní přístupy jsou v souladu s filosofickou tradicí.

43 Obdobnou analogií může být zápis v matrice. Pokud zápis v matrice tvrdí, že se určitá osoba narodila v určitý den na určitém místě, většinou
bereme tento zápis za pravdivý. Zápisy v matrice však mohou samozřejmě být zfalšovány – připomeňme např. povídku Zamřížovaný Charles-
ton ze Škvoreckého Prima sezóny, ve které je popisováno, jak hlavní hrdina přepisuje, a tedy falšuje matriku proto, aby zachránil své kamará-
dy, z nichž jedna je Židovka. Skutečnost, že určitý zápis v matrice něco říká, nemusí nutně znamenat pravdu, má smysl tedy hledat další fakta
(v terminologii L. Witttengensteina „stavy světa“), které fakt zápisu v matrice potvrzují. Obdobně má smysl zkoumat a hledat fakta, která po-
tvrzují či vyvracejí kontext, v němž se pohybujeme, která poukazují k jiným kontextům apod.

44 Stručně lze poukázat např. už na Platónovský mýtus o jeskyni, který poukazuje, že dokud lidé žijí nekriticky v každodenní zkušenosti, nevědí
nic o vlastním bytí. Mohli bychom tak říci: dokud lidé žijí nekriticky ve svém kontextu zkušenosti, nevědí nic o vlastním bytí.
Dalším významným filosofem, na kterého lze upozornit, je kupř. Immanuel Kant, který analyzuje a popisuje možnosti našeho poznání. Kan-
tovu analýzu, která se týká (zjednodušeně řečeno) zejména apriorních forem poznání, které chápe jako nutnou podmínku/předpoklad poz-
nání, lze rozšířit tak, že jedním z dalších předpokladů/nutných podmínek poznání je kontext, ve kterém poznáváme.

45 Ze všech lze zmínit alespoň kritický racionalismus Karla Poppera.

41 Abstraktní objekt lze chápat jako „klasifikační a identifikační kategorii nebo množinu stanovenou slučováním ekvivalentních (rovnocenných
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(v terminologii L. Witttengensteina „stavy světa“), které fakt zápisu v matrice potvrzují. Obdobně má smysl zkoumat a hledat fakta, která po-
tvrzují či vyvracejí kontext, v němž se pohybujeme, která poukazují k jiným kontextům apod.

44 Stručně lze poukázat např. už na Platónovský mýtus o jeskyni, který poukazuje, že dokud lidé žijí nekriticky v každodenní zkušenosti, nevědí
nic o vlastním bytí. Mohli bychom tak říci: dokud lidé žijí nekriticky ve svém kontextu zkušenosti, nevědí nic o vlastním bytí.
Dalším významným filosofem, na kterého lze upozornit, je kupř. Immanuel Kant, který analyzuje a popisuje možnosti našeho poznání. Kan-
tovu analýzu, která se týká (zjednodušeně řečeno) zejména apriorních forem poznání, které chápe jako nutnou podmínku/předpoklad poz-
nání, lze rozšířit tak, že jedním z dalších předpokladů/nutných podmínek poznání je kontext, ve kterém poznáváme.

45 Ze všech lze zmínit alespoň kritický racionalismus Karla Poppera.
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� a rozumové poznání povýšíme na jediné poznání
s absolutní platností.46 Samotný rozum nám kupø.
nic neøíká o zneèišťování životního prostøedí, o vymí-
rání živoèišných druhù, samotný rozum nezná odpo-
vìdi na organizace typu koncentraèní tábory, plyno-
vé komory apod. Tyto a mnoho dalších pøíkladù mù-
žeme oznaèit vùèi rozumu za indiferentní. Není ná-
hodou, že postmoderní filosofie se zaèala rozvíjet po
druhé svìtové válce, která strašlivým zpùsobem uká-
zala limity a nebezpeèí rozumu.

Povýšíme-li rozum na jediného soudce, øíkáme
zároveò, že èlovìk je jediným soudcem, rozbíjíme
všechny hranice, øíkáme, že všechno je dovolené.
Slovy Václava Bìlohradského stáváme se lidmi „bez
skrupulí“47, lidmi, kteøí jsou všeho schopni. Není ná-
hodou, že Bìlohradský svùj „filosofický program“
formuloval slovy: „zaèít od našich skrupulí“48, vy-
zdvihuje „citlivost na cizí náøek“, tedy citlivost
k tomu, zda se nìkterému z druhých lidí nedìje køiv-
da apod. Cennost postmoderních filosofických pøí-
stupù tak spoèívá v tom, že poukazují na nebezpeèí
pøecenìní rozumu, nebezpeèí tzv. objektivních pøí-
stupù, které neberou v úvahu jednotlivé kontexty,
jednotlivé jazykové a øeèové hry atd.

Osobnì se pøitom domnívám, že uvìdomìní si,
že èlovìk se nachází v urèitém kontextu, že pravda
není absolutní, je nutnou, nikoliv však postaèující
podmínkou kritiky rozumu. Pokud bychom zùstali

pouze u tvrzení, že pravda (mimo jiné) závisí na kon-
textu/spoleèenství, ve kterém se urèitý èlovìk pohy-
buje, hrozilo by výše uvedené nebezpeèí zrelativizo-
vání pravdy, kdy bychom mohli tvrdit, že každé spo-
leèenství má svou pravdu. Je nutno skuteènì zkou-
mat jednotlivé kontexty, jejich pøedpoklady, výcho-
diska i hranice, je nutno zkoumat, co jsou poslední
podmínky a dùvody zkušenosti daného kontextu,
respektive co je základem zkušenosti daného kontex-
tu. Toto zkoumání mùžeme vést na nejobecnìjší
i praktické úrovni.

Ve výše uvedeném textu jsme zatím dùslednì ne-
rozlišovali mezi filosofií a vìdou. Tento nedostatek je
nyní tøeba napravit. Nejprve se podíváme, jaké jsou
rozdíly mezi filosofií a vìdou, potom se zamyslíme
nad postmoderními vìdeckými pøístupy.

Pøehlednì je rozdíl mezi filosofií a vìdou vysvìt-
len v Anzenbacher (2004)49: „Reálné vìdy jsou empi-
rické, protože jejich pøedmìtem je dílèí oblast zkuše-
nostního svìta… Když podávají svùj výklad, vysvìt-
lují jedno empirické jiným empirickým v rámci dílèí
oblasti. Filosofie sice vychází ze zkušenosti, ale v ob-
lasti zkušenosti nezùstává. Ptá se na poslední pod-
mínky a dùvody zkušenosti a ptá se, co je základem
zkušenosti… Filosofii jde o neempirické podmínky
a dùvody empirického, neboť empirické v posledku
nelze vysvìtlit jiným empirickým. Reálné vìdy jsou
tematicky redukované, protože jejich téma (pøed-

46 Opět můžeme v této souvislosti poukázat na Immanuela Kanta, který kritizoval tehdejší racionalistickou filosofii (filosofii 17. a 18. století)
slovy „Myšlenky bez obsahu jsou prázdné“. Chtěl tím vyjádřit, že pokud myšlenky nejsou vztaženy k reálnému světu, stěží lze najít jejich vy-
povídací hodnotu.

47 Blíže např. in Bělohradský Václav: Myslet zeleň světa (rozhovor s Karlem Hvížďalou), Mladá Fronta 1991.
48 In Bělohradský (1991) se uvádí: „Nemám žádný filosofický program, ale mohl bych něco, co se programu blíží, formulovat takto: začít od na-

šich skrupulí… Politická kultura moderní doby nesená vůlí k osvobození člověka od předsudků a vnější autority je prosycena projektováním
monstrozit… Patří sem ty projekty „zemědělských vojsk“, o kterých mluvil Engels, všechny ty „chrámy rozumu“, v nichž občan musil vyhlásit
veřejně jména přátel, aby rada starších rozhodla, zda jsou pro něj vhodní. Patří sem i projektování nových jazyků, státní ústavní výchovy, cen-
trální plánování, vyvlastňování dětí z péče rodiny atd.“ Uvedený citát dle mého názoru jednoznačně poukazuje na nebezpečí jednostranného
přecenění rozumu.

49 Anzenbacher, 2004, s. 24–25

46 Opět můžeme v této souvislosti poukázat na Immanuela Kanta, který kritizoval tehdejší racionalistickou filosofii (filosofii 17. a 18. století)
slovy „Myšlenky bez obsahu jsou prázdné“. Chtěl tím vyjádřit, že pokud myšlenky nejsou vztaženy k reálnému světu, stěží lze najít jejich vy-
povídací hodnotu.

47 Blíže např. in Bělohradský Václav: Myslet zeleň světa (rozhovor s Karlem Hvížďalou), Mladá Fronta 1991.
48 In Bělohradský (1991) se uvádí: „Nemám žádný filosofický program, ale mohl bych něco, co se programu blíží, formulovat takto: začít od na-

šich skrupulí… Politická kultura moderní doby nesená vůlí k osvobození člověka od předsudků a vnější autority je prosycena projektováním
monstrozit… Patří sem ty projekty „zemědělských vojsk“, o kterých mluvil Engels, všechny ty „chrámy rozumu“, v nichž občan musil vyhlásit
veřejně jména přátel, aby rada starších rozhodla, zda jsou pro něj vhodní. Patří sem i projektování nových jazyků, státní ústavní výchovy, cen-
trální plánování, vyvlastňování dětí z péče rodiny atd.“ Uvedený citát dle mého názoru jednoznačně poukazuje na nebezpečí jednostranného
přecenění rozumu.

49 Anzenbacher, 2004, s. 24–25
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mìt) je omezen na urèitý aspekt.50 51 Filosofie není te-
maticky redukovaná. Reálné vìdy jsou metodicky ab-
straktní, protože svou dílèí oblast postihují pouze
tak, jak pøipouští jejich urèitá metoda. Filosofie není
metodicky abstraktní, protože nepøedpokládá žád-
nou metodu, s níž by pøistupovala ke svému pøedmì-
tu. Metodou filosofie je naopak sám život jejího obsa-
hu.“

Z výše uvedeného dle Anzenbachera plyne, že re-
álné vìdy „samotný celek neznají, protože není téma-
tem jejich zkoumání … Vìdy, které umožòují techno-
logický a hospodáøský pokrok, neznají dosah jimi vy-
vinutých technologií a struktur v souvislosti celku
(napø. ekologický vliv, zmìna sociální struktury).
(Obdobnì) pedagogika jakožto speciální vìda nemù-
že sama urèovat cíl výchovy. Medicína poznává stále
více, jak je dùležité vidìt èlovìka jako celek52.“

Arno Anzenbachera lze pravdìpodobnì jen s ob-
tížemi zaøadit mezi postmoderní filosofy. Pøesto jeho
vymezení rozdílu mezi filosofií a reálnými vìdami je
podle mého názoru v souladu s postmoderními pøí-
stupy. Vìdecké postmoderní pøístupy podle mého
názoru akceptují tuto omezenost reálných vìd, uvì-
domují si, že jejich pohled na svìt je dílèí, tematicky
redukovaný, že nemohou o svìtì vypovìdìt všech-
no. Uvìdomují si tedy hranice svého poznání. Rov-
nìž si uvìdomují, že interdisciplinární vìdecké pøí-
stupy sice mohou tyto hranice rozšiøovat, nikdy se
jim ale nepodaøí úplný pohled na celek. Urèitá reálná
vìda, i kdyby byla sebevíce interdisciplinární, neøek-
ne nikdy vše o celku. Postmoderní vìdecké pøístupy
podle mne akcentují a zdùrazòují odpovìdnost vìd-

cù pøi zkoumání, zdùrazòují, že vìdecké zkoumání
mùže mít zamýšlené i nezamýšlené dùsledky. Po-
stmoderní vìdecké pøístupy si uvìdomují, že pozná-
ní vždy probíhá v nìjakém spoleèenství, že jak sa-
motný proces tohoto poznání, tak jeho výsledky bu-
dou pravdìpodobnì pùsobit na toto spoleèenství, pøi-
èemž tento proces probíhá v urèitém èasovém rámci.
Postmoderní vìdecké pøístupy si rovnìž uvìdomují,
že vìdecké pøístupy probíhají v kontextu našich do-
savadních znalostí, informací, jsou do urèité míry
ovlivnìny tím, jak se k danému tématu pøistupovalo
v minulosti, co je pokládáno za samozøejmé a nezpo-
chybnitelné (tj. za axiomy)53.

Uvedené postmoderní chápání možností vìdy
vede podle mého názoru k vìtší pokoøe. Pryè je pyšné
pøesvìdèení, že vìda dokáže vyøešit všechny naše
problémy, že dá odpovìdi na všechny naše otázky.
Aèkoliv vìdci neustále usilují o vytvoøení jednotných
vìdeckých teorií (typu jednotná teorie pole), postmo-
derní pøístupy si uvìdomují, že i kdyby dané úsilí
bylo úspìšné, stejnì jednotné vìdecké teorie nebu-
dou zahrnovat všechny naše poznatky. Postmoderní
vìdecké pøístupy také øíkají, že vìda se musí zabývat
dùsledkem svých teorií. Jinými slovy vìda nesmí být
necitlivá k okolnímu svìtu.

Pokusme se ukázat, jak se postmoderní vìdecké
pøístupy uplatòují ve vìdì, která má nepochybnì zá-
važné spoleèenské dopady – v ekonomii (viz box è. 1).

Pokud bychom mìli v závìru této èásti ještì nìja-
kým zpùsobem charakterizovat postmoderní vìdec-
ké pøístupy, mùžeme konstatovat, že tyto pøístupy
odmítají „vládu expertù“. Expert je zde chápán jako �

50 Tematická redukovatelnost je užitečná v tom, že nám dovoluje zabývat se určitým dílčím problémem/tématem. Díky tematické redukovatel-
nosti je větší pravděpodobnost, že dané téma vyřešíme. Na druhou stranu si musíme uvědomit meze tematické redukovatelnosti. Krásně je
vystihují následující citáty:
„Život se nedá skalpelem rozdělit – tady je tělo a tady geny.“ (in: „Hospodyňky, pozor, máte ve špajzu smrtelnou dávku soli.“ Rozhovor s An-
tonem Markošem, Salon, Literární příloha Práva, 29. listopadu 2001)
“…důsledně naturalistický redukcionismus eliminuje z pojmu člověka právě to, v čem se tradičně viděl základ důstojnosti člověka: jako sebe-
vědomou, rozumově svobodnou bytost/subjektivitu. Chemicky popsatelné procesy v mozku nemají žádnou důstojnost a nezaslouží si úctu.“
(in: Anzenbacher, 2004, s. 142)

51 Má zde smysl připomenout, že významným filosofem, který upozorňoval na nebezpečí tematického redukcionismu, byl Karl Popper. Jedním
z důsledků jeho kritiky redukcionismu je jeho teorie tří světů: světa číslo 1 – svět fyzikální hmoty, silových polí� světa číslo 2 – svět vědomých a
podvědomých zkušeností (svět psychických procesů probíhajících v mozku)� světa číslo 3 – svět produktů lidského ducha (teorií, čísel apod.)
Teorii tří světů osobně pokládám za jednu z nejužitečnějších teorií, která dokáže řešit problémy těla a duše. Blíže se s touto teorií lze seznámit
např. in: Poper, Karl R.: Život je řešení problémů, Mladá Fronta 1998.

52 Anzenbacher, 2004, s. 25
53 Ostatně nikoliv náhodou bývá za postmoderní vědeckou teorii, která popisuje, jak věda řeší své problémy, mění soustavu svých axiomů (své

paradigma) označována teorie vědeckých revolucí Thomase Khuna.

50 Tematická redukovatelnost je užitečná v tom, že nám dovoluje zabývat se určitým dílčím problémem/tématem. Díky tematické redukovatel-
nosti je větší pravděpodobnost, že dané téma vyřešíme. Na druhou stranu si musíme uvědomit meze tematické redukovatelnosti. Krásně je
vystihují následující citáty:
„Život se nedá skalpelem rozdělit – tady je tělo a tady geny.“ (in: „Hospodyňky, pozor, máte ve špajzu smrtelnou dávku soli.“ Rozhovor s An-
tonem Markošem, Salon, Literární příloha Práva, 29. listopadu 2001)
“…důsledně naturalistický redukcionismus eliminuje z pojmu člověka právě to, v čem se tradičně viděl základ důstojnosti člověka: jako sebe-
vědomou, rozumově svobodnou bytost/subjektivitu. Chemicky popsatelné procesy v mozku nemají žádnou důstojnost a nezaslouží si úctu.“
(in: Anzenbacher, 2004, s. 142)

51 Má zde smysl připomenout, že významným filosofem, který upozorňoval na nebezpečí tematického redukcionismu, byl Karl Popper. Jedním
z důsledků jeho kritiky redukcionismu je jeho teorie tří světů: světa číslo 1 – svět fyzikální hmoty, silových polí� světa číslo 2 – svět vědomých a
podvědomých zkušeností (svět psychických procesů probíhajících v mozku)� světa číslo 3 – svět produktů lidského ducha (teorií, čísel apod.)
Teorii tří světů osobně pokládám za jednu z nejužitečnějších teorií, která dokáže řešit problémy těla a duše. Blíže se s touto teorií lze seznámit
např. in: Poper, Karl R.: Život je řešení problémů, Mladá Fronta 1998.

52 Anzenbacher, 2004, s. 25
53 Ostatně nikoliv náhodou bývá za postmoderní vědeckou teorii, která popisuje, jak věda řeší své problémy, mění soustavu svých axiomů (své

paradigma) označována teorie vědeckých revolucí Thomase Khuna.
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Postmoderní ekonomie

Box č. 1 »

Obvyklá definice ekonomie je, že „ekonomie je věda, která
studuje, jak lidé využívají vzácné zdroje k uspokojování svých
neomezených potřeb, přičemž tyto potřeby uspokojují pomo-
cí produkce statků, a jak jsou tyto statky rozdělovány mezi
jednotlivé členy společnosti“. Předmětem ekonomie je tedy
chování lidí a uspokojování jejich potřeb. Metoda ekonomie
není úplně jednoznačně definovaná, zpravidla ekonomie vy-
chází z metodologického individualismu – ekonomie sice ne-
popírá existenci kolektivních entit jako společnost apod., po-
važuje tyto entity ale za pouhé abstrakce, které nemají vlastní
rozum, cíle ani způsobilost jednat. Ekonomie v zásadě vychá-
zí z toho, že jedná pouze jednotlivec, přičemž jeho jednání má
zamýšlené i nezamýšlené důsledky. Vedle metodologického
individualismu ekonomie ještě jakou svou metodu nejvíce ak-
ceptuje metodologický pozitivismus, který říká, že jediným
směrodatným testem platnosti určité hypotézy je srovnání její
předpovědi s (empirickou) zkušeností. Hypotéza je zamítnuta,
jestliže jsou její předpovědi popírány, respektive jestliže alter-
nativní hypotéza má větší korelaci mezi jejími předpověďmi
a empirickou realitou. Metodologický pozitivismus obecně
vychází z toho, že každý model (obzvláště ve společenských
vědách) je zjednodušením reality, že pokud bychom chtěli,
aby všechny předpoklady nějaké hypotézy byly v souladu
s realitou, vytvořili bychom natolik složitý model, který by-
chom nebyli schopni použít.

V posledních zhruba 40 letech existuje snaha rozšířit eko-
nomický přístup ke studiu lidského chování i do oblastí, které

byly dříve považovány za „neekonomické“. Tyto snahy vy-
cházejí z přesvědčení, že lidé se v různých situacích chovají
stejně, že vždy usilují o maximalizaci svého vlastního užitku.
Na základě tohoto přesvědčení jsou prováděny ekonomické
analýzy kriminality, chování jedinců v rodině, veřejné volby
apod.

Přes toto rozšíření ekonomie je zřejmé, že ekonomie zůstá-
vá tematicky redukovanou vědou. Stranou jejího zájmu stojí
kupř. psychologické či sociální motivy lidského chování, neza-
bývá se psychologickými, sociálními, politickými, etickými dů-
sledky rozdělení spotřeby statků ve společnosti, respektive
rozdělením bohatství apod.

Postmoderní přístupy by podle mého názoru měly akcen-
tovat tuto tematickou redukovanost ekonomie. Měly by zdů-
raznit, že lidské chování může být ovlivněno i jinými faktory
než snahou o maximalizaci svého užitku, měly by zdůraznit,
že důsledky lidského chování jsou nejen ekonomické. Po-
stmoderní ekonomie musí klást důraz na kontext, ve kterém
člověk jedná, ať už jde o institucionální prostředí, geografic-
ké, přírodní, sociální či jiné faktory (lze se třeba domnívat, že
chování člověka je ovlivněno i jazykově, že tedy způsob vyjad-
řování v určitém jazyce může mít vliv na chování jedince). Po-
stmoderní přístupy by kriticky měly zkoumat předpoklady, na
nichž je ekonomie založena, zdůrazňovat, že tyto předpokla-
dy jsou zjednodušením reality. Významnou složkou, na kte-
rou by se měla ekonomie zaměřit a kterou by měla akcepto-
vat, jsou zamýšlené i nezamýšlené důsledky lidského chování

èlovìk, odborník v urèité oblasti, má danou oblast do-
konale nastudovanou, orientuje se v ní, dokáže ji vy-
svìtlit.

V dùsledku rozsahu poznatkù, velikosti souboru
poznání, kterým lidstvo disponuje, však experti ne-
jsou schopni dohlédnout všechny dùsledky, které
s pøedmìtem jejich zájmu souvisí. Pokud pak akcen-
tují svùj úzce zamìøený, expertní pohled, mùže jim
unikat øada souvislostí. Expertní pøístup mùže být
nelidský právì proto, že nechápe èlovìka ve své ce-

listvosti, právì proto, že život redukuje, respektive
zmenšuje na urèitý aspekt a odmítá se zabývat aspek-
ty jinými. Postmoderní vìdecké pøístupy takto chápa-
né expertství odmítají, zdùrazòují nutnost komplex-
nìjších, holistických pohledù. Ve svých závìrech po-
stmoderní vìdecké pøístupy znamenají vìtší prvek
lidství ve vìdì, zdùrazòují, že žádná vìda nemùže ve
svých koneèných dùsledcích být hodnotovì neutrál-
ní, nemùže stát mimo tento svìt.54 55

54 Nebezpečí expertního přístupu silně zaznívá např. v dílech Václava Bělohradského. In Bělohradský 1991 je zdůrazňována myšlenka, že ex-
pertní přístup může (z)ničit náš svět. Expert může kupř. propagovat rozšíření těžby uhlí, protože je to ekonomicky, energeticky či jinak vý-
hodné Ve svém expertním pohledu však zapomíná na důsledky, které jsou s těžbou uhlí spojeny. Současné problémy, se kterými se potýkají
severní Čechy nebo severní Morava (nízká kvalifikační struktura obyvatelstva, vysoká nezaměstnanost, měsíční krajina apod.) jsou přitom ty-
pickým příkladem, když se akcentuje úzký expertní pohled.

55 K typickým příkladům expertních přístupů, které jsou v současnosti kritizovány, patří kupř. lobotomie (chirurgické operace mozku s cílem
odstranit psychické poruchy) – přitom vynálezce lobotmie obdržel v roce 1949 Nobelovou cenu, či masové zavedení DDT.

54 Nebezpečí expertního přístupu silně zaznívá např. v dílech Václava Bělohradského. In Bělohradský 1991 je zdůrazňována myšlenka, že ex-
pertní přístup může (z)ničit náš svět. Expert může kupř. propagovat rozšíření těžby uhlí, protože je to ekonomicky, energeticky či jinak vý-
hodné Ve svém expertním pohledu však zapomíná na důsledky, které jsou s těžbou uhlí spojeny. Současné problémy, se kterými se potýkají
severní Čechy nebo severní Morava (nízká kvalifikační struktura obyvatelstva, vysoká nezaměstnanost, měsíční krajina apod.) jsou přitom ty-
pickým příkladem, když se akcentuje úzký expertní pohled.

55 K typickým příkladům expertních přístupů, které jsou v současnosti kritizovány, patří kupř. lobotomie (chirurgické operace mozku s cílem
odstranit psychické poruchy) – přitom vynálezce lobotmie obdržel v roce 1949 Nobelovou cenu, či masové zavedení DDT.
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3. Proè postmoderna

3.1 Rozsah a èetnost zmìn

Dùvody vzniku postmoderního myšlení jsou rozma-
nité. Pokud akceptujeme tezi, že postmoderna zna-
mená nedùvìøivost vùèi narativním pøíbìhùm, vùèi
velkým vyprávìním, mùžeme konstatovat, že tato
nedùvìra má své zøejmé pøíèiny. Historie 20. století
ukázala nebezpeèí, která se skrývají za velkými vy-
právìními slibujícími vyøešení veškerých problémù,
nastolení ráje na Zemi (typickými pøíklady tìchto vel-
kých vyprávìní jsou komunismus a fašismus56 57),
ukázala, že tato velká vyprávìní ve svých koneèných
dùsledcích, aè formálnì usilují o štìstí, vedou
k utrpení mnoha lidí. Velká nebezpeènost pokusù
o velká vyprávìní, jež byly uskuteènìny ve 20. století,
podle mne spoèívají v mìøítku utrpení, které zpùsobi-
ly, ve skuteènosti, že znamenaly nebezpeèí pro celý
svìt, že v pøípadì velkého vyprávìní, že èlovìk je pá-
nem a nikoliv souèástí Zemì, hrozily a stále hrozí zni-
èením veškerého života na Zemi. Z tohoto pohledu

mùžeme konstatovat, že moderní úsilí o pokrok, idea
neustálého zlepšování, pøesvìdèení, že množství
problémù, které èlovìk musí øešit, se bude snižovat,
selhalo. Podíváme-li se na vývoj v celém 20. století,
musíme konstatovat, že životní podmínky vìtšiny
lidí se nepochybnì zlepšily, na druhou stranu èetnost
problémù, s nimiž se musí nyní lidé potýkat, ve srov-
nání s minulostí spíše vzrostla. Svým zpùsobem je lo-
gické, že se životní situace èlovìka ve 20. století
v podstatì nezmìnila, protože každý èlovìk je už
okamžikem svého narození uvržen do existencionál-
ní nejistoty, každý èlovìk si uvìdomuje fakt koneè-
nosti svého života, každý èlovìk si v nìjaké formì
musí klást otázku „v èem je poslední smysl a cíl èlo-
vìka“, otázku, na kterou ani filosofie není schopna
odpovìdìt58. Problémy lidské existence tedy nemo-
hou zmizet, vždy se budou vynoøovat, vždy nás bu-
dou dostihovat.

Teoretici postmoderny pøitom zdùrazòují rozsah
a èetnost zmìn, kterým je èlovìk vystaven, a poklá-
dají je za charakteristický znak postmoderny. Lze
zde posloužit citátem Z. Baumana: „Zøejmì nejvý- �

(např. že masové rozšíření hypermarketů může vést k opouš-
tění historických center, k jejich chátrání, rozpadu tradičních
sousedských vztahů, k růstu kriminality apod.).

Postmoderní přístup k ekonomi by měl akcentovat i sku-
tečnost, že předmět bádání ekonomie je ovlivněn reálným
chováním lidí, že o tom, co se bude zkoumat, rozhodují do ur-
čité míry peníze spotřebitelů/daňových poplatníků apod. Jiný-
mi slovy lze říci, že rozdělení bohatství ve společnosti bude
mít vliv na témata, kterými se ekonomie bude zabývat, na
tvorbu jednotlivých hypotéz, pravděpodobně ovlivní i jejich
testovatelnost. (Pozn.: Všechny tyto faktory můžeme zahr-
nout mezi kontext, ve kterém se ekonomie pohybuje.)

Výše uvedené postmoderní přístupy k ekonomii podle
mého názoru budou mít za následek větší pokoru, mohou
vést k uvědomění si možností a limitů ekonomie. Na jednu
stranu lze uvítat, že se ekonomická analýza rozšířila i do ob-
lastí, které byly dříve pokládány za neekonomické, na druhou
stranu ambice vysvětlit prostřednictvím ekonomie všechny
aspekty lidského jednání by vedla k redukování tohoto jedná-
ní na jednu složku. Lze se domnívat, že tato redukce by měla
vážné (neekonomické) důsledky (jako příklad může posloužit
výše uvedená situace s hypermarkety), a proto je rozumné
uvedenou redukci odmítnout.

56 V různé literatuře bývá často poukazováno na odlišnosti mezi komunistickými ideami na straně jedné a fašistickými/nacistickými ideami na
straně druhé. Tito autoři zejména zdůrazňují, že komunistické ideje usilovaly o větší spravedlnost lidí, zatímco fašistické/nacistické byly od
počátku zaměřeny na potlačování určitých skupin lidí (tento rozdíl je zdůrazněn např. in: Derrida Jacques, Roudinesco Elisabeth: Co přinese
zítřek, Nakladatelství Karolinum 2003). Problémem však je, co všechno je zahrnuto do dané ideologie (pojem ideologie chápu jako jakýkoliv
systematický soubor názorů, významů a výroků), čili které všechny názory se berou v úvahu. Pokud bychom prostudovali názory řady ideolo-
gů komunismu (kam je nutno zahrnout osoby jako V. I. Lenin, J. V. Stalin, L. D. Trockij apod.), zjistíme, že zde najdeme řadu myšlenek hlásají-
cích omezení svobody určitých skupin obyvatelstva. Přes řadu rozdílů mezi komunismem a fašismem/nacismem se domnívám, že praktické
zkušenosti s těmito režimy ukazují, že vždy docházelo k potlačování svobod určitých skupin lidí, k jejich systematickému vylučování ze spo-
lečnosti, včetně jejich likvidace.

57 Za velké vyprávění bývá postmodernismem označováno i přesvědčení, že člověk je pánem Země, že rozum dokáže vyřešit všechny lidské
problémy.

58 Blíže např. Anzenbacher, 2004.

56 V různé literatuře bývá často poukazováno na odlišnosti mezi komunistickými ideami na straně jedné a fašistickými/nacistickými ideami na
straně druhé. Tito autoři zejména zdůrazňují, že komunistické ideje usilovaly o větší spravedlnost lidí, zatímco fašistické/nacistické byly od
počátku zaměřeny na potlačování určitých skupin lidí (tento rozdíl je zdůrazněn např. in: Derrida Jacques, Roudinesco Elisabeth: Co přinese
zítřek, Nakladatelství Karolinum 2003). Problémem však je, co všechno je zahrnuto do dané ideologie (pojem ideologie chápu jako jakýkoliv
systematický soubor názorů, významů a výroků), čili které všechny názory se berou v úvahu. Pokud bychom prostudovali názory řady ideolo-
gů komunismu (kam je nutno zahrnout osoby jako V. I. Lenin, J. V. Stalin, L. D. Trockij apod.), zjistíme, že zde najdeme řadu myšlenek hlásají-
cích omezení svobody určitých skupin obyvatelstva. Přes řadu rozdílů mezi komunismem a fašismem/nacismem se domnívám, že praktické
zkušenosti s těmito režimy ukazují, že vždy docházelo k potlačování svobod určitých skupin lidí, k jejich systematickému vylučování ze spo-
lečnosti, včetně jejich likvidace.

57 Za velké vyprávění bývá postmodernismem označováno i přesvědčení, že člověk je pánem Země, že rozum dokáže vyřešit všechny lidské
problémy.

58 Blíže např. Anzenbacher, 2004.
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� znamnìjším rysem, který charakterizuje postmoder-
ní bytí, je absence sociálních struktur, jež by jednou
provždy (to znamená, prakticky vzato, po dobu reali-
zace životního projektu) urèovaly rámce toho, co je
možné, souèasnì ale byly také oporou pro to úsilí, jež
je orientováno k realizaci kterékoliv z vybraných
možností“59. Bauman dále zdùrazòuje, že moderní
svìt se jevil jako pevný a uspoøádaný, pro postmoder-
ní svìt platí, že „každý dosažený stav je prozatímní,
je doèasný a pak se uvidí“60. Èetnost a rozsah zmìn,
tj. množství zmìn, které ve svém životì lidé zažijí,
i skuteènost, že jednotlivé zmìny nyní pùsobí na
mnohem vìtší množství lidí, je charakteristická i pro
A. Giddense. Ten k èetnosti a rozsahu zmìn pøipojuje
svébytnou povahu soudobých institucí: „Nìkteré…
sociální formy nelze nalézt v pøedcházejících histo-
rických obdobích, napøíklad… celková závislost výro-
by na neživých zdrojích energie nebo postupující ko-
modifikace výrobkù a námezdní práce.“61 62

3.2 Pøíèiny a dùsledky rozsahu a èetnosti zmìn

Z ekonomického pohledu není nezajímavé, že jed-
nou z pøíèin zvýšení èetnosti, rozsahu i dopadù zmìn
je vysoká dìlba práce, specializace, styl orientovaný
na dosahování zisku. Je nepochybné, že èinnost, ve
které má nìjaká osoba (ať už se jedná o èlovìka nebo
o firmu) nejmenší náklady obìtované pøíležitosti, se
v prùbìhu existence daného subjektu mìní. Z tohoto
pohledu je logické, aby lidé v prùbìhu svého života
nìkolikrát zmìnili svou specializaci, aby firmy ne-
ustále procházely procesem outsourcingu (tj. vyèle-

òování urèitých neefektivních èinností) a rozšiøování
/zmìny svého spektra podnikání. Specializace a dìl-
ba práce pøináší synergické efekty63, z tohoto pohle-
du je logické, aby se sdružovali, èili stìhovali lidé,
kteøí disponují pøíslušnou specializaèní schopností.
Obecnì se lze domnívat, že øada technologických po-
stupù i technických prostøedkù, které ve svých dù-
sledcích vedou k souèasné znaèné èetnosti a rozsahu
zmìn, byla iniciována s cílem dále zvìtšit specializa-
ci, tedy s cílem dosáhnout dalšího ekonomického zis-
ku.

Postmoderní myšlení ovlivòují i dùsledky èetnos-
ti a rozsahu zmìn. Giddens (2003) napø. uvádí, že do-
chází k „oddìlení prostoru od místa… Místo lze nejlé-
pe vyjádøit pomocí pøedstavy místního dìjištì, které
odkazuje k fyzickému rámci sociální èinnosti v její
geografické situovanosti… (Post)modernita podporu-
je vztahy mezi nepøítomnými druhými, kteøí jsou
místnì vzdáleni od situací bezprostøední interak-
ce.“64 Dochází tak k vyvázání, èili k „vytržení sociál-
ních vztahù z místních kontextù interakce a jejich re-
strukturaci v neomezených èasoprostorových rozpì-
tích“.65 Giddens zdùrazòuje, že (post)moderní vzta-
hy musí být více než v minulosti založeny na dùvìøe:
„Dùvìra se vztahuje k nepøítomnosti èasu a prostoru.
Nebylo by potøeba dùvìøovat nìkomu, jehož èinnosti
jsou stále na oèích a jehož myšlenky jsou prùhledné,
anebo vìøit nìjakému systému, jehož výsledky jsou
známé a prùhledné.“66

K podmínkám rozšíøení mobility, k tomu, aby
mohlo docházet k další dìlbì práce a specializaci, dle
Giddense patøí symbolické znaky a expertní systémy.

59 Bauman, Zygmund: Úvahy o postmoderní době, Sociologické nakladatelství 1995, s. 33
60 Bauman, 1995, s. 35
61 Giddens Anthony: Důsledky modernity, Sociologické nakladatelství 2003, s. 15
62 Je však třeba připustit, že Giddens četnost a rozsah změn chápe spíš jako projev/důsledek modernity něž postmodernity. Pokud pak Giddens
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styl mohli popsat jako styl založený na vysoké dělbě práce, specializaci, styl orientovaný na dosahování zisku.

63 Pojem synergický efekt chápu v manažerském smyslu, kdy více osob společně udělá větší sumu/hodnotu činností, než kdyby tyto činnosti vy-
konávaly jednotlivé osoby samy a kdybychom tyto jednotlivé činnosti sčítali.

64 Giddens, 2003, s. 24–25
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66 Giddens, 2003, s. 36
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Symbolické znaky67 jsou definovány jako „prostøed-
ky styku, které se mohou šíøit bez ohledu na konkrét-
ní charakteristiky jednotlivcù nebo skupin, které je
používají“.68 Typickým pøíkladem symbolického
znaku jsou dle Giddense peníze. Dalo by se øíci, že
mohou být používány všude a je jedno, která osoba je
používá. Peníze dokonale splòují charakteristiky
symbolického znaku (viz poznámka 67): na jednu
stranu musí být jejich funkce zøejmá, jednoznaèná,
jinak by se ostatnì ani nestaly všeobecným prostøed-
kem smìny. Na druhou stranu se za jejich použitím
skrývá øada aktù, aktivit, jejich použití odkazuje
k celé øadì dalších vìcí, každé jejich použití mùže být
smyslem výkladu, nejednoznaèné, tajemné69.

Expertními systémy potom Giddens rozumí „rea-
lizované technické systémy nebo odborné expertízy,
jež organizují velké oblasti fyzického a sociálního
prostøedí, ve kterém dnes žijeme… Už tím, že sedím
ve svém domì, jsem zahrnut do expertního systému
èi øady systémù, na které se spoléhám. Nemám obavy
z chùze po schodech ve svém obydlí, i když si uvìdo-
muji, že by se mohlo zøítit. Nemám pøíliš ponìtí o zá-
sadách, jimiž se architekti a stavitelé øídí pøi projekto-
vání a stavbì domù, ale pøesto vìøím tomu, co udìla-
li.“70 Giddens svým textem zdùrazòuje, že expertní-
mi systémy je vìtšina lidí na naší planetì obklopena
od svého narození do smrti. Zdùrazòuje rovnìž, že
vìtšina lidí tìmto expertním systémùm vìøí, aniž by
dùkladnì znala jejich podstatu a fungování. Ekono-
mie má pro tuto víru racionální zdùvodnìní: náklady
na studium a pochopení daného systému by byly vyš-
ší než užitky z takového studia. Má ale smysl zdùraz-
nit, že tato dùvìra se nemusí vyplatit. Jako ilustrativ-
ní pøíklad lze uvést situaci, kdy si nìjaká firma nechá
udìlat poèítaèový program, který (spolu)øídí její pod-

nikání. Tvùrce programu však zanikne/zemøe a ne-
pøedá své znalosti dále. V takovém pøípadì se uživa-
tel programu mùže dostat do obrovských potíží v pøí-
padì poruchy, nutnosti zmìny apod.71

Zmínku o symbolických znacích a expertních
systémech lze uzavøít konstatováním, že jak první,
tak druhé jsou ukázkovým pøíkladem provázání eko-
nomiky a dalších systémù, respektive ukázkou toho,
že pøi studiu spoleènosti (svìta jako celku) nevystaèí-
me s jedním pøístupem, vìdeckou metodou, s jedním
pohledem, napø. nevystaèíme pouze s ekonomickým
pohledem. Výše byla zmínìna dìlba práce, úsilí
o specializaci, dosahování vìtších synergických efek-
tù a tím lepšího pomìru/rozdílu mezi náklady a vý-
nosy jako jeden z motivù zvyšování rozsahu a èetnos-
ti zmìn. K tomu, aby k dìlbì práce docházelo, však
musí být splnìny další podmínky, které už nepatøí do
(standardního) zorného pole ekonomie, respektive
které nebývají oznaèovány jako ekonomické.

K dalším dùsledkùm zvyšování rozsahu a èetnos-
ti zmìn patøí proces individualizace a personalizace.
Postmoderní doba mùže mnohem více uspokojovat
individuální lidské potøeby, mohou být mnohem více
uplatòovány individuální postupy a pøístupy. „Tento
proces zahrnuje stále nové a nové oblasti… Vezmìme
si napøíklad školství: samostatná práce, volitelné sys-
témy, individuální studijní plány, využívání osobní-
ho poèítaèe… Média procházejí podobnými zmìna-
mi: vedle rozvoje kabelových sítí, svobodných radio-
stanic a interaktivních systémù dochází k bouølivé-
mu rozmachu videotechniky, videopøehrávaèù, vi-
deokazet, které pøístup k informacím personalizují.
Nesmírné množství videoher znaènì rozšiøuje herní
a interaktivní možnosti, které se pøesouvají do sou-
kromí… V oblasti psychoterapie se objevily nové me- �

67 Má zde smysl upozornit na dvojakost pojmu „symbolický znak“. Znak bývá totiž soudobou teorií definován jako něco naprosto jednoznačné-
ho, co jasně a zřejmě odkazuje (jako příklad znaku bývá uváděna dopravní značka). Symboly jsou naopak chápány jako mnohoznačné, jako
projevy, které připouštějí celou škálu výkladů. Výraz symbolický znak dle mého názoru zahrnuje obojí. Aby se něco mohlo požívat více lidmi,
musí to být jednoznačné, musí být zřejmé, k čemu daná věc slouží. Na druhou stranu každé používání odkazuje k dalším souvislostem, mož-
nostem, může být předmětem výkladu, tázání, může se pro někoho stát tajemným, nepochopitelným apod., čili může se stát symbolem. (Blí-
že se lze s problematikou symbolů seznámit např. in: Slavík, Wawrosz, 2001.)

68 Giddens, 2003, s. 27
69 Milovníci detektivek se mohou ptát, zdali peníze nepocházejí z trestné činnosti, ekonomové mohou zkoumat, proč určitá osoba oceňuje svůj

užitek z daného statku právě takovým množstvím peněz, proč si vlastníci jednotlivých výrobních faktorů vydělávají tolik a tolik apod.
70 Giddens, 2003, s. 31–32
71 Jsou známy případy, kdy k těmto situacím došlo.
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� tody (transakèní analýza), které posouvají psycho-
analytickou personalizaci… Svùdnost72 tedy zasahu-
je všechno od softwarového vybavení po primitivní
psychické uvolnìní… Pacient už nemá svùj stav za-
koušet pasivnì, díky možnostem psychické samos-
tatnosti je sám odpovìdný za své zdraví a za své obra-
nné systémy. Ve sportu se rozvíjejí praktiky osvobo-
zené od èasomíry, od soutìžení a støetávání, dává se
pøednost tréninku podle vlastního výbìru, pocitu
vznášení, naslouchání vlastnímu tìlu…“73

3.3 Reálný svìt a postmoderní pøístupy

Vìda obecnì musí popisovat reálný svìt. Mùže vytvá-
øet modely pro jeho popis, mùže vytváøet i modely,
o jejichž realitì lze pøinejmenším diskutovat (jako
pøíklad lze uvést neeuklidovskou geometrii), mìlo by
se tak ale dít za úèelem lepšího pochopení souèasné-
ho svìta. Spoleèenské vìdy, ať už se jedná o ekono-
mi, sociologii, psychologii apod., musí tedy popiso-
vat reálný svìt, reálné chování lidí. Pokud se toto cho-
vání v nìkterých svých aspektech, formách, dùsled-
cích liší od chování lidí v minulosti, je zøejmé, že se
musí mìnit i vìdecké pøístupy a pohledy. Na otázku,
proè postmoderna, lze tedy odpovìdìt, že postmo-
derní myšlení je reakcí/odpovìdí na souèasné zmìny
v chování lidí, na pøíèiny tìchto zmìn i jejich dùsled-
ky. Mezi vìdou a reálným (i když na místì je lépe po-
užít spíše výraz bìžným) životem/svìtem ale nepo-
chybnì existuje vzájemná vazba, na jedné stranì re-
álný/bìžný svìt je základ pro vìdecké zkoumání, na
druhé stranì platí, že samotný proces tohoto vìdec-
kého zkoumání i jeho výsledky ovlivòují bìžný ži-
vot/svìt74. Díky postmodernímu vìdeckému myšlení
se tedy kupø. akcentuje dùraz na ochranu životního
prostøedí, na odpovìdnost, kterou má èlovìk vùèi
Zemi, existují snahy o zachování kulturní, etnické

rozmanitosti apod. I tyto pøístupy mùžeme oznaèit za
postmoderní.

4. Moc a politická korektnost

4.1 Moc, její pøíèiny a dùsledky

Jednìmi z témat, kterými se postmoderní filosofické
pøístupy zabývají, jsou témata moci a politické korek-
tnosti. V závìreèné èásti tohoto textu se pokusíme
o jejich propojení.

Zaèneme tématem moci. Postmoderní pøístupy
v zásadì øíkají, že „poznání má svùj základ ve svìtì,
…je zapojeno do mocenských zápasù a støetù, které
tvoøí náš svìt… Poznání je… produktem vùle k poz-
nání, která svémocnì stanoví svou vlastní pravdu…
Metody a instituce tvoøí ta tvrzení o poznání, která
daný systém moci shledává užiteènými.“75 Uvedený
pøístup je obsažen zejména v dílech významného
francouzského filosofa Michela Foucaulta. Roger
Scruton charakterizuje jeho pøístup takto: „Focault
nám napøíklad tvrdí, že èlovìk je nedávný vynález,
èemuž se pochopitelnì divíme. Míní tím, že ve støe-
dovìku tu nebyl žádný èlovìk? Ne, chce tím øíci, že
pojem èlovìk – jako protiklad k pánovi, vojákovi, ne-
volníkovi, soudci nebo kupci – zaèal být užíván až od
doby osvícenství. Avšak dùsledek takové úvahy spo-
èívá v tom, že tento pojem vytváøí to, co popisuje…“76

Má smysl zmínit, že Scruton Foucaultùv pøístup
pomìrnì ostøe kritizuje. Výslovnì uvádí: „Pojmy
jako… èlovìk míøí k realitì: jsou forenzními pojmy
svázanými s vysvìtlením, a proto i s kantovskými ka-
tegoriemi. Jejich používání je determinováno nikoliv
námi a vedou nás na cestì objevù. Èlovìk nemùže
být nedávným vynálezem, i kdybychom zaèali teprve
nedávno tento pojem používat. Tento pojem totiž
identifikuje nìco, co pøedcházelo jeho vynalezení

72 Zde je pojem „svůdnost“ použit ve smyslu personalizace, individualizace.
73 Lipovetsky Gilles: Éra prázdnoty, Prostor 2003, s. 29–30. Francouzský originál pochází z 80. let 20. století, proto jeho určitá technologická

zastaralost.
74 Ze zde uvedeného tedy plyne, že se hlásím ke kybernetice druhého řádu, tedy kybernetice pozorujících systémů, kdy pozorovatel bývá zahr-

nut jako součást systému. Tento přístup je v souladu s přístupem radikálního konstruktivismu a se vším, co bylo i bude v práci zmíněno.
75 Grenz, 1997, s. 129–130
76 Scruton Roger: Průvodce inteligentního člověka filosofií, Barrister a Principal, 2003, s. 28
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a èehož pøirozenost je dána zákony, které èekaly na
své objevení. V tomto pøípadì to není pojem, který
vytváøí urèitý druh vìcí, ale urèitý druh vìcí vytváøí
tento pojem.“77

Rovnìž je zøejmé, že nìkteré Foucaultovy pøístu-
py navazují na pøedcházející. Platí to kupø. o názoru,
že „historie si podobnì jako všechny formy lidského
poznání nemùže èinit nárok na to, že je nezatížena
hodnotami a neutrální“. Už od doby hermeneutické
filosofie je zøejmé, že porozumìní je možné jen tak,
že ten, kdo se snaží porozumìt, vnáší do hry své
vlastní pøedpoklady. Pøedpokladem porozumìní je
tedy vždy urèité pøedporozumìní. Toto pøedporozu-
mìní je rùzným zpùsobem podmínìno. Pøedevším
jde o dìjinnost našeho bytí ve svìtì. Všechno porozu-
mìní, vysvìtlování, interpretování je v tomto smyslu
dìjinné a je ve znamení této podmínìnosti. Dìjiny
musí být proto neustále pøepisovány.78

Pøes veškerou tuto kritiku bych faktor, že pozná-
ní je svým zpùsobem mocí, zcela nezatracoval. Èlo-
vìk, který má urèité znalosti (z ekonomického pohle-
du disponuje urèitým lidským kapitálem), má nepo-
chybnì pøevahu nad èlovìkem, který znalosti nemá.
Èlovìk se znalostmi mùže realizovat více investiè-
ních pøíležitostí, má snadnìjší pozici pøi hledání prá-
ce, podnikání, obecnì tedy pøi získávání prostøedkù
k uspokojování svých potøeb. Lidé bez znalostí/poz-
nání jsou potom na lidech se znalostmi relativnì zá-
vislí a lidé se znalostmi nad lidmi bez znalostí mohou
vykonávat urèitou moc.79 80

Je rovnìž nepochybné, že poznání mùže být sou-
dobou mocí ovlivòováno. Staèí pøipomenout úsilí ka-
tolické církve zabránit rozšíøení poznatku, že se
Zemì toèí kolem Slunce. Mùžeme odkázat i na poz-

námku týkající se díla T. Khuna a struktury vìdec-
kých revolucí. Z historie vìdy je známa øada pøíkla-
dù, kdy zastánci dosavadního stupnì poznání
(v Khunovské terminologii dosavadního paradigma-
tu) odmítali pøijmout poznatky, které jim toto para-
digma narušovalo81.

Dané pøíklady nemusí mít tak zásadní charakter.
Pro zajímavost ještì jednou82 dejme slovo Antonu
Markošovi: „Mapuji tøeba, jaké významy doprovázejí
nìkterá frekventovaná slova, jako jsou napøíklad evo-
luce, život, vývoj, organismus, a jak se tento balík vý-
znamù mìní s dobou. A vìøte, èasto šlo o neèekané
obraty doslova o 180 stupòù. Nevìøil byste, jak rùzné
definice mìl (pojem) gen za posledních sto let.
A všechny ty geny bez rozdílu øídily. Vìdecká zjištìní
zùstávají, jejich interpretace se mìní.“83 Jinými slovy
gen pøedcházel svému vynalezení, pøedcházel tomu,
než se objevil pojem „gen“, nicménì pohled na gen,
jaké jsou jeho vlastnosti, se v prùbìhu èasu mìnil.
Èili mìnilo se poznání problematiky genù, znìny to-
hoto poznání nepochybnì pùsobily i na další oblasti
a mohly pùsobit i v oblasti moci – nelze napø. vylou-
èit, že nebyl pøidìlen grant/podpora vìdci, který ve
své dobì zastával pohled na gen, jenž se nesluèoval
s pøevažujícím mínìním, jež se ale ex post ukázal
jako správný/pravdivý.
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jako jeden z dùsledkù prùmyslové revoluce, kdy se
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77 Scruton, 2003, s. 30
78 blíže např. Anzenbacher, 2004
79 Samozřejmě má smysl zkoumat, jaký charakter má trh s danými znalostmi/informacemi apod. Větší pravděpodobnost k vykonávání moci
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ware. Viz poznámka č. 71.

81 Zde můžeme odkázat např. na spory kolem speciální a obecné teorie relativity, která narušovala dosavadní newtonovskou mechaniku.
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83 „Hospodyňky, pozor, máte ve špajzu smrtelnou dávku soli.“ Rozhovor s Antonem Markošem, Salon, Literární příloha Práva, 29. listopadu

2001.
84 Za tyto systémy můžeme označit v archaických společenstvích pečlivě vypracované systémy příbuzenství, v tradičních společnostech systémy
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� být vìrohodný zpùsob, jakým (tradièní spoleènost)
ospravedlòovala nárok vládcù na vládnutí, právì tak
jako zpùsob, kterým zdùvodòovala existující sociální
nerovnosti, dokonce i zpùsob, co má být považováno
za zásluhy a za co mají být udíleny tresty. Jinými slo-
vy, zhroutil se jak systém mocenské legitimity, tak
celý zpùsob výkladu svìta. Byly nahrazeny novými
hierarchiemi a novými orientacemi, které charakteri-
zují evropskou a americkou spoleènost 19. a 20. sto-
letí, tedy spoleènosti, jež samy sebe nazvaly moder-
ními.“85 Jedním z nových zpùsobù výkladu se stala
právì sociologie.

V prùbìhu 19. století (alespoò v evropském
a anglosaském prostøedí) nevznikala jen sociologie,
ale rozšíøila se øada institucí èi organizací86, které

svým zpùsobem kontrolovaly chování lidí, a tedy
i uplatòovaly svou moc. Z organizací lze uvést rozší-
øení všeobecné školní docházky, všeobecné branné
povinnosti, továren apod. Ve všech tìchto organiza-
cích se urèité osoby nacházejí v podøízeném postave-
ní a urèité v nadøízeném. Z hlediska terminologie po-
stmoderny bychom potom mohli napsat, že každá
z tìchto osob komunikují v jiném diskursu87.

Skuteènost, že lidé mají rùzné znalosti, schop-
nosti, postavení, peníze, bohatství apod. a že vše výše
uvedené (i neuvedené) zpùsobuje, že rùzní lidé mají

jinou moc èi disponují jinou mocí (ve smyslu ovliv-
òování druhých a pùsobení na druhé), by tedy podle
mého názoru nemìla postmoderní teorie pøehlížet.
Výše bylo uvedeno, že jedním z dùvodù vzniku a roz-
machu postmoderny byly zmìny, ke kterým ve spo-
leènosti dochází. Explicitnì byl zmínìn rùst rozsahu
a èetnosti zmìn. Tento vyšší rozsah a èetnost zmìn
se v praxi projevuje vyšší mobilitou zboží, služeb, ka-
pitálu i osob, tím, že jednotlivé subjekty nemusí in-
vestièní pøíležitosti realizovat ve svém bezprostøed-
ním okolí, ale prakticky kdekoliv na celé zemìkouli.
Vyšší mobilita vede k tomu, že se výraznìji mìní i po-
ptávka (v terminologii ekonomie dochází k posunùm
køivky poptávky), a to vèetnì poptávky po vlastnících
jednotlivých výrobních faktorù. Vlastníci výrobních

faktorù, po kterých je vysoká poptávka, mohou v sou-
èasném globalizovaném svìtì snadnìji dosahovat
pøíjmù a mají snadnìjší možnost uplatnit svou moc.88

Sociologii, ekonomii, politologii i další vìdy vèet-
nì filosofie by mìlo zajímat, jakým zpùsobem sub-
jekty, které mají v nìèem výhodu (ve znalostech, ma-
jetku apod.), využívají tyto výhody a jakým zpùso-
bem díky této výhodì uplatòují svoji moc. Musí je za-
jímat, jaké jsou dùsledky uplatòování této moci, jak
se toto uplatòování odráží na struktuøe spoleènosti,
postavení jednotlivých osob, rozdìlení pøíjmù, pøí-

Sociologii, ekonomii, politologii i další vědy včetně filosofie by mělo zajímat, ja-
kým způsobem subjekty, které mají v něčem výhodu (ve znalostech, majetku
apod.), využívají tyto výhody a jakým způsobem díky této výhodě uplatňují svo-
ji moc. Musí je zajímat, jaké jsou důsledky uplatňování této moci, jak se toto
uplatňování odráží na struktuře společnosti, postavení jednotlivých osob, roz-
dělení příjmů, přístupu ke vzdělání, zdravotnictví a dalším statkům zajišťova-
ným veřejným sektorem, na stavu životního prostředí atd.

85 Keller Jan: Úvod do sociologie, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 9
86 Pojem instituce chápu v pojetí institucionální ekonomie, tedy jako formální a neformální normy upravující lidské chování, pojem organizace

pak chápu jako to, co zajišťuje, že jsou dané normy vskutku dodržovány (v terminologii práva „aplikovány“).
87 Pojem diskurs chápu jako formu komunikace, určitý pohled na svět, který akcentuje postavení komunikujících, jejich materiální, sociální a

další poměry, úroveň znalostí, téma komunikace atd. Lze potom hovořit o filosofickém, politickém a jiném diskursu.
88 Mohou samozřejmě ovlivňovat i zaměření poptávky spotřebitelů po statcích např. formou reklamy, ovlivňováním struktury odvětví, v němž

působí jednotliví producenti (zdali půjde o odvětví oligopolní, monopolistické apod.). Připomínáme tak, že na poptávku spotřebitelů a tím i
na poptávku po výrobních faktorech jednotlivých vlastníků působí řada faktorů.

85 Keller Jan: Úvod do sociologie, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 9
86 Pojem instituce chápu v pojetí institucionální ekonomie, tedy jako formální a neformální normy upravující lidské chování, pojem organizace
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další poměry, úroveň znalostí, téma komunikace atd. Lze potom hovořit o filosofickém, politickém a jiném diskursu.
88 Mohou samozřejmě ovlivňovat i zaměření poptávky spotřebitelů po statcích např. formou reklamy, ovlivňováním struktury odvětví, v němž
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na poptávku po výrobních faktorech jednotlivých vlastníků působí řada faktorů.
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stupu ke vzdìlání, zdravotnictví a dalším statkùm za-
jišťovaným veøejným sektorem, na stavu životního
prostøedí atd.

Postmoderní pøístupy, které, jak je výše uvedeno,
zdùrazòují, že veškeré naše jednání a aktivity probí-
hají v urèitém kontextu, ať už se jedná o kontext spo-
leèenství, jazyka, respektive jazykové/øeèové hry,
a že tento kontext naše jednání ovlivòuje. Do daného
kontextu patøí i to, jakou mocí disponují jednotlivé
subjekty, jak ji uplatòují, a otázky s tím související.
Pokud postmoderní pøístupy øíkají, že poznání je
mocí, že rùzné instituce slouží k prosazování moci,
akcentují podle mne jednak kontext, ve kterém naše
aktivity probíhají, a akcentují i jejich dùsledky, vèet-
nì nezamýšlených dùsledkù. Rovnìž akcentují, že
lidé mohou vytváøet takové kontexty, takové možné
svìty (napø. možný svìt školní výchovy nebo možný
svìt organizace práce – napø. v podobì továren
apod.), ve kterém urèité subjekty disponují vìtší
mocí. Tato vìtší moc se mùže projevit i tím, kterou
formu jazykové/øeèové hry urèité subjekty používají.
Lapidárnì øeèeno: budeme-li komunikovat prostøed-
nictvím poèítaèù a složitých vìdeckých termínù, tak
ti, kteøí dané zpùsoby komunikace ovládají, mohou
vykonávat moc nad tìmi, kteøí je neovládají.

Má smysl ale podotknout, že moc, kterou jednotli-
vé subjekty disponují, mùže být rovnìž (alespoò èás-
teènì) nezamýšleným dùsledkem našich aktivit. Lze
to ilustrovat na pøíkladu poptávky po autech èi obec-
nìji pøepravì. Pokud lidé chtìjí pøepravovat sebe èi ná-
klad a pokud prozatím nemáme výhodnìjší zpùsob
pøepravy než auta na ropu, respektive produkty z ropy
(benzín atd.), mohou subjekty, které disponují ropou,
zaèít uplatòovat moc, kterou v minulosti nemìly89.

V souhrnu mùžeme konstatovat, že svým akcen-
tem na moc postmoderna zdùrazòuje, že s touto
mocí je spojena i odpovìdnost, že musíme o svém
jednání pøemýšlet v širokém kontextu, že musíme
prozkoumávat, snažit se pøedvídat apod. zamýšlené
i nezamýšlené dùsledky našich aktivit90. Postmoder-
na rovnìž øíká, že moc se mùže uplatòovat i v pøípa-
dech a v situacích, kdy její pùsobení není hned vidi-
telné, ale že právì tato skrytá moc mùže být èasto ne-
bezpeènìjší. Proto se postmoderna zabývá otázkou,
jakou moc mají jednotlivé pojmy apod. Jakkoliv nì-
které závìry postmoderny jsou zde diskutabilní, nutí
nás se nad tématem moci a citlivého zacházení s ní
pøinejmenším zamýšlet.

4.2 Politická korektnost, pozitivní diskriminace

Politickou korektnost potom mùžeme oznaèit za dù-
sledek akcentu na citlivé zacházení s mocí. Struènì
by šla politická korektnost definovat tak, že se vyhý-
bá urèitým pojmùm, slovùm, pøístupùm, že jsou té-
mata, formy, postupy, které se nepoužívají. Lipovet-
sky (2003) jako ilustrativní pøíklad uvádí: „Už neexis-
tují žádní hluší, slepí, beznozí, nastal vìk neslyšících,
nevidomých, postižených. Ze starcù jsou lidé tøetího
nebo ètvrtého vìku, ze služek pomocnice v domác-
nosti, z notorických darebákù nepøizpùsobiví obèa-
né… Slova, na nichž ulpívá jistá konotace podøadnos-
ti, ohavnosti, pasivity nebo agresivity, musí zmizet
a nahrazuje je jazyk prùzraèný, neutrální a objektiv-
ní.“91

K politické korektnosti podle mého názoru patøí
i problematika pozitivní diskriminace, ochrany pøed
sexuálním harašením atd. Spoleèným rysem je pøi- �

89 Není bez zajímavosti zmínit, že ropa poměrně dlouho (přinejmenším do poloviny 19. století) byla považována za bezcennou surovinu, v mys-
lích lidí byla chápána jako něco, co páchne a smrdí. Zájemce o podrobnější studium lze odkázat např. na Hampl Mojmír: Vyčerpání zdrojů –
skvěle prodejný mýtus, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004.

90 Jako příklad postmoderního filosofa, který významně přemýšlí o důsledcích našeho jednání, našich aktivit v současném globalizovaném svě-
tě, o uplatňování moci včetně moci politických aparátů, je již zmíněný Václav Bělohradský. Pro ilustraci jej citujme ještě jednou: „…demokra-
cie je ohrožena funkcionářskou logikou, která škrtá rozdíly mezi idejemi, o které v politice jde. Mezi funkcionářem socialistické a konzervativ-
ní strany není podstatný rozdíl – mezi idejemi socialismu a konzervatismu ano… Funkcionářská logika vyprázdnila dějiny a proměnila jejich
důstojnost v tahanici mezi aparáty, které jsou všude stejné… Svobodu a pluralismus však nelze redukovat na existenci určitého množství
aparátů, které se mezi sebou dohadují. Svoboda znamená, že mezi institucemi a vědomím, mezi zákony a svědomím, mezi státem a společ-
ností je produktivní napětí. Můžeme ztratit svobodu i tím, že rozdíl mezi idejemi a aparáty, mezi hodnotami a organizacemi zmizí a demokra-
cie nebude ničím jiným než sporem mezi funkcionáři o malé výhody uvnitř fungujících systémů.“ (in Bělohradský, 1991)

91 Lipovetsky, 2003, s. 31–32
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důstojnost v tahanici mezi aparáty, které jsou všude stejné… Svobodu a pluralismus však nelze redukovat na existenci určitého množství
aparátů, které se mezi sebou dohadují. Svoboda znamená, že mezi institucemi a vědomím, mezi zákony a svědomím, mezi státem a společ-
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91 Lipovetsky, 2003, s. 31–32
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� znání urèité výhody lidem, kteøí disponují menšíznání urèité výhody lidem, kteøí disponují menší
mocí, kteøí se nemohou tolik bránit apod.

Téma politické korektnosti je složité a nejednoz-
naèné. Èasto se diskutuje, do jaké míry jde o vhodný
pøístup – jsou uvádìny pøíklady, kdy pozitivní diskri-
minace vede k absurditám92 èi kdy jsou ze sexuálního
harašení obviòováni muži, kteøí se jen usmáli na
ženu. Diskutuje se ale i tom, do jaké míry být korekt-
ní a pøiznávat práva (nejenom nìjaká zvýhodòující,
ale i základní) osobám, které usilují o znièení souèas-
ných západních demokracií – tato diskuse nabývá na
síle obzvláštì po roce 2001, po teroristických útocích
na USA a další západní zemì. Diskuse se rovnìž týka-
jí otázky, do jaké míry ignorovat kulturní, sociální
rozdíly mezi jednotlivými skupinami, do jaké míry
ignorovat strach z cizích etnik93. Øada psychologù,
sociologù a pøíslušníkù dalších profesí94 upozoròuje,
že tento strach je pøirozený, že pokud dochází k jeho
potlaèování, mùže se projevit jinde a v jiných for-
mách a jeho dùsledky mohou být závažnìjší, než
jaké byly dùsledky pùvodní politické nekorektnosti.

Osobnì se domnívám, že zde vskutku jednodu-
ché odpovìdi neexistují. Pøíkladem mùže být pozitiv-
ní diskriminace èernochù v USA uplatòovaná od 60.
let minulého století. Je nepochybné, že tato pozitivní
diskriminace vedla k pozvednutí ekonomické, sociál-
ní a vzdìlanostní úrovnì èernošského obyvatelstva,
lze ale souhlasit s názory, že v souèasné dobì už
v øadì pøípadù znamená nezasloužené výhody.

Liberální pøístup by doporuèil neuplatòovat pri-
vilegia pro urèitou osobu nebo skupinu osob, ale sna-
žit se usilovat o to, aby všichni lidé (skupiny osob)
mìli rovná práva a pokud možno rovný pøístup k pøí-
ležitostem. Zùstaneme-li u pøíkladu pozitivní diskri-
minace èernošského obyvatelstva, lze uvést, že pos-
tavení tohoto obyvatelstva v USA se zaèala vìnovat

pozornost poté, co si veøejnost uvìdomila, že je toto
obyvatelstvo diskriminováno – napø. že v autobusech
musí uvolnit sedadla bílým, že není pøijímáno na
støední a vysoké školy v dùsledku barvy své kùže. Li-
berál by v takových pøípadech øekl, odstraòte tyto for-
my diskriminace a vše bude v poøádku.

Problém ale spoèívá v tom, že diskriminace mùže
mít skryté i viditelné formy, že nìkteøí obyvatelé jsou
znevýhodnìni natolik podstatnì, že pouhé odstranì-
ní diskriminace nestaèí. V našem pøíkladì s èernoš-
ským obyvatelstvem lze konstatovat, že nestaèí od-
stranit zákazy, které bránily èernochùm studovat na
školách, je ale nutno vytvoøit takové podmínky, aby
èernošské rodiny mìly dostateèný pøíjem a aby ne-
musely posílat dìti pracovat místo do školy.

V èeské realitì lze situaci politické korektnosti
vztáhnout na soužití s Romy. Má smysl diskutovat
o tom, do jaké míry v rámci politické korektnosti ig-
norovat fakt, že øada osob romské národnosti zastává
odlišný zpùsob života než vìtšina èeské spoleènos-
ti95, do jaké míry ignorovat skuteènost, že tato odliš-
nost budí u Èechù urèitou nejistotu a s ní spojené
obavy, jež mohou zpùsobovat i nevraživost, rasistic-
ké pøedsudky apod. Myslím si, že ignorace faktu, že
v romském prostøedí je zastoupena ve vyšší míøe kri-
minalita, prostituce, že øada osob žije v ghettech
apod., snaha o politickou korektnost za každou cenu
(tj. i za cenu nepøiznání si jistých odlišností) mùže
být kontraproduktivní. Samozøejmì je nutné zkou-
mat dùvody daných odlišností a jevù, má smysl zdù-
razòovat, že tyto jevy se nevyskytují pouze v pøípadì
romské populace, ale týkají se i Èechù, ignorovat tato
fakta by však bylo chybou.

Cílem tohoto textu není nalézt øešení problémù
spojených se soužitím Romù a Èechù na území Èes-
ké republiky. O hledání øešení se pokoušejí jiné texty,

92 Jejich projevem může byt vtip týkající se amerických universit: k tomu, aby se člověk na ně dostal, je nejvýhodnější, aby byl slepý, hluchý, mí-
šenec indiána a černošky, gay či lesba.

93 V českém prostředí lze uvést jako příklad strach z Romů.
94 Zmínit lze kupř. sociologa Z. Baumana, který uvádí, že každá sociální skupina potřebuje ke své identifikaci vyčlenit se vůči těm, kdo nejsou

členy dané skupiny. Blíže např. in: Bauman Zygmunt: Myslet sociologicky, netradiční uvedení do sociologie, Sociologické nakladatelství
2000.

95 Autor textu si uvědomuje, že toto tvrzení může být bráno jako předpojaté. Nemalá část Čechů žije jinak než většinová společnost (ostatně,
co je to většinová společnost?!) a zpravidla nebývá u Čechů zdůrazňováno, že lidé, kteří se odlišují svým způsobem života, jsou Češi. Pokud
hovořím o odlišném způsobu života Romů, činím tak proto, že se domnívám, že tento způsob vychází z určitých tradic, sociálního postavení,
ekonomických poměrů a dalších faktorů, které jsou Romům společné, přičemž míra společnosti těchto faktorů a společnosti určitého způso-
bu života se zdá být větší než v případě české společnosti.
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členy dané skupiny. Blíže např. in: Bauman Zygmunt: Myslet sociologicky, netradiční uvedení do sociologie, Sociologické nakladatelství
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95 Autor textu si uvědomuje, že toto tvrzení může být bráno jako předpojaté. Nemalá část Čechů žije jinak než většinová společnost (ostatně,
co je to většinová společnost?!) a zpravidla nebývá u Čechů zdůrazňováno, že lidé, kteří se odlišují svým způsobem života, jsou Češi. Pokud
hovořím o odlišném způsobu života Romů, činím tak proto, že se domnívám, že tento způsob vychází z určitých tradic, sociálního postavení,
ekonomických poměrů a dalších faktorů, které jsou Romům společné, přičemž míra společnosti těchto faktorů a společnosti určitého způso-
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øada odborníkù navíc pøiznává, že snadné øešení ne-
existuje. Z filosofického hlediska lze diskutovat, zdali
má tím øešením být asimilace, èili zaèlenìní a de facto
pøizpùsobení se Romù vìtšinovému prostøedí – toto
øešení nepochybnì v sobì obsahuje pomìrnì velkou
dávku moci, kterou disponuje èeská spoleènost. Ob-
dobnì mùžeme diskutovat o integraci, která mùže
být obtížná právì z dùvodu øady odlišností. Øešením
urèitì není ani vybudování ghett a uzavøení se (èeské
spoleènosti) do sebe sama, respektive vyèlenìní rom-
ské spoleènosti mimo ni.

Je dobré ještì jednou zdùraznit, že podobné
problémy trápí øadu spoleèností – po teroristických
útocích na USA a další zemì se v západních zemích
hodnì diskutuje o integraci (zejména) muslimských
pøistìhovalcù, v mnohem vyhrocenìjší podobì daný
problém existuje mezi Izraelem a Palestinou èi (ales-
poò donedávna) v Severním Irsku.

Postmoderní pøístupy by podle mého názoru
mìly smìøovat k vyváženému hledání mixu mezi za-
jištìním stejných práv a pøíležitostí, v pøípadì vel-
kých znevýhodnìní pozitivní diskriminací, odmítání
nìkterých forem chování (tj. k politické korektnosti)
a otevøeného pøiznávání, že mezi jednotlivými oso-
bami, skupinami osob apod. existují rozdíly, rozdílné
styly života atd. a že tyto rozdíly mohou (a budou)
zpùsobovat obavy, napìtí, strachy i nedorozumìní.
Postmoderní pøístupy ve svých dùrazech na individu-
alitu by mìly zdùrazòovat, že neexistují universální
øešení tìchto problémù, že každé øešení probíhá v ur-

èitém spoleèenském, jazykovém a dalším kontextu,
že má své zamýšlené i nezamýšlené dùsledky.

Z ekonomického hlediska je nepochybnì èasto
výhodnìjší universální, jednotný pøístup: pokud po-
rovnáváme mezní náklady a mezní výnosy, univer-
sální pøístup je ménì nákladný a nìjaké výsledky/vý-
nosy pøináší brzy. Tento pøístup však právì ignoruje
nezamýšlené dùsledky našeho chování, faktor èasu
atd. – v ekonomické terminologii by se dalo øíci, že
zanedbává pozitivní a negativní externality. Postmo-
derní akcentace by mìla na nebezpeèí tohoto univer-
sálního pøístupu upozoròovat. Pokud je postmoder-
na citlivá na cizí náøek96, tak by mìla být citlivá neje-
nom na náøek tìch, kteøí byli/jsou nìjakým zpùso-
bem diskriminováni a v jejichž prospìch se èiní poli-
tická korektnost, pozitivní diskriminace apod., ale
musí být rovnìž citlivá na náøek tìch, kterým dané
procesy pøinášejí jinou nespravedlnost97. Obecnì to-
tiž platí, že zlo neodstraníme tím, že jej znièíme ji-
ným zlem.

Každý krok posilující politickou korektnost má
tedy smysl zvažovat, diskutovat o nìm, je nutno dis-
kutovat, v jakém kontextu tento krok probíhá, jaký
možný svìt si pro tento krok konstruujeme, jaké po-
užíváme jazykové a øeèové hry apod. Není to jedno-
duchá cesta, není zaruèeno, že vždy dospìjeme
k úspìchu, že nedojde k našemu selhání. Je to ale
podle mne cesta èlovìka jako plnohodnotné lidské
bytosti, cesta dùstojnosti, pøemýšlení, zamyšlení
i pokory.

�

96 Terminologie Václava Bělohradského
97 Pokud např. na vysokou školu přijmeme ze dvou studentů, kteří mají stejné výsledky u přijímacích zkoušek, studenta A jen proto, že je černo-

ch a gay, a nepřijmeme studenta B, tak nepochybně studenta B diskriminujeme.

96 Terminologie Václava Bělohradského
97 Pokud např. na vysokou školu přijmeme ze dvou studentů, kteří mají stejné výsledky u přijímacích zkoušek, studenta A jen proto, že je černo-

ch a gay, a nepřijmeme studenta B, tak nepochybně studenta B diskriminujeme.
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