
03  Nobelova cena pro Paula Krugmana

12  Rizika oddalování vstupu České republiky do eurozóny

55  Výzkum, vývoj a inovace v České republice: čekání na výsledky reformy

74  Problémy výuky a výzkumu na českých vysokých školách 
a jejich vliv na tvorbu lidského kapitálu

4‘08 časopis pro společenské vědy a management
číslo 4  |  2008  |  ročník IV
www.sets.cz

4‘08 časopis pro společenské vědy a management
číslo 4  |  2008  |  ročník IV
cena 89 Kč

ča
so

pi
s 

pr
o 

sp
ol

eč
en

sk
é 

vě
dy

 a
 m

an
ag

em
en

t

4
{08}



Scientia et Societas Tiráž

Obsah
Odborné stati

 3 Nobelova cena pro Paula Krugmana
 12 Rizika oddalování vstupu České republiky do eurozóny
 34 Sociální stát a jeho konkurenceschopnost v globálním světě
 55 Výzkum, vývoj a inovace v České republice: čekání na výsledky reformy 
 74 Problémy výuky a výzkumu na českých vysokých školách a jejich vliv 
  na tvorbu lidského kapitálu
 85 Problémy pojetí lidského kapitálu v ekonomice
 90 Investice do vytváření lidského kapitálu v České republice v mezinárodním srovnání
 113 Dopravní politika Evropské unie z hlediska realizace národních zájmů členských zemí
 138 Španělská zkušenost s kohezní politikou Evropské unie
 161 Konzervativismus a Edmund Burke

Recenze

 166 Proměny konjunkturní situace ve světové ekonomice a v mezinárodním obchodě

Scientia et Societas * číslo 4 * ročník IV
Recenzovaný společenskovědní časopis | Vychází čtyřikrát ročně

Vydavatel
NC Publishing, a. s., Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1, IČ: 27398358 | www.ncpublishing.cz

Redakce
Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1 | e-mail: redakce@sets.cz | www.sets.cz

Výkonný redaktor
PhDr. Jiří Malý, Ph.D. | e-mail: jiri.maly@sets.cz

Redakční radu řídí
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., prorektorka NEWTON College, a. s. pro vědu a výzkum

Redakční rada
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Ing. Lubomír Galatík, rektor a místopředseda představenstva NEWTON College, a. s.
doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc., Institut integrace ČR do evropské a světové ekonomiky VŠE v Praze

doc. Ing. Petr Chvojka, CSc., bývalý hlavní ekonom ČSOB
prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc., Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
Mgr. Petr Kraus, předseda představenstva NEWTON College, a. s.

prof. Ing. Václav Kubišta, CSc., rektor Vysoké školy obchodní v Praze, o. p. s.
Dr. Jan Mojžíš, člen představenstva NEWTON College, a. s.

PaedDr. Mgr. Petr Parma, poradce představenstva NEWTON College, a. s.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

doc. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Ph.D., člen bankovní rady České národní banky

Grafická úprava
Matěj Bacovský, BIOPORT.cz

Sazba
studio@vemola.cz

Rozhodnutím Rady pro výzkum a vývoj ze dne 20. 6. 2008 byl časopis Scientia et Societas zařazen 
na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Vyšlo v Praze 29. prosince 2008

MK ČR E 16579
ISSN 1801-7118 (tištěná verze) | ISSN 1801-6057 (on-line verze)

© NC Publishing, a. s.



1. Vědec, žurnalista i politický kritik

Královská Švédská Akademie Věd se rozhodla udě-
lit Nobelovu cenu za ekonomii 2008 Američanovi 
Paulu Krugmanovi, profesorovi ekonomie a mezi-
národních vztahů působícímu na Princeton Uni-
versity. Nobelovu cenu ve výši 1,4 mil. USD získal 
55letý Paul Krugman jako jediný ve své kategorii, 
a to za svou analýzu mezinárodního obchodu 
a rozmisťování ekonomických aktivit. Komise pro 
udělení ceny ve svém zdůvodnění uvedla: „Tím, že 
integroval úspory z rozsahu do modelů celkové rov-
nováhy, Paul Krugman prohloubil naše porozumě-
ní determinantám obchodu a rozmisťování ekono-
mické aktivity.“

Samo Krugmanovo jméno nebylo v rámci eko-
nomické obce v souvislosti s udělením Nobelovy 
ceny překvapením, načasování udělení ceny do jis-
té míry ano. Všeobecně se — alespoň ve Spojených 
státech — soudilo, že tvrdý a důsledný kritik Bu-
shovy administrativy Nobelovu cenu nedostane 
dříve, dokud George Bush neopustí svůj úřad. Na-
konec ji získal s mírným předstihem. Sám Krug-
man uvedl, že sice tajně doufal, že někdy v bu-
doucnu by mohl Nobelovu cenu získat, ale byl 
překvapen, že se stal nobelistou tak brzy.

Paul Krugman vystudoval ekonomii na Yale 
University (promoval v roce 1974). Doktorské stu-
dium absolvoval na Massachusetts Institute of 
Technology v roce 1977. V letech 1982–1983 půso-
bil v Bílém domě jako člen Rady ekonomických 

poradců prezidenta Reagana. Prezident Clinton za-
mýšlel učinit Paula Krugmana členem své vlády, 
ale nakonec tak neučinil. Sám Krugman se netají 
tím, že se pro kariéru tohoto druhu vzhledem ke 
svým povahovým vlastnostem příliš nehodí: je pří-
liš otevřený, kritický, neochotný obětovat kariéře 
své etické postoje a výsledky svého poznání. Učil 
na řadě vysokých škol: Yale University, Massachu-
setts Institute of Technology, University of Califor-
nia, Berkeley, London School of Economics, Stan-
ford University. Od roku 2000 je pedagogem Prin-
ceton University.

Krugman patří mezi nejznámější ekonomy svě-
ta v oblasti mezinárodní ekonomie svými pracemi 
o mezinárodním obchodě, ekonomické geografii 
a mezinárodních financích. Wikipedia ho řadí k 50 
nejvlivnějším ekonomům. Podle učebnice Interna-
tional Economics: Theory and Policy, kterou napsal 
společně s Mauricem Obstfeldem, se učí velký po-
čet studentů nejen v USA, ale i v mnoha dalších ze-
mích světa.

Okruh zájmů nového nositele Nobelovy ceny se 
neomezuje pouze na mezinárodní ekonomii. Vě-
nuje se rovněž oblasti veřejných výdajů, problema-
tice rozdělování a dalším problémovým okruhům. 
Než jako pedagog a vědec, autor několika učebnic 
a rozsáhlého počtu vědeckých monografií a statí je 
Paul Krugman patrně známější jako autor vědec-
kopopularizačních knih a zejména jako komentá-
tor deníku New York Times.

Svým přesvědčením se Paul Krugman řadí mezi 

  Nobelova cena pro Paula Krugmana
 } doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. » prorektorka NEWTON College, a. s. pro vědu a výzkum1
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1  Článek byl zpracován v rámci projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a je-
jí schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“.
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neokeynesiánce, nicméně se svou kritičností na-
chází i na nich mnohé vady krásy.

Černou tečku na Krugmanově pověsti předsta-
vuje skutečnost, že v roce 1999 působil krátce jako 
konzultant v radě poradců společnosti Enron s roč-
ním platem 37 500 USD. Poté, kdy se objevilo, že 
Enron falšoval své účetnictví a skandál kolem něho 
naplno propukl, kritici Krugmana obviňovali 
z konfliktu zájmů, z ochoty psát na zakázku Enro-

nu a nechat se jím korumpovat, z bulvární žurna-
listiky. Krugman na adresu kritiků uvedl, že jeho 
konzultace pro vedení společnosti Enron se týkaly 
politických a ekonomických otázek, že odměny 
mu Enronem vyplacené ho nikdy nepřiměly k to-
mu, aby napsal něco jiného, než by napsal bez 
těchto odměn, a že v době, kdy ho vedení Enronu 
oslovilo se zájmem o spolupráci, nepsal pro New 
York Times a netušil, že pro ně psát bude. Jakmile 

Box č. 1 » Vědecké publikace a učebnice ekonomie Paula Krugmana

• The Spatial Economy – Cities, Regions and International Trade. July 1999, with Masahisa Fujita and An-

thony Venables, MIT Press, ISBN 0262062046

• The Self Organizing Economy. February 1996, ISBN 1557866988

• EMU and the Regions. December 1995, with Guillermo de la Dehesa, ISBN 1567080383

• Development, Geography, and Economic Theory. Ohlin Lectures, September 1995, ISBN 0262112035

• Foreign Direct Investment in the United States. Third Edition, February 1995, with Edward M. Graham, 

ISBN 0881322040

• World Savings Shortage. September 1994, ISBN 0881321613

• What Do We Need to Know About the International Monetary System? Essays in International Finan-

ce, No 190, July 1993, ISBN 0881650978

• Currencies and Crises. June 1992, ISBN 0262111659

• Geography and Trade. Gaston Eyskens Lecture Series, August 1991, ISBN 0262111594

• The Risks Facing the World Economy. July 1991, with Guillermo de la Dehesa and Charles Taylor, ISBN 

1567080731

• Has the Adjustment Process Worked? Policy Analyses in International Economics, 34, June 1991, ISBN 

0881321168

• Rethinking International Trade. April 1990, ISBN 0262111489

• Trade Policy and Market Structure. March 1989, with Elhanan Helpman, ISBN 0262081822

• Exchange-Rate Instability. Lionel Robbins Lectures, November 1988, ISBN 0262111403

• Adjustment in the World Economy. August 1987, ISBN 1567080235

• Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International 

Economy. May 1985, with Elhanan Helpman, ISBN 0262081504

• Economics: European Edition. Spring 2007, with Robin Wells and Kathryn Graddy, ISBN 0716799561

• Macroeconomics. February 2006, with Robin Wells, ISBN 0716767635

• Economics. December 2005, with Robin Wells, ISBN 1572591501

• Microeconomics. March 2004, with Robin Wells, ISBN 0716759977

• International Economics: Theory and Policy. With Maurice Obstfeld. Seventh Edition (2006), ISBN 

0321293835. First Edition (1998), ISBN 0673521869

Pramen: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman
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s novinami uzavřel smlouvu, spolupráci s Enro-
nem ukončil.

Ve své knize The Great Unraveling: Losing Our 
Way in the New Century (s. 26) na téma Enron uve-
dl: „Nebyl jsem vnímavější než kdokoli jiný; v čase 
býčích trhů (pozdní devadesátá léta) mi někteří 
lidé posílali dopisy, že velké korporace falšují své 
účetní knihy. Ke své lítosti musím říci, že jsem tato 
upozornění ignoroval. Ale když došlo k velkému 
výbuchu v Enronu — nejoslavovanější korporaci své 
doby vydávané za vzor moderního podnikání — 
okamžitě jsem si uvědomil důsledky: jestliže tak 
slavná a oslavovaná korporace jako Enron mohla 
založit svůj úspěch na falšování dokladů, pak je 
velmi nepravděpodobné, že by zbytek amerického 
byznysu byl křišťálově čistý. Rychle mi došlo, že 
bublinová léta jsou současně příčinou i důsledkem 
epidemie nezákonného chování korporací.“

Paul Krugman se vedle své akademické kariéry 
velmi úspěšně věnuje psaní vědeckopopulárních 
publikací a článků. Od roku 1999 je politickým 
a ekonomickým komentátorem deníku New York 
Times. Jeho komentáře jsou břitké, chytře psané 
a získaly mu mnoho nadšených přívrženců i zavi-
lých odpůrců. V každém případě ho proslavily 
snad více než jeho vědecké a vědeckopopulární 
publikace a články a učinily z něj jednoho z nej-
známějších ekonomů světa.

2. Stará a nová teorie mezinárodního 
obchodu

Modely mezinárodního obchodu a rozmisťování 
ekonomických aktivit jsou trvalkami ekonomic-
kých diskusí. Ambicí vědců, kteří je vytvářejí, je 
odpovědět na zásadní otázky: Jaké jsou efekty vol-
ného obchodu a globalizace? Které faktory rozho-
dují o ekonomické geografii? Krugmanův přístup 
k mezinárodnímu obchodu a ekonomické geogra-
fii je založen na úsporách z rozsahu činnosti. Mno-
há zboží a služby mohou být produkovány při vel-

kém rozsahu příslušné aktivity levněji než při 
rozsahu malém. Spotřebitelé současně poptávají 
diferencovanou nabídku zboží a statků. V důsled-
ku toho dochází k nahrazování malé lokální pro-
dukce pro malé lokální trhy produkcí velkého roz-
sahu pro trh světový, přičemž firmy s podobnými 
produkty mezi sebou soutěží.

Tradiční teorie mezinárodního obchodu před-
pokládá, že země se mezi sebou liší co do podmí-
nek pro různé aktivity. Vysvětluje, proč některé 
země v závislosti na svých podmínkách pěstují ze-
mědělské produkty, zatímco jiné mají rozvinutý 
průmysl. Vysvětlení je založeno již od časů Davida 
Ricarda na teorii komparativní výhody:

„Za soustavy naprosto svobodného obchodu při-
rozeně každá země věnuje svůj kapitál a práci tako-
vým odvětvím, která jsou pro ni nejvýhodnější. 
Tato snaha o individuální prospěch se obdivuhod-
ně spojuje s obecným blahem celku. Tím, že podně-
cuje přičinlivost, odměňuje vynalézavost a využívá 
velmi účinně všech sil, které nám poskytuje příro-
da, vede k nejúčinnější a nejhospodárnější dělbě 
práce mezi různými národy. Tím, že zvětšuje celko-
vý objem výroby, rozšiřuje všeobecný prospěch na 
celou společnost národů po celém civilizovaném 
světě a spojuje je společným svazkem zájmů. Právě 
tato zásada určuje, že víno se má vyrábět ve Francii 
a Portugalsku, že obilí se má pěstovat v Americe 
a Polsku a že kovové a jiné průmyslové zboží se má 
vyrábět v Anglii.“ 2

Z Ricardovy teorie komparativních výhod vy-
chází a na ni navazuje Heckscher-Ohlinova teorie. 
Vznikla ve třicátých letech 20. století. Jejím auto-
rem je švédský ekonom Eli Heckscher, následně ji 
rozpracoval jiný švédský ekonom Bertil Ohlin. 
Heckscherova-Ohlinova teorie se snaží vysvětlit, 
které faktory způsobují rozdíly v komparativních 
výhodách zemí. Předpokládá, že produkční funkce 
je u každého statku ve všech zemích stejná, tytéž 
výrobní faktory se pouze kombinují v různých 
proporcích. Za daných předpokladů lze rozdíly 

2  Ricardo, D.: Zásady politické ekonomie a zdanění, Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1956, s. 102
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komparativních nákladů připsat vybavenosti země 
výrobními faktory: půdou, prací, kapitálem. Cena 
výrobního faktoru je podle této teorie závislá na re-
lativní hojnosti či vzácnosti faktoru v zemi. Výroba 
určitých výrobků v jednotlivých zemích je relativ-
ně levná, jestliže spotřebovávají faktor, jehož vý-
skyt v zemi je hojný, a relativně drahá, jestliže 
spotřebovávají faktor nedostatkový. Teorie vysvět-
lovala, proč země s přebytkem práce jako napří-

klad Jižní Korea nebo Taiwan exportují pracovně 
náročné produkty jako hračky, oblečení nebo boty, 
zatímco země s přebytkem kapitálu jako například 
Spojené státy exportují stroje a letadla.

Bertil Ohlin dostal za svůj příspěvek k teorii 
mezinárodního obchodu Nobelovu cenu v roce 
1977 (spolu s Jamesem Meadem). Eli Heckscher 
zemřel dříve, než vznikla Nobelova cena za ekono-
mii. Validita Heckscher-Ohlinovy teorie byla opa-
kovaně testována s ne zcela přesvědčivými výsled-
ky. Nejznámější test byl proveden již v roce 1954 
americkým ekonomem ruského původu Wassily 
Leontiefem (nositelem Nobelovy ceny za ekonomii 
z roku 1973). Leontief aplikoval svoji proslulou in-
put-output analýzu na rozbor struktury zahranič-
ního obchodu Spojených států. Dospěl přitom 
k překvapivému zjištění, že americké vývozy jsou 
náročné na práci a dovozy na kapitál. Uve-
dené zjištění bylo nazváno Leontiefovým parado-
xem.3

Mezi zjevné vady Heckscherovy-Ohlinovy teo-
rie mezinárodního obchodu z pohledu současné 
doby patří skutečnost, že abstrahuje od meziná-
rodní pohyblivosti faktorů (zejména kapitálu, ale 
i práce) a od možnosti substituce faktorů. Nevy-

světluje ani obousměrný pohyb zboží, který lze 
v praxi již dlouho pozorovat. Mnoho zemí expor-
tuje produkty, které současně dováží (například 
automobily či televize). Konečně nevysvětluje ani 
to, proč bohaté země jako členové EU či Spojené 
státy, jejichž vybavenost kapitálem a prací je velmi 
podobná, mezi sebou obchodují daleko intenziv-
něji než země, jejichž vybavenost výrobními fakto-
ry se liší.

Paul Krugman se problematikou mezinárodní-
ho obchodu začal zabývat na konci sedmdesátých 
let 20. století. Hledal jeho vysvětlení pro čas eko-
nomické globalizace, v němž světovému obchodu 
dominují země, které nemají podobné podmínky, 
ale obchodují podobnými produkty. Vyšel z před-
pokladu, že spotřebitelé mají rádi rozmanitost, 
možnost volit z diferencované nabídky. Jejich 
uspokojení je při dané výši výdajů větší, jestliže si 
mohou vybrat z většího množství nabízených pro-
duktů. Tato skutečnost pro firmy představuje po-
bídku produkovat velké množství produktů. Ale 
produkce každého nového druhu nabízeného pro-
duktu má své vstupní náklady. Čím větší množství 
nabízeného druhu produktu se vyrábí, tím nižší 
jsou náklady na jednotku. Firma bude vyrábět 
nový druh výrobku pouze tehdy, jestliže se jí po-
daří dobýt tak velký trh, který jí umožní ziskový 
prodej. Tento druh mezinárodního obchodu umož-
ňuje specializace a velký rozsah aktivity zaměřené 
na poskytování statků či služeb. Obojí, tj. speciali-
zace i úspory z rozsahu činnosti vedou k nižším 
cenám a větší diverzifikaci zboží a služeb.

Země mají z mezinárodního obchodu prospěch 
nejen proto, že větší trhy jim umožňují lépe využít 

„Ukazuje to, že tato cena za ekonomii se již nedává za vědu. Je to první oceně-
ný v této kategorii, který napsal více článků do novin než vědeckých textů 
a prací.“ Václav Klaus, prezident České republiky

3  Podrobněji viz například Pearce, D. W.: Macmillanův slovník moderní ekonomie, Victoria Publishing, Praha 1992
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úspor z rozsahu, ale také proto, že spotřebitelé 
mají přístup k širší nabídce zboží. Tento prospěch 
z mezinárodního obchodu mohou mít i země, je-
jichž ekonomiky jsou zcela identické.

Ve svých pozdějších pracích zkombinoval Paul 
Krugman model diferenciace produktů s dopravní-
mi náklady. Úspory z rozsahu činnosti v kombina-
ci s nižšími dopravními náklady rovněž vysvětlují, 
proč stále rostoucí podíl světové populace žije ve 
velkých městech a proč se podobné ekonomické 
aktivity koncentrují ve stejných místech. Nižší do-
pravní náklady mohou odstartovat proces s posilu-
jícími účinky, v rámci něhož rostoucí populace 
metropole sytí rostoucí výnosy z rozsahu, růst re-
álných mezd a diverzifikovanější nabídku statků. 
To vše pak dohromady zase stimuluje další migra-
ci do velkých měst. Krugmanova teorie ukazuje, že 
výsledkem těchto procesů může být rozdělení re-
gionů na ty, které představují ohniska špičkových 
technologií, a ty, které zůstávají méně rozvinutými 
periferiemi.

3. Vědecko-populární publikace

Tajemství Krugmanovy popularity, jeho úspěchu, 
velkého počtu příznivců i nepřátel spočívá v roz-
sáhlých znalostech, kritickém myšlení, neskuteč-
né pracovitosti, etických postojích, ale snad nejví-
ce ze všeho v jeho nedostatku strachu říkat nahlas 
to, co jiní možná tuší, nebo dokonce vědí, ale z nej-
různějších důvodů se obávají své hodnotící soudy 
vyjevit.

Uveďme na tomto místě dva příklady. První 
z nich představuje Krugmanovo hodnocení rad ad-
resovaných Mezinárodním měnovým fondem 
a ministerstvem financí USA rozvojovým a tranzi-
tivním zemím. Najdeme ho v Krugmanově knize 
The Return of Depression Economics v šesté kapito-
le nazvané Hra o důvěru. Paul Krugman v ní pou-
kazuje na skutečnost, že doporučení Johna May-
narda Keynese vzniklé v časech velké hospodářské 
krize ve třicátých letech minulého století a založe-

né na snižování úrokových měr a daní a zvyšování 
státních výdajů je zcela běžně používáno Spojený-
mi státy a většinou ekonomicky vyspělých zemí.

Zemím „druhé kategorie“ je ovšem doporučo-
váno, aby činily pravý opak: „Keynesiánská smlou-
va je stále vysoce ceněna. Samozřejmě, že se tu 
a tam objeví recese. Když na ni dojde, každý očeká-
vá, že Federální rezervní systém udělá to, co udělal 
v roce 1975, v roce 1982 a v roce 1991: sníží úrokové 
míry, aby oživil ekonomiku. A očekáváme rovněž, 
že prezident a Kongres sníží daně a zvýší výdaje, 
aby celému procesu pomohli. Určitě neočekáváme, 
že recese by mohla být řešena ve stylu Herberta Ho-
overa zvýšením daní, snížením výdajů a zvýšením 
úrokových sazeb. Ale když finanční neduh napad-
ne Asii, politiky, které tyto země použijí, jsou téměř 
pravým opakem toho, co učiní Spojené státy. Není 
to proto, že politici zmíněných zemí jsou hloupí 
nebo špatně informovaní. Naopak, velmi dobře 
vědí, co to keynesiánská smlouva je, a mají s ní své 
zkušenosti. Nicméně jakmile krize udeří, asijské 
země zjistí, že jejich politiky jsou určovány Wa-
shingtonem, tj. Mezinárodním měnovým fondem 
a ministerstvem financí USA. Proč tyto instituce do-
poručují ekonomikám rozvojových zemí politiky, 
které by byly doma považovány za naprosto per-
verzní? Stručná odpověď je, protože na místě je 
strach ze spekulantů.“ 4

Krugman hledá logiku doporučení expertů Wa-
shingtonu. Ti vycházejí z předpokladu, že země, 
které přicházejí žádat o pomoc, nemají důvěru in-
vestorů a potřebují ji obnovit. Potřebují uchlácho-
lit trhy, nabídnout jim pocit, že vše se v dobré ob-
rátí. Protože krize mohou být výsledkem působení 
sebenaplňujících se očekávání, k obnovení důvěry 
nestačí jen zdravá ekonomická politika. Je třeba si 
trhy koupit: jejich pocity, jejich rozmary, jejich 
přání. Na tomto místě dochází ke zlomu: meziná-
rodní ekonomická politika už má jen málo společ-
ného s ekonomií a stává se „cvičením v amatérské 
psychologii“. Poznatky ekonomické teorie jsou 
v případě krizí v rozvojových zemích ignorovány 

4  Krugman, P.: The Return of Depression Economics, W. W. Norton & Company, New York 1999, s. 103

í

{1
/1

0}



Odborné stati

 8 Scientia et Societas » 4/08

a realizace doporučení nabízených Mezinárodním 
měnovým fondem krizi ještě prohloubí.

Druhý příklad Krugmanovy otevřenosti lze na-
jít v jeho postoji k hodnocení konkurenceschop-
nosti národních států a nadnárodních seskupení. 
Růst konkurenceschopnosti patří v současné době 
k nejčastěji vyhlašovaným cílům národních vlád. 
Spojené státy se začaly intenzivně zabývat problé-
mem konkurenceschopnosti své ekonomiky v do-
bách prezidentství Billa Clintona. Evropská unie 
vyhlásila v roce 2000 svůj cíl „stát se nejkonkuren-
ceschopnějším regionem světa“, její experti vypra-
covali za tímto účelem Lisabonskou strategii 
a v současné době má každá členská země EU svůj 
Lisabonský program reforem. Konkurenceschop-
nost více než stovky národních států hodnotí 
pomocí více než stovky indikátorů každoročně 
Světové ekonomické fórum a další mezinárodní or-
ganizace. Každoročně přibývá počet hodnotitel-
ských organizací, počet hodnocených zemí i počet 
indikátorů, pomocí nichž je konkurenceschopnost 
zemí hodnocena. Hledání cest ke konkurence-
schopnosti je předmětem vědeckých projektů i po-
litických programů.

Paul Krugman ovšem již ve svém slavném člán-
ku Země není podnik5 napsal, že posedlost konku-

renceschopností je škodlivá i nebezpečná zároveň. 
A ve své knize Pop Internationalism se konkuren-
ceschopnosti jako cíli snažení národních vlád ne-
skrývaně vysmívá: „Většina lidí, kteří používají po-
jem konkurenceschopnost, tak činí bezmyšlenkovi-
tě. Zdá se jim samozřejmé, že analogie mezi zemí 
a korporací je racionální a klást si otázku, zda jsou 
Spojené státy konkurenceschopné na světovém 
trhu, je stejné jako klást si otázku, zda je společnost 
General Motors konkurenceschopná na severoame-
rickém trhu malých dodávek. Ve skutečnosti je defi-
nování konkurenceschopnosti země daleko proble-
matičtější než definování konkurenceschopnosti 
podniku. Bankrot korporace je prostě bankrot: když 
korporace není schopná platit svým zaměstnan-
cům, dodavatelům a věřitelům, odchází z podniká-
ní. Země nikam neodcházejí. Mohou být se svým 
ekonomickým výkonem spokojeny nebo nespokoje-
ny, ale žádná dělicí čára mezi konkurenceschop-
ností a nekonkurenceschopností zde není. V dů-
sledku toho je pojem národní konkurenceschopnos-
ti klamný.“ 6

Krugmanův výsměch pojmu konkurenceschop-
nost je poměrně rozsáhlý. Rozebírá definici kon-
kurenceschopnosti stvořenou Laurou Tyson, před-
sedkyní Rady ekonomických poradců prezidenta 

Box č. 2 » Vědecko-populární knihy Paula Krugmana

• The Conscience of a Liberal. October 2007, ISBN 0393060691

• The Great Unraveling: Losing Our Way in the New Century. September 2003, ISBN 0393058506

• Fuzzy Math: The Essential Guide to the Bush Tax Plan. 4 May 2001, ISBN 0393050629

• The Return of Depression Economics. May 1999, ISBN 039304839X

• The Accidental Theorist and Other Dispatches from the Dismal Science. May 1998, ISBN 0393046389

• The Age of Diminished Expectations. Third Edition, August 1997, ISBN 0262112248

• Pop Internationalism. March 1996, ISBN 0262112108

• Peddling Prosperity: Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations. April 1995, 

ISBN 0393312925

Pramen: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman

5  Krugman, P.: A Country Is Not a Company, Harvard Business Review, January–February 1996
6  Krugman, P.: Pop Internationalism, Massachusetts Institute of Technology, 1996, s. 5
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Clintona v její známé knize Who’s Bashing Whom 
(„konkurenceschopnost je naše schopnost produ-
kovat zboží a služby, které projdou testem meziná-
rodní konkurence, přičemž našim občanům se do-
stane rostoucí a udržitelné životní úrovně“), popírá 
skutečnost, že rychlejší ekonomický růst v jedné 
zemi jako symbol vyšší konkurenceschopnosti 
ohrožuje růst v jiné zemi („jestliže se evropské 
ekonomice daří dobře, nemusí to být na úkor USA 

— úspěšná evropská ekonomika pravděpodobně 
pomůže Spojeným státům k větším trhům a kvalit-
nějšímu zboží za nižší cenu“), a dokazuje, že za 
posedlostí doktrínou konkurenceschopnosti jsou 
jednak zájmy podnikatelů, jednak jejich ekono-
mická nevzdělanost: „Řekněte skupině byznysme-
nů, že země je jako velká korporace, a dáte jim po-
cit, že všemu dokonale rozumí. Pokuste se s nimi 
mluvit o ekonomických pojmech, jako je kompara-
tivní výhoda — budete po nich chtít, aby se naučili 
něco nového. Nemělo by být překvapující, že mnozí 
preferují doktrínu, která jim nabízí zjevně sofistiko-
vané vysvětlení a nenutí je přitom příliš přemýš-
let.“ 7

4. Sloupky pro New York Times

Je nepodstatné, zda nositel Nobelovy ceny za eko-
nomii 2008 napsal více novinových článků než 
článků vědeckých. Při pravidelném psaní jich více 
být muselo. (Uvádí se, že počet jeho vědeckých 
publikací je kolem 20, počet vědeckých článků ko-
lem 200.) Podstatné je, že bez hlubokých znalostí 
získaných v rámci vědecké a pedagogické činnosti 

by jeho novinové články nejspíše nikdy neměly tu 
kvalitu, jakou mají.

Uveďme opět dva příklady. První z nich před-
stavuje výběr klíčových pasáží z Krugmanova sloup-
ku Neplač pro mne, Ameriko z ledna roku 2008:

„Mexiko. Brazílie. Argentina. Znovu Mexiko. 
Thajsko. Indonésie. Znovu Argentina. A nyní Spo-
jené státy. Příběh se v uplynulých 30 letech stále 
opakuje. Globální investoři, nespokojení se svými 

příjmy, hledají nové alternativy. Domnívají se, že 
v té či oné zemi našli to, co hledají, a spěšně do ní 
posílají své peníze. A i když se nakonec ukáže, že 
investiční příležitost nebyla tím, čím se zdála být, 
a peníze se spěšně vrací zpět, bývalému favoritovi 
investorů zůstávají ošklivé následky. Takový je pří-
běh mnohonásobných finančních krizí v Latinské 
Americe a v Asii. A je to i příběh Spojených států 
v kombinaci s hypoteční a úvěrovou bublinou. Hra-
jeme v těchto dnech roli, kterou obvykle hrají eko-
nomiky třetího světa… Je nepravděpodobné, že 
Amerika zažije recesi ve stejné podobě jako napří-
klad Argentina. Ale podstata našeho problému je 
v podstatě stejná…

Ve svém vystoupení před jmenováním předse-
dou Fedu v roce 2005 si Ben Bernanke položil su-
gestivní otázku: „Proč si Spojené státy, země s nej-
větší ekonomikou světa, v tak rozsáhlé míře půjčují 
na mezinárodních kapitálových trzích, místo toho 
aby samy půjčovaly, což by se zdálo přirozenější?“ 
Jeho odpověď vyzněla v tom smyslu, že existuje 
„globální nadbytek úspor“ připravených k investo-
vání a hledajících své umístění. Většina těchto pe-
něz šla do Spojených států. Proč? Důvodem byla 

„Cenu získal Paul Krugman — ekonom, nikoli Paul Krugman — žurnalista 
nebo politický kritik. Úžasné ovšem je, že Paul zvládá vše. Přispívá k rozvoji 
základní ekonomické teorie a současně je špičkovým žurnalistou.“

Paul Solow, nositel Nobelovy ceny za ekonomii 1987

7  Krugman, P.: Pop Internationalism, Massachusetts Institute of Technology, 1996, s. 18
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podle Bena Bernankeho „hloubka a sofistikovanost 
finančních trhů“… Ale finanční trhy USA lze cha-
rakterizovat méně sofistikovaností a více sofisti-
kou, kterou můj výkladový slovník definuje jako 
„vědomě nepravdivé používání důmyslných argu-
mentů ve snaze někoho poškodit“. Například: „Vlo-
žení dubiózních půjček do garantovaných dluho-
vých obligací vytvoří dokonale bezpečná aktiva 
s ratingem AAA, která nikdy neztratí svou hodno-
tu.“ Jinak řečeno, Spojené státy nebyly jedinečným 
místem pro použití nadbytku světových peněz. Byly 
naopak místem, kde velké sumy peněz mohly být 
a byly investovány velmi špatně. Kapitál, který do 
Ameriky proudil od globálních investorů, skončil fi-
nancováním hypoteční a úvěrové bubliny, která 
nyní praskla…“ 8

Druhý příklad obsahu a kvality Krugmanových 
žurnalistických kvalit je opět výběrem klíčových 
pasáží ze sloupku publikovaného v New York Ti-
mes. V tomto případě se jedná o sloupek nazvaný 
Příští prezident publikovaný bezprostředně po ví-
tězství Baracka Obamy v prezidentských volbách. 
Na rozdíl od prvního příkladu jsou z něho patrné 
spíše než znalosti ekonomické teorie a praxe vy-
znání zastávaných etických hodnot, vyjádření po-
litické orientace a především umění psát kultivo-
vané politické komentáře.

„Američan jménem Barack Hussein Obama, 
syn bílé ženy a černého muže, kterého sotva znal, 
vychovaný svými prarodiči daleko od hlavního toku 
americké moci a bohatství, se stal vítězem voleb 44. 
prezidenta USA… Jeho triumf působil jako vysoká 
silná vlna. Rozpoznal, co zlého se stalo této zemi: 
vláda zcela selhala při ochraně svých občanů. Na-
bídl vizi vlády, která se nebude snažit vyřešit všech-
ny problémy, ale bude dělat to, co je nad síly 
a schopnosti jednotlivých občanů: přiměřeně regu-
lovat ekonomiku, zachovávat čistý vzduch a nezá-
vadné potraviny, zajistit, aby nemocní měli přístup 
k zdravotní péči, a vzdělávat děti tak, aby byly 
schopny soutěže v globalizovaném světě… Pan 

Obama získal ve své vítězné volbě strašné dědictví. 
Země je ve dvou válkách: s Afghánistánem z nut-
nosti, s Irákem z hlouposti. Bude muset zvládnout 
odchod vojsk z Iráku, aniž by zde vyvolal nové kon-
flikty, a soustředit zdroje na skutečnou válku proti 
teroru v Afghánistánu… Američané se v den voleb 
nacházeli v hluboké úzkosti o svou budoucnost 
a ve strachu, zda vláda bude schopna zabránit eko-
nomickému kolapsu způsobenému chamtivostí 
a orgiemi deregulace.

Pan Obama bude muset rychle dát horkou jeh-
lou ušitému záchrannému plánu kontrolní mecha-
nismus, koherenci, transparentnost a spravedl-
nost… Jeho administrativa bude muset rovněž 
identifikovat všechny způsoby, jimiž byla pošlapá-
vána základní práva Američanů, a držet na uzdě 
síly, které stojí v pozadí. Klimatická změna je glo-
bální hrozba a po letech jejího popírání musí tato 
země najít sílu a začít se jí zabývat. Musí vyvinout 
nové, čistší technologie pro snížení skleníkových 
plynů a závislosti na dovozu ropy… Pan Obama 
bude muset najít lidi schopné uskutečnit reformu 
imigrační politiky konzistentní s hodnotami náro-
da vytvořeného imigranty a uprchlíky… Bude mu-
set řešit celou řadu dalších naléhavých problémů. 
Zdravotní pojištění postrádají desítky milionů Ame-
ričanů včetně některých nejzranitelnějších občanů: 
dětí nebo chudých pracujících. Jiní Američané jsou 
schopni jen stěží své zdravotní pojištění platit nebo 
jim hrozí nebezpečí, že při ztrátě svých zaměstnání 
o ně přijdou. Musí být chráněni.“ 9

V řadě nositelů Nobelových cen je Paul Krug-
man svým způsobem jedinečný. Získal vysoké oce-
nění za vědecké objevy, k nimž dospěl před po-
měrně dlouhou dobou. K jeho ambicím dnes patří 
nejen pedagogická a vědecká činnost, ale přede-
vším činnost vědeckopopularizační a žurnalistic-
ká. Těší ho nesporně kritizovat mocné tohoto svě-
ta a provokovat je svými nápady, stejně tak jako 
usilovat svými silami o nápravu vad, které za na-
pravitelné považuje.

8  Krugman, P.: Don’t Cry for Me, America, The New York Times, 18. 1. 2008
9  Krugman, P.: The Next President, The New York Times, 5. 11. 2008, s. A34
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Českou republiku čeká v bližší či vzdálenější bu-
doucnosti další krok na cestě evropské integrace — 
vstup do eurozóny, tedy zavedení jednotné evrop-
ské měny euro. Ačkoli již česká vláda schválila 
Národní plán zavedení eura v České republice, ač-
koli je sledováno a každoročně vyhodnocováno pl-
nění konvergenčních kritérií, jejichž splnění je 
podmínkou pro vstup ČR do eurozóny, nestanovila 
ještě česká vláda termín, v němž bude Česká re-
publika o zavedení eura skutečně usilovat.

Část ekonomů a řada představitelů reálné eko-
nomiky, kteří jsou zastánci rychlejšího zavedení 
eura v ČR, argumentuje, že česká ekonomika je již 
na přijetí jednotné evropské měny dostatečně při-
pravena a i bližší perspektiva zavedení eura umož-
ní České republice realizovat z tohoto kroku více 
přínosů než nákladů. Podle jejich názoru na zahra-
niční obchod silně orientovaná česká ekonomika 
nutně potřebuje eliminovat kurzové riziko a chrá-
nit se tak před turbulencemi na nestabilních glo-
bálních měnových trzích, které vytvářejí hůře 
předvídatelné prostředí pro fungování firem, jejich 
obchodní vztahy a investice. Mezi zastánce rychlé-
ho vstupu České republiky do eurozóny patří na-
příklad Hospodářská komora ČR nebo Svaz prů-
myslu a dopravy ČR. Příklady argumentace ve 
prospěch brzkého zavedení eura v České republice 
jsou uvedeny v boxu 1.

Vládní koalice ODS, KDU-ČSL a Strany zele-
ných svou pozici neurčovat prozatím datum zave-

dení eura v ČR naopak zdůvodňuje nutností pro-
vést potřebné reformy, které zajistí dlouhodobou 
stabilitu a udržitelnost českých veřejných financí 
a flexibilitu české ekonomiky, zejména trhu práce, 
ještě před vstupem ČR do eurozóny. Bez těchto re-
forem by podle jejího názoru nevýhody vstupu ČR 
do eurozóny převážily nad výhodami. Podobný 
názor zastává i část ekonomů a řada představitelů 
České národní banky, kteří tyto argumenty dopl-
ňují tvrzením, že oddalování zavedení eura může 
být pro Českou republiku výhodné, protože kurz 
české koruny dlouhodobě posiluje a samostatná 
měna prostřednictvím apreciace svého kurzu k eu-
ru umožňuje České republice dohánět cenovou 
hladinu eurozóny bez zvyšování inflace. Zastánci 
vzdálenější perspektivy zavedení eura rovněž va-
rují před ztrátou samostatné monetární politiky 
České národní banky a neblahými důsledky, které 
by to mohlo mít pro českou ekonomiku při eventu-
álním krizovém vývoji. Příklady argumentace ve 
prospěch oddalování vstupu České republiky do 
eurozóny zaznamenává box 2.

Debatu na téma rychlosti zavedení eura v ČR 
znatelně zdynamizovala světová finanční krize, 
která naplno propukla v průběhu roku 2008. Obje-
vily se na jedné straně názory, že navzdory finanč-
ní krizi by Česká republika měla usilovat o co nej-
rychlejší vstup do eurozóny, na straně druhé pak 
argumentace, že samostatná česká měna ochra-
ňuje českou ekonomiku před důsledky finanční 

  Rizika oddalování vstupu 
  České republiky do eurozóny
 } PhDr. Jiří Malý, Ph.D. » NEWTON College, a. s.1

*

1  Článek byl zpracován v rámci projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a je-
jí schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“ a v rámci projektu Interní grantové 
agentury NEWTON College, a. s. „Načasování přijetí eura z hlediska národních zájmů České republiky“.
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krize a ČR by proto se zavedením eura spěchat ne-
měla.

O urychlené zavedení eura bez ohledu na pro-
bíhající finanční krizi stojí například Svaz průmys-
lu a dopravy ČR. Jeho viceprezident Martin Jahn 
ve svém článku Finanční krize, Česko a euro, zve-
řejněném v Hospodářských novinách 29. října 
2008, uvádí následující:

„Bylo by mylné se domnívat, že dopady krize 
budou mírnější pouze proto, že naše země nezaved-
la euro. Najdeme řadu zemí, které si rovněž ucho-
vávají národní měnu, ale přesto problémy pociťují 
výrazně. Příkladem může být Maďarsko, Ukrajina 
nebo Island. Naopak Rakouska či Nizozemska se 
potíže příliš nedotýkají. Relativně odolné se zdá být 
i Německo.

V jednotlivých zemích jsou dopady krize umoc-
něny lokálními problémy. V Česku to jsou negativní 
dopady prudkého posílení koruny, v Rusku odliv 
kapitálu po konfliktu s Gruzií, v Maďarsku dlouho-
době nevyrovnané veřejné finance.

Aktuálně nevidím žádnou konkrétní úlevu, kte-
rou by koruna proti krizi přinášela. Zůstáváme ma-
lou otevřenou ekonomikou s exportem především 
do zemí EU. I nadále se dá očekávat rozkolísaný 
kurz s tendencí k nepřiměřenému posilování, úto-
ky finančních spekulantů a nejistota pro přímé za-
hraniční investory. To vše přinese další problémy 
českému průmyslu, který by proto výrazně přivítal 
termín brzkého zavedení eura.

O přijetí společné měny by se mělo pochybovat 
ve chvíli, kdy by eurozóna nebyla schopna reagovat 
nebo se rozpadala, případně kdyby začal ochabo-
vat význam eura. Nic takového se však neděje. Na-
opak se ukázalo, že Unie je schopna koordinované 
a poměrně rychlé reakce. Za normální situace by se 
neomezené státní garance za vklady nebo přehod-
nocení pravidel Paktu stability a růstu jevily jako 
chybný krok. Současná krize je však zcela mimo-
řádně závažnou situací, která vyžaduje i zvláštní 
řešení.“

Naopak prezident ČR Václav Klaus ve svém roz-
hovoru pro server Aktuálně.cz (Klaus exkluzivně: 
Reakce na krizi byla populistická, 25. října 2008) 

uvedl, že hlavní příčinou toho, že krize se českým 
bankám vyhnula, „je existence české koruny, která 
do jisté míry imunizuje náš bankovní a finanční 
systém od zbytku světa“. Podobně viceguvernér 
České národní banky Mojmír Hampl ve svém člán-
ku Vzkaz euromilcům: Probuďte se!, který vyšel 
v Lidových novinách 29. října 2008, píše, že „sa-
mostatná domácí měna se v čase krize ukázala 
jako dodatečný „airbag“ bránící okamžitému přelé-
vání finančních potíží k nám“.

V následujícím textu se budeme snažit zjistit, 
zda se více pravdy nachází na straně zastánců 
rychlejšího zavedení eura v ČR, anebo pozdějšího 
vstupu České republiky do eurozóny. Pokusíme se 
ověřit validitu argumentů, které před brzkým zave-
dením eura v ČR varují a doporučují tento krok po-
kud možno odkládat.

1. Falešné tóny euroskepticismu

V kontextu varovných argumentů vyslovovaných 
odpůrci rychlého zavedení eura v České republice 
je žádoucí připomenout, že řada obav a pesimistic-
kých scénářů ohledně ekonomického vývoje zemí 
střední a východní Evropy včetně České republiky 
se objevovala také v souvislosti s jejich vstupem do 
Evropské unie. Tyto pesimistické prognózy, vy-
kreslující negativní ekonomické důsledky integra-
ce do EU, přitom nakonec nedošly svého naplnění. 
Tuto skutečnost můžeme ilustrovat na příkladu ČR.

Jedním z hlavních argumentů v neprospěch za-
členění ČR do EU bylo tvrzení, že přijetí acquis 
communautaire Českou republikou oslabí konku-
renceschopnost české ekonomiky. Toto tvrzení se 
objevovalo v mnoha variacích. Jako příklad takové 
argumentace můžeme uvést citace ze studie s ná-
zvem Víme, o čem budeme hlasovat?, kterou v květ-
nu 2003, měsíc před referendem o vstupu České 
republiky do Evropské unie, vydalo Centrum pro 
ekonomiku a politiku v Praze, které pořádá před-
nášky a vydává publikace především českých eu-
roskeptických ekonomů a politologů:

„V oblasti spotřebních daní Evropská unie stano-
vuje zejména minimální sazby u daní z benzínu í
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Box č. 1 » Příklady argumentace ve prospěch rychlého zavedení eura v České republice

Desetkrát ano pro přijetí eura

Martin Jahn, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Sdružení automobilového průmyslu, 

Hospodářské noviny, 27. června 2008

Koruna opět překonává maxima vůči euru a dostává se na hodnoty, které neočekávaly ani ty nejodvážněj-

ší předpovědi. Silná měna přitom naší ekonomice přináší řadu problémů. Existuje tak nejméně deset dů-

vodů, proč by bylo výhodné přijmout euro. A to už v roce 2012 či nejpozději 2013.

1.  Euro usnadní život. Stejně jako je příjemné zrušení hraničních kontrol, uvítají lidé, že jim odpadne nut-

nost měnit peníze a dávat poplatky směnárnám. Odpadne i nepříjemné přepočítávání cen.

2.  Zneužití eura ke zdražení je možné předejít. Po dostatečně dlouhou dobu před i po zavedení jednot-

né měny budou muset všichni obchodníci uvádět ceny v korunách i eurech. Pokud se někdo pokusí 

o neodůvodněné zdražení, konkurence (a možná i státní dohled) jej vyřadí ze hry.

3.  Naše hospodářství patří k nejotevřenějším v Unii. Export je motorem růstu a tržby z něj dosahují 

zhruba 80 procent HDP. Tuzemské firmy přitom vyvážejí hlavně do zemí Unie a dostávají zaplaceno 

v eurech. Česká ekonomika je navíc poměrně malá a s vlastní měnou bude v postupující globalizaci 

stále více zranitelná. Posilující koruna by také zvýhodňovala dovoz nad výrobou. To by vedlo ke zhor-

šování obchodní bilance a zpomalení hospodářského růstu.

4.  Euro odstraní kurzové ztráty a přinese firmám další úspory. Prudké posilování koruny exportérům 

ubližuje, protože jim výrazně snižuje příjmy. Objevují se i první vlaštovky v podobě firem, které kurzo-

vý tlak neustály a začínají propouštět. Za všelék proti posilování měny se občas považuje zajištění se 

u finančních ústavů. Tato pojistka však také představuje náklady. Zajistit se je navíc možné jen na ně-

které operace, a to na kurz určený bankou, který je na několik let dopředu nepředvídatelný.

5.  Firmy i ekonomika jsou připraveny. Tuzemské společnosti se podle průzkumů přijetí eura nebojí. Také 

ekonomika je na členství v eurozóně plně připravena, což dokazuje konkurenceschopnost českých fi-

rem na evropském trhu.

6.  Firmy dokáží ztlumit inflaci, ale kurz neovlivní. Objektivním důsledkem přijetí eura bude tlak na růst 

cenové hladiny. Zdaleka však neporoste takovým tempem, jako posiluje česká koruna. Zatímco zpev-

nění měny nebo výkyvy kurzu nemohou firmy nijak ovlivnit, inflaci budou moci tlumit omezováním 

nákladů. Ty se jim sníží už samotnou neexistencí kurzového rizika a úsporami souvisejícími s jednot-

nou měnou.

7.  Odsouvání přijetí eura je špatným signálem pro investory. Vláda odmítá stanovit termín přijetí eura 

s argumentem, že by jeho případné posouvání nebylo dobrým znamením pro investory. Toto prohlá-

šení však v uších investorů nezní o nic lépe a vytváří u nich ještě větší nejistotu. Dnes tlumí nepřízni-

vé efekty posilování koruny například vývozy na Slovensko. Až naši sousedé v lednu 2009 vstoupí do 

eurozóny, pozice českých exportérů se zhorší. Posilování koruny spolu s nejistotou ohledně přijetí 

eura také povede k menším reinvesticím zahraničních firem, které dnes tvoří výraznou část domácí 

průmyslové produkce.

8.  Jsme ve vhodné fázi ekonomického cyklu. Nezbytné reformy je lepší udělat při současném růstu. Ten 

již začíná viditelně narážet na své hranice, a pokud by se výrazně zpomalil, byla by ochota přijmout 

euro ještě menší.

í
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9.  Euro je úspěšnou globální měnou. Jeho role ve světové ekonomice roste. Nejlépe to zřejmě dokládá 

výrok bývalého šéfa americké centrální banky FED Alana Greenspana, že by euro mohlo nahradit do-

lar v pozici hlavní rezervní měny světa. Zatímco jednotným jazykem konkurovat USA nemůžeme, spo-

lečnou měnou ano. Část evropských politiků na ni sice svádí ekonomické potíže svých zemí, skuteč-

né příčiny je však třeba hledat jinde — v málo pružných trzích práce, nadměrné regulaci či nevhod-

ném zdanění.

10.  K přijetí eura jsme se zavázali. Jako by se v debatách zapomínalo, že Česko musí společnou měnu při-

jmout. Jednoznačně jsme se k tomu zavázali v přístupových smlouvách. A tento závazek nelze nijak 

obejít. Podle mého názoru je to lepší udělat dříve než později.

Pramen: Jahn, M.: Desetkrát ano pro přijetí eura, Hospodářské noviny, 27. června 2008

Box č. 2 » Příklady argumentace ve prospěch oddalování zavedení eura v České republice

Desetkrát ano pro odklad eura
Robert Holman, člen bankovní rady České národní banky, Hospodářské noviny, 8. července 2008

Můj příspěvek je reakcí na článek Martina Jahna „Desetkrát ano pro přijetí eura“. Jahn se na euro dívá spí-

še jako obchodník než jako ekonom. V podstatě říká, že posilující koruna poškozuje české exportéry a tím 

„samozřejmě“ i českou ekonomiku. Tak samozřejmé to ale není.

Za prvé: exportéři představují pouze jednu zájmovou skupinu. Posilující koruna je vystavuje tvrdší zahra-

niční konkurenci a někteří neobstojí. Z toho ale nelze vyvozovat, že to poškodí českou ekonomiku. 

Čeští spotřebitelé mohou nakupovat levnější zboží. Takové jsou zákony trhu — ty nepracují ve pro-

spěch dílčích zájmových skupin, ale ve prospěch spotřebitelů.

Za druhé: i kdyby se náš export snížil, nemusí to být ekonomicky nepříznivé. Dlouhodobá rovnováha eko-

nomiky je slučitelná s vyrovnanou obchodní bilancí, přebytky nebo schodky obchodní bilance jsou 

přechodné epizody. Export, import, investice — to vše má nakonec jediný cíl: spotřebu.

Za třetí: přínosy z přijetí společné měny nelze měřit úsporou nákladů na směnu měn a na zajišťování pro-

ti kurzovým rizikům. I zde platí: co je pro jednoho nákladem, je pro druhého příjmem. Přijetím eura 

se sníží příjmy směnáren a bank. Nelze popřít efekty ze společné měny, ty se však měří takzvaným 

efektem obchodu: měnová unie by měla vést ke zvětšení obchodu a ten ke zvýšení hospodářského 

růstu. Empirické studie na toto téma však zatím neposkytují přesnější odhady tohoto efektu.

Faktem ale je, že intenzita našeho obchodu s eurozónou je už dnes vysoká: náš zahraniční obchod se 

zeměmi EU vyjádřený jako podíl na domácím HDP činil v roce 2005 105 procent (!). U srovnatelných 

zemí, které mají euro, je to mnohem méně: Rakousko 61, Irsko 58, Portugalsko 42 a Řecko jen 17,5 

procenta. Geografická blízkost obchodních partnerů prostě má větší vliv na obchod než měnová 

unie.

Za čtvrté: kdybychom dnes měli euro, byla by u nás vyšší inflace. Jsme konvergující ekonomikou, naše ce-

nová hladina je stále pod 60 % cenové hladiny vyspělých zemí EU. Dokud máme vlastní měnu, dohá-

níme zahraniční cenovou hladinu přes posilování koruny. Když budeme mít euro, jedinou cestou to-

hoto dohánění bude vyšší růst našich cen. Exportéři by to možná upřednostnili, spotřebitelé sotva.
í
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a topných olejů, alkoholu, piva, vína a cigaret… 
V oblasti sazeb DPH Evropská unie nařizuje, že zá-
kladní sazba nesmí být menší než 15 procent a zá-
roveň stanovuje, které zboží a služby nemohou být 
zatíženy sníženou sazbou. V České republice exis-
tuje několik položek, které jsou ve snížené sazbě 
a které by se vstupem do EU musely být přesunuty 
do základní vyšší sazby. Jedná se např. o telekomu-
nikační služby, dodávky tepla, stavební práce, vý-
robu a prodej softwaru a pohostinství…

Vstupem do EU by zanikla veškerá omezení vý-
měny zboží mezi ČR a rozšířenou EU. Výjimku 
představují přechodná období, během kterých by 
čeští občané potřebovali pro získání práce ve sta-
rých zemích EU povolení úřadů, jako je tomu do-
sud. Tato asymetrie by mohla vést k zániku řady fi-
rem a nárůstu nezaměstnanosti spolu s poklesem 
příjmů národního rozpočtu…

Pokud by Česká republika vstoupila do EU, mu-

sela by v rámci společné obchodní politiky ukončit 
bilaterální a multilaterální vztahy k ostatním ze-
mím světa (celkem okolo 350 smluv a dohod), kte-
ré by nahradilo smluvní uspořádání EU a veškeré 
tyto vztahy by i za ČR plně řídila Komise v Bruse-
lu… K podstatnému zhoršení obchodních vztahů 
by došlo na straně českého vývozu např. do USA. 
Vstupem do EU by Česká republika nejen přišla 
o preferenční zacházení ze strany USA, ale více 
méně by vstoupila do obchodní války mezi USA 
a EU (ocel, textil apod.). Podobně by tomu bylo i ve 
vztahu k Japonsku, Koreji a dalším mimoevrop-
ským zemím…

Jedním z klíčových argumentů pro vstup do EU 
je teze, že členství v EU pozitivně ovlivní hospodář-
ský vývoj České republiky. Otázkou je, zda by vstup 
do EU napomohl přibližování ekonomické úrovně 
v ČR průměru EU. Zkušenost mnoha zemí, které 
k EU přistoupily dříve, tento optimismus nepotvr-

Za páté: náš export těží z toho, že je koruna vůči euru podhodnocená. Tento kurzový polštář, který chrá-

nil české exportéry před zahraniční konkurencí, se postupně vypouští. Po přijetí eura se pouze změní 

způsob vypouštění tohoto polštáře: místo posílení nastoupí vyšší inflace.

Za šesté: v případě brzkého přijetí eura se budou ceny zvyšovat nikoli kvůli „zneužívání eura ke zdražová-

ní“, ale kvůli růstu mzdových a jiných nákladů. Zdražování ropy by mnohem více zvyšovalo ceny ben-

zinu a energií, kdyby koruna neposilovala vůči dolaru.

Za sedmé: česká ekonomika na euro není připravena. Připravenost na společnou měnu se neposuzuje 

podle konkurenceschopnosti, ale podle toho, zda ztráta národní měny bude efektivně nahrazena ji-

nými přizpůsobovacími mechanismy. Těmi jsou pružné trhy práce, vysoká mezinárodní mobilita čes-

ké pracovní síly a sladěnost českého hospodářského cyklu s hospodářským cyklem dalších zemí. Za-

tím nejsou tyto podmínky splněny.

Za osmé: změny kurzu představují mechanismus, kterým se ekonomika vyrovnává s vnějšími šoky. Klesá-li 

poptávka po českém zboží nebo důvěra investorů v českou ekonomiku, dochází k oslabení koruny 

a naopak. Zmizí-li tento mechanismus, bude se ekonomika s vnějšími šoky muset vyrovnávat pro-

střednictvím deflace a inflace, což zpomaluje její růst.

Za deváté: zejména pro malou otevřenou ekonomiku je riskantní podřídit se jednotné měnové politice eu-

rozóny, která vytváří pro všechny členské země jednotnou úrokovou míru, ačkoli se země mohou na-

cházet v odlišných fázích hospodářského cyklu.

Za desáté: zavázali jsme se k přijetí eura, ale z toho neplyne, že je lépe udělat to dříve než později. Rozho-

dující je schopnost dlouhodobě plnit maastrichtská kritéria, ale také (a především) podmínky reálné 

ekonomické sladěnosti. Švédsko se rovněž zavázalo přijmout euro, a přesto tak nečiní.

Pramen: Holman, R.: Desetkrát ano pro odklad eura, Hospodářské noviny, 8. července 2008
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zuje… Irsko od vstupu do EU v r. 1973 dlouho zůstá-
valo na 65 % průměru patnáctičlenné EU. Výrazný 
růst zaznamenává až více než deset let po vstupu 
po zavedení daňové reformy a výrazném přílivu ze-
jména amerického kapitálu. V r. 1997 Irsko dokon-
ce překonalo průměr EU. Řecko při vstupu v r. 1981 
dosahovalo v HDP na hlavu 53 % průměru EU. Pak 
řecká ekonomická úroveň klesala až na 43 % EU 
v r. 1988. Od té doby se Řecko pomalu dostává na 
úroveň 53 %, kterou mělo při vstupu. Tato úroveň je 
ale stále hluboce pod 60 % EU, kde bylo Řecko 
v r. 1970. Španělsko a Portugalsko, které vstoupily 
do EU v r. 1986, zaznamenaly po vstupu mírný 
a trvalý proces konvergence. Tempo jejich přibližo-
vání ale daleko zaostává za tempem, kterým srov-
návala ekonomickou úroveň s EU Česká republika 
během posledních 13 let… Pozitivní vliv členství 
v EU na českou ekonomiku je tak spíše zbožným 
přáním.“

Z výše uvedených citací argumentů proti člen-
ství ČR v EU lze odvodit, že vstup České republiky 
do Unie měl mít negativní vliv na makroekonomic-
ké ukazatele, jako je míra inflace, tempo ekono-
mického růstu, velikost HDP na obyvatele, míra 
nezaměstnanosti, bilance zahraničního obchodu 
či saldo veřejných rozpočtů.

Abychom ověřili platnost argumentů odpůrců 
členství ČR v EU, budeme pomocí těchto i dalších 
makroekonomických ukazatelů sledovat vývoj 
konkurenceschopnosti české ekonomiky ve třech 
obdobích — ve fázi málo intenzivních příprav na 
členství v EU (do roku 1999), v době velice inten-
zivních příprav na vstup do Unie (od roku 2000 do 
dubna 2004) a v období po vstupu ČR do EU (od 
května 2004). Sledované období bude končit ro-
kem 2007, protože údaje za rok 2008 již ovlivňuje 
světová finanční krize, která však nemá se začleně-
ním České republiky do EU souvislost.

Tabulka č. 1 » Reálný HDP, průmyslová produkce, stavební výroba, tržby v maloobchodě a průměrná 

reálná mzda v ČR (stálé ceny, meziroční změny v %)

Reálný HDP Průmyslová
produkce

Stavební
výroba

Tržby
v maloobchodě

Průměrná
reálná mzda

1993 0,1 -5,3 -7,5 : :

1994 2,2 2,0 7,5 : 7,8

1995 5,9 8,8 8,5 : 8,7

1996 4,0 2,0 5,3 : 8,7

1997 -0,7 4,4 -3,9 -0,8 1,3

1998 -0,8 1,6 -7,0 -6,8 -1,4

1999 1,3 -3,1 -6,5 2,9 6,2

2000 3,6 1,5 5,3 4,3 2,4

2001 2,5 6,7 9,6 4,5 3,8

2002 1,9 1,9 2,5 3,0 5,4

2003 3,6 5,5 8,9 4,9 6,5

2004 4,5 9,6 9,7 2,5 3,7

2005 6,3 6,7 4,2 4,0 3,3

2006 6,8 11,2 6,6 6,5 3,9

2007 6,0 9,0 6,7 7,5 4,4

Pramen: Český statistický úřad; European Economy, The EU economy: 2004 review, No 6, 2004, European Commission í
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Mezi posuzované makroekonomické ukazatele 
bude patřit vývoj reálného HDP, HDP na obyvatele, 
průmyslové a stavební výroby, maloobchodních tr-
žeb, míry nezaměstnanosti, salda veřejných roz-
počtů, úrovně veřejného dluhu, bilance zahranič-
ního obchodu, míry inflace a reálných mezd.

Z údajů uvedených v tabulkách 1 a 2 vyplývá, 
že v období velmi intenzivní přípravy České re-
publiky na vstup do Evropské unie i v období po 
začlenění ČR do EU se většina námi sledovaných 
makroekonomických ukazatelů, na jejichž základě 
posuzujeme konkurenceschopnost české ekono-
miky, vyvíjela příznivěji než v období málo inten-
zivních příprav ČR na vstup do Unie. Pouze bilan-
ce veřejných rozpočtů a úroveň veřejného dluhu se 
v období intenzivní přípravy ČR na členství v EU 
zhoršila, po vstupu ČR do Unie však došlo k pokle-

su úrovně veřejného dluhu i k výraznému snížení 
deficitu veřejných rozpočtů České republiky pod 
hranici 3 % HDP. V době intenzivních příprav ČR 
na začlenění do EU se rovněž výrazněji nesnižova-
la míra nezaměstnanosti, její úroveň se však ales-
poň stabilizovala a nepokračovala v růstu z před-
cházejícího období málo intenzivních příprav ČR 
na vstup do Unie. K významnějšímu poklesu míry 
nezaměstnanosti pak začalo docházet až s určitým 
zpožděním po začlenění ČR do EU, konkrétně od 
roku 2006.

Ostatní ukazatele, na jejichž základě posuzuje-
me konkurenceschopnost české ekonomiky, se 
v době intenzivních příprav ČR na členství v EU 
vyvíjely příznivě. Tento trend se nezměnil ani v ná-
mi sledovaném období po vstupu České republiky 
do Evropské unie. Po začlenění ČR do EU tak vyka-

Tabulka č. 2 » Míra inflace a míra nezaměstnanosti v ČR (roční průměry v %); saldo zahraničního 

obchodu, saldo veřejných rozpočtů a veřejný dluh ČR (v % HDP)

Míra inflace
(národní definice)

Registrovaná míra
nezaměstnanosti
(národní definice)

Saldo
zahraničního

obchodu

Saldo
veřejných
rozpočtů

Veřejný
dluh

1993 20,8 3,0 : -22,0 :

1994 10,0 3,3 : -3,2 :

1995 9,1 3,0 -6,7 -13,4 :

1996 8,8 3,1 -9,2 -3,3 12,5

1997 8,5 4,3 -8,6 -3,8 13,1

1998 10,7 6,0 -4,2 -5,0 15,0

1999 2,1 8,5 -3,2 -3,7 16,4

2000 3,9 9,0 -5,5 -3,7 18,5

2001 4,7 8,5 -5,0 -5,7 25,1

2002 1,8 9,2 -2,9 -6,8 28,5

2003 0,1 9,9 -2,7 -6,6 30,1

2004 2,8 9,2 -0,5 -3,0 30,4

2005 1,9 9,0 2,0 -3,6 29,8

2006 2,5 8,1 2,0 -2,7 29,6

2007 2,8 6,6 3,4 -1,0 28,9

Míra registrované nezaměstnanosti podle národní definice do roku 2003 podle staré metodiky.
Pramen: Český statistický úřad; Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky; Česká národní banka; Eurostat; European 
Economy, The EU economy: 2004 review, No 6, 2004, European Commission
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Tabulka č. 3 » HDP na obyvatele v PPS v České republice a dalších vybraných zemích EU 

(v %, EU-15 = 100 %)

Česká republika Irsko Španělsko Portugalsko Řecko

1990 67,7 75,3 76,1 62,9 65,9

1991 61,0 77,3 79,0 66,4 68,3

1992 60,2 78,8 79,0 66,7 67,8

1993 60,6 81,3 78,6 65,8 66,9

1994 60,5 83,8 78,4 64,7 66,3

1995 62,8 89,3 78,8 65,8 65,0

1996 64,5 93,2 79,3 66,0 64,6

1997 62,7 101,8 79,5 67,0 65,3

1998 60,4 106,1 80,7 68,3 65,0

1999 59,6 110,8 83,3 70,0 65,1

2000 58,9 114,9 83,2 70,2 65,8

2001 60,2 117,9 84,1 70,2 67,2

2002 61,8 123,2 86,1 70,1 70,7

2003 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. 4 » HDP na obyvatele v PPS v České republice a dalších vybraných zemích EU 

(v %, EU-27 = 100 %)

Česká republika Irsko Španělsko Portugalsko Řecko

1997 73,1 115,1 93,5 76,3 84,8

1998 70,6 121,6 95,6 76,8 83,5

1999 69,7 126,6 96,6 78,5 83,0

2000 68,6 131,0 97,6 78,2 84,3

2001 70,4 132,9 98,4 77,5 86,7

2002 70,6 138,3 100,8 77,2 91,0

2003 73,6 140,9 101,3 76,9 92,3

2004 75,3 141,9 101,2 74,8 93,9

2005 76,4 143,5 102,9 75,4 96,1

2006 78,1 145,2 105,0 74,5 97,1

2007 81,5 146,3 106,9 74,8 97,8

PPS — Purchasing Power Standards (jednotky parity kupní síly)
Pramen: Eurostat í
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zovala solidní růst průmyslová a stavební výroba 
i tržby v maloobchodě, zvyšovaly se reálné mzdy, 
inflace zůstala pod kontrolou. Bilance zahraniční-
ho obchodu ČR dosáhla historicky nejlepších vý-
sledků, na historicky nejvyšší úrovně se po vstupu 
do EU dostalo rovněž tempo růstu reálného HDP 
České republiky.

Od doby, kdy Česká republika zahájila intenziv-
ní přípravy na vstup do Unie, až do současnosti, 
kdy je členským státem EU, se ekonomická úroveň 
ČR měřená jako HDP na obyvatele v paritě kupní 
síly neustále přibližuje k průměru Evropské unie. 
Na vývoj toho indikátoru se podíváme podrobněji.

Podle výše uvedené argumentace odpůrců člen-
ství ČR v EU nebylo možné počítat s tím, že by 
členství ČR v EU napomohlo konvergenci ekono-
mické úrovně ČR k průměru EU, protože ze vstu-
pujících chudších zemí pouze Irsko v době svého 
členství vykázalo výrazný růst své ekonomické 
úrovně až nad průměr EU-15. Řecko však podle té-
to argumentace čelilo poklesu ekonomické úrovně 
pod hodnotu z roku 1970 a Španělsko a Portugalsko 
zaznamenalo jen mírné tempo konvergence k prů-
měru EU-15, které bylo pomalejší než tempo kon-
vergence ČR k průměru EU-15 v letech 1990–2003.

S údaji uváděnými odpůrci členství ČR v EU 
však nelze zcela souhlasit. Jak ukazují data v ta-
bulkách 3 a 4, ekonomická úroveň měřená jako 
HDP na obyvatele v PPS v případě Irska skutečně 
vzrostla až nad průměr EU-15, respektive EU-27, 
avšak i v případě Španělska a Řecka vykazoval 
HDP na obyvatele v PPS ve sledovaném období cel-
kově slušnou růstovou dynamiku. Ekonomická 
úroveň Portugalska ve sledovaném období v po-
rovnání s průměrem EU-15, respektive EU-27 cel-
kově spíše stagnovala, v závěru sledovaného obdo-
bí pak došlo k jejímu poklesu.

Odpůrci vstupu ČR do EU ve své výše uvedené 
argumentaci uvádějí, že ekonomická úroveň Řec-
ka se po vstupu do EU stále nachází hluboko pod 
60 % průměru EU-15, kde byla v roce 1970. My mu-
síme na základě údajů v tabulce 3 oponovat, že 
Řecko dosáhlo v roce 2003 ekonomické úrovně vý-
razně vyšší, a sice 73,2 % průměru EU-15.

Rovněž nelze souhlasit s tvrzením odpůrců 
členství ČR v EU, že Španělsko po vstupu do Ev-
ropské unie vykazovalo nižší dynamiku konver-
gence své ekonomické úrovně k průměru zemí 
EU-15 než Česká republika v letech 1990–2003. 
Z tabulky 3 je zřejmé, že v letech 1990–2003 se 
Španělsko přiblížilo k průměrné ekonomické úrov-
ni EU-15 o 11,3 procentního bodu, zatímco Česká 
republika se od průměru EU-15 vzdálila o 4,2 pro-
centního bodu.

Z údajů uvedených v tabulkách 3 a 4 lze rovněž 
vysledovat, že v období málo intenzivních příprav 
ČR na členství v EU (v letech 1990–1999) se ekono-
mická úroveň České republiky propadla ze 67,7 % 
na 59,6 % průměru EU-15. V období velmi inten-
zivní 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 i EU-27. 
K přibližování ekonomické úrovně ČR k průměru 
Evropské unie pak docházelo a dochází i po vstu-
pu České republiky do EU. V letech 2004–2007 se 
HDP na obyvatele v PPS České republiky přiblížil 
k průměru EU-27 o 7,9 procentního bodu.

Z uvedených údajů je zřejmé, že se nenaplnily 
obavy odpůrců členství ČR v EU z negativního vli-
vu vstupu ČR do Evropské unie na velikost HDP na 
obyvatele České republiky, respektive na tempo 
konvergence ekonomické úrovně České republiky 
k průměru Evropské unie. Naopak lze konstatovat, 
že zatímco v období nevýrazných příprav ČR na 
členství v EU docházelo ke vzdalování ekonomic-
ké úrovně České republiky od průměru Evropské 
unie, v období intenzivní přípravy České republiky 
na členství v Unii a po vstupu ČR do EU se ekono-
mická úroveň ČR k průměru Evropské unie přibli-
žovala a přibližuje.

Na základě vývoje všech námi sledovaných 
makroekonomických indikátorů pak lze konstato-
vat, že období velmi intenzivní přípravy České re-
publiky na začlenění do Evropské unie (od roku 
2000 do dubna 2004) i doba po vstupu ČR do EU 
(po 1. květnu 2004) přispěly k posílení konkuren-
ceschopnosti české ekonomiky v porovnání s ob-
dobím nevýrazných příprav ČR na členství v Unii 

í

{2
/1

0}



 Scientia et Societas » 4/08 21

Odborné stati

(do roku 1999). Vstup České republiky do Evrop-
ské unie se z tohoto pohledu jeví jako významný 
přínos pro českou ekonomiku.

V této souvislosti se naskýtá důležitá otázka: 
Nejsou v současné době předkládané pesimistické 
scénáře ohledně budoucího vývoje české ekonomi-
ky po eventuálním přijetí eura obdobně liché, jako 
byly pesimistické prognózy ekonomického vývoje, 
které byly vyslovovány před vstupem ČR do EU?

2. Veřejné finance jako záminka pro 
odsouvání přijetí jednotné evropské měny?

Jak jsme již uvedli na začátku tohoto textu, jedním 
z důvodů, proč by si Česká republika prozatím ne-
měla určovat závazný termín zavedení eura, je 
podle vládní koalice ODS, KDU-ČSL a Strany zele-
ných nutnost provést potřebné reformy, které za-
jistí dlouhodobou stabilitu a udržitelnost českých 
veřejných financí a flexibilitu české ekonomiky, 
zejména trhu práce, ještě před vstupem ČR do eu-
rozóny, aby nepřevážily nevýhody zavedení eura 
v ČR nad jeho výhodami. Tato víra vládní koalice 
v sílu a dlouhodobou účinnost reforem však nemá 
pevné základy.

V kontradikci k představám vlády je především 
nutné konstatovat, že určitou sadou opatření hos-
podářské politiky realizovanou v určitý okamžik 
nelze zajistit udržitelnost a stabilitu veřejných fi-
nancí „navždy“. Pro zavedení eura je důležité aktu-
ální a střednědobé (ve tří- až čtyřletém horizontu) 
plnění fiskálního konvergenčního kritéria, tj. 
schopnost země udržet deficit veřejných rozpočtů 
pod hranicí 3 % HDP a úroveň veřejného dluhu pod 
60 % HDP. Z údajů v tabulce 5 je zřejmé, že v sou-
časnosti i ve střednědobém výhledu Česká republi-
ka tuto podmínku splňuje.

Prognózy vývoje veřejných financí v delším ob-
dobí jsou však nejisté vzhledem k neustále se mě-
nícím podmínkám uvnitř i vně ekonomiky. (Za 
současné světové finanční krize jsou značnou mí-
rou nejistoty zatíženy rovněž střednědobé výhledy 
vývoje veřejných financí.) Dlouhodobé plnění 
fiskálního kritéria tak může být zajištěno pouze 

průběžnou reakcí fiskální politiky na měnící se 
podmínky vývoje ekonomiky. Zavedení eura je 
proto možné i v případě, kdy spolehlivě nevidíme 
za čtyřletý horizont rozpočtového vývoje.

Neustále zdůrazňované obavy ohledně budou-
cího vývoje veřejných financí ČR jsou již jakýmsi 
evergreenem české fiskální politiky. Jestliže se za-
měříme na data uvedená v tabulkách 6 a 7, zjistí-
me, že v letech 2004–2007 byly skutečné úrovně 
deficitu veřejných rozpočtů i veřejného dluhu vždy 
výrazně lepší, než jak předpokládaly prognózy vý-
voje těchto ukazatelů podle různě datovaných 
Konvergenčních programů České republiky.

Ve světle tohoto systematického přestřelování 
prognóz vývoje veřejných financí v negativním 
směru, k němuž docházelo v minulosti, bychom 
se proto argumentem vládní koalice ODS, KDU-
-ČSL a Strany zelených, že přes dosavadní pozitiv-
ní vývoj veřejných rozpočtů ČR není stále zaruče-
na dlouhodobá stabilita a udržitelnost českých 
veřejných financí, neměli příliš stresovat. Nejistota 
v prognózách vývoje veřejných financí by neměla 
sloužit jako záminka k oddalování vstupu České 
republiky do eurozóny.

3. Zabudované silné předpoklady zastánců 
oddalování zavedení eura

Dalšími podstatnými argumenty zastánců pozděj-
šího termínu zavedení eura, jimiž zdůvodňují vý-
hodnost oddalování vstupu ČR do eurozóny, jsou 
možnost zachování dlouhodobého trendu zhodno-
cování kurzu české koruny k euru, který by České 
republice i nadále umožňoval konvergovat k ceno-
vé hladině eurozóny bez zvyšování inflace, a mož-
nost zachování autonomní monetární politiky Čes-
ké národní banky, která by svými nástroji mohla 
stabilizovat vývoj české ekonomiky v případě ne-
příznivého vývoje.

V uvedené argumentaci zastánců pozdního za-
vedení eura v České republice je však zabudována 
řada silných předpokladů, které se ale nakonec ne-
musí naplnit. Možnost jejich naplnění je totiž více 
otázkou víry jejich zastánců než otázkou možnos- í
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Tabulka č. 5 » Vývoj veřejných financí České republiky, skutečnost roku 2007 a prognóza na období 

2008–2011 (v % HDP)

2007
skutečnost

2008
predikce

2009
výhled

2010
výhled

2011
výhled

Saldo veřejných rozpočtů -1,0 -1,2 -1,6 -1,5 -1,2

Veřejný dluh 28,9 28,8 27,9 26,8 25,5

Pramen: Fiskální výhled České republiky, Ministerstvo financí ČR, říjen 2008

Tabulka č. 6 » Saldo veřejných rozpočtů České republiky, předpovědi a skutečnost v období 

2004–2007 (v % HDP)

2004 2005 2006 2007

Předpověď podle Konvergenčního programu ČR z května 2004 -5,3 -4,7 -3,8 -3,3

Předpověď podle Konvergenčního programu ČR z listopadu 2004 -5,2 -4,7 -3,8 -3,3

Předpověď podle Konvergenčního programu ČR z listopadu 2005 : -4,8 -3,8 -3,3

Předpověď podle Konvergenčního programu ČR z března 2007 : : : -4,0

Předpověď podle Konvergenčního programu ČR z listopadu 2007 : : : -3,4

Skutečný výsledek -3,0 -3,6 -2,7 -1,0

Pramen: Konvergenční program České republiky, Ministerstvo financí ČR, květen 2004; Konvergenční program České republi-
ky, Ministerstvo financí ČR, listopad 2004; Konvergenční program České republiky, Ministerstvo financí ČR, listopad 2005; Kon-
vergenční program České republiky, Ministerstvo financí ČR, březen 2007; Konvergenční program České republiky, Minister-
stvo financí ČR, listopad 2007; Eurostat

Tabulka č. 7 » Veřejný dluh České republiky, předpovědi a skutečnost v období 2004–2007 

(v % HDP)

2004 2005 2006 2007

Předpověď podle Konvergenčního programu ČR z května 2004 38,4 39,7 41,0 41,7

Předpověď podle Konvergenčního programu ČR z listopadu 2004 38,6 38,3 39,2 40,0

Předpověď podle Konvergenčního programu ČR z listopadu 2005 : 37,4 37,1 37,9

Předpověď podle Konvergenčního programu ČR z března 2007 : : : 30,5

Předpověď podle Konvergenčního programu ČR z listopadu 2007 : : : 30,4

Skutečný výsledek 30,4 29,8 29,6 28,9

Pramen: Konvergenční program České republiky, Ministerstvo financí ČR, květen 2004; Konvergenční program České republi-
ky, Ministerstvo financí ČR, listopad 2004; Konvergenční program České republiky, Ministerstvo financí ČR, listopad 2005; Kon-
vergenční program České republiky, Ministerstvo financí ČR, březen 2007; Konvergenční program České republiky, Minister-
stvo financí ČR, listopad 2007; Eurostat
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tí reálného vývoje české ekonomiky v prostředí 
globalizovaných trhů. Možnost nenaplnění těchto 
silných předpokladů je přitom hlavním rizikem 
spojeným s oddalováním vstupu ČR do eurozóny.

Zabudovaných silných předpokladů zastánců 
pozdního zavedení eura v ČR lze identifikovat ce-
lou řadu, my si pro účely naší analýzy vybereme 
následující:
• Apreciace kurzu české koruny k euru a s ní 

spojená konvergence cenové hladiny ČR k prů-
měru eurozóny je předvídatelný, vysoce prav-
děpodobný budoucí trend.

• Apreciace kurzu české koruny k euru bude mít 
dlouhodobý charakter.

• Apreciace kurzu české koruny k euru bude po-
kračovat bez ohledu na vývoj platební bilance 
ČR.

• Apreciace kurzu české koruny k euru bude po-
kračovat bez ohledu na vývoj světové ekonomi-
ky a nálady na měnových, finančních a kapitá-
lových trzích.

• Česká monetární politika může být v rámci 
globalizované ekonomiky autonomní a svými 
nástroji reagovat na nepříznivé výkyvy ve vývo-
ji české ekonomiky a tak ji stabilizovat.
Výše uvedené zabudované předpoklady zastán-

ců pozdního zavedení eura v České republice mají 
svou vnitřní logiku. Například jestliže má konver-
gence cenové hladiny v ČR probíhat prostřednic-
tvím apreciace kurzu české koruny k euru, musí 
mít tato apreciace dlouhodobý charakter. Aby měla 

apreciace kurzu české koruny k euru dlouhodobý 
charakter, muselo by k této apreciaci docházet bez 
ohledu na vývoj platební bilance ČR nebo bez ohle-
du na vývoj světové ekonomiky a nálady na měno-
vých, finančních a kapitálových trzích. Tato vnitř-
ní logika zabudovaných předpokladů zastánců 
oddalování vstupu ČR do eurozóny se však může 
rozpadnout, jestliže ji vystavíme testu vnějších 
podmínek fungování české ekonomiky i zkušenos-
ti jiných zemí, které již euro přijaly nebo se na jeho 
zavedení připravují.

4. Omezená autonomie české monetární 
politiky

Předpoklad, že česká monetární politika může být 
v rámci globalizované ekonomiky autonomní 
a svými nástroji reagovat na nepříznivé výkyvy ve 
vývoji české ekonomiky a tak ji stabilizovat, může 
být zpochybněn už tou skutečností, že česká eko-
nomika je malá, velmi otevřená a navíc silně prová-
zaná s ekonomikou eurozóny. Údaje v tabulce 8 
ukazují, že velikost české ekonomiky, měřená ob-
jemem hrubého domácího produktu v běžných ce-
nách v eurech, odpovídá pouze 1,0 % velikosti eko-
nomiky Evropské unie, 1,4 % velikosti ekonomiky 
eurozóny a 1,3 % velikosti ekonomiky Spojených 
států. Česká ekonomika se rovněž řadí mezi nejo-
tevřenější na světě. Podíl exportu a importu na 
HDP České republiky činil podle údajů Českého 
statistického úřadu v roce 2007 celkem 136 %.

Tabulka č. 8 » Porovnání HDP České republiky a dalších vybraných ekonomik v roce 2007 (v běžných 

cenách)

HDP
(v mld. EUR)

Podíl HDP České republiky
k HDP vybraných ekonomik

(v %)

Česká republika 127,1 –

EU-27 12 304,0 1,0

Eurozóna 8 898,2 1,4

USA 10 074,8 1,3

Pramen: Eurostat; výpočty autora í
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Rovněž provázanost české ekonomiky s ekono-
mikou eurozóny je vysoká. Země eurozóny — včet-
ně Slovenska jako nového člena — a země s měna-
mi fixovanými na euro se v roce 2007 podle údajů 
Českého statistického úřadu na obratu českého za-
hraničního obchodu podílely 63 %, na českém vý-
vozu dokonce 68 %. Z dat České národní banky 
zase vyplývá, že ke konci roku 2007 tvořily 80 % 
z celkového stavu přímých zahraničních investic 
v České republice přímé zahraniční investice ze 
zemí eurozóny.

Kvůli malé velikosti a značné otevřenosti české 
ekonomiky a její výrazné provázanosti s ekonomi-
kou eurozóny proto Českou republiku výrazně 
ovlivňují ekonomické události v zahraniční, přede-
vším v eurozóně, a na tyto zahraniční podněty pak 
musí reagovat i česká hospodářská politika včetně 
monetární. To však do značné míry omezuje auto-
nomii české monetární politiky.

Možnosti autonomního rozhodování České ná-
rodní banky dále oslabuje skutečnost, že se kurz 
české koruny utváří primárně na zahraničních tr-
zích a česká monetární politika pak musí reagovat 

na pohyby kurzu české měny vyvolané v zahrani-
čí. Příkladem může být například snížení úroko-
vých sazeb Českou národní bankou počátkem srp-
na 2008 kvůli předchozímu rychlému zhodnoco-
vání kurzu české koruny.

Autonomie monetární politiky malé otevřené 
ekonomiky, jako je česká, se tak v éře globalizace 
ukazuje být do značné míry iluzí. V malé otevřené 
ekonomice s uvolněnými pohyby kapitálu přestá-
vá být totiž existence vlastní měny a s ní spojené 

„autonomní“ měnové politiky nástrojem stabiliza-
ce ekonomického vývoje, ale naopak vlastní měna 
se může stát prostředkem, jak prostřednictvím 
prudkých kurzových pohybů destabilizovat eko-
nomiku zvenčí. V takovém případě však Česká re-
publika nepotřebuje vlastní měnu a není tedy žá-
doucí oddalování vstupu ČR do eurozóny.

5. Riziko turbulencí v globalizované 
ekonomice a jejich negativního vlivu na kurz 
české koruny

Další zabudovaný předpoklad zastánců vzdáleněj-
ší perspektivy zavedení eura v ČR, podle něhož by 
apreciace kurzu české koruny k euru mohla pokra-
čovat bez ohledu na vývoj světové ekonomiky a ná-
lady na měnových, finančních a kapitálových tr-
zích, je samozřejmě nerealistický. Kurz české 
koruny bude vývojem světové ekonomiky a senti-
mentem investorů na měnových, finančních a ka-
pitálových trzích vždy ovlivňován.

Vzhledem ke skutečnosti, že likvidita měno-
vých, finančních a kapitálových trhů (stovky mi-

liard až biliony USD) je řádově vyšší než devizo-
vé rezervy ČNB (desítky miliard USD), má Česká 
národní banka pouze omezený prostor, jak 
krátkodobě ovlivnit pohyb kurzu české koruny. 
V dlouhém období pak tento prostor nemá téměř 
žádný.

Výraznou volatilitu předvedl kurz české koruny 
k euru například v průběhu roku 2008. Od 2. květ-
na 2008 do 21. července 2008, kdy dosáhl své his-
toricky nejsilnější úrovně, se zhodnotil o 9 %, po-

V malé otevřené ekonomice s uvolněnými pohyby kapitálu přestává bý exis-
tence vlastní měny a s ní spojené „autonomní“ měnové politiky nástrojem 
stabilizace ekonomického vývoje, ale naopak vlastní měna se může stát pro-
středkem, jak prostřednictvím prudkých kurzových pohybů destabilizovat 
ekonomiku zvenčí. V takovém případě však Česká republika nepotřebuje 
vlastní měnu a není tedy žádoucí oddalování vstupu ČR do eurozóny.
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sléze se od 21. července 2008 do 8. září 2008 
znehodnotil o 8,5 %, dále se od 8. do 18. září 2008 
zhodnotil o 4 % a následně se od 18. září 2008 do 
23. října 2008 znehodnotil o 8 %. Tak výrazné změ-
ny kurzu v tak krátkém období nemají nic společ-
ného s ekonomickou výkonností ani nastavením 
monetární politiky, ale jsou výsledkem kurzových 
spekulací.

Podobně volatilní kurzy vykazovaly v průběhu 
roku 2008 i další otevřené ekonomiky s vlastní mě-
nou ve střední Evropě — Maďarsko a Polsko. Nao-
pak kurz slovenské měny k euru se od revalvace 
centrální parity slovenské koruny k euru, provede-
né na konci května 2008, stabilizoval a vyvíjel se 
odděleně od rozkolísaných kurzů měn České re-
publiky, Polska a Maďarska. Na vývoj kurzu slo-
venské koruny k euru a jeho stabilizaci měla pozi-
tivní vliv blízká perspektiva členství Slovenska 
v eurozóně.

Uvedené skutečnosti mohou také sloužit jako 
další důkaz omezené autonomie rozhodování Čes-
ké národní banky. Když ČNB (i přes omezenou 
účinnost svých zásahů) reaguje na prudké výkyvy 
kurzu koruny, stává se spoluhráčem či protihrá-
čem subjektů spekulujících na měnový kurz, avšak 
s menším objemem likvidity, než mají tyto speku-
lující subjekty k dispozici.

Za těchto okolností spoléhat na dlouhodobou 
apreciaci kurzu české koruny k euru jako prostře-
dek konvergence české cenové hladiny k průměru 
eurozóny je velmi riskantní strategie. Nelze spolé-
hat na vývoj měnového kurzu, když je dlouhodobě 

nepredikovatelný a centrální bankou téměř neo-
vlivnitelný. V takovém případě však můžeme opět 
konstatovat, že Česká republika nepotřebuje vlast-
ní měnu a že tedy není žádoucí oddalování vstupu 
ČR do eurozóny.

6. Riziko zhoršení platební bilance 
České republiky a jeho negativního vlivu 
na kurz české koruny

Také další zabudovaný předpoklad zastánců odda-
lování vstupu ČR do eurozóny, podle kterého by 
apreciace kurzu české koruny k euru mohla pokra-
čovat bez ohledu na vývoj platební bilance ČR, je 
nerealistický. Kurz české koruny bude na vývoj 
platební bilance ČR reagovat.

Budoucí vývoj české platební bilance přitom 
není zcela bez rizik, pokud budou pokračovat do-
savadní trendy jejího vývoje (viz údaje v tabulce 
9). V letech 2005–2007 sice narůstal celkový pře-
bytek zahraničního obchodu České republiky 
(v roce 2007 činil přes 3 % HDP), ale podle údajů 
Českého statistického úřadu se prohlubuje rozdíl 
mezi vysokým přebytkem zahraničního obchodu 
ČR se státy Evropské unie (přes 400 mld. Kč v roce 
2007) a rozsáhlým deficitem zahraničního obcho-
du ČR s teritoriem mimo EU (přes 300 mld. Kč 
v roce 2007). Zpomalení růstu HDP v Evropské 
unii, které se rýsuje v roce 2008 i následujícím ob-
dobí, může zhoršit výsledky českého exportu do 
EU, a tedy následně i zhoršit celkovou bilanci za-
hraničního obchodu České republiky.

Tabulka č. 9 » Vývoj platební bilance České republiky v letech 1998–2007 (v % HDP)

19
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20
00

20
01

20
02

20
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20
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20
05

20
06

20
07

Bilance zahraničního obchodu -4,2 -3,2 -5,5 -5,0 -2,9 -2,7 -0,5 2,0 2,0 3,4

Bilance výnosů -1,8 -2,2 -2,4 -3,6 -4,7 -4,7 -5,6 -4,8 -5,6 -6,2

Bilance běžného účtu -2,0 -2,4 -4,8 -5,3 -5,5 -6,2 -5,2 -1,3 -2,6 -1,8

Bilance přímých investic 5,8 10,4 8,7 8,9 11,0 2,1 3,6 9,4 2,8 4,5

Bilance finančního účtu 4,7 5,1 6,8 7,3 14,1 6,1 6,3 5,2 2,9 2,7

Pramen: Český statistický úřad; Česká národní banka
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Setrvale v posledních deseti letech narůstal de-
ficit bilance výnosů ČR (v roce 2007 představoval 
přes 6 % HDP). Zejména kvůli tomu i přes přebytek 
zahraničního obchodu zůstává deficitní běžný 
účet platební bilance České republiky (1,8 % HDP 
v roce 2007).

Zároveň od roku 2005 klesal přebytek finanční-
ho účtu platební bilance ČR (až na 2,7 % HDP v ro-
ce 2007), a to zejména kvůli poklesu přílivu pří-
mých zahraničních investic.

Celková platební bilance České republiky skon-
čila v roce 2007 v mírném přebytku 0,4 % HDP. 
Jestliže však bude pokračovat trend prohlubování 
deficitu bilance výnosů a snižování přebytku fi-
nančního účtu a jestliže se zhorší bilance zahra-
ničního obchodu ČR, bude platební bilance České 
republiky směřovat celkově do deficitu. V takovém 
případě se však úvahy o možném dlouhodobém 
zhodnocování kurzu české koruny k euru jeví jako 
neopodstatněné. Kurz koruny by mohl naopak 
znehodnocovat.

Pokud chce Česká republika vstoupit do euro-
zóny s relativně silným konverzním kurzem české 
koruny k euru, který by přispěl ke konvergenci 
české cenové hladiny k průměru eurozóny a půso-
bil by v české ekonomice protiinflačně, měla by 
preferovat dřívější termín přijetí eura. Oddalování 
termínu zavedení eura může vést při eventuálním 
znehodnocení kurzu české koruny k euru k diver-
genci české cenové hladiny od průměru eurozóny 
nebo k nárůstu inflace.

7. Riziko dlouhodobé neudržitelnosti 
zhodnocování kurzu české koruny k euru

Zpochybnění dalšího zabudovaného předpokladu 
zastánců vzdálenější perspektivy zavedení eura 
v ČR, že apreciace kurzu české koruny k euru 
bude mít dlouhodobý charakter, je důsledkem 
zpochybnění předpokladů, které jsme rozebírali 
výše. Jestliže jsme v předcházejícím textu ukázali, 
že autonomie české monetární politiky není příliš 
velká, že Česká národní banka má jen omezený 
prostor k ovlivnění kurzu české koruny, že značný 

vliv na pohyb kurzu české koruny mají spekulace 
na zahraničních trzích, které mohou prostřednic-
tvím měnového kurzu vnést nestabilitu do domácí 
ekonomiky, a že existují rizika budoucího zhorše-
ní platební bilance České republiky, pak nelze jed-
noduše předpokládat dlouhodobý horizont apreci-
ace kurzu české koruny k euru a s tím spojenou 
konvergenci české cenové hladiny k průměru eu-
rozóny.

Apreciace měnových kurzů navíc není v no-
vých členských zemích EU žádným přirozeným 
nebo automatickým trendem, s nímž by se mohlo 
do budoucna počítat. Například kurz slovinského 
tolaru k euru se před vstupem Slovinska do me-
chanismu směnných kurzů ERM II v červnu 2004 
dlouhodobě znehodnocoval. V případě Slovinska 
tedy kurzový kanál konvergence cenové hladiny 
k průměru eurozóny nefungoval. Teprve po vstu-
pu do ERM II se kurz slovinské měny k euru stabi-
lizoval. Rychlé zavedení eura od roku 2007 se z to-
hoto hlediska jeví v případě Slovinska jako správně 
zvolená strategie.

Dalším příkladem toho, že dlouhodobá aprecia-
ce měnových kurzů nemusí být v nových člen-
ských zemích EU vždy realistickou variantou bu-
doucího vývoje, mohou být pobaltské země. Ty 
mají stanoveny pevné měnové kurzy k euru. I kdy-
by však tyto země měly kurzy plovoucí, nebylo by 
zřejmě ani u nich možné předpokládat dlouhodo-
bé zhodnocování jejich měn vůči euru a z toho vy-
plývající fungování kurzového kanálu konvergen-
ce cenové hladiny k průměru eurozóny, protože 
mají velké problémy s vývojem běžného účtu pla-
tební bilance (viz tabulka 10). Například v roce 
2007 dosahovaly deficity běžného účtu Litvy, Es-
tonska a Lotyšska hodnot 14, 17 a 23 % HDP. Proto-
že s takovými výsledky platební bilance by byly 
plovoucí měnové kurzy pro pobaltské země příliš 
rizikovou záležitostí a protože udržování jejich 
současných pevných měnových kurzů je rovněž 
spojeno s náklady, usilují tyto země o zavedení 
eura v co nejbližším termínu, jakmile splní inflační 
maastrichtské kritérium, kterému prozatím nevy-
hovují.
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Jak jsme ukázali v předcházejícím textu, rizika 
existují také pro budoucí vývoj měnového kurzu 
české koruny k euru. Proto by i v případě České re-
publiky bylo vhodné usilovat o přijetí eura v dří-
vějším, nikoli v pozdějším termínu.

8. Limity účinnosti kurzového kanálu 
konvergence cenové hladiny

Zpochybnění posledního námi analyzovaného za-
budovaného předpokladu zastánců oddalování 
vstupu ČR do eurozóny, podle kterého je apreciace 
kurzu české koruny k euru a s ní spojená konver-
gence cenové hladiny ČR k průměru eurozóny 
předvídatelný, vysoce pravděpodobný budoucí 
trend, je důsledkem zpochybnění ostatních zabu-
dovaných silných předpokladů obhájců pozdější-
ho zavedení eura v ČR, kterými jsme se zabývali 
výše. Jestliže jsme v předcházejícím textu z růz-
ných stran poukázali na skutečnost, že existují ri-

zika, která mohou v budoucnosti zamezit zhodno-
cování kurzu české koruny k euru, nelze jednoduše 
spoléhat na kurzový kanál konvergence české ce-
nové hladiny k průměru eurozóny.

Navíc na základě zkušeností jiných zemí s nižší 
cenovou hladinou, které již euro přijaly, lze vyslo-
vit předpoklad, že míra konvergence české cenové 
hladiny k průměru eurozóny může být před zave-
dením eura v České republice do určité míry limi-
tována. Podívejme se na údaje v tabulce 11, která 
zobrazuje vývoj srovnatelných cenových hladin 
ČR a nových členů eurozóny (včetně Slovenska) 
v letech 1998–2007. Z porovnávaných zemí pouze 
v případě České republiky a Slovenska, které v ro-
ce 1998 vycházely z velmi nízkých úrovní srovna-
telné cenové hladiny (přes 40 % průměru EU-27), 
byla ve sledovaném období patrná konvergence je-
jich cenových hladin blíže k průměru EU-27 (na 
více než 60 % v roce 2007). Naopak v případě Slo-
vinska a Malty se po celé sledované období cenová 

Tabulka č. 10 » Bilance běžného účtu platební bilance pobaltských zemí v letech 1998–2007 

(v % HDP)

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Estonsko -8,6 -4,3 -5,3 -5,4 -9,8 -11,3 -12,3 -10,0 -15,5 -17,3

Litva -11,6 -11,0 -6,0 -4,7 -5,1 -6,8 -7,7 -7,2 -10,8 -13,7

Lotyšsko -9,5 -8,9 -4,8 -7,6 -6,6 -8,2 -12,9 -12,5 -22,5 -22,9

Pramen: Eurostat

Tabulka č. 11 » Vývoj srovnatelných cenových hladin České republiky a nových členů eurozóny 

v letech 1998–2007 (v %, EU-27 = 100 %)

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Česká republika 47,4 46,4 48,1 50,0 57,1 54,5 55,4 58,4 61,5 62,6

Slovinsko 74,1 74,1 72,9 73,9 74,4 76,2 75,5 75,8 75,3 76,9

Kypr 87,1 87,4 88,1 88,9 89,1 90,9 91,2 89,7 90,1 87,7

Malta 69,4 70,5 73,3 74,8 74,6 72,0 73,2 73,1 73,4 73,2

Slovensko 41,9 40,5 44,4 43,4 44,8 50,7 54,9 55,8 58,3 63,0

Pramen: Eurostat
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hladina pohybovala na úrovni mírně přes 70 % prů-
měru EU-27, na Kypru pak kolem 90 %.

Zajímavé údaje nám poskytne také přibližný 
propočet srovnatelné cenové hladiny, kterou by 
mělo mít Slovensko při svém vstupu do eurozóny 
v roce 2009. Využijeme k němu známé údaje 
o kurzu slovenské koruny k euru (SKK/EUR) a ce-
nové hladině Slovenska a předpokládanou hodno-
tu inflačního diferenciálu mezi Slovenskem a euro-
zónou. V roce 2007 dosáhlo Slovensko srovnatelné 
cenové hladiny na úrovni 63 % průměru EU-27 
(podle údajů Eurostatu) při průměrném kurzu 
33,78 SKK/EUR (podle dat Národné banky Sloven-
ska). Jestliže vezmeme v úvahu konverzní kurz 
30,126 SKK/EUR, kterým budou v roce 2009 pře-
počítány slovenské koruny na eura, a odhadovaný 
inflační diferenciál mezi Slovenskem a eurozónou 
v roce 2008 na úrovni 1 procentního bodu, měla by 
cenová hladina Slovenska při vstupu do eurozóny 
dosahovat zhruba 71 % průměru EU-27. To je po-
dobná hodnota, jakou vykazovaly Malta a Slovin-
sko při zavádění eura.

Ještě zajímavější údaje nám poskytne přibližný 
propočet srovnatelné cenové hladiny, kterou by 
měla mít Česká republika v roce 2008. Využijeme 
k němu známé údaje o kurzu české koruny k euru 
(CZK/EUR) a cenové hladině ČR a předpokláda-
nou hodnotu inflačního diferenciálu mezi Českou 
republikou a eurozónou. V roce 2007 dosáhla ČR 
cenové hladiny odpovídající 62,6 % průměru EU-
27 (podle údajů Eurostatu) při průměrném kurzu 
27,76 CZK/EUR (podle dat České národní banky). 
Jestliže vezmeme v úvahu odhadovaný inflační di-
ferenciál mezi Českou republikou a eurozónou 
v roce 2008 na úrovni 3 procentních bodů a prů-
měrný měnový kurz za období leden až říjen 2008 
ve výši 24,81 CZK/EUR, kterému by mohl přibliž-
ně odpovídat i průměrný kurz CZK/EUR za celý 
rok 2008, měla by cenová hladina České republiky 
v roce 2008 dosáhnout zhruba 72 % průměru EU-27.

Srovnatelná cenová hladina v České republice 
v roce 2008 tedy dosáhne přibližně stejné úrovně 
jako ve Slovinsku, na Maltě a na Slovensku při za-
vádění eura. Dosažení této úrovně srovnatelné ce-

nové hladiny v ČR může indikovat, že apreciace 
kurzu české koruny k euru již nebude mít v bu-
doucnosti výrazný rozměr a že kurzový kanál kon-
vergence české cenové hladiny k průměru eurozó-
ny je již (téměř) vyčerpán. Z tohoto důvodu by již 
Česká republika neměla riskovat čekání na další 
výraznou apreciaci kurzu české koruny k euru, 
která se nemusí dostavit, a měla by směřovat ke 
stanovení spíše bližšího než vzdálenějšího termí-
nu zavedení eura, samozřejmě při zachování všech 
potřebných lhůt pro prokázání plnění konvergenč-
ních kritérií a zvládnutí technických záležitostí 
přechodu na jednotnou evropskou měnu.

9. Euro versus národní měny: ve světle 
světové finanční krize

Zbývá posoudit platnost posledního podstatného 
argumentu zastánců oddalování vstupu ČR do eu-
rozóny, který se objevil v souvislosti se současnou 
světovou finanční krizí. Jak již bylo uvedeno na za-
čátku tohoto textu, odpůrci rychlého zavedení eura 
v České republice vyzdvihují, že existence samo-
statné české měny do jisté míry imunizuje náš 
bankovní a finanční systém od zbytku světa a brá-
ní okamžitému přelévání finanční krize do ČR.

Je pravdou, že Česká republika je v průběhu 
roku 2008 finanční krizí zasažena méně intenziv-
ně než jiné ekonomiky světa, například USA, Velká 
Británie či eurozóna. Na druhé straně lze najít řadu 
malých otevřených ekonomik s vlastní národní 
měnou (tedy nacházejících se mimo eurozónu), 
které důsledky finanční krize pocítily velmi výraz-
ně. Nelze proto jednoduše tvrdit, že samostatná 
národní měna brání přelévání finanční krize do do-
mácí ekonomiky. Různou intenzitu přelévání fi-
nanční krize do různých ekonomik způsobují jiné 
faktory.

Naopak lze pozorovat nepříznivou skutečnost, 
že v těch malých otevřených ekonomikách s vlast-
ní národní měnou, které finanční krize zasáhla vý-
razně, se ve zvýšené míře projevují náklady jejich 
„autonomních“ monetárních politik. Zatímco vel-
ké ekonomiky jako USA, Velká Británie a eurozóna 
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v průběhu roku 2008 v reakci na finanční krizi vý-
razně uvolňovaly monetární politiku a snižovaly 
oficiální úrokové sazby, aby odvrátily nebo zmírni-
ly riziko ekonomické recese, řada malých otevře-
ných ekonomik s vlastní národní měnou, které 
byly finanční krizí výrazně zasaženy, musela mo-

netární politiku naopak přitvrdit a oficiální úroko-
vé sazby zvýšit (viz údaje v tabulce 12).

Například Dánsko je kvůli udržení stabilního 
kurzu dánské koruny k euru nuceno zachovávat 
vyšší úrokové sazby oproti eurozóně zhruba o 1 pro-
centní bod. Maďarská centrální banka v říjnu 2008 

Tabulka č. 12 » Nastavení klíčových úrokových sazeb centrálních bank ve vybraných ekonomikách 

od ledna do listopadu 2008 (v %)

Účinnost 
od USA Eurozóna Británie Švédsko Dánsko Island Maďarsko ČR

1. 1. 2008 4,25 4,00 5,50 4,00 4,00 13,75 7,50 3,50

22. 1. 2008 3,50

30. 1. 2008 3,00

7. 2. 2008 5,25

8. 2. 2008 3,75

20. 2. 2008 4,25

18. 3. 2008 2,25

25. 3. 2008 15,00

1. 4. 2008 8,00

10. 4. 2008 5,00 15,50

29. 4. 2008 8,25

30. 4. 2008 2,00

27. 5. 2008 8,50

4. 7. 2008 4,25

9. 7. 2008 4,25 4,50

8. 8. 2008 3,50

10. 9. 2008 4,75

8. 10. 2008 1,50 4,50 4,50

15. 10. 2008 3,75 4,25 12,00

22. 10. 2008 11,50

28. 10. 2008 18,00

29. 10. 2008 1,00 3,75

6. 11. 2008 3,00

7. 11. 2008 4,00 2,75

12. 11. 2008 3,25

25. 11. 2008 11,00

Pramen: Board of Governors of the Federal Reserve System; European Central Bank; Bank of England; Sveriges Riksbank; Dan-
marks Nationalbank; Central Bank of Iceland; Magyar Nemzeti Bank; Česká národní banka
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Box č. 3 » Některé země kvůli finanční krizi uvažují o zavedení eura

Dánsko prý platí daň za to, že nepřijalo euro
http://ekonomika.sme.sk, 15. října 2008

 Dánsko nyní musí zaplatit politickou a ekonomickou daň za to, že není v době globální finanční krize členem eurozóny. Dnes 
to před summitem Evropské unie v Bruselu řekl dánský premiér Anders Fogh Rasmussen.
Potvrdil záměr, že v průběhu svého volebního období, které trvá do roku 2011, zorganizuje referendum o přijetí společné ev-
ropské měny. „V období turbulencí se stává viditelnou cena za to, že jsme nepřijali euro. Už jsem mluvil o politické dani, kte-
rou je nedostatek vlivu,“ řekl Rasmussen před novináři. „Navíc můžeme hovořit i o ekonomické dani – dnes jsou úrokové saz-
by v Dánsku asi o 1 % vyšší než v eurozóně v důsledku turbulencí na finančních trzích.“
...Informovala o tom agentura Reuters.

Dánové mění postoj k euru
http://ekonomika.sme.sk, 2. listopadu 2008

Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že Dánové mění svůj postoj k přijetí eura. Příčinou pozitivnějšího přístupu ke spo-
lečné evropské měně je globální finanční krize a její důsledky na nastavení úrokových sazeb v zemi.
Průzkum, jehož výsledky byly dnes zveřejněny v dánském deníku Daily Politiken, uvádí, že 52 % Dánů podporuje vstup do eu-
rozóny. Ještě před dvěma týdny bylo pro vstup pouze 45 %.
Dánsko je členem Evropské unie, zůstává však stále mimo eurozónu. Zatímco Evropská centrální banka snížila úrokové sazby, 
dánská centrální banka je zvýšila. Jejím záměrem byla podpora dánské koruny vůči euru.
Premiér Anders Fogh Rasmussen, který podporuje přijetí eura, slíbil, že uspořádá referendum o vstupu do eurozóny ještě před 
rokem 2011.
Informovala o tom agentura AP.

Dožene finanční krize Island do náručí Evropské unie?
http://aktualne.centrum.cz, 21. října 2008

Island v Evropské unii? Donedávna ještě čirá utopie srovnatelná s vidinou vstupu Švýcarska. Finanční krize je však mocným 
hybatelem nejen na burzovních trzích a v bankovních sektorech, ale rovněž na poli politickém, jak se ostatně v jejím průběhu 
několikrát ukázalo.
Možnost přístupu Islandu k „sedmadvacítce“ je však díky krizi stále pravděpodobnější, což potvrzují i vyjádření eurokomisa-
ře pro rozšíření Olliho Rehna z poslední doby a stejně tak i mnohých islandských politiků.
Naposledy „možnost rychlého přijetí“ Islandu do EU Rehn zmínil v pondělí v rozhovoru pro agenturu AFP. „Island je evrop-
skou a demokratickou zemí, která je nedílnou součástí evropského hospodářského prostoru,“ řekl Rehn.
Podle německého deníku Der Standard to není poprvé, co se tento měsíc eurokomisař o rychlém přístupu Islandu zmínil.
V rozhovoru pro záhřebský deník Jutarnji list řekl, že se Chorvatsko stane 28. členem Unie, „pokud nás nepřekvapí Island 
a nepodá rychle žádost o členství“. V rozhovoru Rehn uvedl, že dvě islandské vládní strany se ke vstupu do EU staví pozitiv-
ně již delší dobu, „třetí o něm vede debatu“.
Do příchodu krize ale vláda v Reykjavíku o žádosti o členství nijak vážněji neuvažovala. A to hlavně z toho důvodu, že se míst-
ní rybáři obávají různých omezení, která by z Bruselu přicházela, hlavně pak samotných kvót pro lov ryb.
I ministr pro rybolov Einar Gudfinnsson, doposud zapřisáhlý odpůrce členství, v minulém týdnu poprvé uvedl, že by se o vstu-
pu mělo začít přemýšlet. „Není to žádné tajemství, že jsem byl proti členství. Při současných turbulencích ale musíme zvážit 
všechny možnosti,“ citoval Der Standard vyjádření Gudfinnssona z minulého týdne.
Jedním z hlavních důvodů, proč by chtěl Island vstoupit do EU, je přijetí eura. Kurz tamní koruny totiž dlouhodobě klesá 
a v současnosti se pohybuje v rekordně nízkých kurzech. Mnozí Islanďané, kteří si dříve pořídili půjčky či hypotéky v zahranič-
ních měnách, protože tehdejší kurz byl velmi výhodný, tak po letech splácení dluží více než na začátku.
Tyto problémy tak převážily hlavní důvod, proč Island do EU zatím nevstoupil – rybářství. Toto odvětví totiž přináší do státní 
kasy asi třicetiprocentní část příjmů a zároveň vytváří asi 5 procent hrubého domácího produktu země. Po vstupu do Evrop-
ské unie by se Island musel přizpůsobit unijním předpisům a zároveň by do svých teriroriálních vod musel pustit rybářské lodě 
z ostatních členských zemí.

Pramen: Dánsko prý platí daň za to, že nepřijalo euro, http://ekonomika.sme.sk, 15. října 2008; Dánové mění postoj k euru, 
http://ekonomika.sme.sk, 2. listopadu 2008; Dožene finanční krize Island do náručí Evropské unie? http://aktualne.centrum.cz, 
21. října 2008
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kvůli rychlému znehodnocování maďarského fo-
rintu výrazně zvýšila klíčovou úrokovou sazbu 
z 8,5 % na 11,5 %.

Islandu, který se kvůli finanční krizi ocitl na po-
kraji státního bankrotu, jeho samostatná měna 
a „autonomní“ monetární politika nijak nepomoh-
la důsledky finanční krize zmírnit, ale naopak při-
spěla k jejich prohloubení. Kurz islandské koruny 
k euru se v důsledku finanční krize prudce zne-
hodnotil z přibližně 90 ISK/EUR počátkem roku 
2008 na zhruba 200 ISK/EUR v polovině listopadu 
2008, míra inflace na Islandu od ledna do října 
2008 stoupla podle údajů Eurostatu ze 3,1 % na 
17,9 %. Aby Island zastavil nebo alespoň zmírnil 
znehodnocování kurzu své národní měny, zvýšila 
jeho centrální banka koncem října 2008 klíčovou 
úrokovou sazbu razantně z 12 % na 18 %.

Některé evropské malé otevřené ekonomiky 
s vlastní národní měnou, které byly finanční krizí 
výrazně zasaženy, pak v důsledku krize přehodno-
cují svůj dřívější rezervovaný postoj k jednotné ev-
ropské měně a je u nich patrný zvýšený zájem 

o budoucí vstup do eurozóny. Jak ilustruje box 3, 
tyto vstřícnější postoje lze zaznamenat například 
v případě Dánska a Islandu.

Z výše uvedených skutečností můžeme odvo-
dit, že v období finanční krize jsou obecně více 
ohroženy malé otevřené ekonomiky s vlastní ná-
rodní měnou než malé otevřené ekonomiky inte-
grované v měnové unii nebo ekonomiky velké, 
protože malé otevřené ekonomiky, které jsou sou-
částí měnové unie, a velké ekonomiky mají větší 
manévrovací prostor ve své hospodářské politice 
včetně monetární než malé otevřené ekonomiky, 
které jsou odkázány na svou vlastní národní měnu 

a „autonomní“ monetární politiku. Jednotná ev-
ropská měna se ukazuje být spíše pojistkou či 
ochranou proti turbulencím na měnových, finanč-
ních a kapitálových trzích, nikoli jejich katalyzáto-
rem. Ani v případě České republiky by proto fi-
nanční krize neměla sloužit jako záminka k od-
dalování vstupu do eurozóny.

10. Závěr

Má Česká republika i nadále odsouvat termín zave-
dení eura? Na základě analýz provedených v před-
cházejícím textu můžeme odpovědět, že nikoli, 
protože oddalování vstupu do eurozóny je pro Čes-
kou republiku riskantní strategie.

Apreciace měnových kurzů není v nových člen-
ských zemích Evropské unie žádný přirozený nebo 
automatický trend. Česká republika při průměr-
ném kurzu české koruny k euru za prvních deset 
měsíců roku 2008, který činil 24,81 CZK/EUR, do-
sahuje přibližně stejné srovnatelné cenové hladiny 
jako Slovinsko, Malta a Slovensko při zavádění 

eura. To může signalizovat vyčerpání kurzového 
kanálu konvergence cenové hladiny v ČR.

Možnost či míra budoucí apreciace kurzu české 
koruny k euru může být rovněž tlumena riziky bu-
doucího vývoje platební bilance ČR, které vyplýva-
jí z dosavadních trendů. V prostředí nestabilních 
globalizovaných trhů navíc nelze spoléhat na dlou-
hodobou apreciaci kurzu koruny jako prostředek 
konvergence české cenové hladiny k průměru 
eurozóny. Česká národní banka má totiž pouze 
omezený prostor, jak ovlivnit pohyb kurzu české 
koruny, a nemůže tedy garantovat jeho zhodnoco-
vání.

Některé evropské malé otevřené ekonomiky s vlastní národní měnou, které 
byly finanční krizí výrazně zasaženy, v důsledku krize přehodnocují svůj dří-
vější rezervovaný postoj k jednotné evropské měně a je u nich patrný zvýšený 
zájem o budoucí vstup do eurozóny.
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Také v podmínkách současné světové finanční 
krize se ukazuje, že jednotná evropská měna půso-
bí jako pojistka či ochrana proti turbulencím na 
měnových, finančních a kapitálových trzích, niko-
li jako jejich katalyzátor. Naopak vlastní národní 
měna v některých případech umocňuje dopady fi-
nanční krize na malé otevřené ekonomiky.

Z těchto důvodů by Česká republika již neměla 
riskovat čekání na další výraznou apreciaci kurzu 
české koruny k euru, která se nemusí dostavit, 
a měla by směřovat ke stanovení spíše bližšího než 
vzdálenějšího termínu zavedení eura. Protože 
z konvergenčních kritérií, jejichž splnění je pod-
mínkou vstupu do eurozóny, Česká republika plní 
kritéria fiskální a kritérium dlouhodobých úroko-
vých sazeb a při předpokládaném poklesu inflace 

by od roku 2009 mohla plnit i kritérium inflační, 
měla by se zaměřit na splnění i posledního — kur-
zového — kritéria a vstoupit do mechanismu směn-
ných kurzů ERM II.

Kdyby ČR do ERM II vstoupila v průběhu roku 
2009, reálně zvládnutelným, a přitom dostatečně 
blízkým termínem zavedení eura v České republi-
ce by byl rok 2012 nebo 2013. Tento termín by 
umožňoval zachovat všechny potřebné lhůty pro 
vyhodnocení a prokázání plnění konvergenčních 
kritérií a pro zvládnutí technických záležitostí pře-
chodu na jednotnou evropskou měnu.

Opačná cesta — oddalování zavedení eura v ČR 
za horizont roku 2013 — hrozí vyústit v realizaci 
výše analyzovaných rizik a promeškání vhodného 
termínu vstupu České republiky do eurozóny.
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Globalizační procesy akcelerované zejména od 70. 
let 20. století liberalizací pohybu kapitálu nastolu-
jí, kromě jiných, otázky kolem redefinice funkcí 
národních států. Podstatná část těchto úvah se do-
týká funkcí sociálních, které stát přibral ve svém 
fungování v poslední čtvrtině 19. století. Stať se za-
bývá některými aspekty sociálního státu, souvis-
lostmi těchto aspektů s produktivitou práce, jakož 
i výdaji státu na znalosti, vědu a výzkum a s tím 
související konkurenceschopností jednotlivých 
zemí.

1. Formování sociálních funkcí státu

Sociální funkce národních států nebyly součástí je-
jich fungování od prvopočátku. Literatura (Spie-
ker, 1996; Večeřa, 1996) datuje jejich formování na 
konec 19. století v souvislosti s Bismarckovými 
a von Taffenovými sociálními reformami (zavede-
ní systému sociálního pojištění úrazového, nemo-
cenského, penzijního, v nezaměstnanosti), jež v té 
době souvisely s procesy industrializace, s migrací 
zemědělského obyvatelstva do měst, s procesy ur-
banizace a s potřebou kvalifikované pracovní síly. 
Tyto převratné změny ve výrobě narušily tradiční 
struktury sociální solidarity v podobě cechů či ero-
dovaly ostatní struktury jako rodinu a církev. Nej-
vhodnější strukturou sociální solidarity se v této 
době jevil být národní stát, který přibral do sféry 
svého působení též funkce sociální. K největšímu 

rozmachu sociálních států dochází po druhé světo-
vé válce.

1.1 Sociální stát v globálních ekonomických 
procesech

S nástupem globalizačních procesů, tj. zhruba od 
70. let 20. století v souvislosti s liberalizací pohybu 
kapitálu, se začínají objevovat hlasy charakterizu-
jící situaci sociálních států jako krizi, resp. jako 
jejich slábnutí a postulující nutnost demontáže so-
ciálních funkcí národních států. V tradičně před-
kládaných pohledech jdoucích spíše v neoklasic-
kém pojetí je výše naznačená demontáž sociálních 
funkcí národních států podávána jako určitá „ob-
jektivní nutnost“, kdy sociální stát je označován za 
příliš nákladný, neefektivní v poskytování (do té 
doby veřejných) služeb a výrob a nivelizace, resp. 
snižování sociálních systémů a sociální ochrany 
práce jsou prezentovány jako konkurenční výhoda 
dané země. Z těchto úvah pak vzniká dojem, že 
klesá opodstatněnost sociálních funkcí národních 
států, resp. že národní stát není objektivně scho-
pen tyto sociální funkce v globálních ekonomic-
kých procesech vykonávat. Pochybnosti o přímo-
čarosti této kauzality však vyvolávají i pouhé 
zkušenosti s vývojem například v tradičně silně 
sociálních skandinávských zemích, které přes své 
vysoké sociální výdaje pravidelně obsazují nejvyš-
ší příčky v jednotlivých aspektech žebříčků kon-

  Sociální stát a jeho 
  konkurenceschopnost v globálním 
  světě
 } Ing. Martina Jiránková, Ph.D. » Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů 
  Vysoké školy ekonomické v Praze1

*

1  Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/08/P046 „Úloha národních států v období 
globalizace (ekonomický aspekt)“.
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kurenceschopnosti států vydávaných renomova-
nými zahraničními institucemi, např. IMD, WEF 
apod. (viz dále v textu). Jak tedy nahlížet na soci-
ální funkce národních států v globálních ekono-
mických procesech? Otázka zní: jsou sociální 
funkce státu v současné realitě globalizačních 
procesů spíše přítěží a jejich snižování vede ke 
konkurenční výhodě dané země, či zda právě 
naopak sociální konsensus, resp. zajišťování so-
ciálních funkcí státem je jedním z faktorů růstu 
produktivity, a tudíž i konkurenceschopnosti 
dané země?

1.2 Znalosti jako relativně nejvýznamnější 
výrobní vstup

Významným atributem současné technologické 
změny se stává růst významu znalostí a doved-
ností ve výrobcích, tzv. nehmotných aktiv, vá-
zaných na lidský kapitál, jako jsou progresivní 
technologie, know-how, patenty, manažerské schop-
nosti a dovednosti, obchodní značky, marketing, 
organizační inovace apod. Tato nehmotná aktiva 
podložená znalostmi nabývají v jednotlivých vý-
robcích na významu na úkor jejich materiální 
podstaty a stávají se relativně nejvýznamnějším 
výrobním vstupem. Pick (2004, on-line) v této sou-
vislosti hovoří o tzv. intelektualizovaných služ-
bách v podobě vědy, výzkumu a vzdělání, které 
se vydělují z odvětví tradičních služeb a zásadně 
mění celou strukturu ekonomiky, přičemž nároky 
na tyto intelektualizované služby budou do bu-
doucna objektivně (v souvislosti s růstem význa-
mu znalostí ve výrobě a službách) narůstat. Dle 
tohoto autora (Pick, 2004, on-line) však existují 
dvě možné cesty jejich uskutečnění: cesta neoli-
berální, kdy intelektualizované služby se stávají 
předmětem trhu, a sociálně tržní cesta, kdy tyto 
služby jsou poskytovány jako veřejné.2

V jiné stati (Pick, 2006, s. 692–695) pak tentýž au-
tor prokazuje na tempu růstu produktivity práce 
vyšší úspěšnost sociálního modelu EU (2,9 % roč-
ně) oproti neoliberálnímu modelu USA (1,6 % roč-
ně) v letech 1961–1995. Tento předstih vysvětluje 
přidáním sociální soudržnosti jako podstatného 
výrobního faktoru k tradiční motivaci tržní.3 
Zvrat (roční tempo růstu produktivity práce v le-
tech 1996–2003 v EU 1 %, v USA 1,9 %), který začal 
v polovině devadesátých let minulého století, při-
čítá, kromě užití makroekonomických nástrojů 
americkou vládou, schopnosti USA zapojovat 
znalosti do výrobního procesu. Jako k nejúčin-
nějšímu nástupnickému modelu poválečného 
sociálního modelu EU dospívá autor k modelu 
znalostně sociálnímu, praktikovanému ve skandi-
návských zemích, jenž staví na politice drahé prá-
ce (v důsledku jejího vysokého obsahu znalostí 
a kvalifikace) a restrukturalizaci výdajů veřej-
ných rozpočtů zvýšením podílu výdajů na zna-
losti na úkor sociálních výdajů (Pick, 2006, 
s. 702).

1.3 Sociální stát a sociální konsensus

Obsah sociální politiky se postupně vyvinul od 
chápání v užším pojetí, kdy zahrnoval především 
péči o přestárlé a handicapované, resp. otázky pra-
covně právní, k chápání v širším smyslu, který za-
hrnuje též zaopatření vzdělání, bydlení a zdraví 
občanů. Dnes tvoří náplň sociální politiky sociální 
zabezpečení (v případech chudoby, invalidity, ne-
moci či úrazu, dětí a mladistvých, mateřství a rodi-
čovství, stáří, smrti živitele či nezaměstnanosti) 
a dále péče o zdraví, bydlení a vzdělání (Večeřa, 
1996, s. 86–100). Hlubší a nejširší specifikaci státu 
blahobytu, jak uvádí Dostálová (in: Klvačová, E., 
Malý, J., Mráček, K., Dostálová, I., 2007, s. 88), 
užívá klasifikace COFOG (Classification of the 

2  Růst relativního významu nehmotných aktiv na úkor hmotných ve výrobku nachází svůj odraz rovněž v rámci firmy v poměru je-
jích nehmotných a hmotných aktiv. Obdobně hovoří Pick (2004, on-line) o rozvoji a možnostech využití intelektualizovaných 
služeb v rámci výroby, a to o využití jednak tržní cestou, jednak cestou solidární, mající konsekvence v participaci „vlastníků 
mozků“ na rozhodování, vlastnictví a rozdělení zisku těchto společností (obdobně Handy, 1999).

3  O sociálním konsensu jako faktoru produktivity též např. Daniels a Svetlicic (in: Salvatore, Svetlicic, Damijan (eds.), 2001).
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Functions of Government), která definuje 10 okru-
hů výdajů: 01 — Všeobecné veřejné služby, 02 — 
Obrana, 03 — Veřejný pořádek a bezpečnost, 04 — 
Ekonomické záležitosti, 05 — Ochrana životního 
prostředí, 06 — Bydlení a společenská infrastruktu-
ra, 07 — Zdraví, 08 — Rekreace, kultura a nábožen-
ství, 09 — Vzdělání a 10 — Sociální ochrana (stejná 
autorka dále uvádí i jinak specifikované formáty). 
V tomto smyslu lze chápat stát blahobytu, ať už 
jakkoli vymezený, jako součást širšího pojmu so-
ciální smír. Tento sociální konsensus čili sociální 
soudržnost se jeví být faktorem produktivity práce 
zejména proto, že zajišťuje stabilní prostředí pro 
podnikání, což je prospěšné především samotným 
ekonomickým subjektům.

O významu sociálního konsensu ve společnos-
ti, a to dokonce americké (!) v padesátých letech 
minulého století, velmi výstižně pojednává ve své 
knize Dílo národů (2002, s. 102–103) Robert Reich: 
„…Americké klíčové korporace plánovaly a realizo-
valy výrobu velkého objemu zboží. Velkovýroba 
vedla ke značným úsporám, a tak snížila jednotko-
vé náklady na výrobu… Velká část příjmů byla opět 
investována do nových továren a strojů, ale vý-
znamnou část dostali střední manažeři a dělníci ve 
výrobě. Odbory se na oplátku vyhýbaly stávkám 
a přerušením práce, které by narušovaly velkovýro-
bu. Obě strany se vyvarovaly stanovování vysokých 
cen a mezd, které by vedly k inflaci… Vláda se ne-
vměšovala do rozhodování korporací. Zřekla se ja-

Box č. 1 » Obsahová náplň jednotlivých okruhů výdajů podle klasifikace COFOG

01 Všeobecné veřejné služby: zahrnují vládní výdaje na exekutivní a legislativní orgány, finanční a fiskál-

ní záležitosti, externí záležitosti, zahraniční ekonomickou pomoc, všeobecné služby, základní výzkum 

a výdaje spojené s dluhem.

02 Obrana: zahrnuje vládní výdaje na vojenskou a civilní obranu, zahraniční vojenskou pomoc a obranný 

výzkum a vývoj.

03 Veřejný pořádek a bezpečnost: zahrnuje vládní výdaje na policejní a hasičské služby, soudy a vězení.

04 Ekonomické záležitosti: zahrnují vládní výdaje na podpůrné programy, dotace, veřejnou infrastruk-

turu v těžbě, výrobě, energetice, dopravě a komunikacích.

05 Ochrana životního prostředí: zahrnuje vládní výdaje na zvládnutí znečištění (včetně znečištění vody), 

snížení tohoto znečištění, ochranu biodiverzity a krajiny a s tím spojené výdaje na výzkum a vývoj.

06 Bydlení a společenská infrastruktura: zahrnuje vládní výdaje na rozvoj bydlení a sídel, dodávky 

vody a veřejné osvětlení.

07 Zdraví: zahrnuje vládní výdaje na zdravotnické produkty, zařízení a vybavení, služby ambulantním pa-

cientům, nemocniční služby, veřejné zdravotní služby a výzkum a vývoj v oblasti zdraví.

08 Rekreace, kultura a náboženství: zahrnuje vládní výdaje na rekreační a sportovní služby, kulturní 

služby, vysílací a vydavatelské služby, náboženské a jiné komunitní služby.

09 Vzdělání: zahrnuje vládní výdaje na různé formy předškolního, základního, středního, postsekundární-

ho (neterciárního) a terciárního vzdělání, jakož i vzdělání nedefinovaných úrovní a doplňkové služby 

a výzkum a vývoj ve vzdělávání.

10 Sociální ochrana: zahrnuje dávky v nemoci a invaliditě, stáří, pozůstalosti, rodinám a dětem, na byd-

lení, nezaměstnaným a na jiné formy sociálního vyloučení a výdaje na výzkum a vývoj v oblasti sociální 

ochrany.

Pramen: Trends in Government Expenditure by Function, 2000–2004, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
-NJ-06-011/EN/KS-NJ-06-011-EN.PDF
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kéhokoli centrálního hospodářského plánování, 
avšak dovolila klíčovým korporacím, aby plánova-
ly soukromě pomocí tiché koordinace cen a výro-
by… Vláda usilovala o vyrovnávání výkyvů hospo-
dářského cyklu a tím pomohla klíčovým korporacím 
dosáhnout velkého objemu výroby. Americká mlá-
dež byla příslušně připravovaná na pracovní mís-
ta… Vláda dále subvencovala koupě nových rodin-
ných domů a vybudovala celostátní silniční systém. 
Tím přispěla k rozvoji masové spotřeby… Rovněž 
zadávala americkým klíčovým korporacím obran-
né zakázky, a tak jim nepřímo poskytovala fondy 
na výzkum a vývoj nových komerčních technolo-
gií… Povzbuzovala také americké firmy, aby inves-
tovaly v cizině… Velký byznys, velké odbory a nej-
širší veřejnost subvencovaly velkovýrobu, aby tak 
bylo dosaženo větší efektivity, a to naopak vytváře-
lo pracovní příležitosti pro rostoucí americkou střed-
ní třídu, která si mohla dovolit kupovat stále větší 
množství vyráběných produktů…“ Reich uzavírá, 
že tento sociální konsensus spočíval na tiché „do-
hodě všech účastníků: manažerů firem a investorů, 
odborů a veřejnosti zastoupené vládou“.

Vedle rozsahu státu blahobytu přispívá k soci-
ální soudržnosti dle autorky článku nepřímo též 
rozsah poskytování veřejných statků (doprava, 
veřejný pořádek a bezpečnost, obrana a další),4 
včetně cestou veřejné služby poskytovaných inte-
lektualizovaných služeb v podobě vědy a výzku-
mu. Účinek veřejně poskytované vědy a výzkumu 
na produktivitu je tak de facto dvojí: jednak jako 
podstatný výrobní vstup v éře znalostní společnos-
ti, jednak nepřímo jako součást sociálního konsen-
su ve společnosti; totéž může být řečeno o vzdělá-
ní jako součásti sociální politiky.

2. Empirické údaje

V následující části se pokusíme doložit a ilustrovat 
některá v textu uváděná tvrzení. Jako prameny 
údajů slouží statistiky OECD či EU a ročenka kon-
kurenceschopnosti IMD. Nejprve je však třeba vy-
mezit rozsah sociálního státu, resp. identifikovat 
země s relativně „velkým“ a relativně „malým“ so-
ciálním státem.5

2.1 Rozsah státu blahobytu

Jak uvádí ve svých výzkumech Dostálová (in: Kl-
vačová, E., Malý, J., Mráček, K., Dostálová, I., 
2007, s. 88–90), existují různě definované formáty 
charakterizující rozsah sociálního státu jako klasi-
fikace COFOG (Classification of the Functions of 
Government), ESSPROS, ESA95 atp. V našich úva-
hách se přidržíme charakteristiky ve formátu CO-
FOG jako koncepce nejširší. Tento formát totiž ob-
sahuje, kromě klasického pojetí obsahu sociální 
politiky v podobě vládních výdajů na bydlení 
a společenskou infrastrukturu, zdraví, vzdělání 
a sociální ochranu (okruhy 06, 07, 09, 10),6 též 
vládní výdaje na všeobecné veřejné služby, obra-
nu, veřejný pořádek a bezpečnost, ekonomické zá-
ležitosti, ochranu životního prostředí a rekreaci, 
kulturu a náboženství (okruhy 01 až 05, 08), což 
koresponduje se shora uváděným tvrzením o ne-
přímé souvislosti sociálního konsensu s mírou po-
skytování veřejných statků formou veřejných slu-
žeb.7

Tabulka č. 1 přehledně znázorňuje jednotlivé 
výdajové okruhy státu blahobytu, průměr podílu 
vládních výdajů na HDP zemí EU-25, státy s nej-
nižší a nejvyšší procentuální hodnotou v daném 
okruhu, jakož i údaje za Českou republiku, Irsko 

4  Porovnej výše rozsah státu blahobytu dle klasifikace COFOG.
5  Při vyvozování závěrů bude naše pozornost věnována zemím relativně „stabilním“ ve svém vývoji, tj. budeme abstrahovat od 

vývoje v bývalých centrálně plánovaných ekonomikách, či eventuálně od dalších jednotlivostí a rušivých faktorů (jednorázové 
výkyvy, územní a státoprávní zvláštnosti, asijská finanční krize apod.).

6  Z názvů a dále uvedené hlubší specifikace vyjmenovaných okruhů plyne, že i tyto okruhy zahrnují poskytování některých veřej-
ných statků formou veřejné služby.

7  Veřejné statky mohou být poskytovány formou veřejné služby či privátně (Lebeda, 2006, on-line, s. 183).
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a Švédsko. Švédsko ilustruje rozsahem poskytová-
ní blahobytu „velké“ sociální státy, zatímco Irsko 
státy spíše sociálně „malé“. To plyne například 
v 10. okruhu výdajů — na sociální ochranu — 
z umístění Irska (9,1 %) na posledním místě a Švéd-
ska (24,3 %) na druhém místě za Lucemburskem, 
jakož i z obecně přijímaných názorů.

Analogicky s postupem Dostálové (in: Klvačo-
vá, E., Malý, J., Mráček, K., Dostálová, I., 2007, 
s. 88) jsme pro zjištění rozsahu obvykle chápané 
sociální politiky u států EU-25 sumarizovali pro-
centuální podíly v okruzích 06, 07, 09 a 10, tedy 
oproti Dostálové navíc se skupinou 06 — Bydlení 
a veřejné služby. Pořadí zemí přirozeně nejvíce 

ovlivňují výdaje na sociální ochranu (okruh 10), 
které představují největší podíl na vládních výda-
jích na sociální politiku, avšak s výrazně odlišnými 
hodnotami u jednotlivých zemí. Tabulka č. 2 ilu-
struje předpokládanou vysokou dominanci skan-
dinávských zemí, jakož i zadní pozice pobaltských 
zemí, Irska, resp. České republiky a Slovenska.

V souladu s naším tvrzením, že sociálnímu 
konsensu v nejširším smyslu napomáhá též posky-
tování veřejných statků formou veřejné služby, 
uvádíme v tabulce č. 3 sumárně celkové vládní vý-
daje ve všech okruzích (tedy klasickou náplň soci-
ální politiky a „ostatní“ veřejné služby, ∑ 01 až 10) 
a dále zvlášť celkové výdaje na sociální politiku 

Tabulka č. 1 » Vládní výdaje na sociální stát dle funkcí v EU-25 v roce 2004 podle formátu COFOG 

(v % HDP)

Okruh výdajů Průměr 
EU-25

Krajní 
hodnoty

Země s krajními 
hodnotami

Česká 
republika Irsko Švédsko

01 — Všeobecné veřejné 
služby 3,7 2,4–7,4 Irsko — Kypr 3,7 2,4 5,7

02 — Obrana 1,6 0,3–2,7 Lucembursko — 
Řecko 1,3 0,6 1,9

03 — Veřejný pořádek 
a bezpečnost 1,7 1,1–2,6 Francie — 

Velká Británie 2,2 1,4 1,4

04 — Ekonomické 
záležitosti 3,9 2,9–7,4 Velká Británie — 

Česká republika 7,4 5,0 4,8

05 — Ochrana životního 
prostředí 0,7 0,0–1,2 Kypr — 

Lucembursko 1,1 : 0,3

06 — Bydlení a společen-
ská infrastruktura 1,0 0,1–3,4 Slovinsko — Kypr 0,7 2,0 0,8

07 — Zdraví 6,4 2,9–7,3 Kypr — Francie 6,3 7,1 7,0

08 — Rekreace, kultura 
a náboženství 1,0 0,4–2,2 Irsko, Velká Británie 

— Lucembursko 1,3 0,5 1,0

09 — Vzdělání 5,3 3,5–8,3 Řecko — Dánsko 5,0 4,5 7,4

10 — Sociální ochrana 18,9 9,1–28,0 Irsko — 
Lucembursko 14,1 9,1 24,3

Pramen: Trends in Government Expenditure by Function, 2000–2004, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
-NJ-06-011/EN/KS-NJ-06-011-EN.PDF

í

{3
/1

0}



 Scientia et Societas » 4/08 39

Odborné stati

Tabulka č. 2 » Pořadí zemí EU-25 dle výdajů na sociální politiku v okruzích 06, 07, 09 a 10 v roce 

2004 podle formátu COFOG (v % HDP)

Po
řa

dí

Země

06 — 
Bydlení

a společenská 
infrastruktura

07 — 
Zdraví

09 — 
Vzdělání

10 — 
Sociální 
ochrana

∑ (06+07+09+10)

1. Lucembursko 1,0 5,5 5,9 28,0 40,4

2. Švédsko 0,8 7,0 7,4 24,3 39,5

3. Dánsko 0,7 7,1 8,3 23,0 39,1

4. Francie 1,9 7,3 6,4 21,9 37,5

5. Finsko 0,3 6,7 6,0 21,9 34,9

6. Rakousko 0,6 6,7 5,7 21,2 34,2

7. Německo 1,1 6,1 4,0 22,1 33,3

8. EU-15 1,0 6,5 5,3 19,1 31,9

9. Eurozóna 1,1 6,3 5,0 19,4 31,8

10. EU-25 1,0 6,4 5,3 18,9 31,6

11. Slovinsko 0,1 6,6 5,8 18,7 31,2

12. Itálie 0,8 6,8 5,0 18,4 31,0

12. Belgie 0,2 6,9 6,0 17,9 31,0

14. Portugalsko 0,8 6,6 7,4 15,2 30,0

15. Velká Británie 0,7 7,0 5,8 16,2 29,7

16. Polsko 1,4 4,2 6,0 17,6 29,2

17. Maďarsko 0,8 5,4 5,8 16,5 28,5

18. Malta 1,2 6,5 6,1 14,6 28,4

19. Nizozemsko 1,2 4,5 5,2 17,3 28,2

20. Řecko 0,5 4,9 3,5 19,2 28,1

21. Česká rep. 0,7 6,3 5,0 14,1 26,1

22. Slovensko 1,2 4,1 3,7 15,8 24,8

23. Estonsko 1,0 5,5 4,3 13,0 23,8

24. Kypr 3,4 2,9 5,6 11,5 23,4

25. Irsko 2,0 7,1 4,5 9,1 22,7

26. Španělsko 0,5 4,1 6,6 11,0 22,2

27. Lotyšsko 0,8 4,4 6,0 10,2 21,4

28. Litva 0,4 4,1 5,9 10,1 20,7

Pramen: Trends in Government Expenditure by Function, 2000–2004, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
-NJ-06-011/EN/KS-NJ-06-011-EN.PDF í
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Tabulka č. 3 » Pořadí zemí EU-25 dle výdajů na sociální politiku a „ostatní“ veřejné služby celkem 

v roce 2004 podle formátu COFOG (v % HDP)

Pořadí Země ∑ (01 až 10) ∑ (01+02+03+04+05+08) ∑ (06+07+09+10)

1. Lucembursko 57,4 17,0 40,4

2. Švédsko 55,0 15,5 39,5

3. Dánsko 52,0 12,9 39,1

4. Francie 50,8 13,3 37,5

5. Finsko 49,2 14,3 34,9

6. Rakousko 47,1 12,9 34,2

7. Slovinsko 45,6 14,4 31,2

8. Maďarsko 45,2 16,7 28,5

9. Malta 44,8 16,4 28,4

10. EU-15 44,5 12,6 31,9

11. Eurozóna 44,4 12,6 31,8

11. Belgie 44,4 13,4 31,0

11. Řecko 44,4 16,3 28,1

14. EU-25 44,2 12,6 31,6

15. Německo 44,0 10,7 33,3

16. Nizozemsko 43,9 15,7 28,2

17. Itálie 43,5 12,5 31,0

17. Portugalsko 43,5 13,5 30,0

19. Česká republika 43,1 17,0 26,1

20. Velká Británie 41,7 12,0 29,7

21. Polsko 40,7 11,5 29,2

22. Kypr 40,4 17,0 23,4

23. Slovensko 38,2 13,4 24,8

24. Estonsko 36,6 12,8 23,8

25. Španělsko 36,3 14,1 22,2

26. Lotyšsko 35,2 13,8 21,4

27. Irsko*) 33,6 10,9 22,7

28. Litva 32,5 11,8 20,7

*) bez údaje 05 — Ochrana životního prostředí
Pramen: Trends in Government Expenditure by Function, 2000–2004, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
-NJ-06-011/EN/KS-NJ-06-011-EN.PDF
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(okruhy 06+07+09+10) a celkové výdaje na „ostat-
ní“ veřejné služby (okruhy 01+02+03+04+05+08). 
Porovnáním údajů v tabulkách č. 2 a 3 zjišťujeme, 
že pořadí na prvních šesti místech, jakož i zadní 
pozice jsou prakticky stejné. Posun zemí na dal-
ších pozicích dopředu v pořadí je přirozeně dán je-
jich relativně vyšším procentem podílu na HDP 
v poskytování „ostatních“ veřejných služeb.

Ze statistik OECD uvádíme v tabulce č. 4 pro 
porovnání údaje týkající se veřejných sociálních 
výdajů členských zemí OECD či skupin zemí. Jeli-
kož OECD uvádí statistiky týkající se např. vlád-
ních výdajů na zdraví a vzdělání, avšak neuvádí 
tyto údaje týkající se bydlení a jiných veřejných 
služeb, uvádíme pořadí zemí dle procentuálního 
podílu veřejných sociálních výdajů na HDP. Těmi 
se rozumějí veškeré hotovostní či naturální (v po-

době zboží a služeb) benefity, daňové úlevy se 
sociálním účelem určené nízkopříjmovým do-
mácnostem, starším, invalidním, nemocným 
a nezaměstnaným osobám nebo mladým (OECD, 
2008, on-line). Průměrná výše těchto výdajů v ze-
mích OECD je dle údajů OECD 20,7 % s markantní-
mi rozdíly mezi zeměmi (Švédsko 31,3 % versus 
Korejská republika 5,7 %). Dle účelu připadá nej-
větší část těchto výdajů (komentář OECD) na pen-
ze (8 %), zdraví (6 %) a transfery populaci v aktiv-
ním věku (5 %). Tabulka č. 4 de facto potvrzuje 
rozvrstvení zemí dle „sociálnosti“ uváděné v tabul-
ce č. 2 s dominancí skandinávských zemí (včetně 
Norska) a zadními pozicemi zemí asijských (Ko-
rejská republika, Japonsko), Irska, Islandu, Nové-
ho Zélandu, Austrálie, Kanady a USA.

Tabulka č. 4 » Veřejné sociální výdaje v zemích OECD v roce 2003 (v % HDP)

Pořadí Země Veřejné sociální 
výdaje Pořadí Země Veřejné sociální 

výdaje

1. Švédsko 31,3 17. Nizozemsko 20,7

2. Francie 28,7 17. OECD 20,7

3. Dánsko 27,6 19. Velká Británie 20,6

4. Německo 27,3 20. Švýcarsko 20,5

5. Belgie 26,5 21. Španělsko 20,3

6. Rakousko 26,1 22. Island 18,7

7. Norsko 25,1 23. Nový Zéland 18,0

8. Itálie 24,2 24. Austrálie 17,9

9. EU-15 23,9 25. Japonsko 17,7

10. Portugalsko 23,5 26. Slovensko 17,3

11. Polsko 22,9 26. Kanada 17,3

12. Maďarsko 22,7 28. USA 16,2

13. Finsko 22,5 29. Irsko 15,9

14. Lucembursko 22,2 30. Mexiko 6,8

15. Řecko 21,3 31. Korejská republika 5,7

16. Česká republika 21,1

Pramen: OECD Factbook 2008, Social expenditure, http://miranda.sourceoecd.org/pdf/factbook2008/302008011e-10-02-
02.pdf
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2.2 Ročenka konkurenceschopnosti IMD

Švýcarský Institut pro rozvoj managementu (IMD) 
v Lausanne8 publikuje pravidelně Ročenku světové 
konkurenceschopnosti (World Competitiveness 
Yearbook — WCY), jež sestavuje pořadí států 
v multikriteriálním hodnocení jejich konkurence-
schopnosti. Jsou hodnoceny čtyři faktory, a to Eko-
nomická výkonnost zachycující, jaký je makroeko-
nomický výkon dané ekonomiky, faktor Efektiv-
nost vlády, který vyjadřuje, jak vláda přispívá 
k efektivnosti dané ekonomiky, dále faktor Efektiv-
nost podnikání, který říká, jak podniky v dané 
zemi působí inovativním a ziskovým způsobem, 
a faktor Infrastruktura charakterizující, jak základ-
ní technologické, vědecké a lidské zdroje vyhovují 
potřebám podnikání. Každý faktor se skládá dále 
ze subfaktorů a ten pak z kritérií. Ročenka 2007 
hodnotí 323 kritérií, počet kritérií v jednotlivých 
faktorech po řadě činí 79, 72, 71 a 101. I přes disku-
si okolo volby kritérií (Klvačová, in: Klvačová, E., 

Malý, J., Mráček, K., 2006; Klvačová, in: Klvačová, 
E., Malý, J., Mráček, K., 2007), podílu „měkkých“ 
dat založených na subjektivním hodnocení exper-
tů na hodnotící škále, resp. obecně problematiky 
měření konkurenceschopnosti země vůbec (Klva-
čová, in: Klvačová, E., Malý, J., Mráček, K., 2007), 
je možno považovat umístění zemí při stejné volbě 
posuzovaných kritérií za jisté orientační body a in-
dikátory rozvoje země v mezinárodním srovnání.

Pro účely našeho zkoumání jsou relevantní dva 
směry úvah: za prvé volba kritérií a jejich vztah 
k pojmu sociální stát, tedy nakolik sledovaná krité-
ria popisují „rozsah“ sociálního státu, a za druhé 
samotné umístění zemí v žebříčcích konkurence-
schopnosti států, tedy zda eventuálně velikost so-
ciálního státu (viz výše) není na překážku konku-
renceschopnosti, či zda by dokonce velikost 
sociálního státu nemohla být jedním z uvažova-
ných faktorů, který k této konkurenceschopnosti 
přispívá.

Tabulka č. 5 » Kritéria konkurenceschopnosti IMD z roku 2007 a jejich vztah k sociálnímu smíru

Fa
kt

or
y

Subfaktory
Vztah 

k sociálnímu 
smíru Fa

kt
or

y

Subfaktory
Vztah 

k sociálnímu 
smíru

Ek
on

om
ic

ká
 

vý
ko

nn
os

t

Domácí ekonomika

Ef
ek

ti
vn

os
t 

po
dn

ik
án

í

Produktivita a efektivnost

Mezinárodní obchod Trh práce ×

Mezinárodní investice Finance

Zaměstnanost Manažerské praktiky ×

Ceny Přístupy a hodnoty ×

Ef
ek

ti
vn

os
t 

vl
ád

y

Veřejné finance

In
fr

as
tr

uk
tu

ra

Základní infrastruktura ×

Fiskální politika Technologická infrastruktura ×

Institucionální rámec Vědecká infrastruktura ×

Legislativa pro podnikání Zdraví a životní prostředí ×

Společenský rámec × Vzdělání ×

Pramen: IMD World Competitiveness Yearbook 2007, IMD, Lausanne 2007, CD-ROM

8  Též např. Světové ekonomické fórum (WEF) vydává Zprávu o globální konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report — 
GCR).
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2.2.1 Volba kritérií
Tabulka č. 5 obsahuje přehled subfaktorů a z nich 
složených faktorů konkurenceschopnosti a jejich 
vztah k sociálnímu smíru ve společnosti, který zo-
hledňuje nejen otázku sociální politiky, ale i otáz-
ku poskytování veřejných statků státem. I přes 
subjektivnost přiřazování „křížků“ autorkou k sub-
faktorům (porovnej IMD, 2007, CD-ROM) lze pros-
tým pohledem zjistit, že relativně značná část těch-
to kritérií a subfaktorů přímo či nepřímo 
charakterizuje sociální konsensus ve společnosti, 
resp. obecněji, že tento konsensus je přinejmen-
ším zohledňován a že je tedy jako součást těchto 
hodnocení zdrojem předvídání a formování roz-
hodnutí investorů.9

2.2.2 Pořadí zemí
Kromě struktury kritérií je zaměřena pozornost in-
vestorů, vlád a ostatních zájmově zainteresova-
ných subjektů samozřejmě na vlastní umístění 
zemí. Tabulka č. 6 představuje umístění 55 zemí 
v roce 2007 v žebříčku konkurenceschopnosti dle 
IMD. U vědomí velkého množství posuzovaných 
kritérií, odlišného hospodářského a sociálního vý-
voje zemí, subjektivnosti hodnocení a dalších fak-
torů lze přesto konstatovat, že umístění „velkých“ 
sociálních států (skandinávské země, Lucembur-
sko, Rakousko) při velmi střízlivých závěrech ne-
potvrzuje hypotézu o přítěži sociální dimenze 
státu ve světové konkurenceschopnosti. V zájmu 
objektivity je třeba konstatovat, že vysokých umís-
tění dosahují rovněž země z opačného pólu, tedy 

Tabulka č. 6 » Pořadí zemí podle konkurenceschopnosti (IMD) v roce 2007

Země Země Země Země

1. USA 16. Německo 31. Litva 46. Ukrajina

2. Singapur 17. Finsko 32. Česká republika 47. Mexiko

3. Hongkong (Čína) 18. Taiwan 33. Thajsko 48. Turecko

4. Lucembursko 19. Nový Zéland 34. Slovensko 49. Brazílie

5. Dánsko 20. Velká Británie 35. Maďarsko 50. Jižní Afrika

6. Švýcarsko 21. Izrael 36. Řecko 51. Argentina

7. Island 22. Estonsko 37. Jordánsko 52. Polsko

8. Nizozemsko 23. Malajsie 38. Kolumbie 53. Chorvatsko

9. Švédsko 24. Japonsko 39. Portugalsko 54. Indonésie

10. Kanada 25. Belgie 40. Slovinsko 55. Venezuela

11. Rakousko 26. Chile 41. Bulharsko

12. Austrálie 27. Indie 42. Itálie

13. Norsko 28. Francie 43. Rusko

14. Irsko 29. Korejská republika 44. Rumunsko

15. Čína 30. Španělsko 45. Filipíny

Pramen: IMD World Competitiveness Yearbook 2007, IMD, Lausanne 2007, CD-ROM

9  Kromě zřejmých subfaktorů v rámci faktoru Infrastruktura (Vzdělání, Zdraví a životní prostředí atp.) obsahují ostatní faktory 
např. následující kritéria mající vztah k sociálnímu smíru: sociální smír, pracovní vztahy a motivace, etické praktiky, sociální od-
povědnost firem, veřejné a soukromé sektorové podniky a další.
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s relativně „malým“ sociálním státem (USA, Kana-
da, Irsko, Island, Austrálie, Nový Zéland).10

2.3 Dva ekonomické indikátory

Pro poněkud přesnější určení ekonomické úrovně 
zemí, než je jejich umístění v žebříčcích konku-
renceschopnosti, porovnejme alespoň dva exaktní 
ekonomické ukazatele, a to úroveň a tempo růstu 
produktivity práce a tempo růstu reálného HDP.11

OECD publikovala v roce 2005 odhady produktivi-
ty práce dosahované v roce 2004 jednotlivými člen-
skými zeměmi (tabulka č. 7). Základ tvoří odhad 
produktivity práce měřené jako výše HDP v paritě 

kupní síly na odpracovanou hodinu v USA, které je 
přiřazeno číslo 100, a k tomu jsou pak analogicky 
přepočteny úrovně produktivity v ostatních ze-
mích, přičemž průměr OECD jako celku činí 75. 
První polovinu tabulky obsadily relativně „silné“ 
sociální státy a mezi ně se dokázaly vklínit i země, 
jež co do rozsahu sociálního státu patří k „nejmen-
ším“: Irsko (5. místo), USA (6. místo) a Velká Britá-
nie (10. místo). Jak uvádí ve svém komentáři 
OECD, u zemí v čele tabulky produktivity práce je 
významně nízký roční počet odpracovaných hodin 
na jednoho pracovníka (tabulka č. 8), což zřejmě 
svědčí o vyšší relativní váze ostatních výrobních 
vstupů.

Tabulka č. 7 » Odhady produktivity práce pro rok 2004 (2005) v zemích OECD 

(index, USA = 100)

Po
řa

dí

Země
Produktivita 

práce Po
řa

dí

Země
Produktivita 

práce

1. Norsko 122 16. Itálie 78

2. Lucembursko 121 17. Kanada 76

3. Belgie 110 18. Austrálie 75

4. Francie 103 19. Island 73

5. Irsko 102 20. Japonsko 70

6. USA 100 21. Řecko 62

7. Nizozemsko 95 22. Nový Zéland 57

8. Německo 91 23. Portugalsko 52

9. Dánsko 88 24. Slovensko 47

10. Švédsko 86 25. Maďarsko 46

10. Velká Británie 86 26. Česká republika 45

12. Finsko 85 27. Korejská republika 40

13. Rakousko 83 28. Polsko 38

14. Španělsko 79 29. Mexiko 29

14. Švýcarsko 79 30. Turecko 28

Pramen: International Comparisons of Labour Productivity Levels, http://www.oecd.org/dataoecd/31/7/29880166.pdf

10  Singapur a Hongkong vzhledem k jejich výrazným specifikům ve velikosti, státoprávním uspořádání apod. relativně opo-
míjíme.

11  Je zřejmé, že tyto dva ekonomické fundamenty jsou v předchozích multikriteriálních hodnoceních implicitně obsaženy.
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Tabulka č. 9 představuje vývoj produktivity prá-
ce v letech 1997–2006. Dle názoru autorky článku 
nelze z údajů vysledovat žádný zřetelný trend. Ve 
skupině „velkých“ sociálních států dominuje Švéd-
sko s poměrně vyrovnanými ročními tempy růstu 
okolo 3 %, zatímco ostatní státy této skupiny vyka-
zují tempa přibližně mezi jedním a třemi procenty 
(i níže). Ve skupině relativně „malých“ sociálních 
států dominovalo v 90. letech Irsko s tempy růstu 
4–8 %, v novém tisíciletí pak Island (3–8 %), ostatní 
země této skupiny se pohybují mezi jedním a tře-
mi procenty (i níže).

Tabulka č. 10 zachycuje roční tempa růstu reál-
ného HDP v letech 1997–2006. Skupině s relativně 
„rozsáhlým“ sociálním státem zde opět dominuje 
Švédsko (v několika letech více než 4 %) a Lucem-
bursko (rozmezí 5–8 %), zatímco ostatní země této 
skupiny se pohybují v rozmezí 1–3 % (někde i pod 

touto hranicí). Skupině s relativně „malým“ sociál-
ním státem opět vévodí Irsko s ročními tempy růs-
tu přibližně 6–11 %, Island (3–8 %) a rovněž USA 
koncem devadesátých let dosahovaly ročních temp 
růstu přes 4 %. Ostatní země této skupiny vykazu-
jí tempa růstu přibližně 1–3 %.

2.4 Výdaje na vzdělání, vědu a výzkum

V globalizačních procesech akcelerujících nástup 
znalostní společnosti hrají velmi významnou roli 
věda, výzkum a vzdělávání. A právě vzdělávání je, 
mimo jiné, jedním z objektů „nutné demontáže“ 
sociálního státu s poukazem na jeho nenáležitost 
mezi veřejné statky poskytované formou veřejné 
služby. Tento argument se však jeví jako relativně 
chabý při uvědomění si té skutečnosti, že vzdělání 
přímo napomáhá tvorbě znalostí jako nejzásadněj-

Tabulka č. 8 » Průměrný roční počet odpracovaných hodin na hlavu odpovídající odhadu počtu 

ekonomicky aktivního obyvatelstva pro rok 2004 (2005) v zemích OECD

Pořadí 
v produktivitě 

práce
Země

Počet 
hodin

Pořadí 
v produktivitě 

práce
Země

Počet 
hodin

1. Norsko 1364 16. Itálie 1810

2. Lucembursko 1556 17. Kanada 1751

3. Belgie 1522 18. Austrálie 1816

4. Francie 1543 19. Island 1810

5. Irsko 1642 20. Japonsko 1789

6. USA 1825 21. Řecko 2075

7. Nizozemsko 1394 22. Nový Zéland 1826

8. Německo 1440 23. Portugalsko 1694

9. Dánsko 1517 24. Slovensko 1735

10. Švédsko 1585 25. Maďarsko 1933

10. Velká Británie 1668 26. Česká republika 1938

12. Finsko 1719 27. Korejská republika 2394

13. Rakousko 1636 28. Polsko 1983

14. Španělsko 1633 29. Mexiko 1848

14. Švýcarsko 1641 30. Turecko 1943

Pramen: International Comparisons of Labour Productivity Levels, http://www.oecd.org/dataoecd/31/7/29880166.pdf
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Tabulka č. 9 » Tempo růstu produktivity práce (HDP na odpracovanou hodinu) v zemích OECD (v %)

Země 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Austrálie 3,4 3,4 2,5 -1,2 3,9 1,8 2,3 0,7 -0,1 0,5

Belgie 2,1 -0,6 1,9 3,4 -2,1 1,5 1,2 3,9 -0,6 1,2

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

Dánsko 0,8 -0,4 0,8 2,1 -0,6 0,9 1,9 1,7 1,3 0,8

Finsko 2,9 3,6 1,1 3,6 2,0 1,0 2,1 3,0 1,8 3,2

Francie 2,2 2,6 1,7 3,6 0,9 3,1 1,3 0,6 1,8 0,9

Irsko 8,3 4,3 5,7 4,8 3,3 4,9 3,7 1,3 1,6 2,2

Island 5,9 3,4 -2,6 1,6 4,2 3,3 2,9 7,6 4,6 -2,4

Itálie 2,1 -0,4 1,0 2,4 0,8 -0,7 -1,2 0,7 0,4 1,0

Japonsko 2,3 0,3 3,0 2,8 1,6 2,4 1,7 3,2 2,1 1,2

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

Korejská rep. 5,0 2,9 7,0 3,3 2,3 5,7 4,5 4,4 4,5 3,4

Lucembursko 3,5 2,3 3,4 3,1 -1,9 1,6 1,5 4,4 3,0 0,2

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

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

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

Nizozemsko 1,6 2,3 3,4 2,3 -0,1 1,3 -0,3 3,2 0,3 0,0

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

Nový Zéland 1,7 0,8 2,9 0,9 1,8 1,7 1,3 -0,5 0,2 1,1

Polsko : : : : 4,1 4,2 4,7 4,0 0,7 3,1

Portugalsko 4,5 2,7 1,3 4,4 0,0 0,3 1,3 0,4 1,1 0,2

Rakousko 0,7 2,5 3,2 2,7 0,3 0,9 0,7 1,4 1,0 1,9

Řecko 5,7 -0,6 1,2 3,9 7,9 2,8 2,3 3,8 1,7 3,7

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

Španělsko 0,3 -0,2 0,1 0,1 0,7 0,6 0,9 0,7 1,0 1,3

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

Švýcarsko 2,8 0,8 -0,8 2,8 1,9 1,0 -0,6 0,4 2,6 1,4

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

Velká Británie 1,3 2,6 2,3 3,2 1,3 2,3 2,9 2,5 0,7 2,4

Pramen: OECD Factbook 2008, Labour productivity growth, http://titania.sourceoecd.org/pdf/factbook2008/302008011e-12-
01-02.pdf
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Tabulka č. 10 » Tempo růstu reálného HDP v zemích OECD (v %)

Země 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Austrálie 4,5 5,2 4,0 1,9 3,8 3,2 4,1 2,7 2,8 2,5

Belgie 3,5 1,7 3,4 3,7 0,8 1,5 1,0 3,0 1,7 2,8

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

Dánsko 3,2 2,2 2,6 3,5 0,7 0,5 0,4 2,1 3,1 3,5

Finsko 6,1 5,2 3,9 5,0 2,6 1,6 1,8 3,7 2,9 5,0

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

Irsko 11,3 8,0 10,4 9,4 6,1 6,6 4,5 4,4 6,0 5,7

Island 4,8 6,4 4,1 4,3 3,9 -0,1 2,7 7,6 7,2 2,6

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

Japonsko 1,6 -2,0 -0,1 2,9 0,2 0,3 1,4 2,7 1,9 2,2

Kanada 4,2 4,1 5,5 5,2 1,8 2,9 1,9 3,1 3,1 2,8

Korejská rep. 4,7 -6,9 9,5 8,5 3,8 7,0 3,1 4,7 4,2 5,0

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

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

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

Německo 1,8 2,0 2,0 3,2 1,2 0,0 -0,2 1,1 0,8 2,9

Nizozemsko 4,3 3,9 4,7 3,9 1,9 0,1 0,3 2,2 1,5 3,0

Norsko 5,4 2,7 2,0 3,3 2,0 1,5 1,0 3,9 2,7 2,2

Nový Zéland 1,5 0,4 5,3 2,1 3,6 4,6 3,4 3,7 2,0 1,9

Polsko 7,1 5,0 4,5 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,1

Portugalsko 4,2 4,9 3,8 3,9 2,0 0,8 -0,8 1,5 0,7 1,2

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

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

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

Španělsko 3,9 4,5 4,7 5,0 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 3,9

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

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

Turecko 7,5 3,1 -4,7 7,4 -7,5 7,9 5,8 8,9 7,4 6,1

USA 4,5 4,2 4,5 3,7 0,8 1,6 2,5 3,6 3,1 2,9

Velká Británie 3,1 3,4 3,0 3,8 2,4 2,1 2,8 3,3 1,8 2,8

Pramen: OECD Factbook 2008, Evolution of GDP, http://puck.sourceoecd.org/pdf/factbook2008/302008011e-02-02-01.pdf
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šího výrobního vstupu a navíc je tento jeho přímý 
efekt ještě umocněn nepřímo, neboť jeho kolektiv-
ní poskytování, v souladu s výše řečeným, napo-
máhá sociálnímu konsensu dané společnosti, jež 
je v literatuře (viz výše) též považován za jeden 
z faktorů produktivity. Výdaje na vzdělání všech 
stupňů (jako % podíl na HDP) v zemích OECD v le-
tech 1995 a 2004 uvádí tabulka č. 11. Významné 
z hlediska objektu našeho zájmu je členění těchto 
výdajů na veřejné a soukromé. Průměr celkových 
výdajů činí v rámci OECD 5,7 % HDP, přičemž prů-
měr veřejných výdajů činí 5 % HDP a průměr sou-
kromých 0,7 % HDP.

Tabulka č. 11 ilustruje jednoznačnou převahu 
veřejných výdajů vynakládaných na vzdělání opro-
ti výdajům soukromým ve všech zemích. Relativně 
nejvyšší podíl soukromých výdajů na HDP vykazu-
je v roce 2004 Korejská republika (2,8 %), USA 
(2,3 %), Austrálie (1,6 %) a Japonsko (1,2 %). Nej-
vyšší celkové výdaje na vzdělání v poměru k HDP 
byly v roce 2004 na Islandu (8 %), následovaném 

USA (7,4 %), Korejskou republikou a Dánskem 
(7,2 %). Pod 5 % podílu celkových výdajů na HDP 
se dostalo osm zemí OECD: Řecko (3,4 %), Turec-
ko (4,1 %), Irsko (4,6 %), Španělsko (4,7 %), Slo-
vensko a Japonsko (4,8 %), Itálie a Česká republika 
(4,9 %). V roce 2004 v porovnání s rokem 1995 
vzrostly přitom celkové výdaje na vzdělání v po-
měru k HDP v třinácti zemích OECD a v šesti ze-
mích tyto výdaje poklesly (u 11 států z důvodu ab-
sence údajů nelze změnu určit). Podíl veřejných 
výdajů na vzdělání na HDP klesl v případě deseti 

zemí: Austrálie, Rakouska, České republiky, Fin-
ska, Německa, Irska, Itálie, Japonska, Slovenska 
a Španělska, přičemž v případě Austrálie a Sloven-
ska byl tento pokles veřejných výdajů kompenzo-
ván přírůstkem výdajů soukromých, takže v těch-
to zemích celkové výdaje na vzdělání vzrostly.
Ve skupině relativně „více“ sociálních států shledá-
váme nejvyšší celkové výdaje vynakládané na 
vzdělání u Dánska (7,2 % HDP), přičemž celých 
6,9 % HDP tvoří výdaje veřejné, podobně Švédsko 
dosahuje celkových výdajů 6,7 % HDP (přičemž 
6,5 % HDP představují veřejné výdaje), ve Francii 
a Finsku pak celkové výdaje činí 6,1 % HDP (a po-
díly veřejných výdajů 5,7 % HDP, resp. 6,0 % HDP). 
Ve skupině sledovaných „menších“ sociálních stá-
tů dominují Island s celkovými výdaji 8 % HDP (ve-
řejné výdaje 7,2 % HDP), USA s celkovými výdaji 
7,4 % HDP (veřejné výdaje 5,1 % HDP) a Korejská 
republika, která vykazuje celkové výdaje na vzdě-
lání ve výši 7,2 % HDP (přičemž 4,4 % HDP před-
stavují výdaje veřejné).

V oblasti výzkumu a vývoje sleduje OECD uka-
zatel hrubých domácích výdajů na výzkum a vý-
voj jako podíl na HDP, který zachycuje celkové 
výdaje (běžné a kapitálové) na výzkum a vývoj 
vynakládané všemi rezidentními firmami, vý-
zkumnými institucemi, univerzitami, vládními 
laboratořemi atp., zahrnující tři typy aktivit: vý-
daje na základní a aplikovaný výzkum a na ex-
perimentální vývoj (údaje v tabulce č. 12). Výdaje 
nejsou rozlišovány na vládní a soukromé. V roce 
2005 činil průměr těchto výdajů v zemích OECD 

V globalizačních procesech akcelerujících nástup znalostní společnosti hrají 
velmi významnou roli věda, výzkum a vzdělávání. A právě vzdělávání je, 
mimo jiné, jedním z objektů „nutné demontáže“ sociálního státu s poukazem 
na jeho nenáležitost mezi veřejné statky poskytované formou veřejné služby. 
Tento argument se však jeví jako relativně chabý při uvědomění si té skuteč-
nosti, že vzdělání přímo napomáhá tvorbě znalostí jako nejzásadnějšího vý-
robního vstupu.
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Tabulka č. 11 » Výdaje na vzdělání všech stupňů v zemích OECD (v % HDP)

Země
1995 2004

veřejné soukromé celkem veřejné soukromé celkem

Austrálie 4,5 1,0 5,5 4,3 1,6 5,9

Belgie : : : 5,8 0,2 6,1

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

Dánsko 6,0 0,2 6,2 6,9 0,3 7,2

Finsko 6,3 : 6,3 6,0 0,1 6,1

Francie : : : 5,7 0,4 6,1

Irsko 4,7 0,5 5,2 4,3 0,3 4,6

Island : : : 7,2 0,7 8,0

Itálie 4,7 : : 4,4 0,5 4,9

Japonsko 3,6 1,2 4,7 3,5 1,2 4,8

Kanada 6,2 0,8 7,0 : : :

Korejská rep. : : : 4,4 2,8 7,2

Maďarsko 4,8 0,6 5,3 5,1 0,5 5,6

Mexiko 4,6 1,0 5,6 5,2 1,2 6,4

Německo 4,4 1,0 5,4 4,3 0,9 5,2

Nizozemsko 4,6 0,2 4,8 4,6 0,5 5,1

Norsko 6,0 0,4 6,3 6,2 : :

Nový Zéland 4,8 : : 5,6 1,3 6,9

Polsko 5,2 : : 5,4 0,6 6,0

Portugalsko 5,0 : 5,0 5,3 0,1 5,4

Rakousko 5,8 0,3 6,1 5,0 0,4 5,4

Řecko 2,3 : 2,3 3,3 0,2 3,4

Slovensko 4,5 0,1 4,6 4,0 0,8 4,8

Španělsko 4,5 0,8 5,3 4,2 0,6 4,7

Švédsko 6,1 0,1 6,2 6,5 0,2 6,7

Švýcarsko 5,6 0,4 6,0 5,9 : :

Turecko 2,4 : 2,4 3,8 0,3 4,1

USA 4,7 1,9 6,6 5,1 2,3 7,4

Velká Británie 4,8 0,7 5,5 5,0 1,0 5,9

Pramen: OECD Factbook 2008, Public and private education expenditure, http://fiordiliji.sourceoecd.org/pdf/factbook2008/
302008011e-09-02-03.pdf í
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Tabulka č. 12 » Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj v zemích OECD (v % HDP)

Země 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Austrálie : 1,47 : 1,51 : 1,69 : 1,78 : :

Belgie 1,83 1,86 1,94 1,97 2,08 1,94 1,89 1,87 1,86 1,85

Česká republika 1,08 1,15 1,14 1,21 1,20 1,20 1,25 1,25 1,41 1,54

Dánsko 1,92 2,04 2,18 : 2,39 2,51 2,58 2,50 2,45 2,43

Finsko 2,70 2,86 3,16 3,34 3,30 3,36 3,43 3,45 3,48 3,45

Francie 2,19 2,14 2,16 2,15 2,20 2,23 2,17 2,15 2,13 2,12

Irsko 1,27 1,23 1,18 1,12 1,10 1,10 1,18 1,25 1,26 1,32

Island 1,83 2,01 2,30 2,68 2,96 2,97 2,82 : 2,78 :

Itálie 1,03 1,05 1,02 1,05 1,09 1,13 1,11 1,10 1,10 :

Japonsko 2,87 3,00 3,02 3,04 3,12 3,17 3,20 3,17 3,33 :

Kanada 1,66 1,76 1,80 1,92 2,09 2,04 2,01 2,01 1,98 1,97

Korejská rep. 2,48 2,34 2,25 2,39 2,59 2,53 2,63 2,85 2,98 :

Lucembursko : : : 1,65 : : 1,66 1,66 1,61 :

Maďarsko 0,70 0,66 0,67 0,78 0,92 1,00 0,93 0,88 0,94 1,00

Mexiko 0,34 0,38 0,43 0,37 0,39 0,44 0,43 0,47 0,50 :

Německo 2,24 2,27 2,40 2,45 2,46 2,49 2,52 2,49 2,48 2,51

Nizozemsko 1,99 1,90 1,96 1,82 1,80 1,72 1,76 1,78 1,73 :

Norsko 1,63 : 1,64 : 1,59 1,66 1,71 1,59 1,52 1,49

Nový Zéland 1,09 : 1,00 : 1,14 : 1,19 : 1,17 :

Polsko 0,65 0,67 0,69 0,64 0,62 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56

Portugalsko 0,59 0,65 0,71 0,76 0,80 0,76 0,74 0,77 0,81 :

Rakousko 1,69 1,77 1,88 1,91 2,03 2,12 2,23 2,22 2,41 2,45

Řecko 0,39 : 0,52 : 0,51 : 0,50 0,48 0,51 0,50

Slovensko 1,07 0,78 0,65 0,65 0,63 0,57 0,58 0,51 0,51 0,49

Španělsko 0,80 0,87 0,86 0,91 0,91 0,99 1,05 1,06 1,12 :

Švédsko 3,51 : 3,62 : 4,25 : 3,95 3,71 3,89 3,82

Švýcarsko : : : 2,53 : : : 2,90 : :

Turecko 0,49 0,50 0,63 0,64 0,72 0,66 0,61 0,67 0,79 :

USA 2,58 2,62 2,66 2,74 2,76 2,66 2,66 2,59 2,62 2,62

Velká Británie 1,81 1,80 1,87 1,86 1,83 1,83 1,79 1,73 1,78 :

Pramen: OECD Factbook 2008, Expenditure on R&D, http://puck.sourceoecd.org/pdf/factbook2008/302008011e-07-01-
01.pdf
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2,3 % HDP. Nad 2 % HDP se výdaje na výzkum a vý-
voj v roce 2006 dostaly ve Švédsku (3,82 %), Fin-
sku (3,45 %), USA (2,62 %), Německu (2,51 %), Ra-
kousku (2,45 %), Dánsku (2,43 %) a Francii 
(2,12 %). Pod 1 % HDP naopak na Slovensku 
(0,49 %), v Řecku (0,50 %) a Polsku (0,56 %).

Předpokládáme-li, že v „silných“ sociálních 
státech je zachován trend, podobně jako v jiných 
oblastech, relativně vyšší státní účasti na těchto 
výdajích, pak v roce 2006 v míře vynakládání vý-
dajů v této oblasti jednoznačně dominovaly rela-
tivně „velké“ sociální státy (a to i v letech předchá-
zejících), mezi které se dokázaly vklínit pouze 
USA. Je-li tento náš předpoklad o vyšší státní par-
ticipaci na výdajích na výzkum a vývoj mylný, pak 
je otázkou, proč právě v těchto zemích je relativ-
ně nejvyšší podíl výdajů na výzkum a vývoj na 
HDP vynakládaný soukromými investory. Dá-
me-li pak tyto údaje do kontextu s výdaji vynaklá-
danými na vzdělání (veřejnými či soukromými), 
jak byly uvedeny výše, pak je zřejmé, že věda, vý-
zkum a vzdělání hrají v těchto zemích významnou 
roli a nepochybně přispívají k jejich ekonomické 
úrovni, jak bylo ilustrováno výše na údajích o úrov-
ni a tempu růstu produktivity práce a tempu růstu 
HDP, a promítají se i do konkurenceschopnosti 
dané země. Podstatným znakem těchto výdajů 
rovněž je, že existuje jistý časový odstup mezi je-
jich poskytováním a získáním efektů (zejména 
v případě vzdělání). Lze tedy předpokládat pokra-
čující ekonomický předstih zemí s vysokou úrovní 
těchto výdajů i do budoucna (platí též v obráce-
ném gardu pro země s nízkými výdaji v těchto sfé-
rách).

3. Závěr

V úvodu článku byla nastolena otázka, zda jsou so-
ciální funkce státu v současné realitě globalizač-
ních procesů spíše přítěží a jejich snižování vede 
ke konkurenční výhodě dané země, či zda právě 
naopak sociální konsensus, resp. zajišťování soci-
álních funkcí státem je jedním z faktorů růstu pro-
duktivity, a tudíž i konkurenceschopnosti dané 

země. První uváděné tvrzení vychází spíše z neo-
klasického přístupu zdůrazňujícího minimální za-
sahování státu do chodu společnosti a postulující-
ho nutnost demontáže sociálních funkcí národních 
států, neboť tyto funkce nejsou již státy v období 
globalizace objektivně schopny vykonávat. Druhé 
tvrzení se pak opírá o argumenty, jež charakterizu-
jí sociální smír ve společnosti přímo za jeden z fak-
torů produktivity, a tudíž i konkurenceschopnosti 
v globální ekonomice.

Do pojmu sociální smír autorka řadí vedle tra-
diční sociální politiky ve formě sociálního zabez-
pečení a vládních výdajů na bydlení, zdraví a vzdě-
lání rovněž poskytování dalších veřejných statků 
státem ve formě veřejné služby, jež nepřímo nasto-
lení společenského konsensu též napomáhají. 
Z klasických sfér působnosti sociální politiky má 
v současnosti prvořadý význam pro rozvoj ekono-
miky vzdělání, které spolu s vědou a výzkumem je 
rozhodující pro tvorbu a aplikaci znalostí jako rela-
tivně nejvýznamnějšího výrobního vstupu v éře 
zásadní technologické změny výroby. Tento přímý 
účinek vzdělání či vědy a výzkumu může být ještě 
doplněn, v případě jejich poskytování formou ve-
řejné služby, nepřímo, kdy obecně všechny tři fak-
tory napomáhají sociálnímu smíru v dané společ-
nosti.

Jak podle údajů EU, tak OECD se jako relativně 
„velké“ sociální státy potvrdily výrazně země skan-
dinávské, dále Rakousko, Lucembursko a Francie, 
jako země s relativně „malým“ sociálním státem 
pak země asijské (Korejská republika, Japonsko), 
Irsko, Island, Austrálie, Nový Zéland, Kanada 
a USA. Z exaktních ukazatelů prokázaly obě tyto 
skupiny zemí porovnatelné údaje o úrovni a tem-
pu růstu produktivity práce a tempu růstu HDP 
s mírným předstihem „více“ sociálních zemí 
v úrovni produktivity (myšleno v pořadí zemí), 
avšak s mírným předstihem zemí „méně“ sociál-
ních v tempech růstu produktivity práce a HDP 
(též myšleno v pořadí), zejména v případech ně-
kterých zemí (Island, Irsko). V rámci obou skupin 
jsou pak v dominujících zemích také relativně nej-
vyšší celkové výdaje na vzdělání, v obou skupi- í
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nách převažuje financování z veřejných zdrojů, 
s relativně vyšším podílem financování ze zdrojů 
soukromých v „malých“ sociálních státech. Ve fi-
nancování vědy a výzkumu vykazují zřejmou pře-
vahu relativně „velké“ sociální státy, avšak z údajů 
nelze určit, nakolik jsou financovány tyto výdaje 
z veřejných a nakolik ze soukromých zdrojů. Bez 
ohledu na původ těchto zdrojů však stojí tato sku-
tečnost za povšimnutí: ať už tyto výdaje vynakládá 
stát, nebo soukromí investoři, děje se tak zejména 
v relativně „silných“ sociálních státech. Uváděné 
závěry korespondují rovněž s umístěním zemí 
v pravidelných multikriteriálních hodnoceních stá-
tů v žebříčcích konkurenceschopnosti, resp. jsou 
v nich implicitně obsaženy.

Z předložených faktů lze vyvodit, že se nepo-
tvrzuje jednoznačná objektivní nutnost demon-
táže sociálních funkcí národních států, že tyto 
funkce nejsou na překážku jejich ekonomické 
úrovni a že při střízlivém konstatování jsou tyto 
země přinejmenším schopny držet krok se ze-
měmi „méně“ sociálními. Spíše se ukazuje, že se 
vyjevují jakési dvě možné cesty vývoje: cesta ne-
oliberální s relativně „malým“ sociálním státem 

a cesta sociálního státu s výše uváděnými atri-
buty svých funkcí. Jejich exaktní zkoumání by 
mělo být fundamentálně dále prováděno. Všeo-
becně uváděné tvrzení o objektivní nutnosti de-
montáže sociálního státu, resp. jeho krizi pak spí-
še pramení z podstatně vyšších možností (vstup 
do médií, lobbing…) zájmově zainteresovaných 
(kapitálových) skupin prosazovat pro ně relativně 
příznivější neoliberální cestu. Skupiny zájmově 
zainteresované na cestě sociální (mladí, zaměst-
nanci, invalidé, penzisté, rodiny s dětmi…) tyto ná-
stroje nemají. V případě jednotlivých zemí pak vol-
ba konkrétní cesty bude záležet — kromě 
politických — i na dalších faktorech, jako je tradi-
ce, věková struktura obyvatelstva, historický vývoj 
ekonomiky, náboženství apod. Zřejmě jako nejne-
vhodnější se jeví řešení zůstat „napůl cesty“, ať už 
při demontáži sociálního státu (Německo), či za-
vedení některých jeho dílčích prvků (Velká Britá-
nie). Před politiky pak kromě této volby stojí další 
rozhodnutí například v podobě míry financování 
vzdělání, vědy a výzkumu z veřejných zdrojů, jež 
by měla z objektivních důvodů narůstat, byť na 
úkor prostého sociálního přerozdělování.

Všeobecně uváděné tvrzení o objektivní nutnosti demontáže sociálního státu, 
resp. jeho krizi spíše pramení z podstatně vyšších možností (vstup do médií, 
lobbing...) zájmově zainteresovaných (kapitálových) skupin prosazovat pro 
ně relativně příznivější neoliberální cestu. Skupiny zájmově zainteresované 
na cestě sociální (mladí, zaměstnanci, invalidé, penzisté, rodiny s dětmi...) 
tyto nástroje nemají.
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ABSTRACT
The article deals with the problems of a social state and its relations to the competitiveness in a global 
world. It confronts the level and the growth rate of the labour productivity and GDP, its position in the com-
petitiveness rankings, expenditure on education, research and development with the relative “size” of the 
social state. The extent of the social state is understood in the broad sense of the word, partly as classical so-
cial policy providing, partly as an indirect impact on the social consensus in the society in a form of “other” 
public services providing by the state.
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Jednou ze společenských oblastí, v nichž jsou hle-
dány aktuální české národní zájmy, je oblast pod-
pory a rozvoje výzkumu, vývoje a inovací. Zájmy 
v této oblasti je možno nalézat především v kon-
textu přechodu k ekonomice a společnosti znalos-
tí, což je současně koncept globálnějšího charakte-
ru /1/. V tomto procesu identifikace zájmů však 
přetrvává určité směšování pojmů národní a státní. 
Přijaté i připravované národní politiky v oblasti vý-
zkumu, vývoje a inovací reprezentují spíše pozice 
příslušných státních orgánů a zčásti i výzkum-
ných komunit a podnikové sféry a nejsou dosud 
vyjádřením širokého národního zájmu o výzkum 
a inovace. Svůj vliv na to má i dosavadní nedosta-
tečný způsob komunikace těchto politik.
V současné době jsou velká očekávání (především 
z pozice příslušných státních orgánů) spojována 
s realizací vládou schváleného dokumentu nazva-
ného Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací 
v ČR (dále jen Reforma) /2/. Nyní je vůbec snaha 
označovat změny v celé řadě oblastí společenské-
ho života jako reformy. Dokonce lze mít za to, že 
dochází až k určitému nadužívání a plýtvání slo-
vem reforma a že nejde často o skutečné reformy 
ve smyslu zásadních změn, ale spíše o dílčí kroky 
v dané oblasti. Reforma ve sféře výzkumu a vývoje 
má však určité ambice na zásadnější změny. Rele-
vantním vyjádřením její úspěšnosti bude ovšem to, 
zda se podaří realizací celé řady uvažovaných 
změn a opatření v oblasti výzkumu, vývoje a ino-
vací překonat, resp. zmírnit v českých podmín-

kách dosud výraznou oddělenost akademické kul-
tury a podnikatelské kultury při zachování jejich 
potřebných odlišností.

Vyvrcholením celé řady prací při implementaci 
Reformy (novela zákona o podpoře výzkumu a vý-
voje, změny v hodnocení výzkumu a vývoje, nové 
priority výzkumu a vývoje, změny ve státní správě 
výzkumu a vývoje a další) je příprava a zpracování 
Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na 
léta 2009 až 2015. K souhrnné identifikaci problé-
mů, se kterými se setkáváme v českém výzkumu 
a vývoji, a též možností jejich řešení, k nimž by 
právě Reforma měla významným způsobem při-
spět, se využívá stále více SWOT analýz.

1. Co ukazují SWOT analýzy?

SWOT analýza je nástrojem původně pocházejícím 
z podnikatelské (business) sféry (obdobně jako 
benchmarking) a uplatňovaným v ní zejména 
v procesu strategického řízení (při zpracování stra-
tegické situační analýzy); umožňuje sumárně za-
chytit a vyhodnotit vnitřní a vnější prostředí firmy 
(kombinace interní a externí analýzy). V rámci in-
terní analýzy se zabývá silnými stránkami (streng-
ths) a slabými stránkami (weaknesses) firmy, resp. 
vnitřními faktory majícími vliv na činnost a výkon-
nost firmy. Externí analýza se zaměřuje na vnější 
prostředí firmy (mikroprostředí, makroprostředí) 
a člení se na oblast příležitostí (opportunities) 
a oblast hrozeb, resp. rizik (threats) významných 

  Výzkum, vývoj a inovace 
  v České republice: 
  čekání na výsledky reformy
 } Ing. Karel Mráček, CSc. » NEWTON College, a. s.1
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1  Článek byl zpracován v rámci projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a je-
jí schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“.
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pro další vývoj firmy. SWOT analýza získala v ČR 
v posledních letech na rostoucí pozornosti nejen 
v podnikatelském sektoru (zejména s rozvojem 
strategických a marketingových aktivit), ale 
i v ústředních orgánech státní správy (možná i ja-
ko trochu magická alternativa akronymu SWOT 
k tehdejší plánovací „svodce“). Setkáváme se s ní 
tak i při vyhodnocení současné situace v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací v ČR s tím, že s sebou 
přináší do této strategické situační analýzy jak své 
přednosti, tak i nedostatky.

SWOT analýza láká nepochybně některými svý-
mi přednostmi, zejména určitou přehledností 
a jednoduchostí při prezentaci, dále komplexním 
zachycením řady různých faktorů ovlivňujících 
daný subjekt či činnost a tím, že při externí analý-
ze umožňuje plné využití expertů. Na druhé straně 
má ale také své zřetelné nedostatky. Obvykle se 
upozorňuje na určitá rizika subjektivního hodno-
cení, zvláště v případě silných a slabých stránek, 
pokud jsou hodnotiteli manažeři a jiné zájmové 
skupiny těsně spjaté s danou firmou či daným ob-
jektem analýzy. Někdy se lze setkat i se zaměňová-
ním slabých stránek a hrozeb, v rovině externí 
analýzy pak s nedostatečným rozlišením a uspořá-
dáním faktorů mikroprostředí a makroprostředí. 
Za závažnou a opomíjenou skutečnost lze však po-
važovat absenci vyjádření intenzity působení růz-
ných faktorů (každá silná stránka není stejně silná, 
obdobně každá slabá stránka není stejně slabá, 
jednotlivé příležitosti a hrozby nejsou rovněž stej-
ně velké a relevantní). Vytvoření určitého pořadí 
podle závažnosti působení jednotlivých faktorů, 
případně jejich škálování (zpracování jakési kvan-

tifikovatelné, tedy Q-SWOT analýzy) by zakládalo 
možnost hlubšího rozhodování o další trajektorii 
vývoje s respektováním určitých prioritních potřeb 
a míry dopadu možných vlivů.

V následujícím textu jsou uvedeny vybrané 
SWOT analýzy zpracované na úrovni státních or-
gánů a pro potřeby přípravy relevantních politic-
kých dokumentů. V prvé řadě jsou to některé 
SWOT analýzy použité při přípravě Reformy a v jis-
té míře upravené (i s ohledem na větší přehled-
nost) autorem pro účely tohoto článku. Dále je zde 

shrnuta SWOT analýza výzkumu, vývoje a inovací 
zpracovaná pro potřeby publikace Zelená kniha 
výzkumu, vývoje a inovací v České republice /3/. 
A konečně je uvedena SWOT analýza vzniklá při 
přípravě Národního rozvojového plánu /4/.

Podíváme-li se souhrnně na různé dále uvede-
né SWOT analýzy, vykazují některé společné rysy 
i poznatky. Charakteristickým rysem je zřetelně 
vyšší počet uváděných slabých stránek než silných 
stránek v českém výzkumu a vývoji. Poznatky 
o slabých místech ukazují především (již poměrně 
tradičně) na nedostatečné praktické aplikace vý-
sledků výzkumu a vývoje, na problémy v oblasti fi-
nancování a hodnocení výzkumu a vývoje a s tím 
spojované tendence k průměrnosti výsledků a na 
nedostatky ve funkčnosti orgánů státní správy 
s působností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 
Silné stránky jsou většinou nalézány v některých 
růstových trendech ve financování a lidských zdro-
jích výzkumu a vývoje. Pokud jde o příležitosti 
a hrozby, jsou identifikovány spíše v menším roz-
sahu. Příležitosti jsou spatřovány především ve vy-
užití a realizaci Reformy a v účinném využití struk-

Poznatky o slabých místech ukazují především (již poměrně tradičně) na ne-
dostatečné praktické aplikace výsledků výzkumu a vývoje, na problémy v ob-
lasti financování a hodnocení výzkumu a vývoje a s tím spojované tendence 
k průměrnosti výsledků a na nedostatky ve funkčnosti orgánů státní správy 
s působností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
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turálních fondů EU. V určité míře se při vymezová-
ní silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
projevuje též to, kdo je zpracovatelem příslušné 
SWOT analýzy, resp. kdo se na ní podílel. Promítá 
se zde tak i jistý — při SWOT analýze často předpo-
kládaný — subjektivismus hodnocení.

1.1 Vybrané SWOT analýzy použité při 
přípravě Reformy

Tyto analýzy byly zpracovány k jednotlivým pro-
blémovým okruhům českého výzkumu a vývoje, 
a to k propojenosti výzkumu a vývoje s inovacemi, 
problematice systému podpory výzkumu a vývoje, 
dosahované excelenci ve výzkumu a vývoji, orga-
nizační struktuře veřejného výzkumu, orgánům 
státní správy s působností v oblasti výzkumu, vý-
voje a inovací a k dalším okruhům.

1.1.1 SWOT analýza propojenosti výzkumu 
a vývoje s inovacemi v ČR

Silné stránky
• posun ČR (podle výsledků EIS 2007) ze skupiny 

„dohánějících zemí“ (catching-up countries) do 
skupiny zemí označovaných jako „slabší inová-
toři“ (moderate innovators), kteří sice nadále 
zaostávají za průměrem EU, ale jejichž růst je 
vyšší ve srovnání s růstem průměru EU

• růst počtu inovací v podnicích
• zřizování výzkumně vývojových pracovišť za-

hraničními firmami v ČR

Slabé stránky
• chybějící povolená (s trhem slučitelná), legisla-

tivně vymezená veřejná podpora inovací
• absence odpovědnosti za inovace ve státní 

správě
• chybějící veřejně přístupné informace o veřej-

ných (zejména státních) prostředcích vynaklá-
daných na inovace

• nedostatečné vazby inovací na výzkum a vývoj, 
v tomto směru i neplněné úkoly Národní ino-
vační politiky ČR

• nedostatečné přesvědčení o výzkumu a vývoji 
jako prostředku zlepšení ekonomické výkon-
nosti země ve státní správě i ve výzkumných 
organizacích a v řadě podniků

Příležitosti
• využití strukturálních fondů EU v období 2007–

–2013 k rychlé změně systému výzkumu a vý-
voje v ČR včetně jeho provázanosti na inovace

• připravit se v období 2007–2013 na období ná-
sledující, kdy skončí příliv dotací z EU v dosa-
vadní míře

Hrozby
• zachování dosavadního přístupu oddělujícího 

výzkum a vývoj od inovací, neuplatňování vý-
sledků výzkumu a vývoje v praxi

• v důsledku toho postupné snižování výdajů na 
výzkum a vývoj

• sílící prosazování se zemí BRIC (Brazílie, Rus-
ko, Indie, Čína) na světových trzích se špičko-
vými výrobky a technologiemi

1.1.2 SWOT analýza systému podpory výzkumu 
a vývoje v ČR

Silné stránky
• dlouhodobě zavedené standardní nástroje pod-

pory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
— institucionální a účelová podpora (granty, 
programy) — v souladu s právem EU

Slabé stránky
• poměrně složitý a administrativně náročný sys-

tém podpory pro všechny její účastníky (posky-
tovatelé, výzkumní pracovníci), dosud se nepo-
dařilo sjednotit administrativu podpory výzku-
mu a vývoje v resortech

• rozdíly mezi jednotlivými způsoby poskytování 
podpory spíše formálně právního charakteru 
a nikoliv věcné povahy

• výrazná roztříštěnost podpory (22 rozpočto-
vých kapitol, množství drobných projektů, na 
zhruba dva výzkumné pracovníky ve veřejném í
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sektoru připadá jeden projekt výzkumu a vý-
voje)

• časté pozdní uvolňování prostředků na výzkum 
a vývoj

• přetrvávající značné rozdíly v náročnosti a ob-
jektivnosti mezi hodnocením ex ante v oblasti 
výzkumu a vývoje (velmi složité a poměrně de-
tailní) a hodnocením ex post (spíše formálního 
charakteru, téměř stoprocentní úspěšnost)

• výzkumné záměry (institucionální podpora) 
v aplikovaném neprůmyslovém výzkumu často 
spíše obdobou projektů (nikoli tedy určené pro 
dlouhodobý koncepční rozvoj dané instituce)

• nedostatky u grantového systému: minimální 
rozdíly v hodnocení návrhů grantových projek-
tů, subjektivní výběry, vyšší úspěšnost praco-
višť členů výběrových komisí

• nedostatky u programů aplikovaného výzkumu 
a vývoje: částečně neefektivní vynakládání pro-
středků, v řadě případů podpora základního 
(často nekvalitního) výzkumu (vliv složení ko-
misí), neřešené otázky pořízení a zajištění funk-
čnosti potřebných nákladných infrastruktur

• neadekvátní využívání podpory specifického 
výzkumu na vysokých školách

• nedostatečné personální vybavení systému ve-
řejné podpory výzkumu a vývoje

Příležitosti
• využití Reformy k zjednodušení systému pod-

pory výzkumu a vývoje a jeho veřejné kontrolo-
vatelnosti

• využití dalších zdrojů EU (strukturální fondy)

Hrozby
• postupné selhání celého systému podpory vý-

zkumu a vývoje v důsledku nedostatečného 
personálního zajištění na resortech

1.1.3 SWOT analýza excelence ve výzkumu 
a vývoji

Vychází se z těchto charakteristik excelentních vý-
zkumných pracovišť, týmů či jednotlivců:

• výzkumné výsledky uznávané mezinárodní vě-
deckou komunitou, zájem renomovaných za-
hraničních výzkumných organizací a týmů 
o spolupráci (oblast základního výzkumu);

• rychlé a efektivní uplatnění výsledků výzkumu 
a vývoje v produktových a technologických ino-
vacích na mezinárodních trzích; excelenci po-
tvrzují i přínosy z prodeje licencí, know-how 
apod. do zahraničí; vysoký podíl výzkumu a vý-
voje na tvorbě přidané hodnoty v podniku a na 
jeho uplatnění na mezinárodních trzích se špič-
kovými technologiemi (oblast aplikovaného vý-
zkumu a vývoje).

Silné stránky
• existence některých výzkumných týmů a jed-

notlivců v ČR, kteří v základním i v aplikova-
ném výzkumu dosahují světově srovnatelných 
výsledků

• investice soukromých firem do těchto výzkumů 
v některých regionech

Slabé stránky
• podmínky v systému podpory výzkumu a vý-

voje směřující k průměrnosti výsledků výzku-
mu a vývoje (množství různorodých kritérií, 
způsob hodnocení návrhů výzkumných projek-
tů, formální metody hodnocení v průběhu řeše-
ní a při hodnocení ex post apod.)

• problémy s chápáním tzv. center excelence 
(představa o budování na „zelené louce“ na zá-
kladě administrativního rozhodnutí bez před-
chozí historie a výzkumných pracovníků s me-
zinárodně průkaznými výsledky v základním 
i aplikovaném výzkumu — viz některé uvažova-
né projekty v procesu přípravy operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace)

• nevytvořené podmínky pro efektivní využití po-
třebné nákladné infrastruktury a její reproduk-
ci formou sdružování výzkumných organizací 
a jejich vzájemné spolupráce
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Příležitosti
• spatřovány především ve využití Reformy ke 

změně současného stavu (k preferenci excelen-
ce při podpoře výzkumu a vývoje, k ekonomic-
ké motivaci spolupráce výzkumných organiza-
cí navzájem i s podnikovou sférou pro zajištění 
a účinné využití potřebné nákladné infrastruk-
tury v určitých oblastech výzkumu a vývoje)

Hrozby
• zachování současného stavu posilujícího prů-

měrnost výsledků výzkumu a vývoje, nízká po-
zice ČR v excelentním výzkumu v rámci EU

1.1.4 SWOT analýza organizační struktury 
veřejného výzkumu

Silné stránky
• soustředěný a poměrně silný základní výzkum 

v Akademii věd ČR
• růst podílu výzkumu na činnosti vysokých 

škol

Slabé stránky
• strnulost dosavadních organizačních struktur, 

neexistuje potřebná dynamika (vznik nových 
ústavů, změny v zaměření ústavů, změny v je-
jich vedení)

• dlouhodobě nedostatečný zájem a podpora ze 
strany orgánů státní správy o oblast aplikované-
ho výzkumu a vývoje (zbytečné ztráty a ome-
zení kapacit v této oblasti vlivem některých ne-
uvážených kroků v období privatizace, na něž 
navazovala většinou nečinnost těchto orgánů 
v dalších letech)

• převažující institucionální formy financování 
podporující neměnnost (deformace původní 
myšlenky výzkumných záměrů)

• absence nebo velmi nedostatečné využívání 
ekonomických nástrojů stimulujících spoluprá-
ci výzkumných organizací navzájem i s podni-
katelskou sférou

Příležitosti
• spatřovány především ve využití Reformy ke 

změně současného stavu, příležitosti struktu-
rálních fondů EU na období 2007–2013

Hrozby
• zachování současného stavu organizace, řízení 

a financování výzkumných organizací vedoucí-
ho k jejich izolovanosti a stagnaci

1.1.5 SWOT analýza orgánů státní správy 
s působností v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací

Silné stránky
• růst koncepční úlohy Rady pro výzkum a vývoj 

(přesah funkce „poradního a odborného orgá-
nu vlády“)

• včasné uvolňování prostředků na výzkum a vý-
voj částí poskytovatelů i jimi dosahované odpo-
vídající výsledky

Slabé stránky
• v rámci zemí EU má ČR dlouhodobě nejvíce 

fragmentovaný systém podpory výzkumu a vý-
voje z veřejných prostředků (ČR má i vzhledem 
ke své velikosti a objemu výdajů na výzkum 
a vývoj nejvíce rozpočtových kapitol (22), 
z nichž je podporován výzkum a vývoj)

• nadměrný počet rozpočtových kapitol prohlu-
buje výše uvedené problémy v systému podpo-
ry výzkumu a vývoje

• každá z 22 rozpočtových kapitol má svou vlast-
ní, historicky danou administrativu (formuláře, 
výkazy apod.)

• nejvíce je rozmělněna podpora v oblasti spole-
čenských věd a při zadávání veřejných zakázek 
ve výzkumu a vývoji

• snižující se počet pracovníků zabývajících se 
výzkumem a vývojem ve státní správě a jejich 
značná fluktuace

• relativně vysoký počet podporovaných progra-
mů středního a malého rozsahu í
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• zhruba polovina pracovního výkonu orgánů 
státní správy s působností v oblasti výzkumu 
a vývoje je vynakládána na vzájemnou komuni-
kaci a koordinaci jednotlivých orgánů bez pří-
mých výstupů

• přetrvávající diskuse o „ústředním orgánu pro 
výzkum a vývoj“ (Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy je jen jedním z poskytovatelů 
státních prostředků, suplování části prací Ra-
dou pro výzkum a vývoj)

• nedořešená úloha krajů v podpoře výzkumu 
a vývoje z veřejných prostředků

Příležitosti
• využití Reformy k výraznému snížení počtu 

rozpočtových kapitol a ke zjednodušení admi-
nistrativy

Hrozby
• nedostatečné snížení počtu rozpočtových kapi-

tol nebo jejich nevhodný výběr, který nepřinese 
požadované výsledky

1.2 SWOT analýza výzkumu, vývoje 
a inovací podle Zelené knihy výzkumu, 
vývoje a inovací v České republice

Tato SWOT analýza byla zpracována v Technolo-
gickém centru Akademie věd ČR a je rozdělena při 
zachování svého klasického členění (silné stránky, 
slabé stránky, příležitosti a hrozby) pro větší pře-
hlednost ještě do čtyř samostatných bloků (pro-
středí a systém výzkumu, vývoje a inovací, lidské 
zdroje pro výzkum, vývoj a inovace, financování 
výzkumu, vývoje a inovací a infrastruktura a spo-
lupráce). V každém bloku jsou identifikované sil-
né a slabé stránky, příležitosti a hrozby zařazeny 
ještě podle fáze inovačního procesu — ve fázi vzni-
ku znalostí (tj. ve výzkumu a vývoji), v přenosu 
znalostí nebo ve využívání znalostí (podnikání). 
V případě jednotlivých faktorů (charakteristik) do-
chází i k překrytí více fází inovačního procesu 
nebo jen k částečnému působení v dané fázi ino-
vačního procesu. Uvedeme zde pouze část SWOT 

analýzy týkající se fáze tvorby znalostí (výzku-
mu a vývoje).

1.2.1 Prostředí a systém

Silné stránky
• existence Národní inovační politiky ČR a její 

plnění (překrytí všech fází inovačního proce-
su)

• vytváření strategických rozvojových plánů (včet-
ně inovačních strategií) na úrovni krajů (pře-
krytí všech fází inovačního procesu)

• stoupající impakt českého výzkumu v posled-
ních letech

• částečně se projevuje v této fázi atraktivita pro 
zahraniční investice

Slabé stránky
• nestanovená kompetence pro oblast inovací na 

úrovni státní správy a s tím související nekoor-
dinovanost politik vzdělávání, výzkumu a vý-
voje, inovací, průmyslové politiky aj. (překrytí 
všech fází inovačního procesu)

• nadměrný počet rozpočtových kapitol (promítá 
se i ve fázi přenosu znalostí)

• systém hodnocení výzkumu a vývoje nezohled-
ňující kvalitu výsledků a vedoucí k neefektivní 
alokaci veřejných prostředků na výzkum a vý-
voj (promítá se i ve fázi přenosu znalostí)

• roztříštěnost výzkumu a vývoje na projektové 
úrovni — nedostatečná koncentrace finančních 
a lidských zdrojů k dosažení excelence (promí-
tá se i ve fázi přenosu znalostí)

• částečně se projevuje v této fázi dvojí zdanění 
investic rizikového kapitálu, nízká flexibilita 
trhu práce spojená s demotivačním sociálním 
systémem, slabá inovační kultura a nízká ino-
vační aktivita průmyslových podniků vycháze-
jící z výsledků výzkumu a vývoje

Příležitosti
• zlepšení podmínek pro příchod kvalifikova-

ných pracovníků do ČR (překrytí všech fází ino-
vačního procesu)

í
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• přijetí Reformy vedoucí k efektivnímu přidělo-
vání veřejných prostředků na výzkum a vývoj 
a ke zvýšení zájmu vysokých škol a veřejných 
výzkumných institucí o transfer poznatků (pře-
krytí všech fází inovačního procesu)

• zvýšení zájmu firem (zejména high-tech) o vý-
zkum a vývoj v ČR v důsledku růstu znalostní 
náročnosti produkce (promítá se i ve fázi pře-
nosu znalostí)

• částečně se může projevit v této fázi příliv za-
hraničních investic do technologicky náročněj-
ších odvětví a lokalizace výzkumu a vývoje 
nadnárodních firem v ČR

Hrozby
• pokles kvality výzkumu a intenzity využívání 

jeho výsledků v důsledku nedostatečné vazby 
veřejné podpory na hodnocení výsledků výzku-
mu a vývoje (promítá se i ve fázi přenosu zna-
lostí)

• růst regionálních disparit a vznik duální ekono-
miky, mj. i v souvislosti s nerovnoměrným vyu-
žitím prostředků ze strukturálních fondů EU 
(překrytí všech fází inovačního procesu)

• částečně se může projevit v této fázi pokles 
atraktivity ČR pro zahraniční investice do výzku-
mu a vývoje a technologicky náročných výrob

1.2.2 Lidské zdroje

Silné stránky
• počet výzkumných pracovníků roste daleko 

rychleji než v zemích EU-25 a EU-15 (promítá 
se i ve fázi přenosu znalostí)

• v počtu publikací odpovídá produktivita čes-
kých výzkumníků průměru EU-15

• srovnatelná úroveň některých výzkumných 
týmů se světovou špičkou

• tradice vzdělávání v některých technických 
oborech

Slabé stránky
• nízký počet a nevyhovující oborová struktura 

absolventů terciárního vzdělávání včetně dok-

torského studia (překrytí všech fází inovačního 
procesu)

• nízký počet výzkumných pracovníků v přepoč-
tu na pracovní sílu (promítá se i v následujících 
fázích inovačního procesu)

• malá schopnost a motivace výzkumníků k vy-
tváření výsledků pro praktické využití a paten-
tovou ochranu (promítá se i ve fázi přenosu 
znalostí)

• nízká produkce kvalitních publikací českými 
výzkumníky (malá citovanost)

• nevyhovující věková struktura výzkumných 
a pedagogických pracovníků

• nízká mezinárodní mobilita studentů vysokých 
škol (promítá se i ve fázi přenosu znalostí)

• částečně se projevuje v této fázi nízká regionál-
ní a odvětvová mobilita výzkumníků i dalších 
odborných a technických pracovníků, nedosta-
tečná mobilita mezi akademickou a podniko-
vou sférou a nedostatečné průmyslově právní 
povědomí

Příležitosti
• využití prostředků ze strukturálních fondů EU 

na období 2007–2013 pro rozvoj lidských 
zdrojů ve výzkumu a vývoji, inovacích a podni-
kání, mj. podporou horizontální mobility (pro-
mítá se i v následujících fázích inovačního pro-
cesu)

• zvýšení motivace mladých výzkumných pra-
covníků (promítá se i ve fázi přenosu znalostí)

• zvýšení atraktivity ČR pro příchod pracovníků 
výzkumu a vývoje ze zahraničí v důsledku rela-
tivního zvýšení mezd (promítá se i ve fázi pře-
nosu znalostí)

• částečně se může projevit v této fázi zvýšení 
průmyslově právního povědomí

Hrozby
• kritický nedostatek výzkumných pracovníků ve 

veřejném sektoru ve vazbě na rozšiřování vý-
zkumných a vývojových kapacit z prostředků 
strukturálních fondů EU v letech 2007–2013 
(promítá se i ve fázi přenosu znalostí) í
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• odchod výzkumníků do zahraničí a bariéra pro 
příchod zahraničních výzkumníků z důvodu níz-
kých mezd (promítá se i ve fázi přenosu znalostí)

• nemotivovanost kvalitních výzkumníků a jejich 
odchod mimo výzkumnou sféru (promítá se 
i ve fázi přenosu znalostí)

1.2.3 Financování

Silné stránky
• výdaje na výzkum a vývoj v ČR narůstají rych-

leji než v zemích EU-25 a EU-15 (promítá se 
i v následujících fázích inovačního procesu)

• náklady na jednu publikaci i citaci jsou v ČR 
nižší než ve státech EU-15

• existence daňových pobídek pro soukromé in-
vestice do výzkumu a vývoje

Slabé stránky
• nedostatečné výdaje na výzkum a vývoj ve ve-

řejném i podnikovém sektoru (promítá se i v ná-
sledujících fázích inovačního procesu)

• nevhodná struktura výdajů na výzkum a vývoj 
pro rozvoj znalostní ekonomiky (promítá se 
i v následujících fázích inovačního procesu)

• nízká efektivita veřejných i soukromých výdajů 
na výzkum a vývoj odrážející se v nízké paten-
tové aktivitě (promítá se i v následujících fázích 
inovačního procesu)

• nízký podíl soukromého financování ve veřej-
ném výzkumu (promítá se i ve fázi přenosu 
znalostí)

• systém daňových pobídek pro investice do vý-
zkumu a vývoje stimuluje posílení vlastního vý-
zkumu a vývoje firem na úkor spolupráce s ve-
řejnými výzkumnými institucemi a ostatními 
podniky (promítá se i ve fázi přenosu znalostí)

• roztříštěnost financování výzkumu a vývoje ze 
státního rozpočtu (promítá se i ve fázi přenosu 
znalostí)

Příležitosti
• zvýšení výdajů na výzkum a vývoj, komerciali-

zace výsledků a zavádění inovací s využitím fi-

nančních prostředků ze strukturálních fondů 
EU v letech 2007–2013 (promítá se i v následují-
cích fázích inovačního procesu)

• částečně se může projevit v této fázi rozvoj in-
frastruktury pro investice early stage rizikové-
ho kapitálu prostřednictvím iniciativy Evropské 
komise a EIB — JEREMIE, vytvoření stimulační-
ho daňového prostředí pro investice rizikového 
kapitálu, odstranění dvojího zdanění, umožně-
ní investic penzijních fondů a pojišťoven, daňo-
vé úlevy pro venture capital a business angels, 
zvýšení zájmu firem o patenty a inovace v dů-
sledku posilování jejich kapitálové síly a pře-
chodu od pracovně náročných výrob k techno-
logicky intenzivní produkci a zavedení 
daňových pobídek pro nákup výzkumu a vývo-
je podniky od výzkumných institucí a vyso-
kých škol

Hrozby
• závislost veřejné výzkumné infrastruktury vy-

budované nově ze strukturálních fondů výhrad-
ně na zdrojích z veřejných rozpočtů (promítá 
se i ve fázi přenosu znalostí)

• neefektivní využití strukturálních fondů na fi-
nancování nadměrného množství vzdělávacích 
programů

1.2.4 Infrastruktura a spolupráce

Silné stránky
• rozvinutá síť vzdělávacích a výzkumných pra-

covišť

Slabé stránky
• nedostatečná účast českých subjektů v Rámco-

vém programu EU pro výzkum a vývoj (promí-
tá se i v následujících fázích inovačního proce-
su)

• částečně se projevuje v této fázi nedostatečná 
spolupráce vysokých škol a výzkumných insti-
tucí s podniky a institucemi inovační infra-
struktury a nízká kvalita sítí pro rychlý přenos 
dat a vysoké náklady na jejich využívání

í
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Příležitosti
• rozvoj služeb inovační infrastruktury s využi-

tím finančních prostředků ze strukturálních 
fondů EU v letech 2007–2013 (překrytí všech 
fází inovačního procesu)

• využití technologického foresightu k zacílení 
zdrojů výzkumu a vývoje na klíčová témata

• stimulace pro zapojení českých subjektů do 
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 
a inovacích (promítá se i v následujících fázích 
inovačního procesu)

• částečně se může projevit v této fázi podpora 
propojení informačních sítí národních a evrop-
ských výzkumných a inovačních center, změna 
systému řízení vysokých škol vedoucí ke zvýše-
ní zájmu o spolupráci s aplikační sférou a sti-
mulace spolupráce mezi výzkumem a aplikační 
sférou

Hrozby
• nevyužití výzkumné infrastruktury vybudova-

né z prostředků strukturálních fondů EU (pro-
mítá se i ve fázi přenosu znalostí)

• prohloubení izolovanosti veřejného výzkumu 
a vývoje (promítá se i ve fázi přenosu znalostí)

1.3 SWOT analýza výzkumu, vývoje 
a inovací podle Národního rozvojového 
plánu

Národní rozvojový plán jako jeden z oficiálních 
dokumentů zpracovaných v souvislosti s čerpá-
ním strukturálních fondů EU v programovacím ob-
dobí 2007–2013 obsahuje následující SWOT analý-
zu současné situace ve výzkumu, vývoji a inovacích 
v ČR.

Silné stránky
• existence kvalitních vědeckých pracovníků 

a vědeckých týmů schopných obstát v meziná-
rodní konkurenci

• tradiční spolupráce mezi výzkumnými praco-
višti a velkými průmyslovými podniky

• iniciativní přístup velkých podniků k navazová-

ní kontaktů s vysokými školami a výzkumnými 
a vývojovými pracovišti a ke zlepšování úrovně 
absolventů vysokých škol

• postupný přesun přímých zahraničních inves-
tic do technologických center a do strategic-
kých služeb

• zvyšující se roční přírůstky výdajů na výzkum 
a vývoj v ČR ve srovnání se zeměmi původní 
EU-15

Slabé stránky
• velmi nízké výdaje na výzkum a vývoj v ČR ve 

srovnání s průměrnou výší výdajů v EU-25 
a značné regionální disparity

• nízký podíl soukromého kapitálu na financová-
ní aplikovaného výzkumu a vzdělávání pracov-
níků

• přednostní veřejná podpora základního výzku-
mu vůči aplikovanému výzkumu

• podprůměrný počet výzkumných a vývojových 
institucí ve srovnání s průměrem v EU

• rigidita výzkumných a vývojových institucí od-
rážející se v malé otevřenosti k vnější spoluprá-
ci v oblasti výzkumu a inovací

• fragmentovaný charakter výzkumu na vyso-
kých školách, absence orientace na ucelené, 
komerčně využitelné projekty

• nedostatečný zájem veřejných výzkumných 
a vývojových institucí o spolupráci s podniky

• nejsou budovány inovační klastry vedoucí 
k multiplikačním a synergickým efektům

• nízký počet pracovníků výzkumu a vývoje 
v jednotlivých odvětvích spojený s demotivují-
cími platovými podmínkami

• nízká mobilita vědeckých pracovníků mezi ve-
řejným a soukromým sektorem

• nedostatečné čerpání prostředků ze zdrojů EU 
na podporu výzkumu (vztahovalo se k progra-
movacímu období 2004–2006)

• nepřipravenost pracovišť výzkumu a vývoje ab-
sorbovat podporu

• zaostávání v počtu přihlášených i udělených 
patentů jak u národního, tak u mezinárodních 
patentových úřadů í
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Příležitosti
• navýšení výdajů na vzdělávání, vědu a výzkum 

minimálně na průměrnou úroveň vyspělých 
zemí, možnost využití prostředků EU

• propojení domácích výzkumných a vývojových 
kapacit s mezinárodními, především evropský-
mi strukturami

• rozvoj spolupráce vědeckovýzkumných institu-
cí, škol, inovačních center a podniků

• vytváření sítí
• možnost využití moderních informačních a te-

lekomunikačních technologií
• zavádění nepřímých nástrojů podpory výzku-

mu a vývoje ústředními orgány státní správy
• podpora ochrany životního prostředí jako im-

puls pro vývoj nových technologií

Hrozby
• výrazně nižší podíl inovujících podniků oproti 

zemím EU-15
• nedostatek pracovišť s efektivně fungujícími 

systémy pro transfer výsledků výzkumu a vývoje
• strnulá organizační a řídící struktura pracovišť 

výzkumu a vývoje pomalu reagující na vznik 
nových oborů a směrů výzkumu a na potřeby 
uživatelů výsledků výzkumu a vývoje

• nedostatečná ochrana duševního vlastnictví
• vysoké poplatky za zahraniční technologie a pa-

tenty
• nedostatečná spolupráce mezi vysokými škola-

mi, vědeckými institucemi a soukromým sekto-
rem v oblasti inovací

• nízká efektivnost státní správy v podpoře vý-
zkumu, vývoje a inovací

2. Důvody, principy a cíle Reformy systému 
výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Jako hlavní důvody přijetí Reformy se uvádějí 
v podstatě tři skutečnosti. První z nich jsou velmi 
nízké přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro čes-
kou ekonomiku a společnost. To je poměrně glo-
bální pohled. Otázkou je, jak tyto přínosy vlastně 
měříme a z čeho vycházíme při tomto hodnocení, 

jaká kritéria a indikátory pro hodnocení používá-
me. Dále je nutno mít na zřeteli, že toto hodnocení 
se týká výzkumu a vývoje financovaného z veřej-
ných prostředků. Nejsou zcela potvrzeny takovéto 
závěry pro výzkum a vývoj v podnikatelském sek-
toru financovaný ze soukromých zdrojů. Šetření 
v tomto směru nebyla v podstatě provedena 
a úspěšnost realizace výzkumných a vývojových 
výsledků v podobě inovací zde především prověřu-
je trh.

Pokud jde o efektivnost vynaložených veřej-
ných prostředků na výzkum a vývoj, zřetelně dolo-
žitelné jsou podle dosavadních způsobů hodnoce-
ní spíše charakteristiky vstupů, tedy výdaje 
směřující do oblasti výzkumu a vývoje. Ale i zde 
se setkáváme s rozdílnými údaji, zejména pokud 
jde o podíl výdajů na základní výzkum z prostřed-
ků státního rozpočtu vynaložených na výzkum 
a vývoj. Rozdíly existují v datech vynaložených 
prostředků státního rozpočtu a statistickém výkaz-
nictví. Např. v roce 2007 bylo podle údajů Rady 
pro výzkum a vývoj na základní výzkum určeno 
z výdajů státního rozpočtu 6,6 mld. Kč, na apliko-
vaný výzkum a vývoj 11,8 mld. Kč. Zbývající 2,1 
mld. Kč představuje prostředky, u nichž se předem 
neurčuje poměr jejich využití /5/. Ze státních pro-
středků vynaložených na aplikovaný výzkum bylo 
téměř 80 % směrováno na neprůmyslový výzkum. 
Poměr mezi výdaji na základní výzkum a na apli-
kovaný výzkum a vývoj v ČR je zhruba 1:2, což je 
proporce obvyklá mezi těmito úrovněmi výzkumu 
ve vyspělých zemích. V EU-27 dosahuje podle úda-
jů Eurostatu průměrná výše podílu státních výdajů 
na základní výzkum 30,9 %. Podíváme-li se však 
na statistické výkazy Českého statistického úřadu, 
je podíl státních prostředků „spotřebovaných“ na 
základní výzkum výrazně vyšší, představuje zhru-
ba dvě třetiny prostředků vynaložených ze státní-
ho rozpočtu na výzkum a vývoj. Zřejmě došlo k ur-
čitému posunu ve využití prostředků a jádrem 
těchto změn je nejspíše poměrně rozsáhlý neprů-
myslový výzkum a vývoj. Samozřejmě že projekty 
v oblasti aplikovaného výzkumu mohou zahrno-
vat i některá potřebná řešení základního výzkumu. 

í
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Otázkou je však jejich míra a dále i navazující vyu-
žití (nemělo by se končit jen u publikací). Součas-
ně je nutno mít na zřeteli, že financovaná řešení 
základního výzkumu mohou zde být vynucena 
i takovými výsledky institucí zaměřených na zá-
kladní výzkum, které neposkytují dostatečné mož-
nosti pro navazující aplikovaný výzkum. Obdobně 
i v rámci prostředků poskytnutých na úkoly zá-
kladního výzkumu jsou získávány výsledky cha-
rakteru aplikovaného výzkumu.

Trvajícím věcným i metodologickým problé-
mem jsou charakteristiky a hodnocení výstupů, ze 
kterých by bylo zřejmé, jaký přínos pro českou 
ekonomiku a společnost představují výsledky vý-
zkumu a vývoje dosahované s podporou státu. Po-
ukazuje se v této souvislosti zejména na aplikova-
ný výzkum a vývoj. Použití patentových statistik 
(počty žádostí o patenty, počty udělených paten-
tů) signalizuje rozsah a úroveň nových technic-
kých řešení, ale neříká ještě nic o tom, co se na je-
jich základě a jakým způsobem vyrábí a jaké jsou 
poskytovány nové služby, a především nevypovídá 
o jejich reálné ekonomické hodnotě. Efekty vý-
sledků výzkumu a vývoje v podobě konkrétních 
ekonomických a jiných dopadů lze však stanovit 

obvykle až s určitým časovým posunem po dokon-
čení příslušných výzkumných a vývojových pro-
jektů. Přitom existují obtíže s jejich vymezením, 
na vznik inovace ve firmě a její úspěšnost působí 
i celá řada faktorů mimo výzkum a vývoj (např. 
v oblasti managementu firmy, jejích marketingo-
vých a obchodních činností, změny v poptávce na 
trhu vlivem celé řady okolností apod.).

Dalším uváděným důvodem pro uskutečnění 
Reformy jsou selhání současného systému podpo-

ry výzkumu a vývoje. Obvykle se v oblasti podpo-
ry výzkumu a vývoje z veřejných prostředků hovo-
ří o selhání trhu. Zde jde však vlastně o sebekritické 
přiznání selhání státu. Dosavadní systém podpory 
výzkumu a vývoje je označován za nadále ne-
schopný zajistit efektivní a včasné poskytování ve-
řejných prostředků na výzkum a vývoj. Jeho slabá 
místa se již projevila i při využití možných zdrojů 
EU pro tuto oblast. Resortní snahy o vytvoření 
dvou programů zahrnujících podporu výzkumu 
a vývoje byly spojeny s usilovným hledáním hra-
ničních míst tam, kde by právě v zájmu řešení výše 
uvedené problémové skutečnosti bylo žádoucí co 
nejvíce propojit podporu výzkumu a vývoje s vyšší 
realizací jeho výsledků v ekonomice země a regio-
nů. Posuzovatelé navrhovaných operačních pro-
gramů v EU byli přitom přesvědčováni různými 
argumenty o tom, proč máme a potřebujeme dva 
programy v oblasti podpory výzkumu a vývoje, ale 
jen ne tím podstatným, že máme dvě odpovědná 
zainteresovaná ministerstva s vžitými přístupy re-
sortismu. Za této situace se pak stal operační pro-
gram Výzkum a vývoj pro inovace jedním z po-
sledních schválených operačních programů 
(financovaných ze strukturálních fondů v období 

2007–2013) v celé EU. Četná zpoždění se ale týkají 
i resortních programů podpory výzkumu a vývoje. 
Důsledkem toho je v každém roce nevyčerpání ne-
zanedbatelné části prostředků na výzkum a vývoj 
nebo jejich uvolnění až koncem roku.

Jako třetí skutečnost, která potvrzuje potřebu 
Reformy, se uvádí pokračující roztříštěnost české-
ho výzkumu, kterou provází spíše podpora prů-
měrnosti na úkor excelentních výzkumů, a také 
chybějící stanovení priorit výzkumné podpory. Za 

Použití patentových statistik (počty žádostí o patenty, počty udělených paten-
tů) signalizuje rozsah a úroveň nových technických řešení, ale neříká ještě nic 
o tom, co se na jejich základě a jakým způsobem vyrábí a jaké jsou poskytová-
ny nové služby, a především nevypovídá o jejich reálné ekonomické hodnotě.
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této situace dochází i k zaostávání řady vědních 
oborů za vývojem ve světě. Pokud jde o zmíněnou 
roztříštěnost českého výzkumu, vyplývá ve znač-
né míře z roztříštěnosti podpory výzkumu a vývo-
je do 22 rozpočtových kapitol. V rámci této podpo-
ry existuje více než stovka programů a více než pět 
tisíc projektů řešených v každém roce. V průměru 
na jeden výzkumný projekt připadá 2,5 řešitele. 
Požadované náležitosti a kritéria stanovená posky-
tovateli prostředků pro výběr výzkumných projek-
tů k podpoře jsou často ovlivněna administrativní-
mi přístupy v chování jednotlivých resortů. Tato 
situace je primárně výrazem určitého selhání v ro-
vině státu, nikoli na straně výzkumu samotného.

Tyto tři skutečnosti, které jsou uváděny jako 
hlavní důvody pro přijetí Reformy, opět vlastně na-
stolují již dlouhodobě kladené a opakovaně nepří-
liš úspěšně řešené otázky v kontextu působení 
různých zájmových skupin: jak účinněji financo-
vat výzkum a vývoj z veřejných prostředků a jak 
lépe hodnotit jeho výsledky. Reprezentují zájem 
státu, resp. jeho orgánů na efektivním vynakládání 
veřejných prostředků na výzkum a vývoj, který vy-
chází z obecného zájmu daňových poplatníků na 
účelném využití získaných prostředků v rámci 
fiskální politiky státu. Konkrétní zájmy daňových 
poplatníků jsou však vnitřně strukturované a od-
lišné podle příslušných zájmových skupin a dotý-
kají se tak řady oblastí ve společnosti s různou mí-
rou priority. Ve své podstatě zájmy daňových 
poplatníků ve vztahu k výzkumu a vývoji nejsou 
negativní, spíše však v mnohých případech indife-
rentní, a proto jsou dokumenty a opatření v dané 
oblasti i relativně většinou snadno průchodné ce-
lým spektrem politických stran a zájmů.

Principy a cíle Reformy vycházejí z výše uvede-
ných důvodů a analýzy současných nedostatků 
v systému podpory výzkumu a vývoje. Změna sou-
časného neuspokojivého stavu se má opírat o tyto 
principy:
• Podpořit spolupráci výzkumných organizací 

navzájem a zvláště jejich spolupráci s podnika-
telskou sférou ekonomickými nástroji tak, aby 
vzrostly přínosy výzkumu, vývoje a inovací pro 

ekonomiku i společnost v krátkodobém i dlou-
hodobém horizontu.

• Dosáhnout co největšího zjednodušení struktu-
ry systému státní podpory výzkumu a vývoje, 
zejména snížením počtu rozpočtových kapitol 
a redukcí administrativní zátěže.

• Prosadit excelenci a kvalitu ve výzkumu a vývo-
ji a v dané souvislosti rozhodování o cestách 
k dosažení nejlepších výzkumných výsledků 
přenést z ministerstev u institucionální podpo-
ry na výzkumné organizace a u účelové pod-
pory na profesionální agentury (Grantovou 
agenturu ČR a nově zřízenou Technologickou 
agenturu ČR).
Na principy Reformy navazují její cíle, jimiž 

jsou:
• Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje tak, 

aby výzkumné instituce byly podporovány pod-
le výsledků a výzkumné týmy projektově.

• Výrazně snížit počet rozpočtových kapitol (nyní 
22), z nichž je podporován výzkum a vývoj 
v ČR, zjednodušit administrativu.

• Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji 
a zajistit využití jejích výsledků pro inovace.

• Podmínit programovou podporu výzkumu a vý-
voje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli 
výsledků výzkumu a vývoje založenou na podí-
lovém financování z veřejných a soukromých 
zdrojů.

• Zavést pružnější organizační struktury v oblas-
ti veřejného výzkumu.

• Zajistit potřebné odborníky pro výzkum, vývoj 
a inovace.

• Intenzivně zapojit Českou republiku do mezi-
národní spolupráce ve výzkumu, vývoji a ino-
vacích.

3. Hodnocení výzkumu ve středu pozornosti

Jednou z připravovaných klíčových změn v kon-
textu důvodů vyvolávajících potřebu Reformy je 
oblast hodnocení výzkumu a vývoje. Podstatné 
změny se týkají zejména rozdělování institucionál-
ní podpory. Dosud byla institucionální podpora za-
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ložena na přijetí výzkumných záměrů a jejich hod-
nocení. Stala se však předmětem řady kritik, 
celkově nemotivovala k lepším výzkumným vý-
sledkům a ani nevytvářela dostačující podmínky 
pro vlastní realizaci výzkumné práce. Nutným 
předpokladem byla historie výzkumného ústavu 
(žadatele jako právnické osoby), často bez ohledu 
na kvality a dosavadní výsledky vlastního řešitel-
ského týmu. Trochu to v analogii připomínalo ně-
které konzervativní bankovní přístupy k úvěrování 
firem v ČR, kdy prvotní podmínkou byla historie 
firmy (určitý počet let její existence na trhu) a tepr-
ve poté úroveň jejího projektu (resp. podnikatel-
ského záměru) a kvality a předchozí úspěšnost 
jeho nositelů (manažerů, výkonných pracovníků 
apod.). Tím byly „ze hry“ vylučovány některé malé 
a střední podniky či nové technologické firmy i se 
značným inovačním potenciálem.

Jako hlavní současné problémy institucionální 
podpory výzkumu jsou obvykle uváděny tyto sku-
tečnosti:
• V podstatě existuje konzervace výchozího sta-

vu z doby zahájení řešení výzkumných záměrů 
(resp. z doby vydání rozhodnutí o poskytnutí 
podpory) až sedm let s možností minimální 
zpětné vazby na činnost a výsledky výzkumné 
organizace jako příjemce podpory. Výše podpo-
ry v jednotlivých letech tak přímo nesouvisí 
s dosahovanými výsledky a není zajištěna pre-
ference těch, kdo dosahují průběžně nejlepší 
výsledky.

• Dosahování přínosných a zcela nových vý-
zkumných výsledků pro výzkumnou organiza-
ci ještě neznamená, že se stane příjemcem 
institucionální podpory. Řada výzkumných 
organizací, fakult na vysokých školách či vý-
zkumných týmů s hodnotnými výsledky v ob-
lasti výzkumu a vývoje není (a to dlouhodobě) 
příjemcem institucionální podpory.

• Ze strany poskytovatelů podpory se poukazuje 
také na to, že téměř polovina vynaložených 
prostředků nemá odpovídající výstupy. To zna-
mená, že efektivnost institucionální podpory je 
v současném stavu poměrně nízká.

• Problémy existují i v poměrně vysokém admi-
nistrativním zatížení příslušného poskytovatele 
podpory, jejího příjemce i jednotlivých vý-
zkumných pracovníků. Navíc současný systém 
dostatečně nerespektuje různou investiční 
a provozní náročnost, různé požadavky na in-
frastrukturu pro výzkum a vývoj v dané oblas-
ti.

• V současné době se v podstatě neprovádí prů-
běžné kvalifikované hodnocení postupu a vý-
sledků řešení ze strany poskytovatele veřejných 
prostředků, až na výjimky nejsou pak uplatně-
na sankční opatření, prakticky nedochází k to-
mu, že by byla odebírána část nebo dokonce 
celá institucionální podpora na základě neplně-
ní cílů výzkumného záměru.

• Podle odhadů je zhruba polovina výzkumných 
záměrů orientována do oblasti aplikované-
ho výzkumu, přičemž při jejich řešení v řa-
dě případů nevznikají výsledky uplatnitelné 
v praxi.
Připravené změny v oblasti institucionálního fi-

nancování výzkumu mají co nejvíce eliminovat 
jeho výše uvedené hlavní současné problémy. Jde 
zejména o následující změny:
• Nebude se již pracovat s rozdělováním institu-

cionální podpory na základě výběru přísluš-
ných výzkumných záměrů. K rozdělování insti-
tucionální podpory bude sloužit jako kritérium 
především hodnocení celkových výsledků vý-
zkumných organizací. Do tohoto hodnocení 
budou zahrnuty všechny výsledky výzkum-
ných organizací dosažené za posledních 5 let 
bez ohledu na to, z jakého zdroje byly podporo-
vány. Vychází se z toho, že ti s nejlepšími vý-
sledky (včetně mezinárodního hlediska i z hle-
diska praktické aplikovatelnosti) dokáží získat 
podporu pro své výzkumy právě i z jiných zdro-
jů než ze státního rozpočtu (a to i z prostředků 
EU či ze soukromých zdrojů). Tato změna by 
tedy měla podpořit a svým způsobem prefero-
vat úspěšné uchazeče o zahraniční a soukromé 
zdroje, nejen „ocenit stálé uživatele“ prostřed-
ků státního rozpočtu. í
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• Příjemci institucionální podpory mohou být 
nově pouze výzkumné organizace v souladu 
s jejich pojetím v Rámci Společenství pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací, tedy tako-
vé, jejichž hlavním účelem je provádět základní 
výzkum nebo aplikovaný výzkum nebo vývoj 
a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, 
publikací nebo transferu technologií, které pří-
padný veškerý zisk reinvestují do výzkumu 
a vývoje a k jejichž výzkumným kapacitám 
a výsledkům nemají přednostní přístup podni-
katelské subjekty (ve smyslu práva EU) /6/. 
Splněny a také kontrolovány mají být všechny 
uvedené atributy výzkumné organizace, jejíž 
pojetí podle EU splňují v ČR v podstatě veřejné 
vysoké školy a jejich výzkumné instituce a ve-
řejné výzkumné instituce (jako ústavy Akade-
mie věd ČR a některé výzkumné ústavy resort-
ního zaměření). Domníváme se, že podle tohoto 
pojetí do této skupiny mohou patřit i neziskové 
výzkumné organizace (v právní formě obecně 
prospěšné společnosti apod.). Dosavadní pří-
jemci institucionální podpory výzkumu a vývo-
je, kteří splňují uvedené podmínky výzkumné 
organizace, se zahrnují do hodnocení výsledků 
výzkumu a vývoje v roce 2008, které bude rov-
něž sloužit k přípravě návrhu výdajů státního 
rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2010 
s výhledem na léta 2011 a 2012. U dosavadních 
příjemců institucionální podpory výzkumu 
a vývoje, kteří nesplňují uvedené podmínky vý-
zkumné organizace, budou jejich stávající vý-
zkumné záměry dokončeny s tím, že nadále již 
nebudou moci být příjemci institucionální pod-
pory výzkumu a vývoje.
Tento přístup vlastně striktně odděluje veřejný 
sektor a soukromý podnikatelský sektor z hle-
diska možností přístupu ke zdrojům institucio-
nálního financování výzkumu a vývoje. Tok této 
části veřejných prostředků by měl v budoucnu 
směřovat již jen do výzkumných institucí a ústa-
vů s působností v rámci veřejného sektoru.

• Pro účely hodnocení byly vedle dříve používa-
né světově uznávané databáze Web of Science 

přijaty s cílem lepšího pokrytí některých věd-
ních oborů i dvě další ve světě uznávané 
databáze, a to mezioborová databáze SCOPUS 
a databáze ERIH zaměřená na společenské 
a humanitní vědy. Pro všechny tři databáze pla-
tí, že obsahují dostatečně velký počet časopisů, 
mají striktně definovány požadavky pro zařaze-
ní časopisu do databáze a jsou veřejnosti pří-
stupné.
Důležitým opatřením pro hodnocení výsledků 
výzkumu a vývoje se stalo v roce 2008 i vytvo-
ření seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
periodik vydávaných v ČR. K tomu vedla sku-
tečnost, že celkově v ČR výrazně stoupl počet 
výsledků publikovaných v českých neimpakto-
vaných časopisech, aniž by byl dostatečně brán 
v úvahu vědecký přínos těchto výsledků. Proto 
byly pro účely hodnocení výsledků výzkumné 
činnosti vyloučeny ty časopisy, které nejsou od-
borně recenzovanými vědeckými časopisy. 
K tomu byla stanovena kritéria, na základě je-
jichž splnění je časopis zařazen do seznamu re-
cenzovaných neimpaktovaných periodik vydá-
vaných v České republice. Tento seznam je 
pojat jako otevřený, to znamená, že bude v dal-
ších letech procházet aktualizací.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, pozornost se 
především upíná k další precizaci hodnocení 
výsledků výzkumu podle publikací, přestože 
jako takřka hlavní důvod uskutečňování Refor-
my jsou označovány velmi nízké přínosy vý-
zkumu, vývoje a inovací pro českou ekonomiku 
a společnost. V tom se projevuje i síla různých 
zájmových skupin; při stanovení kritérií se pro-
sazují především akademické kruhy s publikač-
ní tradicí při realizaci výsledků výzkumu.

• Určité změny se budou týkat i vykazování 
a kontroly výsledků výzkumu v informačním 
systému výzkumu a vývoje — RIV (IS VaV-RIV). 
Lze souhlasit s tím, že v tomto případě se jedná 
o dlouhodobý problém, kdy jsou v IS VaV-RIV 
uváděny často i takové výsledky, které rozhod-
ně nemají charakter výsledku vědecké práce. 
Jsou to např. různé popularizační i informační 
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články často vydávané za metodiky, abstrakta 
vydávaná za plnohodnotné články apod. Proto 
budou prováděny kontroly výsledků s cílem 
zvýšit objektivitu hodnocení a budou vyřazová-
ny takové výsledky, které neodpovídají kritéri-
ím výzkumné práce. Tento proces byl zahájen 
již pro účely hodnocení za rok 2008 a počítá se 
s jeho pokračováním i v dalších letech.

4. Zájem o výzkum v široké veřejnosti: ČR 
zaostává za průměrem EU

Zajímavou konfrontaci národních zájmů o oblast 
vědy (výzkumu) v názorovém rámci široké veřej-
nosti představují výsledky speciálního průzkumu 
Eurobarometru, který uskutečnil v roce 2007 Di-
rectorate-General for Research ve spolupráci s Di-
rectorate-General for Communication. Tento prů-
zkum měl ukázat zájem občanů 27 členských zemí 
EU o oblast vědy (výzkumu), dále jak jsou výsled-
ky výzkumu a vývoje prezentovány v těchto ze-
mích v komunikačních médiích a jak se tato média 
podílejí na vytváření zájmu o výzkum, vývoj a ino-
vace v široké veřejnosti /7/. Při tomto sociologic-
kém šetření bylo použito metody strukturovaného 
rozhovoru v reprezentativním vzorku evropských 
domácností.

4.1 Místo výzkumu v prostředí různých 
informačních zájmů veřejnosti

Pokud jde o otázku, jaké novinky a zprávy zajíma-
jí nejvíce populaci v zemích EU, byl získán poměr-
ně široký okruh odpovědí (maximálně mohl dota-
zovaný uvést tři odpovědi). Celkové pořadí podle 
průměru EU-27 vede zájem o sport a jeho výsledky 
(přibližně 40 % respondentů). Zhruba jedna třeti-
na Evropanů uvádí informace z oblasti zábavy 
a celebrit (35 %), politiky (34 %) a umění a kultury 
(32 %). Vědecký výzkum (použitá kategorie „scien-
tific research“ v uvedeném průzkumu) je zmiňo-
ván respondenty jako předmět zájmu v 31 % odpo-
vědí. Zájem o zprávy z oblasti ekonomiky uvádí 
pak 28 % občanů EU.

Problémem, který se objevuje nejen u tohoto, 
ale i u dalších sociologických a statistických šetře-
ní, jsou četné metodické změny, které brání vytvá-
ření srovnatelných delších časových řad. Předcho-
zí obdobná studie Eurobarometru v roce 2005 
zjišťovala zájem občanů v zemích EU o nové vě-
decké objevy („scientific discoveries“), což zřejmě 
respondenti chápali jako něco již bližšího potře-
bám jejich života než poměrně obecný a ne příliš 
přesný termín vědecký výzkum. Zájem o nové vě-
decké objevy vyjádřilo tehdy 78 % dotazovaných, 
což bylo více než o politiku (71 %) a sport (68 %). 
Příčiny přímé nesrovnatelnosti uvedených prů-
zkumů nejsou však jen v použité terminologii, ale 
také v dalších dvou metodických faktorech. Za 
prvé, respondenti v roce 2005 hodnotili každý 
předmět zájmu v separátní otázce s využitím šká-
lování (velmi zajímá, mírně zajímá a nezajímá), 
zatímco v roce 2007 existovala možnost volby až 
tří položek z předloženého seznamu. Za druhé, 
formulace otázek v uvedených průzkumech není 
identická.

Zajímavá zjištění dostáváme při srovnání pů-
vodní EU-15 a 12 nových členských zemí EU a při 
srovnání jednotlivých členských zemí EU-27. Zře-
telně vyšší zájem o oblast vědy je vykazován v prů-
měru v populaci EU-15 ve srovnání s 12 novými 
členskými zeměmi EU (35 % oproti 19 % respon-
dentů). Obdobná, i když s menšími rozdíly, je situ-
ace v oblasti zájmu o politiku (35 % oproti 29 %) 
a zájmu o umění a kulturu (33 % oproti 28 %). Na-
opak oblast zábavy a celebrit přitahuje výrazně 
vyšší pozornost v nových členských zemích EU 
(46 %) než v zemích původní EU-15 (31 %).

Sportovní novinky a zprávy zaujímají první 
místo z hlediska zájmu respondentů v osmi ze se-
dmadvaceti členských zemí EU. Nejvíce je tomu 
v Irsku (54 % dotazovaných). Do skupiny těchto 
zemí patří i ČR (46 %), která obsadila čtvrtou pozi-
ci za Slovinskem a Finskem (48 %). Finsko však vy-
kazuje podle získaných odpovědí vyrovnanější bi-
lanci, v jeho populaci je 46% zájem o ekonomiku 
a 43% zájem o oblast vědy. V jiných osmi člen-
ských zemích EU první místo v odpovědích re- í
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spondentů získaly zprávy z oblasti zábavy a celeb-
rit. Jde zejména o nové členské státy, z nichž se na 
vedoucí pozici nachází Rumunsko (57 % dotáza-
ných). Pokud by se bralo v úvahu pouze procento 
odpovědí, je v ČR zájem o informace z oblasti zá-
bavy a celebrit (43 %) druhou nejfrekventovanější 
odpovědí. V Dánsku (62 %), Nizozemsku (53 %) 
a Německu (52 %) se respondenti nejvíce zajímají 
o politické zprávy. U respondentů z Lotyšska se na 
prvním místě nachází zájem o oblast umění a kul-
tury (41 %). Avšak celkově nejvíce pozornosti této 
oblasti v rámci EU-27 věnují podle očekávání fran-
couzští respondenti (44 %), kteří ale nejvíce odpo-
vědí (46 %) dali informacím z oblasti vědy.

Francie tak patří spolu se Švédskem (56 % dotá-
zaných), Řeckem (51 %), Belgií (45 %), Kyprem 
(45 %) a Lucemburskem (45 %) mezi členské země 
EU-27, jejichž občané podle provedeného průzku-
mu vyjádřili největší zájem o informace z oblasti 
vědy. Značný zájem o tuto oblast projevili i respon-
denti z Dánska (49 %), Finska (43 %) a Nizozem-
ska (41 %). Tyto výsledky svým způsobem potvr-
zují i přední pozice severských zemí v podpoře 
výzkumu a vývoje.

V ČR prioritní zájem o oblast vědy a její výsled-
ky (navíc podle metodiky tohoto průzkumu s mož-
ným určitým souběhem zájmu o další oblasti) vy-
jádřilo jen 13 % respondentů. ČR tak zaujala 
z hlediska zájmu široké veřejnosti o tuto oblast 
jednoznačně poslední místo v rámci zemí EU-27 za 
Polskem a Rumunskem (17 % dotázaných). ČR je 
dále charakteristická poměrně nevyrovnanou bi-
lancí zájmů o informace: silné zájmové priority 
v oblasti sportu, zábavy a celebrit (zde může do-
cházet i k určitému prolnutí), kde se nacházíme 
nad průměrem EU-27, solidně srovnatelný zájem 
o oblast umění a kultury (nad průměrem EU-27), 
mírně podprůměrný zájem o oblast ekonomiky 
a zřetelně podprůměrný o oblast politiky a zejmé-
na o oblast vědy. V EU-27 to bylo 31 % respondentů, 
zatímco v ČR již zmíněných 13 % dotázaných, kte-
ří projevují zájem o informace o výsledcích vědy.

Zájem o novinky v oblasti vědy v kontextu dal-
ších informačních zájmů byl posuzován rovněž ze 

sociálně demografických hledisek (pohlaví, věk, 
vzdělání, zaměstnání). Pozornost věnovaná oblas-
ti vědy je podle pohlaví zcela vyrovnaná (u mužů 
i žen 31 % respondentů). Muži se však celkově více 
zajímají o informace ze sportu (60 %), politiky 
(41 %) a ekonomiky (34 %), zatímco ženy více o in-
formace z oblasti zábavy a celebrit (46 %) a rovněž 
umění a kultury (40 %). Z hlediska věku se ukazu-
je, že o vědecké novinky projevují největší zájem 
lidé ve věkových kohortách 25–39 let (34 % dotáza-
ných) a 40–54 let (33 %). Tento zájem není ovšem 
v obou případech prioritou. Mladí lidé v Evropě ve 
věku 15–24 let mají pak zřetelně největší zájem 
o sport a zábavu. Lidé ve věku od 55 let výše vyhle-
dávají nejvíce informace z oblasti politiky. Podle 
očekávání vzrůstá s vyšším stupněm vzdělání zá-
jem o informace z oblasti politiky, umění a kultu-
ry, vědy a ekonomiky. Nejvyšší podíl odpovědí se 
zájmem o tyto oblasti vykazují ve srovnání s jiný-
mi subjekty manažeři (hledisko zaměstnání). Po 
politice (49 %) se nacházejí dále v ohnisku jejich 
zájmu výsledky vědy (43 %) a ekonomiky (42 %). 
Druhou skupinou podle počtu kladných odpovědí 
respondentů na zájem o oblast vědy (36 %) jsou 
samozaměstnavatelé (osoby samostatně výděleč-
ně činné); u studentů se setkáváme s těmito odpo-
věďmi v méně než jedné třetině případů (31 %), 
což je evropský průměr i za celou populaci.

Zjištění celkového zájmu veřejnosti o „vědecký 
výzkum“ v porovnání s jejími dalšími informačně 
zájmovými oblastmi bylo v dotazníkové akci EU 
hlouběji přezkoumáno podle úrovně deklarované-
ho zájmu (velmi zajímá, dosti zajímá, nepříliš zají-
má, vůbec nezajímá). Celkem 57 % populace EU-27 
uvedlo, že má určitý pozitivní zájem o oblast vědy 
(odpovědi velmi zajímá či dosti zajímá). O velkém 
zájmu hovoří pak 13 % obyvatel. Na druhé straně 
ale více než 40 % respondentů vyjádřilo indiferent-
ní postoj k této problematice. Zřetelné rozdíly se 
v postoji k výzkumu ukázaly mezi starými a nový-
mi členskými státy EU. V EU-15 označilo zájem 
o danou oblast 62 % dotázaných, zatímco v nových 
členských zemích dosáhl tento podíl 38 %. Podle 
výsledků tohoto šetření bylo u dvou třetin zemí EU 
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zjištěno, že zájem o oblast vědy zde projevuje ma-
jorita populace. Nejvyšší zájem existuje v sever-
ských zemích (Švédsko — 80 %, Dánsko — 79 %, 
Finsko — 70 %), ve Francii (79 %) a zemích Benelu-
xu (Lucembursko — 78 %, Nizozemsko — 73 %, 
Belgie — 72 %). Na opačné straně a posledním 
stupni tohoto žebříčku se nachází Bulharsko 
(24 %), kde tedy zhruba tři čtvrtiny populace se 
projevují indiferentně k oblasti vědy. Česká repub-

lika s 34 % lidí se zájmem o oblast vědy (výzkumu) 
zaujímá 25. místo, které je neadekvátní její kultur-
ně historické a výzkumné tradici. Za ČR se vedle 
již zmíněného Bulharska umístilo ještě Rumunsko 
(32 %). Před ČR se nachází Slovensko s 37 %. Z no-
vých členských zemí EU největší zájem populace 
o vědu podle provedeného průzkumu existuje na 
Kypru (67 %) a ve Slovinsku (60 %). Podle provede-
ného průzkumu EU modelově charakteristickým 
typem člověka zajímajícího se o oblast vědy, resp. 
výzkumu v Evropě je muž s vysokoškolským vzdě-
láním a pozicí manažera. V jeho případě jsou také 
nejvíce využívána média k získávání informací 
o vědě a jejích výsledcích.

4.2 Zájem o oblasti výzkumu

Jednoznačně nejvyšší zájem v zemích EU-27 přita-
hují lékařské výzkumy (62 % dotázaných) a dále 
výzkumy v oblasti životního prostředí (43 %). Srov-
natelně menší zájem vykazují informace z oblasti 
výzkumu energií (19 %), informačních technologií 
(17 %), biologie (16 %), kosmického výzkumu 
(14 %) a telekomunikací (11 %). V tomto průzku-
mu, kdy mohli respondenti uvádět maximálně dvě 

odpovědi, nejsou zařazeny společenské vědy. V ČR 
je struktura zájmů široké veřejnosti obdobná: na 
první pozici se nacházejí výsledky lékařského vý-
zkumu (56 %) a na další pak výzkumy v oblasti ži-
votního prostředí (52 %), mírně nad průměrem 
EU-27 se pohybuje zájem o výsledky z oblasti in-
formačních technologií a kosmického výzkumu. 
Ze socio-demografického hlediska jsou právě in-
formace o výsledcích výzkumů v oblasti životního 

prostředí a v lékařských oborech předmětem zá-
jmu především ženské části populace. Kromě toho 
se ukazuje, že zájem o nové poznatky lékařské 
vědy roste se zvyšujícím se věkem. Naopak nej-
mladší respondenti mnohem častěji projevují 
zájem o budoucí technické inovace (v oblasti in-
formačních technologií, telekomunikací, kosmu 
a biologie).

4.3 Pozice komunikačních médií při 
získávání informací o výzkumu

Z vyhodnocení komunikačních médií vyplývá, že 
většinou obyvatelé EU-27 získávají veřejné infor-
mace o vědě prostřednictvím televizních progra-
mů. Z celkového počtu respondentů sleduje tyto 
programy 45 % jen příležitostně a pouze 16 % pra-
videlně. Články o vědě, resp. výzkumu čte příleži-
tostně 37 % respondentů a pravidelně 12 %. V roz-
hlasovém vysílání je to 22 % příležitostných 
posluchačů a 4 % pravidelných posluchačů. Vyšší 
podíl pravidelných zájemců o vědecké výsledky 
než rozhlas vykazuje internet (7 % dotázaných), 
v případě příležitostných zájemců jde na internetu 
o 21 % respondentů (v úvahu je zde však nutno 

V ČR prioritní zájem o oblast vědy a její výsledky (navíc podle metodiky prů-
zkumu s možným určitým souběhem zájmu o další oblasti) vyjádřilo jen 13 % 
respondentů. ČR tak zaujala z hlediska zájmu široké veřejnosti o tuto oblast 
jednoznačně poslední místo v rámci zemí EU-27 za Polskem a Rumunskem 
(17 % dotázaných).
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vzít srovnatelně stále nižší vybavenost tímto médi-
em v domácnostech). Odborný tisk (časopisy) 
s články o výsledcích výzkumu kupuje a čte příle-
žitostně 17 % respondentů a pravidelně 5 %. Zřetel-
ná většina respondentů ale uvádí, že dosud nikdy 
nepoužila internet nebo nezakoupila odborný tisk 
k získání informací o vědě a jejích výsledcích 
(57 %, resp. 58 % respondentů). V případě všech 
uvedených komunikačních médií lze identifikovat 
opět vyšší zájem o oblast vědy či výzkumu v ze-
mích původní EU-15 ve srovnání s novými členský-
mi zeměmi EU.

Z komunikačních médií zaujímá tedy při přijí-
mání informací z oblasti vědy vcelku podle očeká-
vání vedoucí pozici televize. Využití, důvěra a pre-
ference jiných mediálních zdrojů informací je 
významně nižší. Denní tisk se pak nachází na dru-
hé pozici využívaných informačních zdrojů v širo-
ké veřejnosti, zatímco rozhlas a internet vykazují 
ve srovnání s předchozími médii nižší zájmovou 
pozici, ale zhruba se stejným významem v uvede-
ných třech aspektech. Podle očekávání nejmladší 
respondenti preferují nejvíce internet při prezenta-
ci a získávání informací o novinkách z oblasti 
vědy. Můžeme konstatovat, že v tomto směru 
(a zejména v ČR) není dosud tento informační 
zdroj používán patřičně při povzbuzení zájmu 
mladší generace o oblast vědy a výzkumné výsled-
ky. Nabízejí se zde i moderní, prakticky zatím ne-
využívané způsoby prezentace na serverech for-
mou zajímavých a přitažlivých videosnímků (často 
i v humorném kontextu), které vycházejí z nových 
tendencí v oblasti marketingové komunikace (viz 
např. tzv. virální marketing).

Na špičce zemí podle sledovanosti problemati-
ky vědy se v jednotlivých médiích v souladu s výše 
uvedenými celkovými výsledky průzkumu (zjiště-
ným zájmem o vědu) nacházejí většinou severské 
země (Švédsko, Dánsko a Finsko) a Lucembursko. 
Diverzifikovanější obraz představuje přehled zemí 
s nejvyššími podíly občanů, kteří zásadně nepou-
žívají dané komunikační médium k tomu, aby zís-
kali informace o vědě a jejích výsledcích. Z prove-
deného průzkumu také vyplývá u internetu jako 

komunikačního média evidentní vazba mezi mí-
rou jeho penetrace v dané zemi a podílem respon-
dentů, kteří toto moderní médium využívají k zís-
kání informací z oblasti vědy. Členské státy 
s nejvyšším podílem respondentů (domácností) 
s přístupem k internetu (Nizozemsko — 88 %, Dán-
sko — 84 %, Švédsko — 83 % a Finsko — 75 %) jsou 
ty samé země, kde lidé nejvíce využívají internet 
k získání vědeckých informací.

Respondenti, kteří pravidelně nebo příležitost-
ně věnují pozornost novinkám z oblasti vědy, vyja-
dřují vcelku příznivý názor na způsob prezentace 
jejích výsledků v komunikačních médiích. Větši-
nou označují předkládané informace za spolehli-
vé, objektivní, užitečné a v příslušných médiích 
i za vizuálně uspokojivé. Oceňují také nabídku 
různých způsobů pohledu na danou problematiku 
v médiích. Nicméně současně mnozí respondenti 
poukazují i na časté obtíže s porozuměním dané-
mu sdělení o výsledcích výzkumu, mnohdy na 
jimi pociťovanou určitou oddělenost prezentova-
ných výsledků od jejich konkrétních potřeb („že se 
jich to vůbec netýká“) a i na nepříliš zábavnou for-
mu této prezentace. V pořadí priorit směrů, v nichž 
by se pak měla do budoucna rozvíjet prezentace 
výzkumných výsledků, se na prvních třech mís-
tech nacházejí snadné porozumění, aktuálnost té-
matu pro občany v zemích EU a užitečnost novinky.

Více by respondenti preferovali přijímání krát-
kých zpráv o nových věcech v oblasti vědy a jejích 
výsledcích (42 %) než příležitostné hlubší a po-
drobnější informace z této oblasti (34 %). Věda je 
respondenty chápána primárně jako záležitost 
vědců. Většina dotázaných by proto preferovala 
omezit veřejné vědecké diskuse spíše na vědce sa-
motné, než aby se jich aktivně účastnila širší veřej-
nost. V tomto případě však nešlo o problematiku 
vztahu k vědě a jejímu využití ze strany různých 
zájmových skupin (stakeholders), ale o předpoklá-
danou schopnost odborníků vysvětlit poměrně jas-
ným způsobem danou vědeckou informaci. Na 
druhé straně respondenti preferují specializované 
novináře, kteří jsou schopni „tlačit“ na větší srozu-
mitelnost prezentovaných vědeckých informací.
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Získané výsledky průzkumu za EU jako celek 
(zejména deklarovaný celkový zájem o výsledky 
vědy občany v prostoru EU, pokrytí dané proble-
matiky v médiích) jsou v podstatě příznivé; mezi 
jednotlivými zeměmi však existují i značné rozdí-
ly. Právě ČR se v kontextu těchto výsledků a při 

tomto způsobu zjištění a vyjádření vlastně národ-
ního zájmu o celou oblast výzkumu a vývoje (s re-
spektováním všech metodických omezení daného 
typu šetření) nejeví příliš pozitivně; naopak se 
ukazuje v mnohých aspektech až zřetelný odstup 
zejména za zeměmi původní EU-15.
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Současný stav lidského kapitálu v České republice 
i jeho budoucí vývoj jsou determinovány četnými 
faktory. Patří k nim vývoj vzdělanosti v českých 
zemích v rámci minulých politických a společen-
ských uspořádání, historicky vzniklé postavení 
průmyslově vyspělé země, vysoká hodnota přiřa-
zovaná vzdělání, ale také (a to zejména) změny, 
k nimž dochází v české společnosti v posledních 
dvaceti letech.

Česká společnost a česká ekonomika se v jejich 
průběhu politicky i ekonomicky otevřely vůči svě-
tu a zásadně změnily svou orientaci. Staly se sou-
částí globalizovaného světa a globalizované eko-
nomiky, zpřetrhaly existující vazby a navázaly 
nové. Česká republika se stala členem mnoha me-
zinárodních organizací a je povinna přizpůsobovat 
své chování a jednání jejich požadavkům. Respek-
tovat musí nejen podepsané smlouvy a závazné 
normy chování platné pro členy příslušných orga-
nizací, ale i neformální doporučení. To platí ve 
všech oblastech politického a společenského živo-
ta včetně oblasti vzdělání.

V neposlední řadě se Česká republika před čtyř-
mi lety stala členskou zemí Evropské unie. O roz-
sáhlosti této změny svědčí skutečnost, že ještě 
před vstupem do EU bylo nutno vtělit do českého 
práva 80 000 stran acquis communautaire, evrop-
ských norem chování. Bude-li ČR ratifikovat Lisa-
bonskou smlouvu, budou pro ni platit navíc veške-
ré závazky a omezení z této smlouvy vyplývající. 
V současné době se Česká republika podílí na pl-

nění Lisabonské strategie, kterou Evropská unie 
vyhlásila v roce 2000 a jejímž proklamovaným cí-
lem je stát se nejkonkurenceschopnější ekonomi-
kou světa. Základním kamenem realizace tohoto 
cíle se má stát vzdělanostní společnost založená 
na zkvalitnění vzdělání a výzkumné a vývojové 
činnosti. Stejně jako jiné členské země Evropské 
unie má i Česká republika svůj vlastní, poměrně 
detailní Národní Lisabonský program (Národní 
program reforem), ve kterém jsou stanoveny cíle 
a prostředky budování vzdělanostní společnosti.

Změny, k nimž dochází v systému zacházení 
s lidským kapitálem, tedy odrážejí v prvé řadě 
změnu postavení České republiky ve světě a její 
ekonomiky v globální a evropské ekonomice. Sou-
časně odrážejí reálné ekonomické zájmy na změně 
systému zacházení s lidským kapitálem, ať již se 
jedná o zájmy domácí nebo zahraniční. Výsled-
kem střetu těchto zájmů, které se přirozeně nema-
nifestují otevřeně, nýbrž v podobě předstírané ce-
lospolečenské prospěšnosti, jsou mnohdy změny, 
které se ne vždy jeví jako smysluplné.

Nejrůznější mezinárodní porovnání dokazují, že 
úroveň i kvalita vzdělání české populace jsou po-
měrně vysoké. Přesvědčivě to dokazují například 
publikace OECD Education at a Glance. Základní 
devizou České republiky v oblasti vzdělání není 
ovšem vzdělání terciární, nýbrž to, co statistiky 
OECD označují jako vyšší sekundární vzdělání 
a české statistiky jako vzdělání střední a do něhož 
patří nejen čtyřletá gymnázia, vyšší ročníky vícele-

  Problémy výuky a výzkumu na českých 
  vysokých školách a jejich vliv 
  na tvorbu lidského kapitálu
 } doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. » prorektorka NEWTON College, a. s. pro vědu a výzkum1

*

1  Článek byl zpracován v rámci projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a je-
jí schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“.
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tých gymnázií a střední školy ukončené maturitou 
nebo závěrečnou zkouškou, ale i střední odborná 
učiliště. Jestliže v roce 2005 měly vyšší střední vzdě-
lání v České republice více než tři čtvrtiny dospělé 
populace (ve věku 25–64 let), pak v zemích OECD 
to bylo v průměru podstatně méně (jen 41 %). Prů-
měr zemí OECD byl v té době podstatně vyšší, po-
kud jde o vzdělání terciární (26 % oproti českým 
13 %), ale na druhé straně měly země OECD mno-
hem více populace, jejíž vzdělání bylo ukončeno 
v nejlepším případě absolvováním základní školy 
(10 % v České republice, 29 % průměr zemí OECD).

V mezinárodním porovnání úrovně dosažené 
vzdělanosti tedy zaznamenává Česká republika 
velmi příznivé postavení, pokud jde o sekundární 
vzdělání, avšak pokud jde o vzdělání terciární, 
hodnoty dosahované v západní Evropě i v jiných 
ekonomicky vyspělých zemích jsou výrazně vyšší.

Problém terciárního vzdělávání je jedním z čas-
to diskutovaných problémů českého školství. Jeho 
naléhavost však není zdaleka tak velká, jak se jeví 
z vystoupení některých politiků nebo z článků 
v médiích. Je třeba si uvědomit, že určitý (nemalý) 
vliv na výsledky porovnání mají i rozdíly v národ-
ních statistikách. České statistiky po dlouhou dobu 
chápaly jako terciární vzdělání pouze vzdělání vy-
sokoškolské, obvykle pěti nebo šestileté. „Benevo-
lence“ zahraničních a mezinárodních statistik ve 
výkladu toho, co je a co není terciární vzdělání, je 
podstatně větší. Mezinárodní klasifikace ISCED, 
což je nejznámější a nejrenomovanější klasifikace 
v oblasti vzdělání, zahrnuje například do terciární-
ho vzdělání jak studium, které „odpovídá vysoko-
školskému studiu, spočívá na širokém teoretickém 
základu, jeho absolvování umožňuje přístup k vě-
deckým programům a jehož typická délka je tři až 
šest let“, tak „kratší studium, které poskytuje spe-
cifické dovednosti pro výkon prakticky zaměřené-
ho povolání nebo řemesla, nebo skupiny řemesel, 
není typicky vysokoškolským studiem a neumož-
ňuje přístup k vědecky zaměřeným programům“. 
V kategorii terciárního vzdělání se tedy sčítají po-
čty doktorů, magistrů a bakalářů (kteří představu-
jí druhý stupeň terciárního vzdělání) a počty ab-

solventů nejrůznějších prakticky zaměřených 
kurzů nikoli vysokoškolské úrovně. Je otázkou, 
jaká je souhrnná vypovídací schopnost této kate-
gorie o kvalitě vzdělání v té které zemi.

Nicméně nižší podíl terciárního vzdělání v ČR 
oproti jiným ekonomicky vyspělým zemím je před-
mětem opakované kritiky ve všech mezinárodních 
hodnoceních počínaje multikriteriálními hodnoce-
ními konkurenceschopnosti a konče hodnoceními 
ze strany Evropské unie. Problém je řešen v zásadě 
dvěma způsoby. Vznikají soukromé vysoké školy 
a soukromé vyšší odborné školy a roste počet stu-
dentů přijímaných na veřejné vysoké školy (při-
čemž podstatně pomaleji roste objem finančních 
prostředků).

1. Počet studentů roste, kvalita vzdělání 
spíše stagnuje

Zásadní změnou posledních dvaceti let v ČR byl 
vznik soukromých vysokých škol. Ten umožnil re-
agovat na dlouhotrvající převis poptávky po vzdě-
lání. Vysoké školy, zejména školy společenskověd-
ního typu přijímaly v době trvání centrálně pláno-
vané ekonomiky jen zlomek uchazečů, většině 
zůstávaly uzavřené. Uchazeči s horším prospě-
chem byli nuceni měnit svou volbu ve prospěch 
některých technických oborů, prospěchově nej-
slabší nebo nejméně úspěšní u přijímacích zkou-
šek se na vysoké školy nedostali. Systém výběru 
na vysoké školy založený na prospěchu na střední 
škole a úspěchu při přijímacím řízení zaručoval ni-
koli dokonale, ale poměrně spolehlivě, že ke stu-
diu na vysokých školách byli přijímáni uchazeči 
nejkvalitnější, s nejlepšími předpoklady ke studiu. 
Odvrácenou stranou tohoto systému byla zábrana 
v přístupu ke vzdělání uchazečům s horšími stu-
dijními předpoklady a úspěšné nebo neúspěšné 
pokusy o korupci vysokoškolských pedagogů roz-
hodujících o přijetí nebo nepřijetí na vysokou ško-
lu. Ani velmi sofistikovaným a do značné míry au-
tomatizovaným systémům vyhodnocování úspěš-
nosti uchazečů se nikdy nepodařilo problémy 
spojené s korupcí zcela zlikvidovat. í
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Vznik soukromých vysokých škol (a soukro-
mých vyšších odborných škol) znamenal vstup 
konkurence do terciárního vzdělávání a zapůsobil 
ve směru lepšího uspokojení poptávky po vzdělá-
ní. Díky němu podíl obyvatelstva s terciárním 
vzděláním poměrně rychle roste.

Je ovšem veřejným tajemstvím, že kvalita výu-
ky na soukromých vysokých školách je až dosud 
převážně (nikoli ve všech případech) výrazně hor-
ší než na vysokých školách veřejných. Mnozí ucha-
zeči o studium, resp. jejich rodiče nepoptávají ani 
tak vzdělání, jako diplom. Budiž řečeno, že po-
ptávka po diplomech nachází svou nabídku.

Uchazeči o studium na soukromých vysokých 
školách obvykle neprocházejí náročným přijíma-
cím řízením a neprokazují své studijní výsledky na 
střední škole. Skutečnost, že na školu se uchazeči 
přijímají bez přijímacího řízení, je zdůrazňována 
v reklamách většiny soukromých škol lákajících 
potenciální zájemce o studium. Pokud se přijímací 
řízení vůbec koná, je spíše formální a uchazeč od-
povídá na otázky typu: Co vás přivedlo k zájmu 
o námi nabízené studium? Jak jste se dozvěděl 
o možnosti u nás studovat? Jaká je vaše motivace? 
A podobně. Ze 100 % uchazečů neodpadne obvyk-
le v rámci přijímacího řízení ani jediný. Ke studiu 
nenastoupí pouze ti, kteří se sami rozhodnou ne-
nastoupit — například proto, že se přece jen dosta-
nou na některou z veřejných vysokých škol, proto-
že na jiné soukromé vysoké škole zaplatí nižší 
školné nebo protože na studium rezignují.

Méně náročné než na veřejných vysokých ško-
lách je až dosud i studium samotné. Škola, která 
nechce přijít o své příjmy ze školného, nemůže být 
příliš náročná ve svých požadavcích na znalosti 
studentů a mít vysokou studijní „úmrtnost“. Platí-
cí student je spíše klient než žák a velmi dobře si je 
této skutečnosti vědom. Pedagogové na soukro-
mých vysokých školách sice mohou uplatňovat ná-
roky, na jaké byli zvyklí z veřejných vysokých škol, 
z nichž obvykle přicházejí, ale tlak na to, aby větši-
na studentů, kteří soukromou vysokou školu stu-
dovat začnou, také studium dokončila, působí i na 
ně. Soukromé vysoké školy je lépe platí než školy 

veřejné, po vysokoškolských pedagozích (zejména 
profesorech a docentech) je vysoká poptávka a ne-
ní neobvyklé, že pedagog působí současně na jed-
né veřejné a několika soukromých vysokých ško-
lách současně. Bývá nazýván poněkud hanlivě 
„létajícím profesorem“.

Proti nepříliš vysokému standardu výuky na 
soukromých vysokých školách bojuje stát zastou-
pený Ministerstvem školství akreditacemi a kont-
rolami. Každý předmět, který má být na soukromé 
vysoké škole vyučován, musí být řádně zdůvod-
něn pomocí podrobné anotace a seznamu literatu-
ry, podle které bude vyučován, musí mít svého ga-
ranta (profesora nebo docenta specializovaného 
na daný obor výuky), škola musí mít předem sta-
novený podíl kmenových (nikoli „létajících“) pe-
dagogů, musí mít vyhovující materiálně technické 
zabezpečení pro výuku a v neposlední řadě musí 
mít vlastní výzkumnou činnost. Akreditace je udě-
lována na nepříliš dlouhou dobu a při porušení 
podmínek jejího udělení může být odebrána. Až 
dosud byla ovšem odebrána pouze jediné vysoké 
škole — protože neměla žádného kmenového pe-
dagoga a protože neměla žádný výzkumný pro-
jekt. Tato skutečnost plasticky dokumentuje po-
měr sil mezi státem a soukromými vysokými 
školami.

Institucionalizace postavení studenta jako kli-
enta na soukromých vysokých školách působí jako 
nákaza i ve vztahu k veřejným vysokým školám, 
ačkoliv na nich se až dosud školné neplatí. Je 
ovšem jen otázkou času, kdy se platit začne. Poli-
tické tlaky v tomto směru jsou velmi silné a tlak se 
neustále zvyšuje. Důvod uváděný pro zavedení 
školného i na veřejných vysokých školách je stále 
stejný: vzdělání je považováno exponenty pravice, 
která je v současné době v ČR u moci, za výnos-
nou investici do budoucnosti jedince, který ho zís-
ká. Nikoli jako v předchozím společenském uspo-
řádání za investici do vzdělanosti celého národa 
a jeho budoucí prosperity. Je-li vysokoškolské 
vzdělání chápáno jako soukromý statek a nikoli 
jako statek veřejný, je v dané logice na místě, aby 
nebylo placeno z daní, nýbrž z vlastních prostřed-

í
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ků studenta, resp. jeho rodičů. Vývoj v posledních 
20 letech se tímto směrem ubírá. Studenti sice za-
tím neplatí školné na veřejných vysokých školách, 
ale náklady spojené se studiem přesto významně 
rostou. Rostou výdaje za ubytování, za stravování, 
za cestovné, za učební pomůcky. Studium i na ve-
řejných vysokých školách je možné absolvovat 
buď za předpokladu dobře situovaných rodičů, 
nebo za předpokladu souběžného zaměstnání. Na-
příklad na Vysoké škole ekonomické v Praze při 
studiu pracuje většina studentů. Souběh zaměst-

nání a studia přirozeně nepůsobí ve prospěch kva-
lity studia. Spíše naopak.

V neprospěch kvality studia na veřejných vyso-
kých školách působí rovněž velmi rychlý nárůst 
počtu studentů na nich. Kritice, že podíl dospělých 
obyvatel majících terciární vzdělání je výrazně niž-
ší než v zemích západní Evropy či v jiných ekono-
micky vyspělých zemích, čelí Česká republika růs-
tem počtu uchazečů přijímaných ke studiu, růstem 
počtu akreditovaných studijních oborů i růstem 
počtu studentů na přednáškách a seminářích. Sna-
ha rychle se přiblížit podílům dosahovaným v eko-
nomicky vyspělých zemích vedla v ČR k extenziv-
nímu nárůstu počtu studentů na veřejných 
vysokých školách (při současném růstu počtu stu-
dentů na jednoho pedagoga a poklesu výdajů na 
jednoho studenta).

Reakcí na kritiku na téma nedostatečné terciár-
ní vzdělanosti českého obyvatelstva je postupná 
změna přístupu společnosti k terciárnímu vzdělá-
ní. To se stává čím dál tím více přístupným více 
a více uchazečům. Cenou, kterou společnost platí 
za to, aby větší podíl jejích obyvatel měl vysoko-
školské vzdělání, nemůže nebýt určité snížení lať-

ky náročnosti na kvalitu uchazečů a kvalitu studia. 
Ne všichni uchazeči o studium jsou způsobilí ab-
solvovat studium náročné. Studium na vysokých 
školách se tedy stává dostupnější pro větší počet 
méně nadaných uchazečů a současně méně do-
stupné pro nadané uchazeče ze sociálně slabších 
rodin.

Veřejné vysoké školy jsou nedostatečně finan-
covány. Zatímco rychle roste počet studentů, výda-
je stagnují. Výsledkem je pokles výdajů na jedno-
ho studenta. Tento jev lze sice pozorovat 

i v některých jiných vyspělých zemích, ale napří-
klad v rámci zemí OECD byl pokles výdajů na jed-
noho studenta v České republice za posledních 10 
let největší a nejrychlejší. Činil více než 30 %.

Význam lidského kapitálu a zejména terciární-
ho vzdělání je sice neustále zdůrazňován všemi 
vládami bez ohledu na jejich politické zabarvení, 
ale veřejné vysoké školy nepředstavují silnou zá-
jmovou skupinu s vlastními schopnými lobbistic-
kými zástupci a nejsou schopny při rozdělování fi-
nančních prostředků z veřejných rozpočtů úspěšně 
soupeřit s jinými zájmovými skupinami. Pokles 
výdajů na jednoho studenta na veřejných vyso-
kých školách působí ve směru posílení „masovos-
ti“ výuky — růstu počtu studentů na přednáškách 
i seminářích, zvyšování počtu studentů připadají-
cích na jednoho pedagoga i zvyšování počtu hodin 
pedagogy odučených. Tedy přesně v opačném 
směru, než jaký by byl žádoucí pro zvýšení kvality 
výuky.

Nedostatečné zabezpečení veřejných vysokých 
škol finančními prostředky konstatovala i Bílá kni-
ha terciárního vzdělávání, k níž probíhá v součas-
né době v České republice diskuse. Řešení daného 

Cenou, kterou společnost platí za to, aby větší podíl jejích obyvatel měl vyso-
koškolské vzdělání, nemůže nebýt určité snížení laťky náročnosti na kvalitu 
uchazečů a kvalitu studia. Ne všichni uchazeči o studium jsou způsobilí ab-
solvovat studium náročné.
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problému ovšem autoři spatřují nikoli v posílení 
výdajů na veřejné vysoké školství, ale ve zvýšení fi-
nanční spoluúčasti studentů, resp. jejich rodičů na 
výuce. Jedná se zejména o zavedení školného 
a půjček na studium.

2. Věda na vysokých školách

Samostatným problémem veřejných vysokých škol 
je výzkum a vývoj. Česká republika je opakovaně 
kritizována za nízký podíl výdajů na výzkum a vý-
voj na hrubém domácím produktu a nízké hodno-
ty některých indikátorů výstupů výzkumné a vý-
vojové činnosti ve srovnání s jinými zeměmi 
(jinými členskými zeměmi OECD, jinými členský-
mi zeměmi Evropské unie apod.).

V dobách centrálně plánované ekonomiky se 
v České republice (stejně jako v jiných zemích 
s centrálně plánovanou ekonomikou) vysoké školy 
na výzkumu a vývoji příliš nepodílely. Výzkum 
a vývoj byl institucionalizován na Akademii věd 
(především základní výzkum), v resortních vý-
zkumných ústavech (aplikovaný výzkum) a na 
podnikových pracovištích (samostatných i nesa-
mostatných). Při vysokých školách existovala pra-
coviště (laboratoře), jejichž pracovníci se speciali-
zovali na výzkum či vývoj, ale ve své většině byla 
výzkumná a vývojová činnost oddělena od činnos-

ti pedagogické. Pedagogický pracovník nebyl povi-
nen zabývat se vědou, vědecký pracovník neměl 
povinnost učit.

Měřeno počtem pracovníků zabývajících se vý-
zkumem a vývojem dosahovala na konci osmdesá-
tých let 20. století tehdejší československá vý-
zkumná a vývojová základna přibližně stejné 
velikosti jako výzkumná a vývojová základna Vel-
ké Británie (téměř 200 000 pracovníků — přepočte-
né plné úvazky). Podíl výdajů na výzkum a vývoj 
na hrubém domácím produktu byl vyšší než u ze-
mí obdobné ekonomické úrovně (vyjádřené obje-
mem hrubého domácího produktu v paritě kupní 
síly na obyvatele). Problémem tehdejšího výzku-
mu a vývoje bylo, že byl nucen řešit úlohy sou-
visející s technickou izolací světa centrálně plá-
novaných ekonomik od světa ekonomik tržně 
orientovaných a že vzniklé poznatky narážely na 
bariéry centrálně plánované a nedostatkové eko-
nomiky, jakož i na nedostatečně fungující meziná-
rodní spolupráci. Poptávka po nových poznatcích 
výzkumu a vývoje nebyla příliš silná, domácí trh 
i zahraniční trhy, na které se orientoval českoslo-
venský export, byly trhy z hlediska technického 
rozvoje poměrně nenáročné. Technicky náročná 
řešení končila mnohdy v šuplících svých tvůrců 
nebo — v lepším případě — prodejem licence. Vý-
zkum a vývoj se proto zaměřil na hledání méně ná-

Proces schvalování žádostí o přidělení finančních prostředků na vědecký 
grant či výzkumný záměr je založen na systému oponentních posudků. Opo-
nenti hodnotí kvalitu zpracování projektu navrhovaného k řešení, pravděpo-
dobnost vyřešení výzkumného problému, způsobilost navrhovatelů k řešení 
vyjádřenou prostřednictvím odborné kvalifikace, výzkumných zkušeností 
a publikační činnosti. Autor navrhovaného projektu nemá možnost se dozvě-
dět, kdo zpracovává posudek na jeho návrh, zatímco autor posudku jméno 
autora navrhovaného projektu zná. V malé zemi, jako je Česká republika, kde 
se všichni odborníci na danou problematiku víceméně navzájem znají, není 
systém posuzování návrhů, schvalování žádostí a přidělování finančních pro-
středků zdaleka vždy objektivní co do svých rozhodnutí.
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ročných řešení, na tvorbu inovací nižších řádů, 
které byly realizovatelné i v rámci centrálně pláno-
vané ekonomiky a nenarážely na problém její ne-
dostatkovosti (pracovních sil, devizových pro-
středků, strojů a zařízení atd.).

Na počátku 90. let se rychle začala prosazovat 
myšlenka přesunu výzkumu a vývoje na vysoké 
školy. Nedošlo sice k zániku Akademie věd, ale za-
nikla nebo se zmenšila některá její pracoviště 
a v souvislosti s privatizací státních podniků došlo 
k zániku podstatné části státních resortních vý-
zkumných ústavů a naprosté většiny podnikových 
pracovišť výzkumu a vývoje. Podíl výdajů na vý-
zkum a vývoj na hrubém domácím produktu vý-
znamně poklesl, stejně tak jako počet pracovníků 
zabývajících se výzkumem a vývojem. Redukce 
domácí výzkumné a vývojové základny měla zčás-
ti svou logiku. Za účelem redukce technologické 
mezery bylo možné nakupovat licence, do země 
začali přicházet zahraniční investoři s vlastním 
know-how, otevřely se mezinárodní trhy. Současně 
došlo ke změně struktury československé, později 
české ekonomiky, a to ve směru snížení náročnos-
ti na domácí výzkum a vývoj (deindustrializace, 
pokles významu strojírenských odvětví).

Výzkum a vývoj se na vysoké školy (především 
veřejné — soukromé vysoké školy až dosud vlastní-
ho výzkumu příliš nemají) přesouvá se značnými 
problémy. Ocitujme v této souvislosti Bílou knihu 
terciárního vzdělávání: „Formální kategorizace „vý-
zkumných univerzit“ prokazatelně není dobrý ná-
stroj podpory výzkumu a vývoje na vysokých ško-
lách. Stává se z ní soutěž, jíž se účastní všechny vy-
soké školy v České republice (nebýt „výzkumnou 
univerzitou“ je vnímáno jako neúspěch), se všemi 
negativními důsledky jak pro rozvoj terciárního 
vzdělávání, tak i pro výzkum a vývoj samotný 
(„hra na výzkum“, zahlcení informačního systému 
výzkumu a vývoje bezcennými pseudovýsledky vý-
zkumu a vývoje, rozšířená představa, že výzku-
mem či vývojem je na vysokých školách všechno, co 
není přímá frontální výuka apod.).“ (s. 22)

Naplnění předpokladu, že každý vysokoškol-
ský pedagog by se měl zabývat nejen výukou, ale 

i výzkumem, naráží na problémy kapacitní, zna-
lostní i další. Pedagog, který musí odučit určité 
penzum hodin, nemá obvykle čas zabývat se vý-
zkumem, považuje ho často za nepříjemnou po-
vinnost navíc ke svému základnímu poslání. Po-
kud už má volnou kapacitu, nabízí se mu možnost 
učit stejný předmět, jaký učí na škole, kde působí 
na hlavní úvazek, na další (obvykle soukromé) vy-
soké škole a zlepšit si svou životní úroveň pro něj 
snadnějším způsobem.

Vysokoškolští pedagogové nejsou ve své větši-
ně zvyklí zabývat se výzkumem, jejich dlouhole-
tým úkolem byla výuka. S ní sice souvisela vždy 
povinnost sledovat vývoj poznání v daném oboru, 
ale o systematický výzkum se většinou nejednalo. 
Výzkum na vysokých školách má dosud poměrně 
často tendenci spokojovat se spíše s rešeršemi než 
s cílevědomým a systematickým zkoumáním zalo-
ženým na použití adekvátních metod výzkumu. 
Výsledky výzkumu nezřídka připomínají spíše 
skripta pro studenty než nový poznatek v daném 
oboru.

Určité problémy s sebou přináší i financování 
výzkumu systémem výzkumných záměrů a vě-
deckých grantů. Jejich smyslem je vnést do výzku-
mu určitou pružnost, možnost měnit zkoumaná 
témata, složení výzkumných kolektivů, umožnit 
po každoroční kontrole změnu financování řeše-
ných projektů. Vědecké granty jsou v průměru 
2–4leté, výzkumné záměry 3–6leté. Vědecké gran-
ty jsou určeny pro malé vědecké kolektivy, popří-
padě pro jednotlivce, výzkumné záměry pro celá 
pracoviště (fakulty vysokých škol nebo jejich sou-
části, např. katedry, a samozřejmě pro ústavy Aka-
demie věd ČR, která si dosud udržuje své význam-
né postavení).

Uspět se žádostí o grant není zdaleka snadné. 
Systém je administrativně náročný. S určitou dáv-
kou přehánění lze žíci, že mnohdy je obtížnější na-
psat projekt a vyplnit bezchybně všechny kolonky 
žádosti než řešit samotný vědecký problém, který 
je předmětem navrhovaného projektu. Proces 
schvalování žádostí o přidělení finančních pro-
středků na vědecký grant či výzkumný záměr je í
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založen na systému oponentních posudků. Opo-
nenti hodnotí kvalitu zpracování projektu navrho-
vaného k řešení, pravděpodobnost vyřešení vý-
zkumného problému, způsobilost navrhovatelů 
k řešení vyjádřenou prostřednictvím odborné kva-
lifikace, výzkumných zkušeností a publikační čin-
nosti. Autor navrhovaného projektu nemá mož-
nost se dozvědět, kdo zpracovává posudek na jeho 
návrh, zatímco autor posudku jméno autora navr-
hovaného projektu zná. V malé zemi, jako je Česká 
republika, kde se všichni odborníci na danou pro-
blematiku víceméně navzájem znají, není systém 
posuzování návrhů, schvalování žádostí a přidělo-
vání finančních prostředků zdaleka vždy objektiv-
ní co do svých rozhodnutí.

Relativní krátkodobost vědeckých grantů i vý-
zkumných záměrů je na jedné straně zárukou 
pružnosti výzkumu, na druhé straně zdrojem jeho 
nestability. Zvláště markantní je tato skutečnost 
v případě výzkumných záměrů. Ukončení vý-
zkumného záměru, ať již v důsledku výsledků 
průběžného hodnocení nebo po uplynutí doby 
jeho předpokládaného trvání, a nezískání nového 
výzkumného záměru (samozřejmě na jiné téma) 
znamená ukončení činnosti vědeckého kolektivu 
a jeho zánik. Vědecký kolektiv tak může skončit 
svou činnost dříve, než se dokáže ponořit do pro-
blému a začne produkovat smysluplné výsledky. 
Zánik výzkumného záměru může destabilizovat 
nejen výzkum samotný, ale i pracoviště vysoké 
školy, která je jeho nositelem. V případě ukončení 
výzkumného záměru odcházejí zejména mladí vě-
dečtí pracovníci (studenti a absolventi doktorské-
ho studia), kteří se rozhodnou nepokračovat v ka-
riéře vědeckopedagogických pracovníků a nalézt 
své uplatnění v některém z lépe placených a sta-
bilnějších oborů národního hospodářství.

Vzhledem k tomu, že praxe prokázala, že vý-
zkumné záměry mají více negativních než pozitiv-
ních vlastností, mělo by po roce 2010 dojít k jejich 
zániku. Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací 
v České republice počítá s financováním výzkumu 
na vysokých školách především podle dosažených 
výsledků, tj. zejména podle publikační aktivity. 

Čím rozsáhlejší publikační aktivitu v čím renomo-
vanějších vědeckých časopisech (nejlépe v zahra-
ničních s vysokým impakt faktorem) bude praco-
viště mít, tím více finančních prostředků z veřej-
ných financí získá. Pokud jde o domácí vědecké 
časopisy bez impakt faktoru, již proběhlo jejich 
hodnocení a byl vytvořen seznam oficiálně vládou 
uznávaných recenzovaných neimpaktovaných vě-
deckých časopisů. Vedlejším účinkem daného 
opatření nemůže nebýt honba výzkumných pra-
covníků za co nejrozsáhlejší publikační činností — 
i za cenu její snížené kvality.

České republice je rovněž vytýkáno, že v ní 
existuje poměrně malá míra spolupráce mezi vyso-
kými školami a podnikovou sférou v oblasti vý-
zkumu a vývoje. Podniky nemají ve své většině zá-
jem spolufinancovat výzkumné projekty řešené 
vysokými školami. Existují různé pokusy tuto situ-
aci řešit, například zohlednit v hodnocení návrhů 
výzkumných projektů skutečnost, že mají zajiště-
no alespoň minimální spolufinancování podniko-
vou sférou. Jedná se však o řešení vesměs adminis-
trativní a nepříliš účinná.

Základním problémem výzkumu a vývoje 
v České republice — nejen na vysokých školách — 
je nízká poptávka po jeho výsledcích. Nadnárodní 
společnosti operující v České republice mají větši-
nou svá výzkumná a vývojová centra ve svých 
„mateřských“ zemích a nemají tendenci je v roz-
sáhlejší míře přesouvat směrem na východ. Ote-
vření ekonomiky po roce 1989 umožňuje získat vý-
sledky výzkumu a vývoje rychleji a mnohdy 
i levněji nákupem licencí a know-how na zahranič-
ních trzích. Česká ekonomika se nepohybuje v ob-
lasti složitých výrob náročných na výzkum a vývoj.

Není pravděpodobné, že by se v dohledné době 
výzkum a vývoj na českých veřejných vysokých 
školách proměnil ve své většině ve výzkum špičko-
vé kvality. Existují přirozeně výjimky z pravidla, 
existují i špičková pracoviště, zejména v oblasti 
medicíny a techniky. Avšak vcelku Česká republika 
nenáleží k zemím s významným vznikem nových 
poznatků a snahy o posílení výzkumu na vysokých 
školách až dosud mnoho výsledků nepřinesly.
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Je jen zdánlivě paradoxní, že určitá stagnace 
(a v určitých oblastech i zhoršení) kvality výuky 
v rámci terciárního vzdělávání a problémy spojené 
s výzkumem a vývojem na českých vysokých ško-
lách se nepromítají negativně do hodnocení kon-
kurenceschopnosti České republiky ani do zájmu 
zahraničních investorů. Je tomu tak především 
proto, že komparativní výhodou České republiky 
není v současné době schopnost tvorby, ale schop-
nost implementace nových poznatků. Zpráva 
o globální konkurenceschopnosti, která rozlišuje 
technologicky ohniskové země (což jsou víceméně 
ekonomicky nejvyspělejší západní země v čele 
s USA a většinou starých členských zemí EU) a ze-
mě technologicky neohniskové, řadí Českou re-
publiku na čelné místo právě mezi zeměmi druhé 
skupiny. Hodnotí ji velmi vysoko vzhledem ke 
schopnosti české pracovní síly zavádět nové po-
znatky a vzhledem k celkové technologické připra-
venosti realizovat vědeckotechnické poznatky. Ke 

stejným závěrům docházejí většinou i nejrůznější 
průzkumy konkurenceschopnosti (atraktivity), ať 
již byly prováděny jen v České republice, nebo po-
rovnávaly různé země mezi sebou. Příznivé vý-
sledky hodnocení pozitivně odrážejí zejména sku-
tečnost vysoké kvality vyššího sekundárního 
školství v České republice a skutečnost, že tohoto 
vzdělání se dostávalo a dostává vyššímu podílu 
obyvatelstva, než je obvyklé i v zemích ekonomic-
ky vyspělejších, než je ČR. Pokud jde o vzdělání 
terciární, je obvykle hodnoceno jako adekvátní 
současné struktuře české ekonomiky. Nikoli jako 
adekvátní potřebám ekonomiky vysoce náročné na 
špičkové vzdělání a špičkový výzkum a vývoj.

K obdobným závěrům docházejí každoročně 
i Ročenky světové konkurenceschopnosti a nej-
různější hodnocení prováděná zahraničními inves-
tory v rámci multikriteriálních hodnocení atrakti-
vity zemí.
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ABSTRACT
The state of human capital in the Czech Republic is determined by several factors: long-term history of coun-
try, ethical values, globalization, membership in the European Union. The level and the quality of the Czech 
population are rather high as far as primary and secondary education is concerned. The problems are with 
tertiary education. The international comparison shows that the percentage of people with tertiary educa-
tion is less than in most of the developed countries. The article is devoted to searching reasons of this differ-
ence. It also tries to analyze the problems connected with research and development on the Czech public and 
private universities.
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V posledních letech při řešení problémů organiza-
ce systému vzdělávání v podmínkách takzvané 
znalostní ekonomiky se stalo zvykem ve velké 
míře používat pojmu lidský kapitál. Pod tímto hes-
lem se rozvíjí práce nad reformou školního vzdělá-
vání i rozšiřování celoživotního vzdělávání. Pod-
poruje se další vzdělávání ve firmách a doplňování 
informační vzdělanosti, především u starší popula-
ce. Ve všech těchto i dalších směrech bylo mnohdy 
dosaženo řady úspěchů. Domnívám se však, že 
sám pojem lidský kapitál přispívá k řešení těchto 
otázek jen velmi málo.

Jednou z mála oblastí, kde je tento pojem apli-
kován do všech důsledků, je oblast profesionální-
ho sportu, například profesionálního fotbalu. Hráč 
tréninkem a hrou v klubu získává jednak profesní 
úroveň, jednak si buduje určité renomé na hráč-
ském trhu. Oba procesy jsou umožněny náklady 
klubu na jeho zaměstnání i zvyšování kvalifikace. 
Při přestupu z klubu do klubu pak prodávající klub 
dostává kapitál investovaný do hráče a hráč po pře-
stupu dostává opět mzdu odpovídající teoreticky 
jeho mezní produktivitě. Aplikovat takové postupy 
v celé ekonomické sféře by bylo společensky neú-
nosné. Prakticky by rovněž nebylo možné zjistit, 
kdo kolik investoval do lidského kapitálu velmi 
rozdílných jednotlivců. Investice do vzdělání po-
cházejí z mnoha zdrojů — z bezplatného státního 
školství, časových a peněžních nákladů jednotliv-
ců, pracovních zkušeností v podnicích, z firem-

ních nákladů na školení apod. Velký vliv mají i in-
dividuální genetické vlastnosti jednotlivců, kultur-
ní a civilizační dědictví apod.

Existují různé dílčí formy uplatnění, které mo-
hou mít pozitivní vliv na efektivní využití lidské 
vzdělanostní úrovně. Typickým příkladem podob-
ného dílčího uplatnění pojetí lidského kapitálu 
jsou například různá firemní školení, kde je smluv-
ní formou zajištěno, že zaměstnanec získá zvýše-
ním mzdy podíl na zlepšení své kvalifikace a vý-
konnosti a zároveň se zavazuje k určitým časovým 
podmínkám svého pracovního úvazku.

Za částečné uplatnění pojetí lidského kapitálu 
by bylo možno považovat vysoké podíly zaměst-
nanců na podnikových ziscích v Japonsku a Jižní 
Koreji. Tyto podíly se průběžně mění podle vývoje 
zisků a představují v průměru kolem 30 % mzdo-
vých příjmů. Taková forma odměňování je formál-
ně přiznáním podílu vzdělání zaměstnanců na cel-
kových výkonech podnikového kapitálu a má řadu 
pozitivních důsledků. Zvyšuje zájem zaměstnanců 
na celkových výsledcích podniků, vyžaduje častěj-
ší jednání vedení podniku s představiteli zaměst-
nanců, stabilizuje i celospolečensky rozdělování 
důchodů. Napomáhá i vytváření většího objemu 
celospolečenských úspor, protože zisková složka 
pracovních důchodů je pohyblivá a nutí zaměst-
nance k vyrovnávání těchto výkyvů s pomocí 
úspor. Tato vazba se projevuje velice výrazně 
i v celkových statistických přehledech. Taková 

  Problémy pojetí lidského kapitálu 
  v ekonomice
 } doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc. » Institut integrace České republiky do evropské 
  a světové ekonomiky VŠE v Praze1
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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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hospodářská politika pomáhá vybudovat daleko 
odolnější prostředí proti tomu druhu finančních 
krizí, který v současné době sužuje USA.

Až na několik málo výjimek podobného druhu, 
jako jsme uvedli výše, je běžný výklad rozdílné 
úrovně mezd podle jejich mezní produktivity při-
jatelný a nevyžaduje využití kapitálové povahy lid-
ské dovednosti. Někdy pro udržení pojmu lidské-
ho kapitálu se diferenciál vyšších mezd vykládá 
jako určitá kapitálová renta. I v tomto případě však 
zůstává otevřená otázka, kdo a jak se zasloužil 
o dosažený stupeň vzdělání, komu by vlastně tato 
renta měla připadat. Tu největší úlohu obyčejně 
mají státní výdaje na bezplatné nebo subvencova-
né školství, průběžné celoživotní doškolování 
apod. V podstatě to jsou výdaje placené z daňo-
vých příjmů státu od všech občanů. Tyto prostřed-
ky se nikdy nevracejí zpět státu ve formě nějakého 
kapitálového důchodu.

Tato situace má poměrně důležité praktické dů-
sledky. V poslední době se začínají častěji objevo-
vat návrhy a rady, aby rozvojové země zaměřily 
své vzdělávací úsilí především na ty sektory (na-
příklad zemědělství), které mají rozhodující úlohu 
v jejich ekonomice. Je to celkem racionální úvaha, 
protože občané s vyšší úrovní vzdělání těžko na-
cházejí uplatnění a odcházejí do zahraničí. Čím 
vyšší je úroveň vzdělání a vrozeného intelektu ob-
čana, tím pravděpodobnější je jeho odchod za hra-
nice. Zelené a modré karty odchody těchto lidí ne-
obyčejně urychlují. Velká část z nich, především ti 
nejschopnější za hranicemi již zůstávají natrvalo. 
Mají tam nesrovnatelně vyšší mzdy, a pokud pra-
cují ve výzkumu nebo vývoji, mají možnost spolu-
práce v daleko produktivnějších kolektivech, pří-
padně laboratořích s nesrovnatelně lepším vybave-
ním. Tento únik mozků znamená nejenom ztrátu 
kapitálu vloženého do jejich vzdělání, ale do bu-
doucnosti také výrazné omezení vlastního vývoje 
zaostávajících ekonomik. Vyspělé země tak vlast-
ně využívají prostředky vytvořené v rozvojových 
zemích, aniž by jim za tuto službu cokoliv vracely 
zpátky.

O tom, jak veliký význam mají některé skupiny 

takových zahraničních výzkumníků a vědců 
v USA, svědčí například to, že za jednu z nejinicia-
tivnějších skupin se považují takzvaní „ajsís“, to 
jest Indové a Číňané. Je ovšem zajímavé, že toto je 
jediná skupina, o které se všeobecně tvrdí, že vel-
ká část z nich se vrací zpět do vlasti, a tak profituje 
z amerických zkušeností. Je to zřejmě dáno jed-
nak jejich civilizační a kulturní tradicí, jednak tím, 
že se mohou vrátit do zemí rychle se rozvíjejících, 
s obrovským lidským i ekonomickým potenciá-
lem, což jim v mnoha směrech poskytuje lepší 
nebo alespoň srovnatelné podmínky s USA.

Pokud nejsou vytvořeny podmínky k uplatnění 
místních vynálezů či zásadních inovací v domácí 
ekonomice, pak velice často se zisky z jejich apli-
kace ve výrobě neuplatňují v zemi, kde byly vyna-
lezeny, ale v jiných, ekonomicky vyspělejších ze-
mích, kde byly vytvořeny podmínky k jejich 
realizaci. Pokud je domácí ekonomika tak chudá či 
organizačně neschopná, že je nedokáže právně 
ochránit, připadá lidskému kapitálu jen nepatrná 
almužna. V bývalém Československu například 
tak významné vynálezy, jako byly tryskové stavy či 
kontaktní čočky, zůstaly pro celou zemi téměř bez 
jakéhokoliv užitku.

Podobný problém, ale v ještě daleko větším mě-
řítku, vznikl v průběhu ekonomické transformace 
evropských postsocialistických států. Šoková tera-
pie, mezi jejíž hlavní rysy patřilo rychlé otevření 
ekonomiky, měla za následek likvidaci naprosté 
většiny větších domácích podniků a masový pří-
chod zahraničního kapitálu. Pro udržení rovnová-
hy vnějších ekonomických vztahů musely být 
měny těchto států výrazně podhodnoceny v pomě-
ru k paritě kupní síly. Důsledkem tohoto vývoje je 
stav, kdy v České republice pracovník obdobné 
kvality jako v Německu dostává přibližně jen jed-
nu čtvrtinu německé mzdy.

Poněkud jinak vypadá situace u výzkumných 
a vývojových pracovníků zaměstnaných v podni-
cích zahraničních investorů. Jejich osobní odměny 
bývají obyčejně srovnatelné se mzdami ve světové 
ekonomice. Na to má vliv ta okolnost, že pohyb 
těchto pracovníků není v podstatě omezen a jejich 
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mzdy i podmínky práce musí být v hrubých ry-
sech srovnatelné s podobnými pracovišti v jiných 
zemích. Výsledky jejich práce, které výrazně ovliv-
ňují výši zisků, se již realizují a využívají za hrani-
cemi země původu.

Porovnejme tuto situaci s oním zvláštním způ-
sobem přechodu hráčů v profesionálních fotbalo-
vých klubech. Tam za nového hráče zaplatí majitel 
klubu jeho kapitálovou hodnotu. V případě přímé 
zahraniční investice dostává majitel lidský kapitál 
darem. A existující společenská organizace řízení 

mu ještě navíc umožňuje tuto pracovní sílu velmi 
levně odměňovat.

Z této situace vyplývá jeden jednoduchý závěr. 
Z ekonomického hlediska by měly být investice do 
vzdělání vždy těsně spojeny s hospodářskou politi-
kou zaměřenou na takový vývoj společenské struk-
tury řízení ekonomiky, resp. ekonomických insti-
tucí, který by umožňoval zachytit uvnitř státu ve 
prospěch všech obyvatel pozitivní výsledky inves-
tic do vzdělání. Touto cestou postupovaly po dru-
hé světové válce západoevropské země a zvláště 
intenzivně východoasijské státy.

Byl to neobyčejně složitý úkol, který měl na 
první pohled protichůdné složky a jeho uskutečně-
ní trvalo řadu desetiletí. Na jedné straně to vyžado-
valo ochranu vnitřní ekonomiky před mnohem 
efektivnější zahraniční konkurencí. Zároveň s tím 
pak bylo nutné vytvořit silné konkurenční prostře-
dí, které by přinutilo podniky k urychlenému roz-
voji a vytvoření nové institucionální struktury ří-
zení. Stejně tak bylo nutné přinutit podniky k hos-

podářské expanzi do zahraničí. Například Jižní 
Korea se při tom velmi intenzivně opírala o zahra-
niční půjčky. Na druhé straně téměř neexistovaly 
přímé zahraniční investice. Úloha státu v celém 
tomto procesu byla dominantní.

Provádět stejnou hospodářskou politiku dnes 
není možné. Hlavní hospodářská centra a meziná-
rodní hospodářské organizace by podobné zásahy 
státu neakceptovaly. Nové formy řešení nejsou 
dnes jasně zformulovány. Relativně nejlepší řešení 
je vstup země do širšího integračního seskupení, 

které chrání své členské státy před zásahy z ostat-
ních oblastí. Stále však zůstává problém, jak si vy-
budovat konkurenceschopné postavení v rámci to-
hoto seskupení.

S pojmem lidský kapitál je spojen další pro-
blém. Pojetí lidského kapitálu se totiž týká pouze 
úlohy člověka jako jednoho z výrobních faktorů. 
Zaměřuje se na to, jak udržet či vylepšit individu-
ální postavení v boji na trhu. Člověk je však spole-
čenská bytost s velmi různorodými mimotržními 
zájmy a požadavky. Tento problém hraje důležitou 
úlohu v úvahách dlouhé řady předních světových 
ekonomů, kteří projevují obavy, že rozvoj techniky 
a tržní mechanismus stále více zatlačují člověka 
do role, která je v ekonomické teorii vyjádřena 
jednoduchým modelem ekonomického člověka. 
Všichni tito autoři vycházejí z představy, že člověk 
je vnitřně velice složitá bytost se zájmy, představa-
mi a aspiracemi, které výrazně přesahují a často 
jsou i v přímém rozporu s požadavky stylizované-
ho ekonomického modelu. Tento ekonomický mo-

Pojetí lidského kapitálu se týká pouze úlohy člověka jako jednoho z výrobních 
faktorů. Zaměřuje se na to, jak udržet či vylepšit individuální postavení v bo-
ji na trhu. Člověk je však společenská bytost s velmi různorodými mimotržní-
mi zájmy a požadavky. Tento problém hraje důležitou úlohu v úvahách dlou-
hé řady předních světových ekonomů, kteří projevují obavy, že rozvoj techniky 
a tržní mechanismus stále více zatlačují člověka do role, která je v ekonomic-
ké teorii vyjádřena jednoduchým modelem ekonomického člověka.
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del však odpovídá požadavkům reálně existujícího 
ekonomického mechanismu a ten si člověka stále 
více podmaňuje a omezuje oblasti, které se jeho 
působení vymykají. Je zajímavé, že tento názor vy-
jádřil v jedné ze svých encyklik i papež Jan Pavel 
II., když tvrdil, že v soudobé společnosti člověk 
není subjektem ekonomického vývoje, nýbrž jen 
objektem.

Například pro J. S. Milla tržní mechanismus ne-
byl konečným ideálem, nýbrž jen jednou přechod-
nou fází společenského vývoje. Byla to taková for-
ma společenské organizace, která zajišťovala 
daleko nelépe rychlý ekonomický růst. Domníval 
se však, že negativní stránky tohoto způsobu živo-
ta je možné tolerovat jen potud, pokud je ekono-
mický růst nejvyšší společenskou prioritou. S růs-
tem bohatství však podle něj společenský přínos 
ekonomického růstu klesá. Podobně se vyjadřoval 
i J. M. Keynes a R. Harrod. Keynes se přitom vyja-
dřuje až s překvapujícím patosem: „Až akumulace 
bohatství nebude mít velký sociální význam, na-
stanou veliké změny v morálním kódu. Budeme 
schopni se zbavit mnoha pseudomorálních princi-
pů, které nás sužovaly jako noční můra po dvě stě 
let a s jejichž pomocí jsme povyšovali nejhnusněj-
ší lidské kvality na úroveň nejvyšších ctností.“ 
(Keynes, str. 329) Zároveň však stejně jednoznač-
ně konstatuje, že do té doby, dokud nebude vyře-
šen ekonomický problém, je zapotřebí tyto poža-
davky akceptovat: „Ale pozor! Čas pro to všechno 
ještě nepřišel. Ještě alespoň sto let se musíme tvá-
řit, že správné je falešné a falešné je správné; pro-
tože falešné je užitečné a správné není.“ (Keynes, 
str. 331)

Všichni tito autoři pak přiznávají, že si nedove-
dou představit, jak by měla vypadat organizace 
této nové společnosti. Všichni předpokládají, že 
přechod k ní bude velice obtížný, když stovky po-
kolení před námi se zabývaly řešením ekonomic-
kého problému a neexistují žádné důležitější prv-
ky nové organizace. Někteří z těchto autorů 
dokonce s obavami přiznávají, že to možná nebu-

de vůbec uskutečnitelné. Tak například Mill s lítos-
tí přijímá, že pokud se nenajde společensky přija-
telná forma udržování akceschopnosti společnosti, 
pak se musíme uspokojit s bojem o bohatství. 
K podobným závěrům dochází i anglický autor 
F. Hirsch, který se speciálně zabývá sociálními hra-
nicemi ekonomického růstu. Po jednoznačné kriti-
ce boje o „poziční statky“ v tržní ekonomice je zce-
la bezradný při úvahách o tom, jak by měl vypadat 
další vývoj. Dochází dokonce k úvaze, že byrokra-
tismus a neefektivnost alternativní společenské or-
ganizace by mohly být možná ještě větším zlem 
než boj o pozice, který již přináší málo nebo nic 
pro lepší uspokojování potřeb společnosti.

K těmto teoretickým diskusím přispívaly i ně-
které sociologické výzkumy. Například R. A. Eas-
terlin provedl v polovině sedmdesátých let minulé-
ho století porovnání sociologických průzkumů, 
které zjišťovaly subjektivní úroveň spokojenosti 
obyvatelstva. V USA bylo během 25 let provedeno 
10 průzkumů se stejnou metodikou. Přestože v té 
době docházelo v USA k rychlému růstu bohatství, 
úroveň subjektivní spokojenosti obyvatelstva zů-
stávala naprosto stabilní. Ukázalo se jasně, že na-
růstání některých sociálních problémů, zhoršová-
ní životního prostředí apod. mělo tak silný vliv, že 
i rychlý růst bohatství subjektivní pocity obyvatel-
stva USA neovlivnil. Tyto nálady se mimo jiné pro-
jevily i v prognóze OECD z roku 1979, kde je jako 
jedna z variant budoucího světového vývoje uvá-
děna možnost prosazení tzv. nových hodnot i na 
úkor zpomalení ekonomického růstu. V praxi tyto 
nové hodnoty představovaly prosazování někte-
rých dílčích opatření z oblasti sociální, ochrany ži-
votního prostředí apod.

Při zkoumání místa a úlohy člověka v dalším 
vývoji světové ekonomiky by měly všechny tyto 
okolnosti hrát důležitou úlohu. Izolované zkoumá-
ní lidského kapitálu v celém vývoji světové ekono-
miky příliš zastírá problematickou pozici člověka 
ve společenské organizaci ekonomiky i uplatnění 
jeho neekonomických zájmů.
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individuals take part. Very important role play the free of charge state education, time and financial expens-
es of the individuals and their families, the experience from previous employments, and a very broad cul-
tural and civilization heritage. Therefore it seems to be improper to express the rent of human capital in the 
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Ve spektru skupin základních faktorů ovlivňují-
cích životní úroveň a její udržitelný růst, tj. realiza-
ci základního zájmu členských států EU, roste vý-
znam lidského kapitálu. Pro srovnávací analýzu 
jeho vlivu na ekonomický růst (vyjádřený dynami-
kou a úrovní hrubého domácího produktu — HDP), 
na ekonomický blahobyt (vyjádřený úrovní finální 
spotřeby obyvatel, úrovní a strukturou diverzifika-
ce jejich příjmů, úrovní životního prostředí), na 
základní komponenty životní úrovně a na jejich 
vzájemné vazby, je možné lidský kapitál definovat 
jako znalosti, kvalifikaci, kompetence a ostatní 
atributy znalostí zpředmětněné v pracovní síle, 
v jednotlivci, které umožňují vytváření jejich osob-
ního, sociálního a ekonomického blahobytu a jsou 
využitelné pro jejich zapojení do ekonomické akti-
vity.

Lidský kapitál je významným prvkem podpory 
efektivnosti základních faktorů sociálně-ekono-
mického vývoje, zejména produktivity práce, ino-
vační aktivity a trhu práce (růstu míry zaměstna-
nosti a poklesu nezaměstnanosti). Významným 
způsobem ovlivňuje základní prvky ekonomické-
ho blahobytu, tj. úroveň individuálních příjmů ze 
zaměstnání a celkové efekty makroekonomického 
vývoje (dynamiku HDP).

Mezi členskými státy EU je značná shoda o zá-
kladních cílech Lisabonské strategie podporujících 
udržitelnost jejich sociálně-tržního systému v pod-
mínkách zrychlujících se globalizačních procesů, 
které se promítají do orientace národních progra-

mů reforem na udržitelný ekonomický růst a na 
vytváření nových pracovních míst. Na podporu 
těchto dlouhodobých cílů Lisabonské strategie 
jsou orientovány čtyři prioritní oblasti realizace 
národních programů reforem.

Vedle podpory rozvoje potenciálu podnikatel-
ského sektoru (zejména malých a středních podni-
ků) a snižování energetické náročnosti ekonomic-
kého růstu (a bezpečného mezinárodního trhu 
s energiemi) je zdůrazněna jejich prioritní orienta-
ce na investice do lidí a na modernizaci trhů práce 
a na podporu investic do znalostí a do inovačních 
aktivit.

Zdůraznění těchto dvou prioritních oblastí 
v dlouhodobé orientaci Lisabonské strategie a je-
jich průmětu do národních programů reforem 
členských států EU ukazuje na klíčový význam tzv. 
„znalostního trojúhelníku“ pro realizaci jejich zá-
jmů v budoucím období. Jeho základnu tvoří dosa-
žený stupeň a systém vzdělání a kvalifikace a jeho 
dvě odvěsny tvoří sektor výzkumu a vývoje a sys-
tém podpory inovační kapacity ekonomik člen-
ských států.

1. Vybavenost lidským kapitálem

Úroveň vybavenosti lidským kapitálem srovnáva-
ných členských států EU, resp. úroveň jeho poten-
ciální zásoby využitelné pro jejich ekonomický 
růst je charakterizována základním ukazatelem 
vyjadřujícím úroveň dosaženého stupně vzdělání 

  Investice do vytváření 
  lidského kapitálu v České republice 
  v mezinárodním srovnání
 } Ing. Karel Zeman, CSc. » NEWTON College, a. s.1

*

1  Článek byl zpracován v rámci projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a je-
jí schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“.
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a skupinou ostatních ukazatelů vyjadřujících délku 
účasti ve formálním vzdělávacím procesu, míru účas-
ti v systému celoživotního vzdělání a úroveň vyba-
venosti lidskými zdroji ve vědě a v technologiích.

Vytvořená vzdělanostní struktura zásoby lid-
ského kapitálu, tj. obyvatelstva v produktivním 

věku (15–64 let), je charakterizována v průměru 
EU-25 relativně vysokým podílem obyvatel s niž-
ším středním vzděláním (viz údaje v tabulce 1).

Podle údajů za rok 2005 dosahuje podíl obyva-
tel s tímto vzděláním, které v pojetí klasifikace 
ISCED2 zahrnuje předprimární vzdělání (0), první 

Tabulka č. 1 » Dosažený stupeň vzdělání obyvatel ve vybraných členských státech EU v roce 2005 (v %)

Země

Ve věku 15–64 let Ve věku 25–64 let

Muži Ženy Celkem Celkem

N
iž

ší
a)

St
ře

dn
íb)

Vy
šš

íc)

N
iž

ší
a)

St
ře

dn
íb)

Vy
šš

íc)

N
iž

ší
a)

St
ře

dn
íb)

Vy
šš

íc)

N
iž

ší
a)

St
ře

dn
íb)

Vy
šš

íc)

EU-27 : : : : : : : : : 29,1 48,6 22,4

EU-25 32,1 48,0 19,9 33,5 46,6 19,9 32,8 47,3 19,9 : : :

Česká rep. 14,3 73,6 12,1 20,1 69,9 10,0 17,2 71,8 11,0 10,1 76,9 13,1

Slovensko 18,5 70,2 11,4 22,8 66,1 11,1 20,7 68,1 11,2 12,1 73,9 14,0

Maďarsko 26,4 60,4 13,2 31,5 52,9 15,6 29,0 56,5 14,5 23,6 59,3 17,1

Polsko 22,0 66,2 11,8 22,7 62,0 15,3 22,4 64,0 13,6 15,2 68,0 16,8

Rakousko 20,7 61,8 17,5 28,0 59,1 12,9 24,3 60,5 15,2 19,4 62,8 17,8

Dánsko 24,3 49,5 26,2 24,7 45,3 30,1 24,5 47,4 28,1 17,3 49,1 33,5

Finsko 28,6 47,0 24,3 24,3 43,0 32,7 26,5 45,0 28,5 21,2 44,2 34,6

Švédsko 23,1 55,1 21,8 19,4 50,6 30,0 21,3 52,9 25,8 16,5 54,3 29,2

Belgie 37,7 36,7 25,6 37,0 35,0 28,0 37,4 35,9 26,7 33,9 35,0 22,4

Nizozemsko 30,7 41,3 28,0 35,2 40,3 24,5 33,0 40,8 26,3 28,2 41,7 30,1

Irsko 40,0 36,4 23,6 34,1 38,7 27,3 37,1 37,5 25,4 35,4 35,5 29,1

Německo 22,2 53,9 23,9 27,4 55,6 16,9 24,8 54,8 20,5 16,9 58,6 24,6

Francie 35,0 43,4 21,6 37,1 38,6 24,3 36,1 41,0 22,9 33,6 41,5 24,9

Itálie 51,5 38,6 9,8 50,0 39,2 10,9 50,7 38,9 10,4 49,3 38,5 12,2

V. Británie 13,9 59,7 26,4 15,7 58,0 26,2 14,8 58,9 26,3 14,8 55,6 29,6

Portugalsko 75,6 15,7 8,7 70,1 16,8 13,1 72,8 16,3 10,9 73,5 13,6 12,8

Španělsko 52,6 22,1 25,1 50,9 22,9 26,2 51,9 22,5 25,7 51,2 20,6 28,2

Řecko 40,5 41,4 18,1 41,1 41,8 17,1 40,8 41,6 17,6 40,0 39,4 20,6

a) Klasifikace ISCED 0–2: nižší střední vzdělání
b) Klasifikace ISCED 3–4: vyšší střední a postsekundární vzdělání (neterciární)
c) Klasifikace ISCED 5–6: terciární vzdělání
Pramen: Employment in Europe 2006, EC, Brussels, November 2006; Growing Regions, Growing Europe — Fourth report on 
economic and social cohesion, EC, Brussels, 2007; Education at a Glance 2007, OECD Indicators, OECD, Paris, 2007

2  Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělání ISCED 1997.
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stupeň základního vzdělání (1) a druhý stupeň zá-
kladního vzdělání (2A, B, C), úrovně 32,8 %. V gen-
drové struktuře jsou v průměru EU-25 rozdíly 
mezi muži (32,1 %) a ženami (33,5 %) vybavených 
tímto vzděláním pouze nevýrazné.

Také rozdíly v průměrných podílech vybave-
nosti obyvatel vyšším středním vzděláním (v klasi-
fikaci ISCED 3–4) mezi muži (48,0 %) a ženami 
(46,6 %) se výrazněji neliší od průměrného podílu 
(47,3 %) v EU-25.

Průměrný podíl obyvatel v produktivním věku 
s dosaženým vyšším (terciárním) vzděláním (ISCED 
5–6) je obdobný jak u mužů, tak žen (19,9 %).

Mezi srovnávanými členskými státy EU ale exis-
tují velmi výrazné rozdíly v takto pojaté základní 
vzdělanostně-kvalifikační struktuře obyvatel v pro-
duktivním věku. Uplatňuje se vliv nejen širokého 
spektra faktorů (tj. rozdíly v dosaženém stupni 
ekonomického rozvoje, ve struktuře ekonomiky, 
změny v organizaci výroby zboží a služeb a rozdí-
ly v demografické struktuře), ale také vliv historic-
kého vývoje vzdělávacích systémů a úlohy vzdělá-
ní (kvalifikace) nejen jako prostředků k účasti na 
trzích práce, ale také jako způsobu seberealizace 
jednotlivců.

Značně rozdílným rysem této základní struktu-
ry vybavenosti obyvatel v produktivním věku do-
saženým vzděláním v České republice ve srovnání 
jak s průměrem EU-25, tak se srovnávanými člen-
skými státy, je výrazně nižší podíl obyvatel s dosa-
ženým nižším vzděláním (17,2 %), výrazně vyšší 
podíl obyvatel s dosaženým středním vzděláním 
(71,8 %) a značně nižší podíl obyvatel s dosaže-
ným vyšším (terciárním) vzděláním (11,0 %).

Tato výrazná polarizace struktury dosaženého 
vzdělání je ještě zřetelnější z údajů o českém do-
spělém obyvatelstvu (ve věku 25–64 let). Podíl 
obyvatel s dosaženým nižším vzděláním je téměř 
třikrát nižší (10,1 %) než v průměru za EU-27 
(29,1 %). Výrazně vyšší je podíl obyvatel se střed-
ním vzděláním (76,9 %) proti průměru EU-27 
(48,6 %) a daleko nižší je podíl obyvatel s dosaže-
ným vyšším (terciárním) vzděláním (13,1 %) proti 
průměru EU-27 (22,4 %).

Ze srovnávaných členských států EU pouze Vel-
ká Británie vykazuje nižší podíl obyvatel s dosaže-
ným nižším vzděláním než Česká republika ve 
struktuře obyvatel v produktivním věku (14,8 %). 
Ve vzdělanostní struktuře dospělého obyvatelstva 
je podíl obyvatel s dosaženým nižším vzděláním 
v České republice výrazně nižší (10,1 %) než ve 
všech srovnávaných členských státech EU. Pouze 
Slovensko (12,1 %) se k této nízké úrovni podílu 
dospělých obyvatel s nižším vzděláním v České re-
publice přibližuje.

Srovnatelně nižší podíl obyvatel s dosaženým 
nižším stupněm vzdělání je možné považovat za 
příznivý rys zásoby lidského kapitálu v české eko-
nomice. Zvláště s přihlédnutím ke stále přetrváva-
jícímu vysokému podílu obyvatel s nižším stup-
něm vzdělání na celkovém počtu dospělého 
obyvatelstva ve srovnávaných členských státech. 
Extrémně vysoký (proti průměru EU-25, resp. 
EU-27) je podíl obyvatel s nižším stupněm vzdělá-
ní v Itálii (kolem 50 %) a v Řecku (kolem 41 %).

Méně příznivým rysem nižšího podílu obyvatel 
s dosaženým nižším vzděláním ve vzdělanostní 
struktuře českého obyvatelstva je vyšší podíl žen 
s tímto vzděláním na celkovém počtu ženských 
obyvatel v produktivním věku (20,1 %), než je 
tomu u mužského obyvatelstva (14,3 %). S výjim-
kou Švédska (19,4 %) a Velké Británie (15,7 %) vy-
kazuje ale většina srovnávaných členských států 
vyšší podíl žen s tímto vzděláním na celkovém po-
čtu ženských obyvatel v produktivním věku.

V minulém období vytvářený specializační pro-
fil české ekonomiky orientoval vzdělanostní struk-
turou tvorby lidského kapitálu výrazněji k poptáv-
ce po pracovních silách vybavených vyšším 
středním vzděláním (klasifikace ISCED 3–4). Podíl 
jak mužů (71,8 %), tak žen (69,9 %) s tímto vzdělá-
ním na celkovém počtu českého obyvatelstva 
v produktivním věku je výrazně nad jejich prů-
měrným podílem v EU-25 (47,3 %, resp. 46,6 %) 
a výrazně převyšuje jejich podíl v obou gendro-
vých průřezech ve všech srovnávaných členských 
státech. Pouze podíl mužů a žen s tímto vzděláním 
na jejich celkovém počtu v produktivním věku na 
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Slovensku (70,2 %, resp. 66,1 %) se přibližuje 
k úrovni jejich podílu v České republice.

Ještě výrazněji je orientace vzdělanostního pro-
filu zásoby lidského kapitálu v České republice na 
tuto úroveň vzdělání zřejmá z podílu obyvatel 
s tímto vzděláním (76,9 %) na celkovém počtu do-
spělých obyvatel (ve věku 25–64 let). K úrovni jeho 
podílu se přibližuje ze srovnávaných členských 
států pouze Slovensko (73,9 %).

Extrémně nízký podíl obyvatel s dosaženým 
vyšším středním vzděláním jak na celkovém počtu 
obyvatel v produktivním věku a dospělých obyva-
tel, tak v jejich gendrovém průřezu vykazuje Por-
tugalsko a Španělsko (v rozmezí 14–22 %).

Značně nižší podíl obyvatel s dosaženým terci-
árním vzděláním ve vzdělanostní struktuře muž-
ského (12,1 %) a ženského (10,0 %) obyvatelstva 
ČR v produktivním věku (výrazně pod průměrem 
EU-25 19,9 %) neodpovídá potřebám změn specia-
lizačního profilu české ekonomiky k produkci 
a službám náročným na pracovní sílu s vysokou 
kvalifikací.

Ze srovnávaných členských států vykazují ob-
dobně výrazné podprůměrný podíl mužského 
a ženského obyvatelstva v produktivním věku 
(pod průměrem EU-25) s tímto dosaženým vzdělá-
ním vedle Slovenska (11,4 %, resp. 11,1 %), Maďar-
ska (13,2 %, resp. 15,6 %) a Polska (11,8 %, resp. 
15,3 %) také Itálie (9,8 %, resp. 10,9 %) a Portugal-
sko (8,7 %, resp. 13,1 %).

Realizace změn ve vzdělanostní struktuře záso-
by lidského kapitálu odpovídající potřebám sociál-
ně-ekonomického rozvoje a zájmům členských 
států EU je závislá na vytváření systémových pod-
mínek (prostřednictvím národních a komunitár-
ních politik) podporujících potřebné změny ve 
věkové struktuře obyvatelstva zapojeného do vzdě-
lávacího procesu.

Příznivým faktorem, který bude ovlivňovat 
vzdělaností strukturu zásoby lidského kapitálu 
v české ekonomice, je prosazování obdobné ten-
dence růstu podílu mladých obyvatel (ve věkové 
skupině 15–29 let) zapojených do vzdělávacího pro-
cesu jako ve srovnávaných členských státech EU.

Ve věkové skupině 15–19 let podíl obyvatel za-
pojených do vzdělávacího procesu překročil v roce 
2005 (90,3 %) jeho úroveň dosahovanou v průmě-
ru EU-19 (87,5 %), resp. OECD (84,5 %) i u většiny 
srovnávaných menších starých členských států 
EU. Tento vývoj odstranil zaostávání výše podílu 
proti těmto státům z roku 1995 (69,8 %) a vytvořil 
příznivější podmínky pro udržení vysokého podílu 
obyvatel v produktivním věku vybavených vyšším 
středním vzděláním (dosahujícího v roce 2005 
71,8 % proti 47,3 % v průměru EU-25).

Nárůst podílu obyvatel ve věkových skupinách 
20–24 let a 25–29 let účastnících se vzdělávacího 
procesu v období 1995–2005 vytváří příznivější 
podmínky pro zvýšení podílu českých obyvatel 
v produktivním věku s dosaženým terciárním 
vzděláním (dosahujícího pouze 11 % proti 19,9 % 
v průměru EU-25 v roce 2005).

Velmi výrazné zvýšení podílu obyvatel účastní-
cích se vzdělávacího procesu v období 1995–2005 
ve věkové skupině 20–24 let (ze 13,1 % na 35,9 %) 
a ve věkové skupině 25–29 let (z 1,1 % na 4,4 %) 
v České republice podstatně snížilo rozdíly proti 
vyšším podílům jejich účasti ve vzdělávacím pro-
cesu jak ve srovnání s průměrem EU-19, resp. 
OECD, tak vůči srovnávaným starým členským 
státům EU. Podíl účasti jejich obyvatel v těchto vě-
kových skupinách ve vzdělávacím procesu je ale 
stále vyšší. Také v Maďarsku a v Polsku vykazují 
obě věkové skupiny mladých obyvatel vyšší účast 
ve vzdělávacím procesu, než je tomu v České re-
publice.

Pro Českou republiku má význam vysoký podíl 
účasti obyvatel v obou věkových skupinách ve 
vzdělávacím procesu ve třech skandinávských 
členských státech, v Nizozemsku, v Maďarsku 
a Polsku. Zkušenosti těchto členských států EU se 
zvyšováním účasti mladých obyvatel ve vzděláva-
cím procesu mohou být podnětné pro politiky 
a opatření realizované v novém cyklu Národního 
programu reforem (v období 2008–2010) v České 
republice.

Na zlepšování struktury lidského kapitálu 
v České republice má příznivý vliv růst podílů ab- í
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solventů vzdělávacích systémů v typických věko-
vých skupinách v období 1995–2005.

Podíl absolventů vyššího středního vzdělání 
(ISCED 3–4) dosáhl v roce 2005 kolem 89 % na cel-
kovém počtu českých obyvatel ve věkové skupině 
18–19 let. Spolu s Finskem (95 %), Irskem (91 %), 
Německem (100 %) a Řeckem (102 %) dosahuje ze 
srovnávaných členských států nejvyšší úrovně 
(nad průměrem EU-19 86 % a OECD 84 %).

V tomto období se sice velmi výrazně zvýšil 
také podíl absolventů terciárního vzdělávacího 
systému na celkovém počtu českých obyvatel v ty-
pických věkových skupinách (z 13 % na 25 %), ale 
stále je pod průměrným podílem EU-19 (35 %), 
resp. OECD (32 %). Jejich podíl je také výrazně 
nižší než v menších členských státech, např. v Dán-
sku (46 %), ve Finsku (47 %), ve Švédsku (38 %) 
a v Nizozemsku (42 %), ale i v Polsku (45 %), v Itá-
lii (41 %) a ve Velké Británii (39 %).

Za komparativní a konkurenční výhodu české 
ekonomiky je možné považovat nejen vysoký po-
díl dospělých obyvatel (ve věku 25–64 let) s dosa-
ženým vyšším středním vzděláním (jak mužů, tak 
žen), ale také jeho příznivou věkovou strukturu.

Daleko vyšší podíl obyvatel s tímto vzděláním 
(90 %), výrazně nad průměrným podílem EU-19 
a OECD (68 %), ale i v USA (88 %), je v roce 2005 
doprovázen nižšími rozdíly mezi skupinami mlad-
ších (ve věku 25–34 let) a starších obyvatel s tímto 
dosaženým vzděláním. Skupina mladších obyvatel 
vykazuje jejich podíl kolem 94 % proti 88 % ve sku-
pině obyvatel ve věku 45–54 let a 83 % ve skupině 
obyvatel ve věku 55–64 let.

Všechny srovnávané členské státy vykazují da-
leko vyšší rozdíly v podílech vybavenosti muž-
ských a ženských obyvatel vyšším středním vzdě-
láním mezi uvedenými věkovými skupinami (při 
výrazně nižší úrovni dosaženého vyššího střední-
ho vzdělání).

Rozdíly v úrovni vybavenosti českého dospělé-
ho obyvatelstva terciárním vzděláním mezi věko-
vými skupinami jsou sice výrazně nižší, než vyka-
zují srovnávané členské státy EU, ale při značně 
nižším podílu obyvatel s tímto vzděláním. Česká 
republika má nízkou úrovní a věkovou strukturou 
vybavenosti dospělého obyvatelstva terciárním 
vzděláním blíže ke Slovensku, Itálii a Portugalsku.

Zvláště nepříznivým rysem struktury vybave-
nosti českého dospělého obyvatelstva terciárním 
vzděláním je jejich nižší podíl ve věkových skupi-
nách 35–44 let (14 % proti průměru EU-19 25 % 
a OECD 27 % a také proti USA se 40 %) a 45–54 let 
(13 % proti průměru EU-19 21 % a OECD 24 % a ta-
ké proti USA s 39 %). Podle výsledků předchozích 
analýz vybavenost těchto věkových skupin vyšším 
vzděláním výrazně ovlivňuje dynamiku a úroveň 
produktivity práce.

Pro českou ekonomiku může být inspirující vy-
soká úroveň vybavenosti dospělých obyvatel 
v obou věkových skupinách terciárním vzděláním 
(značně nad průměrem EU-19) ve třech skandináv-
ských členských státech, v Belgii, v Nizozemsku, 
ale i v Německu, ve Velké Británii a také ve Španěl-
sku. V uplynulém období (1995–2005) byla sice 
vytvořena v České republice řada příznivějších 
podmínek pro snižování rozdílů ve vybavenosti 

Rozdíly v úrovni vybavenosti českého dospělého obyvatelstva terciárním vzdě-
láním mezi věkovými skupinami jsou sice výrazně nižší, než vykazují srovná-
vané členské státy EU, ale při značně nižším podílu obyvatel s tímto vzdělá-
ním. Česká republika má nízkou úrovní a věkovou strukturou vybavenosti 
dospělého obyvatelstva terciárním vzděláním blíže ke Slovensku, Itálii a Por-
tugalsku.
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pracovních sil vyšším (terciárním) vzděláním, ale 
proces reprodukce této kvalifikace (zvláště v uve-
dených věkových průřezech dospělého obyvatel-
stva) je velmi pomalý.

Vedle dosaženého stupně vzdělání získaného 
ve formálním vzdělávacím procesu, používaného 
jako základního ukazatele úrovně vybavenosti 
ekonomik členských států EU lidským kapitálem, 
jsou používané jako doplňující ukazatele odhad 
délky účasti ve formálním vzdělávacím procesu, 
míra účasti v systémech celoživotního vzdělávání 
a zvyšování kvalifikace a vybavenost ekonomik 
lidskými zdroji v systémech výzkumu a vývoje 
a rozvoje technologií.

Odhad počtu roků účasti ve formálním vzdělá-
vacím procesu má sice řadu metodických problé-
mů,3 nicméně je používán v analýzách vazeb lid-
ského kapitálu (jako nezávisle proměnná) a vý-
konnosti ekonomik členských států EU.

Podle posledních dostupných údajů (z šetření 
UNESCO, OECD a Eurostatu) za rok 2004 se Česká 
republika průměrným počtem roků účasti dospě-
lých obyvatel (ve věku 25–64 let) ve formálním 
vzdělávacím procesu (12,5 roku) řadí do skupiny 
srovnávaných členských států EU s nadprůměr-
ným počtem roků účasti v tomto procesu (nad prů-
měrem EU-19 11,8 roku, resp. OECD 11,9 roku), 
obdobně jako Slovensko (12,5 roku), Rakousko 
(12,0), Dánsko (13,4), Švédsko (12,6), Irsko (13,0), 
Německo (13,4) a Velká Británie (12,6).

Česká republika vykazuje obdobnou gendro-
vou strukturu délky účasti ve vzdělávacím procesu 
jako průměr EU-19, resp. OECD a většina srovná-
vaných členských států, tj. počet roků účasti mužů 
je mírně vyšší (12,6) než žen (12,4).

Také v průřezu čtyř věkových skupin dospělé-
ho obyvatelstva je délka účasti mužů relativně sta-
bilnější (v rozmezí 12,6 až 12,5 roku) mezi věko-
vými skupinami 25–34 let a 55–64 let, než je tomu 
u žen (v rozmezí 12,8 až 11,9 roku).

Tendence poklesu délky účasti ve vzdělávacím 

procesu českého dospělého obyvatelstva mezi vě-
kovými skupinami 35–44 let a 55–64 let, která je 
charakteristická také pro ostatní srovnávané člen-
ské státy EU, signalizuje potřebu vytváření podmí-
nek pro doplňování vzdělání a kvalifikace ve star-
ších věkových skupinách (ve věku 45–54 let 
a 55–64 let), zvláště ženských dospělých obyvatel, 
v systémech celoživotního vzdělávání.

Česká republika je úrovní podílu dospělého 
obyvatelstva (ve věku 25–64 let) zapojeného do 
systémů celoživotního vzdělávání v roce 2006 
(5,6 %) výrazně pod jeho úrovní v EU-27 (9,6 %), 
resp. v EU-25 (10,2 %). Je také značně vzdálena od 
realizace strategického cíle Lisabonské strategie 
dosáhnout podílu účasti dospělého obyvatelstva 
v těchto systémech kolem 12,5 % v roce 2010 (viz 
údaje v tabulce 2).

Také výsledky výběrového šetření (za rok 2003) 
o míře účasti dospělého obyvatelstva ve všech for-
mách vzdělávacích aktivit charakterizují Českou 
republiku výrazně nižší mírou účasti v systémech 
nižšího vzdělávání (10,3 %) a systémech středního 
vzdělávání (26,2 %) proti průměru EU-15 (23,1 %, 
resp. 44,2 %).

Pouze míra účasti v systémech vyššího vzdělává-
ní (62,7 %) se přibližuje průměru EU-15 (68,7 %).

Inspirací pro vytváření politik a opatření na 
podporu zvýšení účasti českého dospělého obyva-
telstva v systémech celoživotního vzdělávání (jako 
významného způsobu rekvalifikace pracovních sil 
podle potřeb změn výrobních technologií a organi-
zace výroby) mohou být zejména zkušenosti skan-
dinávských členských států EU dosahujících vysoké 
míry účasti v systémech celoživotního vzdělávání 
a účasti ve všech formách vzdělávacích aktivit.

Významným faktorem ovlivňujícím schopnost 
lidského kapitálu (jeho nositelů) vytvářet a absor-
bovat nové poznatky výzkumu a vývoje a transfor-
movat je do výrobních technologií a do výrobních 
systémů je úroveň vybavenosti ekonomik lidskými 
zdroji ve vědě a v rozvoji technologií, tj. pracovní-

3  Nerealisticky nadhodnocuje kvantitu zásoby lidského kapitálu s prodlužováním průměrné délky účasti v tomto procesu, neza-
hrnuje počet roků účasti v tomto procesu, které nevedou k získání některého stupně klasifikace ISCED.
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Tabulka č. 2 » Vývoj úrovně míry celoživotního vzdělávání a účasti ve všech formách zvyšování 

kvalifikace ve vybraných členských státech EU v letech 2002–2006

Země

Míra celoživotního vzdělávání (v %)a) Účast ve všech formách vzdělávacích 
aktivit, podle stupňů vzdělání (v %)b)

Celkem Muži Ženy Nižšíc) Středníd) Vyššíe)

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2003 2003 2003

EU-27 7,2 9,6 6,6 8,7 7,7 10,5 : : :

EU-25 7,6 10,2 6,9 9,2 8,2 11,1 : : :

EU-15 8,1 11,2 7,5 10,2 8,8 12,2 23,1 44,2 68,7

Česká rep. 5,6 5,6 5,8 5,4 5,4 5,9 10,3 26,2 62,7

Slovensko 8,5 4,1 8,2 3,8 8,8 4,4 40,4 59,4 82,6

Maďarsko 2,9 3,8 2,6 3,1 3,3 4,4 3,7 11,3 27,0

Polsko 4,2 4,7 3,6 4,3 4,7 5,1 9,2 26,5 73,9

Rakousko 7,5 13,1 7,6 12,2 7,3 14,0 86,8 88,6 95,3

Dánsko 18,0 29,2 15,6 24,6 20,5 33,8 61,5 77,4 93,4

Finsko 17,3 23,1 14,5 19,3 20,0 27,0 60,0 76,8 90,1

Švédsko 18,4 32,0g) 15,7 26,0g) 21,2 38,3g) 48,8 69,1 87,6

Belgie 6,0 7,5 5,9 7,4 6,0 7,6 23,3 42,4 66,9

Nizozemsko 15,8 15,6 16,0 15,3 15,5 15,9 20,1 42,6 66,2

Irsko 5,5 7,3 4,7 6,0 6,4 8,7 34,5 51,4 66,4

Německo 5,8 7,5 6,1 7,8 5,5 7,3 19,0 41,7 65,8

Francie 2,7 7,6 2,4 7,2 3,0 8,0 29,2 52,4 83,1

Itálie 4,4 6,1 4,2 5,7 4,6 6,5 34,4 60,7 78,0

V. Británie 21,3 26,6 17,8 22,0 24,9 31,2 12,2f) 36,9f) 60,8f)

Portugalsko 2,9 4,2 2,6 4,1 3,1 4,4 35,3 70,6 79,7

Španělsko 4,4 10,4 4,0 9,3 4,8 11,5 12,6 30,3 47,7

Řecko 1,1 1,9 1,1 2,0 1,1 1,8 5,6 18,9 42,6

a) Podíl obyvatel ve věku 25 až 64 let účastnící se systému vzdělávání a zvyšování kvalifikace čtyři týdny před šetřením (na zá-
kladě EU Labour Force Survey)

b) V % obyvatel ve věku 25–64 let, všechny vzdělávací aktivity (formální, neformální, ostatní — samovzdělávací)
c) Nižší střední vzdělání — ISCED 0 až 2
d) Vyšší střední a postsekundární vzdělání (neterciární) — ISCED 3 a 4
e) Terciární vzdělání — ISCED 5 a 6
f) Bez samovzdělávacích aktivit
g) 2005
Pramen: Eurostat — Structural indicators, 5. 3. 2008; Europe in figures — Eurostat yearbook 2006–07, Eurostat, Luxembourg, 
2006
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Tabulka č. 3 » Podíl lidských zdrojů ve vědě a technologiích na pracovních silách ve vybraných 

členských státech EU v letech 2000–2005 (v %)

Země

Podíl pracovníků ve vědě a v rozvoji 
technologií na pracovních silácha)

Podíl pracovníků výzkumu a vývoje na 
pracovních siláchb)

Celkem Muži Ženy

Vš
ec

hn
y 

se
kt

or
y

Po
dn

ik
at

el
sk

ý 
se

kt
or

Vl
ád

ní
 s

ek
to

r

Te
rc

iá
rn

í 
vz

dě
lá

vá
ní

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2004 2004 2004 2004

EU-27 34,0 37,7 32,1 35,1 36,4 40,9 : : : :

EU-25 : : : : : : 1,36 0,60 0,17 0,58

EU-15 : : : : : : 1,46 0,68 0,17 0,60

Česká rep. 31,5 34,5 28,4 31,3 35,4 38,6 1,18 0,53 0,26 0,39

Slovensko 27,7 30,5 22,0 25,3 34,6 36,8 0,84 0,18 0,15 0,51

Maďarsko 29,6 31,4 23,3 25,2 37,3 38,7 1,19 0,21 0,28 0,70

Polsko 25,1 29,3 19,5 23,1 31,6 36,7 0,75 0,10 0,14 0,51

Rakousko 31,4 38,8 31,8 39,4 31,0 38,0 1,89 0,98 0,14 0,75

Dánsko 42,7 48,4 41,4 44,9 44,2 52,2 2,28 1,39 0,17 0,70

Finsko 48,0 48,0 41,4 43,1 55,1 53,3 2,96 1,57 0,38 0,98

Švédsko 44,5 47,1 44,2 44,1 44,8 50,3 2,36c) 1,14c) 0,12c) 1,08c)

Belgie 41,7 46,2 39,5 43,4 44,7 49,7 1,66c) 0,85c) 0,09 0,71

Nizozemsko 45,4 49,6 43,9 48,1 47,5 51,5 1,27c) 0,80 0,18 0,40c)

Irsko 32,4 39,1 28,6 34,2 38,1 46,0 1,34 0,63 0,08 0,62

Německo 41,5 42,9 41,3 42,2 41,7 43,7 1,68c) 0,84c) 0,22 0,61

Francie 34,7 40,3 34,3 39,5 35,1 41,2 1,56 0,77 0,19 0,57

Itálie 28,8 32,6 25,9 28,7 33,5 38,3 1,05 0,34 0,18 0,51

V. Británie 36,9 41,1 37,1 40,6 36,5 41,6 : : 0,08 :

Portugalsko 17,3 21,2 16,2 19,5 18,7 23,0 0,81c) 0,81c) 0,13c) 0,39c)

Španělsko 32,9 38,6 30,2 35,1 37,1 43,6 1,33 0,46 0,20 0,67

Řecko 25,3 29,2 23,3 26,4 28,6 33,2 1,20c) 0,26c) 0,19c) 0,74c)

a) Podíl pracovníků ve vědě a v rozvoji technologií, kteří dokončili terciární vzdělávání, resp. jsou zaměstnaní na pracovních 
místech vyžadujících toto vzdělání, na pracovních silách ve věkové skupině 25–64 let

b) Podíl pracovníků přímo zaměstnaných ve výzkumu a vývoji a pracovníků přímo zaměstnaných ve službách pro výzkum a vý-
voj (manažeři, administrativní pracovníci výzkumu a vývoje) na pracovních silách (ve věku 15 let a výše) zaměstnaných v uve-
dených sektorech

c) 2003
Pramen: Eurostat — Structural indicators, 5. 3. 2008
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ků s dokončeným terciárním vzděláním, resp. pra-
covníků zaměstnaných na pracovních místech vy-
žadujících toto vzdělání.

Charakteristickým rysem kvalitativní struktury 
zásoby lidského kapitálu je růst úrovně podílu pra-
covníků ve vědě a v rozvoji technologií na cel-
kovém počtu pracovních sil (ve věkové skupině 
25–64 let).

Česká republika sice zaznamenává v období 
2000–2005 růst podílu pracovníků ve vědě a v roz-
voji technologií na celkové zaměstnanosti (z 31,5 % 
na 34,5 %), který je výraznější na zaměstnanosti 
žen (z 31,5 % na 35,4 %) než na zaměstnanosti 
mužů (z 28,4 % na 31,3 %), ale v roce 2005 je stále 
pod průměrným podílem EU-27 (37,7 %, na za-
městnanosti mužů 35,1 % a na zaměstnanosti žen 
40,9 %) — viz údaje v tabulce 3.

Ve většině srovnávaných starých členských stá-
tů je podíl pracovníků ve vědě a v rozvoji technolo-
gií výrazně vyšší (nad průměrem EU-27). Pouze 
Itálie, Portugalsko a Řecko vykazují stále jejich po-
díl nižší, obdobně jako tři nové členské státy. Vý-
razně nadprůměrný podíl (v rozmezí 46–50 %) vy-
kazují všechny tři skandinávské členské státy, 
Belgie a Nizozemsko. Tyto členské státy vykazují 
také vyšší podíl pracovních sil ve vědě a v rozvoji 
technologií na ženských pracovních silách.

Významným ukazatelem kvality vybavenosti 
ekonomik členských států EU lidským kapitálem 
je také podíl pracovníků výzkumu a vývoje na pra-
covních silách a intenzita jejich vybavenosti vý-
zkumníky, kteří vytvářejí nové poznatky, produk-
ty, procesy a metody výroby.

Podíl pracovníků výzkumu a vývoje na pracov-
ních silách všech sektorů české ekonomiky (1,18 %) 
je výrazněji jak pod průměrnou úrovní v EU-25 
(1,36 %), tak v EU-15 (1,46). Výrazně vyšší jejich 
podíl vykazují všechny tři skandinávské státy 
(v rozmezí 2,36–2,96 %).

Také vybavenost pracovních sil podnikatelské-
ho sektoru pracovníky výzkumu a vývoje je v Čes-
ké republice (0,53 %) pod průměrem EU-25 a EU-
15 (v rozmezí 0,60–0,68 %). Značně vyšší je 
vybavenost pracovníky výzkumu a vývoje ve třech 

skandinávských členských státech (v rozmezí 
1,14–1,57 %).

Obdobně značně nižší je vybavenost pracov-
ních sil v českém sektoru terciárního vzdělávání 
pracovníky výzkumu a vývoje (0,39 %). Je jak pod 
průměrem EU-25, resp. EU-15 (0,58–0,60 %), tak 
pod úrovní jejich podílů na celkové zaměstnanosti 
v tomto sektoru ve většině srovnávaných člen-
ských států EU, včetně tří nových členských zemí. 
Na obdobně nízké úrovni jako v českém sektoru 
terciárního vzdělávání je pouze v Nizozemsku 
(0,40 %) a v Portugalsku (0,39 %).

Pouze český vládní sektor vykazuje vyšší míru 
vybavenosti pracovníky výzkumu a vývoje 
(0,26 %). Nachází se jak nad průměrem EU-25, 
resp. EU-15 (0,17 %), tak nad úrovní jeho podílu ve 
většině srovnávaných členských států EU. Vyšší 
úroveň vykazuje pouze Maďarsko (0,28 %) a Fin-
sko (0,38 %).

V období 1995–2004 zaznamenávají všechny 
srovnávané členské státy EU, včetně České repub-
liky, růst intenzity vybavenosti svých ekonomik 
výzkumníky, tj. tvůrčími pracovníky výzkumu 
a vývoje, na 1000 zaměstnaných. Česká republika 
ale úrovní tohoto ukazatele (3,4) stále zaostává jak 
ve srovnání s průměrem EU-15 (6,1), resp. OECD 
(6,9), tak s většinou srovnávaných členských stá-
tů. Nižší intenzitu vybavenosti tvůrčími pracovní-
ky výzkumu a vývoje vykazuje pouze Itálie (2,9) 
a Řecko (3,9). Zvláště tři skandinávské státy (v roz-
mezí 9,5–17,3) a Nizozemsko (10,2) vykazují vyso-
ký jejich počet na 1000 zaměstnaných ve svých 
ekonomikách.

Na základě růstu intenzity počtu graduovaných 
absolventů terciárního vzdělávání ve vědě a v tech-
nologiích (ISCED 6) na 1000 obyvatel ve věkové 
skupině 20–29 let v období 1998–2005 v České re-
publice (ze 4,6 na 8,2) lze předpokládat založení 
příznivého trendu, který vytváří potenciál pro od-
straňování zaostávání úrovně intenzity vybavení 
lidského kapitálu tvůrčími pracovníky výzkumu 
a vývoje. Také využití zkušeností tří skandináv-
ských členských států EU s vytvářením podmínek 
pro růst míry a intenzity vybavenosti jejich ekono-
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mik lidskými zdroji ve vědě a v rozvoji technologií 
by mohlo přispět k podpoře obdobného vývoje 
v české ekonomice.

2. Investice do tvorby lidského kapitálu

Dosažená zásoba lidského kapitálu vyjádřená 
stupněm vzdělání a kvalifikace (v klasifikaci IS-
CED) dospělého obyvatelstva členských států EU 
je výsledkem vynakládání finančních a časových 
investic veřejným sektorem a soukromými subjek-
ty (jednotlivci a podnikatelskými subjekty) do sys-
témů vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Přínosy z veřejných investic do lidského kapitá-
lu pro veřejný sektor se promítají do fiskálních 
efektů (do růstu výběru daní z příjmů a do snižo-
vání sociálních transferů v důsledku růstu příjmů 
obyvatel s vyšším vzděláním a kvalifikací), do 
makroekonomických efektů (do ekonomického 
růstu jako důsledku růstu produktivity práce), do 
růstu sociální soudržnosti společnosti v dané eko-
nomice a do vytváření příznivějších zdravotních 
a bezpečnostních podmínek pro život obyvatel.
Souhrnným výsledkem veřejných a soukromých 
finančních a časových investic do kvantitativního 
a kvalitativního růstu lidského kapitálu je realiza-
ce základního zájmu ekonomik jednotlivých člen-
ských států EU, tj. udržení a růst životní úrovně 
(blahobytu — well-being) jejich obyvatel.

2.1 Makroekonomické vazby výdajů do 
vzdělávacích systémů

Vzájemné vazby mezi celkovými výdaji z veřej-
ných (a soukromých) zdrojů do systémů formální-
ho vzdělávání a HDP srovnávaných členských stá-
tů EU charakterizují jejich priority vůči alokaci do 
ostatních oblastí užití HDP. Fungování ekonomic-
kých systémů členských států EU, založených na 
stále výraznějším využití znalostí zpředmětně-

ných v lidském kapitálu, předpokládá udržení 
a růst potřebného podílu výdajů (investic) do 
vzdělávacích systémů na HDP.

V průměru osmnácti srovnávaných členských 
států EU, resp. EU-19 (včetně Lucemburska) dosa-
huje podíl celkových výdajů z veřejných a soukro-
mých zdrojů do systémů formálního vzdělávání na 
HDP, tj. míra investování, 5,4 %4 (viz údaje v tabul-
ce 4).

Podle těchto údajů je průměrná úroveň celkové 
míry investování do vzdělávacích systémů EU-19 
daleko nižší, než vykazují USA (7,4 %). K této její 
úrovni v USA se přibližují ze srovnávaných člen-
ských států pouze Dánsko (7,2 %) a Švédsko 
(6,7 %) následované Finskem, Belgií a Francií, ve 
kterých dosahuje její úroveň 6,1 %.

Česká republika se úrovní míry investování do 
vzdělávacích systémů (4,9 %) řadí ke srovnávaným 
členským státům s její nižší úrovní, obdobně jako 
Slovensko (4,8 %), Irsko (4,6 %), Itálie (4,9 %) 
a Španělsko (4,7 %). Daleko nejnižší její úroveň vy-
kazuje Řecko (3,4 %).

Úroveň míry investování do vzdělávacích systé-
mů v České republice je předstižena také její úrov-
ní v Maďarsku (5,6 %) a v Polsku (6,0 %). Je výraz-
ně pod průměrem jak v EU-19 (5,4 %), tak v OECD 
(5,5 %).

V období 2000–2004 sice celková míra investo-
vání do vzdělávacích systémů v České republice 
zaznamenává růst (z 4,2 % na 4,9 %), ale nedosáh-
la podle těchto údajů úrovně z roku 1995 (5,1 %).

Úroveň míry investování do systémů základní-
ho a středního vzdělávání zaznamenává v České 
republice v období 2000–2004 sice růst (z 2,8 % na 
3,2 %), ale v roce 2004 nedosahuje úrovně z roku 
1995 (3,5 %). V roce 2004 (3,2 %) je také pod její 
úrovní v EU-19 (3,6 %). Ze srovnávaných členských 
států vykazují její nižší úroveň než Česká republi-
ka pouze Slovensko (3,0 %), Španělsko (3,0 %) 
a Řecko (2,2 %).

4  Tyto údaje zahrnují celkové náklady vzdělávacího systému (v pojetí klasifikace ISCED 0–6), včetně podpůrných služeb pro stu-
denty a rodiny (ubytování, dopravní služby) zajišťované vzdělávacími investicemi. Výdaje do systémů terciárního vzdělávání za-
hrnují také náklady výzkumu a vývoje realizovaného v těchto systémech.
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Tabulka č. 4 » Celkové výdaje na vzdělávací instituce ve vybraných členských státech EU v letech 

1995–2004a)

Země

Podíl celkových výdajů na HDP (v %)

Index vývoje 2004
(1995 = 100)c)

Základní a 
střední vzděláníb)

Terciární 
vzdělání Celkem

19
95

20
00

20
04

19
95

20
00

20
04

19
95

20
00

20
04

Zá
kl

ad
ní

 a
 

st
ře

dn
í 

vz
dě

lá
ní

b)

Te
rc

iá
rn

í 
vz

dě
lá

ní

Ce
lk

em

EU-19d) : : 3,6 : : 1,3 : : 5,4 134 158 138

OECDd) 3,6 3,4 3,7 1,2 1,3 1,4 5,3 5,1 5,5 139 155 142

USA 3,9 3,9 4,1 2,4 2,7 2,9 6,6 7,0 7,4 140 163 148

Česká rep. 3,5 2,8 3,2 0,9 0,8 1,1 5,1 4,2 4,9 111 145 116

Slovensko 3,0 2,7 3,0 0,7 0,8 1,1 4,6 4,0 4,8 140 210 146

Maďarsko 3,5 2,9 3,5 1,0 1,1 1,1 5,3 4,9 5,6 142 159 150

Polsko : 3,9 3,8 : 1,1 1,5 : 5,6 6,0 152 202 151

Rakousko 4,2 3,9 3,7 1,2 1,0 1,2 6,1 5,5 5,4 108 126 108

Dánsko 4,0 4,1 4,3 1,6 1,6 1,8 6,2 6,6 7,2 130 133 138

Finsko 4,0 3,6 3,9 1,9 1,7 1,8 6,3 5,6 6,1 135 128 134

Švédsko 4,1 4,3 4,5 1,6 1,6 1,8 6,2 6,4 6,7 139 144 139

Belgie : 4,1 4,1 : 1,3 1,2 : 6,1 6,1 : : :

Nizozemsko 3,0 3,0 3,4 1,4 1,2 1,3 4,8 4,5 5,1 143 115 134

Irsko 3,8 2,9 3,4 1,3 1,5 1,2 5,2 4,5 4,6 174 174 171

Německo 3,7 : 3,5 1,1 : 1,1 5,4 : 5,2 106 112 109

Francie : : 4,1 : : 1,3 : : 6,1 : : :

Itálie : 3,2 3,4 0,7 0,9 0,9 : 4,8 4,9 104 144 107

V. Británie 3,9 3,6 4,4 2,4 2,7 2,9 5,5 5,0 5,9 149 122 139

Portugalsko 3,6 3,9 3,8 0,9 1,0 1,0 5,0 5,4 5,4 133 143 136

Španělsko 3,8 3,2 3,0 1,0 1,1 1,2 5,3 4,8 4,7 107 162 124

Řecko 1,8 2,3 2,2 0,5 0,7 1,1 2,3 3,1 3,4 172 312 208

a) Výdaje z veřejných a soukromých zdrojů do vzdělávacích institucí
b) Včetně postsekundárního vzdělávání (nezahrnutého do terciárního systému)
c) Ve srovnatelných cenách (deflátor pro HDP 1995 = 100)
d) Nevážený průměr z dostupných dat za členské státy
Pramen: Education at a Glance 2007, OECD Indicators, OECD, Paris, 2007
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V období 1995–2004 zaznamenává Česká re-
publika sice růst úrovně míry investování do systé-
mů terciárního vzdělávání (z 0,9 % na 1,1 %), ale je 
pod průměrem EU-19 (1,3 %) a OECD (1,4 %). Řada 
srovnávaných starých členských států, zejména 
skandinávské státy (1,8 %), ale i Velká Británie 
(2,9 %) a Polsko (1,5 %), vykazují vyšší míru inves-
tování do těchto systémů.

Srovnatelně nižší míra investování do systémů 
vzdělávání v České republice je důsledkem srovna-
telně podprůměrné dynamiky celkových investic 
do těchto systémů a nedostatečný předstih její dy-
namiky před dynamikou HDP (oba ukazatele ve 
srovnatelných cenách). V období 1996–2004 dosa-
hují průměrná roční tempa výdajů do českých 
vzdělávacích systémů výrazně nižší úrovně (1,7 %) 
než v průměru EU-19 (3,6 %), resp. OECD (4,0 %). 
Ze srovnávaných sedmnácti členských států EU 
vykazují ještě nižší průměrnou roční dynamiku 
těchto výdajů pouze Rakousko (0,8 %), Německo 
(1,0 %) a Itálie (0,7 %).

Nízká průměrná roční dynamika celkových vý-
dajů do systémů vzdělávání v České republice 
v období 1996–2004 je ovlivněna její nízkou úrovní 
do systémů základního a středního vzdělávání 
(1,2 %), která je značně pod průměrem EU-19 
(3,3 %), resp. OECD (3,7 %). Ze srovnávaných člen-
ských států vykazují nižší dynamiku výdajů do 
těchto systémů vzdělávání v tomto období pouze 
Rakousko (0,9 %), Německo (0,6 %), Itálie (0,4 %) 
a Španělsko (0,7 %). Ostatní členské státy, včetně 
tří nových členských států, vykazují v období 
1996–2004 daleko vyšší průměrnou roční dynami-
ku výdajů do systémů základního a středního 
vzdělávání než Česká republika.

Příznivěji se vyvíjela v tomto období průměrná 
roční dynamika výdajů do českého terciárního 
vzdělávání. Její úroveň byla ale nižší (4,2 %) než 
v průměru EU-19 (5,2 %), resp. OECD (5,0 %). Vý-
razně vyšší průměrnou roční dynamiku výdajů do 
systémů terciárního vzdělávání než Česká republi-
ka (výrazně nad průměrem EU-19, resp. OECD) 
vykazují v tomto období všechny tři nové členské 
státy (5,3 % v Maďarsku, 8,1 % v Polsku a 8,6 % na 

Slovensku) a také Irsko (6,3 %) a zejména Řecko 
(13,5 %).

Značně pomalejší průměrná roční tempa celko-
vých výdajů do vzdělávacích systémů v České re-
publice v období 1995–2004 byla ovlivněna jejich 
absolutním poklesem v období 1996–2000 (v prů-
měrné roční dynamice 2,3 %). V tomto období žád-
ný ze srovnávaných členských států EU nevykazo-
val jejich absolutní pokles. Tento jejich absolutní 
pokles byl ovlivňován nižší dynamikou českého 
HDP (1,5 %) v tomto období, intenzivně probíhají-
cím transformačním procesem a do značné míry 
podceněním prioritního významu investic do lid-
ského kapitálu pro budoucí vývoj české ekonomiky.

Obnovení průměrné roční dynamiky HDP v ob-
dobí 2001–2004 (3,1 %) a orientace priorit české 
ekonomické politiky v období přípravy na přistou-
pení k EU vedla k posílení úlohy lidského kapitálu 
jako významného faktoru udržitelného ekonomic-
kého růstu. To se promítlo do výrazné akcelerace 
průměrné roční dynamiky výdajů do českých 
vzdělávacích systémů (6,8 %). Tento vývoj se odra-
zil v zastavení poklesu celkové míry investování 
do těchto systémů.

V období 2001–2004 je obnovena průměrná roč-
ní dynamika výdajů nejen do systémů základního 
a středního vzdělávání (z -3,0 % na 6,6 %), ale ze-
jména do systémů terciárního vzdělávání (z -0,2 % 
na 10,0 %).

Obnovení dynamiky výdajů do vzdělávacích 
systémů sice zastavilo pokles míry investování do 
těchto systémů v České republice, ale stále nevy-
tvářelo dostatečné podmínky pro výraznější akce-
leraci konvergenčního procesu její úrovně ve srov-
nání s jejím vývojem v menších starých členských 
státech a z hlediska potřeb rozvoje ekonomiky za-
ložené ve výraznější míře na znalostech. Z těchto 
hledisek je zvláště významné vytváření podmínek 
pro růst míry investování do systémů terciárního 
vzdělávání.

Vývoj celkových výdajů (investic) do českých 
systémů vzdělávání se promítá také do vývoje těch-
to výdajů v přepočtu na obyvatele, tj. do intenzity 
investování. Tato makroekonomická charakteristi- í
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Tabulka č. 5 » Celkové výdaje na vzdělávací instituce na obyvatele ve vybraných členských státech EU 

v roce 2004

Země

Celkové výdaje na 
obyvatele (v PPS)a)

Relace k EU-18
(EU-18 = 100)

Relace k ČR
(ČR = 100)

Zá
kl

ad
ní

 a
 

st
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íb)

Te
rc
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íc)

Zá
kl

ad
ní

 a
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íb)
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íc)
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íb)

Te
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íc)

EU-18d) 843 268 100 100 161 149

USA 1351 955 160 356 257 531

Česká republika 525 180 62 67 100 100

Slovensko 366 134 43 50 70 75

Maďarsko 483 151 57 56 92 84

Polsko 416 164 49 61 79 91

Rakousko 1029 334 122 125 196 186

Dánsko 1155 483 137 180 220 268

Finsko 974 450 116 168 186 250

Švédsko 1167 467 138 174 222 259

Belgie 1101 323 131 121 210 179

Nizozemsko 956 366 113 137 182 203

Irsko 1045 370 124 138 199 206

Německo 876 275 104 103 167 153

Francie 992 315 118 118 189 175

Itálie 788 209 93 78 150 116

V. Británie 1175 294 139 110 224 163

Portugalsko 616 162 73 60 117 90

Španělsko 653 261 77 97 124 145

Řecko 443 221 53 82 84 123

a) Na základě údajů v PPS (v kupní síle měn)
b) Klasifikace ISCED 1–4
c) Klasifikace ISCED 5–6
d) Vážený průměr
Pramen: The EU Economy: 2007 review, Statistical Annex, EC, Brussels, 2007; Education at a Glance 2007, OECD Indicators, 
OECD, Paris, 2007

í

{7
/1

0}



 Scientia et Societas » 4/08 103

Odborné stati

ka výdajů do vzdělávacích systémů má klíčový vý-
znam pro zvyšování jejich kvality (viz údaje v ta-
bulce 5).

Vývoj těchto výdajů v České republice v období 
1995–2004 se promítal v důsledku výrazného po-
klesu jejich dynamiky v období 1995–2000 do stag-
nace jejich intenzity na úrovni 546–542 PPS (v pře-
počtu pomocí kupní síly měn).

Obnovení jejich dynamiky v následujícím ob-
dobí 2000–2004 se promítlo do růstu celkové in-

tenzity investování do českých systémů vzdělávání 
na úroveň 804 PPS, tj. na pouze 65 % průměru 
srovnávaných členských států EU-18. Nižší relaci 
její úrovně vůči průměru EU-18 než Česká republi-
ka vykazují pouze Slovensko (47 %), Polsko (53 %) 
a Řecko (55 %).

Srovnávané menší členské státy EU vykazují 
1,7krát (Irsko) až 2,4krát (Dánsko) vyšší intenzitu 
investování do těchto systémů než Česká republi-
ka. Také ve čtyřech velkých členských státech je 
její úroveň 1,4krát až 1,9krát vyšší.

Na míru využití dosaženého stupně ekonomic-
kého rozvoje (HDP na obyvatele) pro podporu růs-
tu úrovně zásoby lidského kapitálu růstem intenzi-
ty investování je možné usuzovat z relací těchto 
dvou ukazatelů. Česká republika se jejich relací 
(relace nákladů na obyvatele do vzdělávacích sys-
témů k úrovni HDP na obyvatele) dosahující úrov-
ně 0,049 řadí do skupiny srovnávaných členských 
států s nižším využitím dosaženého stupně ekono-
mického rozvoje pro podporu lidského kapitálu 
(obdobně jako Řecko, Polsko, Irsko, Itálie a Špa-
nělsko). Zaostává ale také za jeho využitím pro 
rozvoj lidského kapitálu v Maďarsku (0,056) 
a v Polsku (0,060), tj. za členskými státy se stále 
nižším stupněm ekonomického rozvoje.

Intenzita investování do systémů základního 
a středního vzdělávání dosahuje v České republice 

kolem 62 % průměru EU-18. Srovnatelně nižší in-
tenzitu investování do těchto vzdělávacích systé-
mů proti průměru EU-18 než Česká republika vy-
kazuje Slovensko (43 %), Maďarsko (57 %), Polsko 
(49 %) a také Řecko (53 %).

Důraz na modernizaci těchto vzdělávacích sys-
témů se odráží ve výrazně vyšší intenzitě investo-
vání v sedmi menších ekonomicky vysoce rozvi-
nutých členských státech. V roce 2004 byla 1,8krát 
až 2,2krát vyšší než v České republice.

Také intenzita investování do českého systému 
terciárního vzdělávání dosahovala v roce 2004 
pouze 67 % průměru EU-18 a 45 % průměrné úrov-
ně v sedmi menších starých členských státech. 
Tři skandinávské členské státy EU dosahují 2,5krát 
až 2,7krát vyšší úrovně intenzity investování do 
systémů terciárního vzdělávání než Česká repub-
lika.

Udržení předstihu rozvoje lidského kapitálu 
a jeho vliv na pozici USA v rozvoji výzkumu a vý-
voje a aplikace jeho poznatků v ekonomice je také 
výsledkem výrazně vysoké intenzity investování 
do vzdělávacích systémů. V roce 2004 dosahovala 
EU-18 v průměru pouze 51 % celkové míry investo-
vání USA a Česká republika pouze 33 %. Intenzita 
investování do systémů základního a středního 
vzdělávání dosahuje v průměru EU-18 pouze 62 % 
její úrovně v USA, Česká republika dosahuje pouze 
39 % úrovně USA. Ještě výraznější je předstih USA 
v intenzitě investování do systémů terciárního 
vzdělávání. Je 3,6krát vyšší než v průměru EU-18. 
Česká republika dosahuje pouze 19 % úrovně in-
tenzity investování do tohoto systému vzdělávání 
v USA. Ale i tři skandinávské členské státy s vyso-
kou úrovní intenzity investování do terciárních 
systémů vzdělávání ve srovnání s průměrem EU-18 
dosahovaly v roce 2004 pouze 47–51 % její úrovně 
v USA.

Tři skandinávské členské státy EU dosahují 2,5krát až 2,7krát vyšší úrovně in-
tenzity investování do systémů terciárního vzdělávání než Česká republika.
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Makroekonomické vazby výdajů do systémů 
vzdělávání, tj. jejich míra a intenzita, jsou ovlivňo-
vány vývojem počtu zapsaných studentů (jejich in-
tenzitou, tj. v přepočtu na obyvatele), vývojem 
vzájemných proporcí podílů těchto výdajů z veřej-
ných a soukromých zdrojů a vývojem podílu výda-
jů z veřejných zdrojů na celkových veřejných (roz-
počtových) výdajích.

Zatímco relace intenzity zapsaných studentů ve 
všech třech systémech vzdělávání (tj. jejich počet 
na obyvatele) se v České republice výrazněji neod-
lišuje od průměrných údajů EU-18, je míra intenzi-
ty investování do těchto systémů (tj. v přepočtu na 
obyvatele) daleko nižší. Všechny menší vysoce 
ekonomicky rozvinuté srovnávané členské státy 
(EU-18) vykazují výrazně vyšší „předstih“ intenzi-
ty investování před intenzitou zapsaných studen-
tů. Zvláště výrazný je tento předstih v systémech 
terciárního vzdělávání.

Výrazný nárůst intenzity zapsaných studentů 
do českých systémů vzdělávání by se měl odrazit 
v odpovídajícím růstu intenzity investování do 
těchto systémů a zvláště do systémů terciárního 
vzdělávání (k úrovni relací obou ukazatelů dosa-
hovaných ve starých členských státech EU).

Značný vliv na parametry vytváření zásoby lid-
ského kapitálu má ve srovnávaných členských stá-
tech EU udržení vysokého podílu veřejných (roz-
počtových) zdrojů na celkových výdajích (investi-
cích) do systému vzdělávání. Česká republika sice 
v období 1995–2004 vykazuje příznivou tendenci 
nárůstu podílu veřejných zdrojů na investicích do 
vzdělávacích systémů (na 85 %), zejména do systé-
mů terciárního vzdělávání, ale je stále nižší, než 
vykazují tři skandinávské členské státy (nad 90 %) 
a Rakousko (kolem 88 %).

V podmínkách realizace konsolidačního proce-
su v systému veřejných financí, kdy jsou omezová-
ny výdaje z veřejných rozpočtů, roste význam růs-
tu podílu soukromých (neveřejných) zdrojů na 
celkových výdajích do vzdělávacích systémů, 
zvláště do systémů terciárního vzdělávání člen-
ských států EU.

Proti výraznému nárůstu výdajů z veřejných 

zdrojů do systému českého terciárního vzdělávání 
v období 1995–2004 (o 70 % proti roku 1995) klesá 
dynamika výdajů do tohoto systému ze soukro-
mých zdrojů v tomto období o 23 %. Většina srov-
návaných členských států EU zaznamenává jejich 
výrazný růst. V průměru EU-19 rostou výdaje z ve-
řejných zdrojů do tohoto systému vzdělávání 
o 54 % a ze zdrojů soukromých (neveřejných) 
o 184 %.

Potřeba výraznějšího využití soukromých zdro-
jů pro rozvoj českého vzdělávacího systému je 
zřejmá také z nižšího podílu celkových výdajů do 
vzdělávacích systémů na celkových veřejných vý-
dajích. V období 1995–2004 sice jejich podíl roste 
z 8,9 % na 10,0 %, ale je stále pod průměrnou úrov-
ní jejich podílů nejen v OECD (13,4 %) a v EU-19 
(11,9 %), ale i v USA (14,4 %). Nižší je zvláště jejich 
podíl do českého terciárního systému vzdělávání 
na celkových veřejných výdajích (2,1 %), proti vý-
razně vyššímu jejich průměrnému podílu v EU-19 
(2,9 %). Nižší podíl veřejných výdajů do systému 
terciárního vzdělávání na celkových veřejných vý-
dajích než Česká republika (2,1 %) vykazují ze 
srovnávaných členských států pouze Itálie (1,6 %) 
a Portugalsko (1,9 %).

2.2 Náklady na účastníky systémů 
formálního vzdělávání

Úroveň zásoby lidského kapitálu a jeho kvalita je 
v členských státech EU ovlivňována vedle makro-
proporcí mezi výdaji do jejich vzdělávacích systé-
mů a HDP (tj. mírou a intenzitou investování) také 
vývojem úrovně nákladů na účastníky systémů 
formálního vzdělávání. Jejich vývoj je ovlivňován 
řadou shodných faktorů, tj. růstem jejich úrovně 
od předškolního k terciárnímu vzdělávání, obdob-
nou charakteristikou organizačních struktur vzdě-
lávacích systémů, značnou podobností kurikula 
apod. Uplatňuje se ale rozdílný vliv orientace roz-
počtových politik (míra důrazu na rozpočtovou 
konsolidaci), rozdílný vývoj mzdových nákladů 
v těchto systémech (které tvoří hlavní část nákladů 
vzdělávacích systémů), rozdílný demografický vý-
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voj a také rozdílný historický vývoj vzdělávacích 
systémů. Značný vliv má také rozdílný důraz na 
orientaci politik jednotlivých členských států EU 
na vytváření podmínek realizace fungování jejich 
ekonomických systémů využívajících v rostoucí 
míře znalosti zpředmětněné v pracovní síle.

Podle srovnatelných údajů (přepočtených po-
mocí koeficientů PPS) dosahovala v roce 2004 in-
tenzita celkových výdajů na studenta v systémech 
formálního vzdělávání v České republice pouze 
64 % průměru jejich úrovně za skupinu osmnácti 
srovnávaných členských států EU. Ještě výrazněji 
pod jejich průměrnou úrovní v EU-18 je intenzita 
celkových výdajů na studenta na Slovensku (46 %) 
a zvláště v Polsku (40 %) — viz údaje v tabulce 6.

Ještě plastičtěji je možné charakterizovat níz-
kou úroveň intenzity celkových výdajů na studen-
ta ve vzdělávacích systémech v České republice re-
lacemi k její úrovni ve srovnávaných sedmnácti 
členských státech. Její nižší úroveň než Česká re-
publika (= 100 %) vykazuje pouze Slovensko (72 %) 
a Polsko (62 %). Mírně nad úroveň ČR dosahuje 
Maďarsko (105 %) a Řecko (111 %). Ostatní srovná-
vané státy vykazují daleko vyšší intenzitu celko-
vých výdajů na studenta v systémech formálního 
vzdělávání. Výrazně vyšší je zejména ve Švédsku, 
v Rakousku a v Dánsku (v rozmezí 187 % až 275 % 
její úrovně v České republice). Také v ostatních 
srovnávaných členských státech EU je její úroveň 
1,5 až 1,8krát vyšší než v České republice.

I když srovnávané členské státy vykazují výraz-
ný předstih úrovně intenzity celkových výdajů na 
studenta ve vzdělávacích systémech před její úrov-
ní v České republice, jsou stále výrazně předstiho-
vány její úrovní v USA. EU-18 v průměru dosahuje 
pouze 62 % její úrovně ve Spojených státech. Pou-
ze Dánsko se přibližuje k 90 % úrovně USA. Česká 
republika dosahuje pouze 40 % intenzity výdajů na 
studenta v USA.

Složitost realizace potřebného konvergenčního 
procesu úrovně intenzity výdajů na studenta v čes-
kých vzdělávacích systémech jak k průměrné 
úrovni EU-18, tak k její úrovni dosahované menší-
mi starými členskými státy, je zřejmá ze srovnání 

její úrovně v pěti skupinách systémů formálního 
vzdělávání.

V systému předškolního vzdělávání (ISCED 0) 
dosahuje intenzita výdajů na účastníka tohoto sys-
tému v České republice (2752 PPS) pouze 57 % 
průměru EU-18. Nižší úroveň této relace vykazuje 
ze srovnávaných států pouze Slovensko (46 %). 
V ostatních srovnávaných členských státech je její 
úroveň 1,4 až 2,5krát vyšší než v České republice.

Také v USA je intenzita výdajů na účastníka 
předškolního vzdělávání značně vyšší než v prů-
měru EU-18. Jejich úroveň (6838 PPS) předstihuje 
pouze Velká Británie (6862 PPS). Česká republika 
dosahuje pouze 40 % úrovně USA.

Nedostatečná intenzita výdajů na účastníka 
systému předškolního vzdělávání v České republi-
ce se promítá do disproporcí mezi rostoucí poptáv-
kou po jeho službách a nabídkou jeho služeb v po-
třebném rozsahu a kvalitě. Důsledky těchto 
disproporcí ovlivňují podmínky růstu míry za-
městnanosti žen.

Také v systému základního vzdělávání (ISCED 1) 
je úroveň intenzity výdajů na studenta ve srovná-
vaných členských státech nižší než v České repub-
lice (2417 PPS) pouze na Slovensku, kde dosahuje 
74 % její úrovně v ČR. Z ostatních srovnávaných 
členských států je její úroveň oproti České republice 
mírně vyšší v Polsku a v Maďarsku (1,1–1,4krát). 
V ostatních členských státech je 1,6 až 2,9krát vyšší.

K úrovni výdajů na studenta systému základní-
ho vzdělávání v USA (7626 PPS) se přibližuje ze 
srovnávaných členských států pouze Dánsko (do-
sahuje 92 % úrovně USA). Česká republika dosahu-
je pouze 32 % úrovně USA.

Úrovně intenzity výdajů na účastníka systému 
nižšího a vyššího středního vzdělávání (ISCED 
2–3) v České republice (4139 PPS) nedosahují 
pouze tři nové členské státy. Její úroveň se pohy-
buje v těchto třech státech na 57–77 % úrovně Čes-
ké republiky. Ostatních čtrnáct srovnávaných člen-
ských států dosahuje vyšší intenzity výdajů na 
studenta v systému nižšího a vyššího středního 
vzdělávání v rozmezí 109 až 198 % úrovně České 
republiky.
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Také do tohoto systému vzdělávání vynakládají 
USA značně vyšší finanční prostředky na účastní-
ka (8607 PPS) než srovnávané členské státy EU. 
Podle údajů za rok 2004 se k úrovni jejich intenzi-
ty výdajů přibližují ze srovnávaných členských 
států pouze Rakousko (95 %), Dánsko (89 %) a Fran-
cie (88 %). Česká republika dosahuje pouze 18 % 
úrovně USA.

Úroveň intenzity výdajů na studenta postse-
kundárního systému vzdělávání (ISCED 4) je pod-
le dostupných údajů za některé srovnávané člen-
ské státy EU v České republice značně nízká (1897 
PPS). Dosahuje pouze 48 % průměru OECD. Znač-
ně vyšší je oproti České republice její úroveň v Ma-
ďarsku (2,9krát), v Polsku (1,4krát), ve Švédsku 
(1,6krát), v Nizozemsku (3krát), v Irsku (2,3krát), 
ve Francii (1,9krát), ale i v Řecku (2,6krát) a ze-
jména v Německu (4,8krát).

Relace intenzity výdajů na studenta terciárního 
systému vzdělávání (ISCED 5–6, tj. včetně vý-
zkumných aktivit) je v České republice (5847 PPS) 
vůči průměru EU-18 příznivější, dosahuje 78 % 
jeho úrovně. S výjimkou její nižší úrovně v Polsku 
a v Řecku (dosahující 65 % a 83 % české úrovně) 
a téměř obdobné její úrovně na Slovensku (dosa-
huje 97 % úrovně ČR) je ale úroveň ČR předstižena 
všemi ostatními členskými státy (včetně Maďar-
ska). Tyto členské státy dosahují 1,1 až 2,4násobku 
intenzity výdajů na studenta terciárního systému 
vzdělávání v České republice. Zvláště výrazně vyš-
ší je oproti České republice její úroveň v Rakousku 
(dosahuje 2,1 násobku) a ve třech skandinávských 
členských státech (od 1,8násobku ve Finsku do 
2,2násobku v Dánsku).

Obdobně jako v systémech předškolního, zá-
kladního a středního vzdělávání také v systému 
terciárního vzdělávání vykazují USA daleko vyšší 
intenzitu výdajů na studenta (19 464 PPS) než 
všechny srovnávané členské státy EU. Švédsko 
a Dánsko dosahují nejblíže k její úrovni v USA 
(72 %, resp. 68 % úrovně Spojených států). Česká 
republika dosahuje pouze 30 % úrovně USA.

V uplynulém období (1995–2004) klesala v Čes-
ké republice poptávka po službách systému základ-

ního a středního vzdělávání (měřená počtem za-
psaných studentů), obdobně jako v řadě srovnáva-
ných členských států, což se při růstu výdajů do 
těchto systémů promítá do růstu intenzity nákladů 
na studenta, který je ale nedostatečný pro potřebnou 
akceleraci procesu sbližování její úrovně jak s prů-
měrem EU-18, tak se starými členskými státy EU.

Naproti tomu výrazný nárůst počtu zapsaných 
studentů v českém systému terciárního vzdělávání 
v tomto období (o 110 %) nebyl doprovázen odpo-
vídajícím růstem výdajů do tohoto systému (pouze 
o 45 %), což se promítá do poklesu intenzity výda-
jů na studenta v roce 2004 proti roku 1995 o 31 %.

Z těchto údajů je zřejmé, že potřebné zvýšení 
intenzity investování v českém terciárním systému 
vzdělávání (tj. přiblížení se k její úrovni v menších 
starých členských státech EU v reálném čase) bude 
vyžadovat akceleraci celkových výdajů do tohoto 
systému vzdělávání vzhledem k pokračujícímu zá-
jmu o jeho služby.

2.3 Náklady na politiky trhů práce zvyšující 
kvalitu lidského kapitálu

Významnou úlohu ve zvyšování kvality lidského 
kapitálu prostřednictvím finančního investování 
z veřejných (rozpočtových) zdrojů má alokace fi-
nančních prostředků v rámci realizace aktivních 
politik trhů práce. Jejich úroveň (měřená podílem 
těchto investic na HDP) a intenzita (měřená v pře-
počtu na obyvatele v produktivním věku, resp. na 
nezaměstnaného) je ovlivňována rozdílnými pod-
mínkami na trzích práce srovnávaných členských 
států EU (mírou nezaměstnanosti) a dostupností 
finančních prostředků z jejich veřejných (rozpoč-
tových) zdrojů.

Podle údajů za období 2002–2005 vykazuje Čes-
ká republika ze srovnávaných osmnácti členských 
států daleko nejnižší podíl veřejných výdajů na ak-
tivní politiky trhů práce, podporující zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace pracovních sil, na HDP. 
Obdobně nízkou míru investování do aktivních po-
litik trhů práce jako Česká republika (0,01 %) vyka-
zují v roce 2005 také Slovensko (0,02 %), Maďar- í
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Tabulka č. 7 » Veřejné výdaje na politiky trhů práce podporující zvyšování kvalifikace pracovníků 

ve vybraných členských státech EU v letech 2002–2005

Země

Veřejné výdaje
(v % HDP)

Podíl účastníků 
na pracovních 
silách (v %)

Veřejné výdaje v roce 2004
(v PPS)

2002 2005 2002 2005
na obyvatele 

v produktivním věku
na nezaměstnaného

USA 0,06 0,05 : : : :

Česká rep. 0,01 0,01 0,11 0,12 0,46 7,89

Slovensko : 0,02 : 0,17 0,18 1,36

Maďarsko 0,08 0,04 0,62a) 0,34 1,02 27,55

Polsko 0,05 0,10 1,32 0,65 1,60 12,95

Rakousko 0,24 0,33 1,39 1,89 12,01 350,47

Dánsko 0,70 0,51 2,05 1,79 22,02 489,71

Finsko 0,34 0,37 1,64 1,86 15,06 228,12

Švédsko 0,65 0,34 4,19 1,07 12,75 252,22

Belgie 0,18 0,20 1,64 2,74 7,80 278,34

Nizozemsko 0,24 0,13 3,81 1,31 5,84 165,50

Irsko 0,22 0,24 1,42 1,47b) 10,83 336,00

Německo 0,54 0,25 3,12 2,35 13,65 189,11

Francie 0,29 0,29 : 1,98 12,26 178,51

Itálie 0,23 0,20 : : 7,75 151,42

V. Británie 0,13 0,09 1,05 0,74 5,42 151,30

Portugalsko 0,17 0,29 0,39 0,92 6,97 135,23

Španělsko 0,14 0,17 1,15a) 1,41 4,77 64,99

Řecko 0,09 0,03 : : 0,94 13,21

a) 2003
b) 2004
Pramen: OECD Employment Outlook 2006, Boosting jobs and incomes, OECD, Paris, 2006; OECD Employment Outlook 2007, 
OECD, Paris, 2007; Employment in Europe 2007, EC, Brussels, 2007; The EU Economy: 2007 review, Statistical Annex, EC, Brus-
sels, 2007

sko (0,04 %) a Řecko (0,03 %) — viz údaje v tabulce 
7. Zvláště menší staré členské státy vykazují dale-
ko vyšší míru investování do aktivních politik trhů 
práce, orientovaných na zvyšování kvalifikace a re-
kvalifikace. Výrazně vyšší je její úroveň v Rakous-
ku (0,33 %) a ve třech skandinávských státech 
(0,34 % ve Švédsku, 0,37 % ve Finsku a 0,51 % 
v Dánsku), i když tyto státy vykazovaly v roce 

2005 nižší míru nezaměstnanosti (i ve věkovém 
a gendrovém průřezu) než Česká republika.

Nedostatečné využívání finančních prostředků 
věnovaných na zvyšování kvalifikace a rekvalifika-
ce pracovních sil (jako významné podmínky jejich 
znovuzařazení na trhy práce) v České republice je 
zřejmé také z jejich nižšího podílu na celkových fi-
nančních prostředcích věnovaných na programy 

í
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zvyšování kvalifikace. Jejich podíl dosahuje v ČR 
7,7 %. Nižší je pouze v Maďarsku (3,2 %). V ostat-
ních srovnávaných členských státech se pohybuje 
výrazněji nad 20 % celkových výdajů na aktivní po-
litiky trhů práce. Nejvyšší podíl dosahuje v Ra-
kousku (46,7 %), ve Finsku (41,8 %) a v Portugal-
sku (41,4 %).

Také intenzita výdajů věnovaných na zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace pracovních sil je v Čes-
ké republice srovnatelně velmi nízká. Podle údajů 
za rok 2004 (dostupných v roce 2008) dosahují 
tyto výdaje v přepočtu na obyvatele v produktiv-
ním věku pouze 0,46 PPS a na nezaměstnaného 
7,89 PPS. Ze srovnávaných členských států EU vy-
kazuje jejich nižší úroveň pouze Slovensko (0,18, 
resp. 1,36 PPS). V ostatních srovnávaných člen-
ských státech dosahuje jejich intenzita řádově vyš-
ší úrovně, zvláště ve starých menších členských 
státech. V Rakousku a ve třech skandinávských 
státech dosahuje jejich intenzita v přepočtu na 
obyvatele v produktivním věku úrovně v rozmezí 
12–22 PPS a na nezaměstnaného od 228 PPS ve 
Finsku do 490 PPS v Dánsku.

Z uvedených údajů je zřejmé nedostatečné vyu-
žití prostředků aktivních politik trhů práce na zvy-
šování kvalifikace v České republice. I v období 
podstatného snižování míry nezaměstnanosti 
v české ekonomice (z 8,3 % v roce 2004 na 5,3 % 
v roce 2007) by se proto mělo výrazně zvýšit vyu-
žití veřejných prostředků pro podporu programů 
aktivních politik trhů práce na zvyšování kvalifika-
ce pracovních sil. Míra a intenzita jejich vynaklá-
dání by se měla přibližovat jejich úrovni v menších 
vysoce ekonomicky rozvinutých členských stá-
tech EU.

3. Základní rysy politik pro podporu růstu 
vybavenosti ekonomik lidským kapitálem 
a jeho efektivního využití

Pokračování výrazné orientace politik (jak na ko-
munitární, tak na národní úrovni) na vytváření 
podmínek pro růst lidského kapitálu jako rozho-
dujícího předpokladu pro udržitelný růst HDP a ži-

votní úrovně členských států EU se odráží v Inte-
grovaných směrech pro růst a pracovní místa pro 
jejich implementaci v národních programech refo-
rem na období 2008–2010.

Z hlediska rozvoje lidského kapitálu jsou prio-
ritními oblastmi politik Komunitárního lisabon-
ského programu do roku 2010 podpora investic do 
lidí a modernizace trhů práce členských států. 
Tímto směrem jsou orientovány aktivity Evropské 
komise. Důraz je kladen zejména v Sociální agen-
dě na výraznější orientaci na podporu systémů 
vzdělávání, na migraci a demografický vývoj, s cí-
lem zlepšení nabídky kvalifikovaných pracovních 
sil podle očekávaných potřeb trhů práce. Také ori-
entace Komunitárního lisabonského programu na 
vytváření podmínek pro volný pohyb znalostí 
uvnitř jednotného vnitřního trhu EU a pro realiza-
ci Evropského výzkumného prostoru (ve spoluprá-
ci s členskými státy) podporuje využití efektů ze 
znalostního trojúhelníku, zejména pro udržitelný 
rozvoj lidského kapitálu a pro inovační aktivity 
(prostřednictvím implementace inovační strate-
gie).

Národní programy reforem členských států EU 
pro období 2008–2010 jsou orientovány v oblasti 
rozvoje lidského kapitálu Integrovanými směry 
pro růst a pracovní místa
• na podporu růstu a zlepšování investic do vý-

zkumu a vývoje,
• na podporu všech forem inovačních aktivit sni-

žujících rozdíly v úrovni používaných techno-
logií jak mezi regiony uvnitř členských států, 
tak mezi členskými státy,

• na podporu a rozšiřování užití informačních 
a komunikačních technologií,

• na podporu plně přístupné informační společ-
nosti v zájmu akcelerace rozvoje ekonomiky 
znalostí až do regionální úrovně.
Implementace Integrovaných směrů pro oblast 

zaměstnanosti v národních programech reforem 
předpokládá v období 2008–2010 orientaci národ-
ních politik členských států na podporu růstu in-
vestic do lidského kapitálu zlepšující úroveň vzdě-
lání a kvalifikace vytvářením podmínek zvyšujících í

{7
/1

0}



Odborné stati

 110 Scientia et Societas » 4/08

přístup k vyššímu střednímu a terciárnímu vzdělá-
ní, k systému přípravy na povolání a k systému ce-
loživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Základní rysy orientace politik pro podporu 
růstu vybavenosti ekonomik členských států EU 
lidským kapitálem a jeho efektivního využití pro 
realizaci dlouhodobých cílů Lisabonské strategie 
a jejich průmětů do národních programů reforem 
lze charakterizovat na základě poznatků z hodno-
cení realizace těchto politik v národních progra-
mech reforem v období 2005–2007 a z jejich dopo-
ručené orientace v období 2008–2010. Formulování 
politik pro podporu rozvoje lidského kapitálu a je-
jich implementace by měly být založeny na výraz-
ném využívání poznatků, referenčních ukazatelů, 
výsledků srovnávacích analýz a zkušeností člen-
ských států EU.

Výsledky analýz vlivu vybavenosti ekonomik 
členských států EU lidským kapitálem na ekono-
mický růst a zejména na vývoj produktivity práce 
orientují pozornost na politiky na podporu systé-
mů formálního vzdělávání. V současných podmín-
kách organizace výrobních procesů zboží a slu-
žeb, stále více ovlivňovaných rychlými změnami 
výrobních technologií, má pro zvyšování zásoby 
lidského kapitálu a pro jeho kvalitativní změny 
rostoucí význam účast pracovních sil v systémech 
kontinuálního zvyšování kvalifikace na pracovišti.

Analýzy dospívají k názoru, že pouze využití 
tlaku tržních sil nezajišťuje dosažení efektivní 
úrovně investic podnikatelských subjektů do sys-
témů kontinuální odborné přípravy a zvyšování 
kvalifikace zaměstnanců. Vhodnou orientací poli-
tik je možné podpořit iniciativu zaměstnavatelů 
investovat do těchto systémů kontinuálního vzdě-
lávání. Tyto politiky zahrnují fiskální iniciativy 
a podpory, kolektivní dohody sociálních partnerů 
apod.

Také politiky podporující kvalitu, certifikaci 
a akreditaci těchto systémů vzdělávání mohou 
zvýšit zájem o investice podnikatelů (zaměstnava-
telů) do těchto systémů a mohou podpořit mobili-
tu zaměstnanců mezi pracovními místy a tím 
i podpořit zvýšení pružnosti trhu práce (při sou-

časném zabezpečení udržitelného růstu míry za-
městnanosti).

Znalosti naakumulované v dospělém obyvatel-
stvu (ve věku 25–64 let) prostřednictvím jejich 
účasti v systémech tvorby znalostí, jejichž rozvoj 
je podporován investicemi do výzkumu a vývoje, 
do inovačních procesů, do systémů formálního 
vzdělávání a do podpory systému celoživotního 
vzdělávání, jsou klíčovým faktorem dlouhodobě 
udržitelného růstu ekonomik členských států EU. 
Vytváří také podmínky pro udržení a růst sociální 
soudržnosti jejich společnosti.

Z těchto důvodů jsou politiky orientované na 
podporu růstu investic do vzdělávacích systémů 
a do posilování inovační aktivity jejich ekonomik 
základním prvkem Lisabonské strategie pro růst 
a zaměstnanost i v období do roku 2010. Národní 
a regionální programy reforem jsou v rostoucí míře 
orientovány na investice do těchto oblastí v závis-
losti na celkových cílech Lisabonské strategie.

Analýzy vytváření zásoby lidského kapitálu 
a zvyšování jeho efektivnosti zpracované v posled-
ním období orgány EU a OECD doporučují oriento-
vat politiky českých orgánů v jednotlivých systé-
mech vzdělávání následujícím způsobem:
• v systému tvorby znalostí a inovačních aktivit 

zvýšit vybavení systému výzkumu a vývoje vý-
zkumníky s terciárním vzděláním a pro trans-
formaci poznatků výzkumu a vývoje do inovací 
zlepšit vzdělání pracovních sil ve specializacích 
orientovaných na podnikatelské aktivity;

• v systému středního vzdělávání zvýšit efektiv-
nost a pružnost adaptace jeho struktury podle 
rychle se měnících potřeb trhu práce (odpoví-
dajících specializačnímu profilu výroby zboží 
a služeb a rychlým změnám výrobních techno-
logií a organizace výroby);

• v systému terciárního vzdělávání výrazně posí-
lit investice (míru a intenzitu investování) do 
tohoto systému ve vazbě na kvalitu jeho fungo-
vání, postupně vytvářet podmínky pro sdílení 
nákladů na jeho fungování a prohlubovat spo-
lupráci ve výuce a výzkumu realizovaném 
v tomto systému s podnikatelským sektorem;

í
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• v systému celoživotního vzdělávání (jehož stra-
tegie byla přijata v roce 2007) zlepšit přístup 
dospělého obyvatelstva k systémům a progra-
mům středního a terciárního vzdělávání, zlep-
šit mechanismy finanční podpory tohoto systé-
mu a jeho kvality a podpořit zájem podnikatel-
ských subjektů rozvíjet systém zvyšování 
kvalifikace vázaný na pracovní místa.
Značná pozornost v doporučeních k implemen-

taci politik podporujících rozvoj lidského kapitá-
lu v České republice je věnována doporučením 

k efektivnímu využití finančních zdrojů z rozpoč-
tu EU pro období 2007–2013. Zvláště je zdůrazňo-
ván význam identifikace priorit alokace těchto pro-
středků do systému tvorby znalostí, pravidelného 
hodnocení alokace těchto zdrojů do rozvoje vzdě-
lávacích systémů (od provozovatelů těchto systé-
mů) a zajištění koordinace mezi příjemci těchto 
fondů (zvláště v případech, kdy dochází k přiroze-
nému překrývání politik a kompetencí, tj. mezi 
systémy výzkumu a vývoje a terciárního vzdělá-
vání).
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Není sporu o tom, že fungující doprava je zásadní 
pro příznivý hospodářský rozvoj a život. Její pře-
kotný a nevyvážený růst však vede ke zhoršené 
kvalitě životního prostředí a zdraví, přiživuje kli-
matické změny a podepisuje se na zhoršených růs-
tových a životních podmínkách. Přetnout začaro-
vaný kruh není snadné kvůli fiskálním omezením, 
složitosti problémů, konfliktnosti zadání a šíři zá-
jmů. Prosazování národních zájmů začíná jejich 
správným rozpoznáním, závisí na míře souladu se 
zájmy evropskými a na síle administrativy, aby 
ustála tlaky místních zájmových skupin. Česká si-
tuace se dnes neliší od evropského průměru až na 
nedokončenou síť dálnic a železničních koridorů, 
horší kvalitu místních silnic, agresivnější chování 
řidičů a větší zatížení komunikací nákladní kamio-
novou dopravou. Zdá se, že vláda ČR postupuje 
správným směrem, i když pomalu a s větším důra-
zem na podporu konkurenceschopnosti a odstra-
ňování překážek pro podnikatele na vnitřním trhu 
než na sociální dimenzi dopravy, ochranu cestují-
cích a bezpečnost provozu.

Zostřený konkurenční boj, otevírání hranic 
a propojování trhů, přesouvání produkce do míst 
s nižšími náklady, nové výrobní postupy s mini-
malizací zásob, růst disponibilních příjmů a touhy 
po luxusních dovolených a luxusních terénních 
vozech náročných na spotřebu paliv, pokrok ve 
vývoji progresivních technologií spolu s nástupem 
nízkonákladových aerolinek jsou hlavními faktory, 
které podněcují růst přepravních výkonů s ne-

gativními dopady na životní prostředí a veřejné 
zdraví.

1. Problémy, potřeby, očekávání

Narůstající negativní projevy dopravy si vynucují 
řešení od politiků na centrální i komunální úrovni. 
Národní zájmy jsou utvářeny jako výslednice stře-
távání mnoha zájmových skupin, které jsou různě 
organizované. Do střetů se dostávají zástupci do-
pravních a stavebních lobby, ochranáři přírody, 
starostové a obyvatelé měst a obcí, výrobci auto-
mobilů, zájmová sdružení, asociace spotřebitelů 
a vlastníci pozemků, ať už jde o výstavbu dálnic, 
letišť a dalších dopravních staveb nebo stanovení 
emisních limitů nových motorů, povinného vyba-
vení vozidel, rozsahu ochrany cestujících či sociál-
ních norem a pracovního režimu řidičů z povolání. 
Zvláště stavbu dálnic provázejí žhavé debaty o je-
jich trasách a ekologických doplňcích mezi do-
pravními investory, občany a ekology. Hlas občanů 
zní silněji než dříve a tvaruje vůli politiků, zejmé-
na v předvolebním období. EU i národní vlády 
(tedy i česká vláda) se snaží přijímat množství 
opatření, která se prolínají a mají různý časový ho-
rizont dopadu. Jejich spektrum je široké od podpo-
ry vývoje a výroby „čistých“ vozidel, přes stanove-
ní transparentních pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek, až po komunikaci s veřejností o energe-
ticky úsporném chování. Veřejnost očekává, že 
bude splněno v principu konfliktní zadání: podpo-

  Dopravní politika Evropské unie 
  z hlediska realizace národních zájmů 
  členských zemí
 } Ing. Ivana Dostálová » NEWTON College, a. s.1

*

1  Článek byl zpracován v rámci projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a je-
jí schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“.
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ra hospodářského růstu, zaměstnanosti a konku-
renceschopnosti země při minimalizaci negativ-
ních projevů dopravy. Jednoduchá řešení a rychlá 
náprava vesměs nepřicházejí a ani přijít nemo-
hou.

Sektor dopravy v Evropě i ČR je zatížen mnoha 
problémy: fenoménem enormního zvýšení počtu 
osobních automobilů (který nyní kopírují nové 
členské státy Unie v rámci dohánění), příliš vyso-
kou poptávkou po silniční a letecké dopravě, příliš 
vysokou spotřebou energií a emisemi skleníko-
vých plynů, téměř výhradní závislostí na fosilních 
palivech z politicky nestabilních oblastí, neposta-
čujícím výzkumem obnovitelných energií a alter-
nativních paliv a pomalým převodem výsledků vý-
zkumu do komerční praxe. Doprava je náročná na 
spotřebu energie — evropská doprava (v EU-27, 
Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Norsku a na 
Islandu) spotřebovává přibližně 30 % z konečné 
spotřeby energií a produkuje více než 20 % antro-
pogenních skleníkových plynů. Objem emisí skle-
níkových plynů z dopravy v EU v posledních le-
tech stoupá, na rozdíl od emisí z energetiky, 
průmyslu a zemědělství. Tento trend je patrný také 
v ČR, kde se od roku 1990 celkové emise oxidu uh-
ličitého snížily zhruba o 25 %, zatímco jejich část 
pocházející z dopravy vzrostla za dané období na 
zhruba trojnásobek. Příčinou je nárůst dopravy. 
Díky novým a čistějším technologiím se sice emise 
z benzinových i dieselových motorů snížily, ale 
přínosy technologií byly překonány přírůstky ob-
jemu dopravy.

Sporné efekty dosud provázejí iniciativy Unie 
vedoucí ke stanovení různých závazných cílů 
v energetické a dopravní politice2 nebo dobrovol-
nou dohodu s automobilovým průmyslem na sní-
žení emisí oxidu uhličitého, který je hlavním skle-
níkovým plynem, na 140 g/km do roku 2008 a na 
120 g/km do roku 2010 v souladu se strategií EU 
ohledně snižování emisí CO2. Ukazuje se, že tech-

nologie ani dobrovolné závazky automobilového 
průmyslu samy nic nevyřeší, pokud stará auta ne-
budou nahrazena novými a nedojde ke změně cho-
vání. Statistiky prodejů vozů dokládají, že se nová 
vozidla neprodávají v dostatečném množství. Vý-
měna vozového parku je politicky citlivou záleži-
tostí, protože deseti- až patnáctiletá vozidla s vyso-
kými emisemi škodlivin vlastní příjmově průměrné 
a slabší domácnosti. Navíc je zastoupení řidičů 
(potenciálních voličů) v populaci vysoké, nehledě 
na to, že i politici vlastní vozidla a v jejich postu-
pech nemusí vítězit ekologická hlediska.

Složitost dopravních systémů a jejich náročnost 
na investice a provozní údržbu předznamenávají 
potřebu řešit financování, protože veřejné rozpoč-
ty nestačí a soukromý kapitál nemá velký zájem, 
neboť preferuje rychlou návratnost vložených in-
vestic. Stupňující se intenzita dopravy tlačí na řeše-
ní parametrů bezpečnosti a udržitelnosti. Vzhle-
dem ke komplexnosti tématu pak nedokáže ani 
evropská dopravní strategie z roku 2001 odhad-
nout, kdy dospěje ke svému hlavnímu cíli, a to 
udržitelnosti dopravy. Připouští pouze, že je prv-
ním krokem na cestě k optimalizaci dopravy, k níž 
by mohlo dojít v horizontu 30 let. Převod vizí do 
reality je obrušován množstvím konkrétních vazeb 
s řadou rozporných zájmů, které změkčují původ-
ní vize stratégů. Výzev je mnoho a ač se situace 
v jednotlivých zemích Unie může odlišovat husto-
tou dopravní sítě, úrovní motorizace či technický-
mi parametry automobilů, dopravní problematika 
má podobný charakter. Vyspělá Evropa se naštěstí 
nemusí zabývat problémy rozvojového světa s ne-
dostatečnou dopravní dostupností lékařské péče 
a škol, nehledě na prokázané šíření nakažlivých 
chorob (zejména HIV/AIDS) v souvislosti s riziko-
vým chováním řidičů kamionů a stavebních dělní-
ků při výstavbě a používání dopravních tras.

Ve všech evropských zemích je v zásadě nutné 
snižovat škodlivé dopady dopravy a vyvíjet doko-

2  Cíle dosažení 5,75 % biopaliv jako částečného substitutu za naftu či benzin do automobilů do roku 2010, 10 % biopaliv do roku 
2020, dosažení 20% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990, dosažení podílu 20 % obnovitel-
ných energií v konečné energetické spotřebě EU do roku 2020.
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nalejší motory, zavádět tvrdší normy pro emisní li-
mity u automobilů, zavádět inteligentní dopravní 
systémy, dokončit transevropské páteřní sítě, ome-
zit dopravní přetíženost měst a hlavních tras a sta-
novit „správnou“ cenu u jednotlivých druhů do-
pravy, aby byli uživatelé dopravy motivováni 
k podpoře celospolečenských zájmů a preferovali 
veřejnou dopravu a šetrnější dopravní prostředky. 
Úsilí o internalizaci externalit se odrazilo v zavá-
dění elektronických systémů výkonového zpoplat-
nění silnic a dálnic, ale ještě nepostoupilo k další 
fázi, kdy by byly zpoplatněny veškeré vnější nákla-
dy. Dopravní politika má v obecné rovině respekto-
vat další návaznosti v rámci širší strategie udržitel-
ného rozvoje (při plánování měst řešit prostorové 
uspořádání, aby nezvyšovalo nároky na dopravu, 
v hospodářské politice se postarat, aby změny 
v produkčním procesu nezvyšovaly poptávku po 
dopravě, v rozpočtové a fiskální politice zajistit 
zdroje na páteřní spojení, na propojení s dalšími 
státy a okrajovými oblastmi a zabývat se spotřeb-
ními daněmi, v sociální a vzdělávací politice nasta-
vit provoz škol a veřejných zařízení tak, aby nepři-
spívaly k dopravním zácpám a přetíženosti veřejné 
dopravy, v politice hospodářské soutěže otevřít trh 
a zajistit rovné podmínky pro dopravce, aby nebyl 
znevýhodněn železniční sektor jako ekologicky 
nejšetrnější dopravní varianta, při informačních 
kampaních překonávat setrvačnost v zaběhlých 
vzorcích lidského chování).

2. Dopravní dilema: udržitelná mobilita

Strategie udržitelné dopravy vychází z klasické 
a široce pojaté definice udržitelného rozvoje, jak ji 
stanovila v roce 1987 Komise OSN pro životní pro-
středí a rozvoj3. Jde o rozvoj, který naplní potřeby 
současné generace, aniž by ohrozil možnosti napl-
nit potřeby budoucích generací.

Evropská poptávka po dopravě preferuje rych-
lost, spolehlivost a časovou a prostorovou flexibili-

tu a utváří se víceméně sama bez ohledu na defini-
ci udržitelnosti. Jejím konkrétním projevem je 
vychylování růstu přepravních výkonů směrem 
k nadměrnému využívání osobních aut a letadel 
pro přepravu osob a kamionů pro přepravu zboží. 
Tento evropský trend se nevyhnul ani České re-
publice. Dynamický růst silniční a letecké dopra-
vy, které jsou velkým zdrojem znečišťujících látek 
a hluku, se nedaří zpomalovat, i když o to evrop-
ská i česká dopravní strategie usilují mnoha způso-
by. Zdá se, že ani Unie svou společnou politikou 
zaměřenou na podporu a modernizaci šetrnějších 
dopravních systémů, propojování různých druhů 
dopravy, zavádění inteligentních způsobů naviga-
ce a komunikace a poplatky za používání dálnic 
nedokáže pohnout strukturou trhu u nákladní či 
osobní dopravy.

Systémy elektronického výběru mýtného umož-
ňují hladký průjezd, ale nezaručují i přes doplňko-
vé systémy poplatků přesun nákladu na železnici 
a lidí k vyššímu využívání veřejné dopravy, jízdě 
na kolech nebo k preferenci chůze na kratší vzdá-
lenosti. Na druhé straně jsou mýtné systémy vý-
znamným zdrojem financí pro výstavbu a obnovu 
silniční infrastruktury. Je možné, že tato opatření 
v krátkém období přibrzdí poptávku a povedou 
k větší vytíženosti vozidel. Také je možné, že vli-
vem řady „zelených“ iniciativ měst stoupne zájem 
o veřejnou dopravu, jízdu na kole a chůzi. Použí-
vání kola jako dopravního prostředku při cestách 
do práce a na nákupy je obvyklé například v Am-
sterdamu. Řada měst (včetně Prahy) omezila do-
pravní vjezd do centra, na kraji měst vznikají par-
koviště (Park & Ride, Park & Bike, Park & Walk). 
Praha byla za svůj počin zařazena mezi několik 
úspěšných příkladů v publikaci Evropské agentury 
pro životní prostředí (2008). Lze si jen přát, aby in-
formační kampaně a výuka k udržitelnému chová-
ní ve školách pozměnily budoucí dopravní návyky.

Vlastnictví osobního auta se stalo nutností pro 
zachování a rozvoj profesní a osobní mobility. Ev-

3  V tzv. Brundtland Report pojmenované po političce G. H. Brundtland, předsedkyni Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj.
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ropské statistiky vykazují stále rostoucí počet 
osobních vozidel. Podle údajů Evropské komise se 
v roce 2000 podílela v EU-27 osobní auta 72,9 % na 
celkovém výkonu dopravy cestujících, motocykly 
2,2 %, autobusy a autokary 8,8 %, železnice 6,3 %, 
tramvaje a metro 1,3 %, letadla 7,8 % a námořní 
přeprava 0,7 %. V roce 2006 se zvýšil ve struktuře 
trhu podíl letecké dopravy na 8,6 %, na druhé stra-
ně největší pokles nastal u autobusů a autokarů — 
na 8,3 %. Ostatní druhy dopravy nezaznamenaly 
příliš významné posuny — v roce 2006 představo-
val podíl osobních aut 72,7 %, motocyklů 2,4 %, že-
leznice 6,1 %, tramvají a metra 1,3 % a námořní 
přepravy 0,6 %.

U pozemní nákladní dopravy EU-27 pojímané 
v nejširším měřítku jejích šesti složek (silniční, že-
lezniční, vnitrozemská vodní, potrubní, námořní 
a letecká) představoval v roce 2000 podíl silniční 
dopravy 43,0 %, železniční 11,4 %, vnitrozemské 
vodní 3,8 %, potrubní 3,6 %, námořní 38,2 % a le-
tecké 0,1 %. Do roku 2006 se podíl silniční dopravy 
zvýšil na 45,6 %, podíl železniční dopravy se snížil 
na 10,5 %, podíl vnitrozemské vodní přepravy mír-
ně poklesl na 3,3 %, podíl potrubní dopravy pokle-
sl slabě na 3,2 %, podíl námořní přepravy se snížil 
na 37,2 % a podíl letecké dopravy setrval na hodno-
tě 0,1 %. Kalkulace byla provedena na základě dat 
o přepravním výkonu v tunokilometrech (tkm).

V několika posledních desetiletích došlo na ev-
ropském kontinentu k výraznému nárůstu silniční 
dopravy a počtu automobilů a k přesunu osobní 
a nákladní dopravy na silnici. Alarmujícím příkla-
dem je ohromující nárůst počtu osobních automo-
bilů. Ve starých členských zemích (EU-15) se zvý-
šil z 62,5 milionu aut v roce 1970 na zhruba 200 
milionů v roce 2007 a v nových členských státech 
(EU-12) ze dvou milionů vozů v roce 1970 na 32 
milionů v roce 2007. Evropané vydávají vysoké 
částky ze svých rozpočtů na dopravu. V roce 2006 
podle Eurostatu utratily evropské domácnosti 
13,6 % ze svých spotřebitelských výdajů za dopra-
vu. Zhruba třetina této částky (297 mld. eur) byla 
vynaložena na nákup vozidel, téměř polovina (440 
mld. eur) na nákup paliva na provoz automobilů 

a zbytek (155 mld. eur) na dopravní služby. V ČR 
vynaložily domácnosti na dopravu 11,5 % svých 
spotřebitelských výdajů v členění: 2214 mil. eur na 
nákup osobních vozů, 3337 mil. eur na provoz 
a 1079 mil. eur na dopravní služby.

V nejvyspělejších evropských zemích je obvyk-
lý stupeň motorizace obyvatelstva 50 až 60 aut na 
100 obyvatel, v USA kolem 80 vozů na 100 obyva-
tel. Zdá se, že ve vyspělejší části Evropy se poptáv-
ka po nových autech víceméně stabilizovala, trh 
osobních vozů v nových členských státech je však 
dynamičtější a efekt ekonomického dohánění se 
projevuje ve zvyšujícím se vlastnictví automobilů. 
Zatímco v roce 1990 dosahovalo v nových člen-
ských státech vybavení obyvatel osobními auty 
35 % úrovně EU-15, v roce 2006 to bylo již 60 %.

Se silniční dopravou souvisejí nehody, jejichž 
následkem na světě každoročně umírá přes 1,2 mi-
lionu lidí (90 % tohoto počtu v nerozvinutých ze-
mích se špatnou infrastrukturou a omezenými 
bezpečnostními standardy). Počet obětí je vysoký 
i v Evropské unii, kde následkem dopravních ne-
hod na silnicích (měřeno do 30 dnů po události 
podle vykazovacího systému evropské statistiky) 
ročně zemře přibližně 43 tisíc lidí, tedy pro názor-
nost počet srovnatelný s vymizením města velikos-
ti Mladé Boleslavi.

Z pohledu čistoty ovzduší není varující jen ob-
jem silniční nákladní a osobní dopravy, ale také 
letecké dopravy osob, která se v současnosti na 
výkonu osobní přepravy podílí 9 %, má silnou růs-
tovou tendenci a je dominantním způsobem pře-
pravy při cestách na velké vzdálenosti. V přepočtu 
na jednoho pasažéra a kilometr vzdálenosti má le-
tecká doprava největší spotřebu paliva a co je hor-
ší, emise oxidu uhličitého vypouštěného z letadel 
ve velké výšce mají daleko silnější účinek než zne-
čištění z pozemních zdrojů. Navíc exhalace vodní 
páry, oxidů dusíku a prachových částic vytvářejí 
za letadlem kondenzační pruhy, které také přispí-
vají ke klimatickým změnám. Ani zvýšený zájem 
evropských cestujících o vysokorychlostní vlaky 
nedokázal zvýšit podíl železnic na osobní pře-
pravě.

í

{8
/1

0}



 Scientia et Societas » 4/08 117

Odborné stati

Mobilita občanů se přitom trvale zvyšuje. Prů-
měrná vzdálenost, kterou občan Unie denně ujede 
dopravními prostředky, vzrostla z 28,5 km denně 
v roce 1990 na 35 km v roce 2005 a do roku 2030 
by se měla zvýšit na 49 km. Mobilita se stala výdo-
bytkem doby, jedním ze základních práv občana, 
ale do jisté míry také prokletím. Třebaže meziná-
rodní organizace již nedoporučují evropským vlá-
dám tak vehementně zvyšovat mobilitu na úroveň 
Spojených států, pojímá se rozvoj mobility i v Ev-
ropě jako klíčový předpoklad úspěšné tržní ekono-
miky a jako podmínka hladkého fungování vnitřní-
ho trhu a zvyšování konkurenceschopnosti. Proto 
nelze očekávat, že by bylo možné, vhodné a účin-
né optimalizovat vývoj dopravního výkonu a jeho 
struktury prostřednictvím násilného snižování do-
pravního výkonu či omezováním mobility drastic-
kými regulačními opatřeními. Přesto nelze opomí-
jet parametry bezpečnosti a kvality ovzduší, 
dodržování norem hlučnosti, zachovávání prů-
jezdnosti dopravní sítě, udržování sociální koheze 
a rovnovážný regionální rozvoj.

3. Doprava jako základ ekonomiky

Dobře fungující doprava je klíčovým předpokla-
dem pro příznivý hospodářský a sociální rozvoj. 
V tomto ohledu jsou doprava a dopravní strategie 
ústředním tématem Lisabonské strategie pro růst 
a zaměstnanost a bylo by naivní domnívat se, že se 
— navíc v podmínkách globalizace — může doprav-
ní náročnost ekonomiky snižovat tak rychle, jako 
se snižuje její energetická náročnost. I když se sni-
žuje i náročnost dopravy na energetické vstupy, 
potíž je v tom, že přínosy šetrnějších technologií 

jsou negovány růstem dopravního výkonu, a to ze-
jména u nákladní dopravy, jejíž dynamika dlouho-
době předbíhá dynamiku hospodářského růstu.

Dopravní sektor v Unii se podílí přibližně 7 % 
na tvorbě HDP a 5 % na zaměstnanosti. Ovlivňová-
ní je oboustranné — hospodářský růst táhne růst 
dopravy a doprava se významně podílí na růstu vý-
stupu a zaměstnanosti. Dopravní téma je složité 
a nemá radikální ani skokové řešení. Na jedné stra-
ně panuje konsensuální přesvědčení, že hospodář-
ský růst, firmy i občané potřebují dopravu, od níž 
se očekává, že bude stále rychlejší, levnější a bez-
pečnější, že občané budou reagovat na výzvy tržní 
ekonomiky vysokou přizpůsobivostí a mobilitou, 
že firmy budou vynalézavě a lépe uspokojovat stá-
le náročnějšího spotřebitele a přitom si zvyšovat 
svou produktivitu. Na druhé straně málokdo vítá 
doprovodné nepříznivé projevy, jakými jsou zne-
čištění ovzduší, dopravní zácpy, smog, nehody, 
vzrůstající stres, zábor půdy a kilometry dálnic 
místo panenské krajiny.

Struktura hospodářství se trvale posunuje ve 
prospěch znalostní ekonomiky, rozšiřuje se inter-
netové pokrytí, které zkracuje vzdálenosti a zrych-
luje komunikaci, ale souběžně roste potřeba do-
pravovat osoby a zboží. Významným faktorem 
pohánějícím růst dopravy je snaha o rychlé uspo-
kojování flexibilních požadavků zákazníka meto-
dou „just in time“, kdy firmy netvoří velké zásoby, 
ale materiály a polotovary přepravují až v okamži-
ku jejich potřeby, což zvyšuje nároky na dopravu. 
Ke slovu přichází i zvyšující se sklon k cestování 
ve volném čase a zvýšený tok zboží, který je vý-
sledkem dělby práce na vnitřním trhu Unie a ve 
stále propojenějším světě i projevem kooperace 

Tabulka č. 1 » Průměrný počet kilometrů procestovaných denně (per capita)

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

EU-15 31,5 34,7 38,1 39,6 42,2 44,9 47,5 50,0 52,2

ČR 24,5 25,3 27,0 28,2 31,4 35,6 40,6 45,2 49,4

Pozn.: Všemi druhy dopravy, které spotřebovávají energii.
Pramen: European Commission: European Energy and Transport — Trends to 2030, Update 2007

í

{8
/1

0}



Odborné stati

 118 Scientia et Societas » 4/08

mezi firmami a narůstající síly nadnárodních spo-
lečností přesouvajících výrobu zboží do oblastí 
s nižšími náklady, zejména u produkce s vysokým 
podílem lidské práce. Paradoxem je pak i náklado-
vě zdánlivě smysluplná přeprava zboží na dlouhé 
vzdálenosti, v případě České republiky např. krytí 
zhruba pětiny dovozu kuřecího masa importem 
z Brazílie či dovoz květin běžných v ČR z Kolum-
bie. Publikace Slepá ulice z dílny Zeleného kruhu 
a Hnutí Duha například glosovala, že „nákladní 
auta přepravují přes Alpy německá a nizozemská 
prasata do Itálie, kde z nich vyrábějí šunku, kterou 
jiné nákladní automobily poté opět převážejí po 
horských silnicích zpět do obchodů v Německu a Ni-

zozemsku“. Dopravní prostředky často nejezdí 
plně vytížené — Evropská komise odhaduje, že 
v případě nákladní přepravy jezdí kamiony v Unii 
ve 25 % svých cest prázdné a přepravní kapacita 
vlaků je využita pouze ze 60 až 70 %.

4. Globální souvislosti

Celosvětově je doprava odpovědná za 13 % všech 
antropogenních emisí skleníkových plynů a 23 % 
světových emisí oxidu uhličitého. Dopravní aktivi-
ty jsou v různých částech světa různé a rostou od-
lišnou rychlostí. Zatímco v USA připadá téměř 800 
osobních automobilů na tisíc obyvatel, v Indii je to 

Tabulka č. 2 » Průměrná roční tempa růstu v EU-27

Období Růst Období Růst

HDP v cenách a směnných kurzech roku 1995 1995–2006 2,4 % 2005–2006 3,0 %

Osobní doprava v osobokilometrech 1995–2006 1,7 % 2005–2006 1,8 %

Nákladní doprava v tunokilometrech 1995–2006 2,8 % 2005–2006 3,1 %

Pramen: European Commission: EU Energy and Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2007/2008

Graf č. 1 » Dopravní náročnost ekonomik (EU-15, EU-12, Česká republika)

Pozn.: Celkový přepravní výkon ekonomiky (tj. nákladní doprava v nejširším měřítku) v tunokilometrech na 1000 eur HDP, od 
roku 2008 prognóza Evropské komise. EU-12 = nové členské státy, které přistoupily v letech 2004 a 2007.
Pramen: European Commission: European Energy and Transport — Trends to 2030, Update 2007
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méně než 10. OECD například odhaduje, že se 
vlastnictví osobních vozidel na světě mezi roky 
2000 a 2050 ztrojnásobí. Globalizace táhne růst 
dopravy, zároveň přináší na domácí hřiště zvýše-
nou konkurenci, která tlačí podnikatele ke snižo-
vání nákladů a zlepšování služeb a nastoluje tvrdší 
podmínky pro pracovníky v dopravním sektoru.

Protože je doprava významným spotřebitelem 
energií, figuruje v globálních energetických analý-
zách a prognózách. Podíl dopravního sektoru na 
konečné spotřebě energie je celosvětově zhruba 
20 % a v Evropské unii přibližně 30 %. Publikace 

Světový energetický výhled4 z roku 2007 ukazuje 
na hrozivý růst energetické spotřeby Číny a Indie 
(které nepoužívají v takovém rozsahu čisté techno-
logie jako Západ) a s tím spojený růst emisí sklení-
kových plynů. Pokud nedojde ke změnám v přístu-
pu vlád, firem a spotřebitelů, rychlý hospodářský 
růst vytáhne energetickou poptávku Číňanů a In-
dů tak vysoko, že se do roku 2030 z dnešního sta-
vu zvýší celosvětová spotřeba energií o 50 % a 45 % 
z tohoto nárůstu bude generováno spotřebou Číny 
a Indie.

Podle Eurostatu vykazovala v roce 2005 Čína 26 
osobních aut na 1000 obyvatel, Rusko 245, Japon-
sko 540, EU-27 v průměru 466 a USA 776. Dovoz 
automobilů z EU-27 do Číny zaznamenal v období 
2000 až 2007 roční nárůst v průměru o 46 %, ač 
z nízké počáteční základny. Jestliže nejlidnatější 
stát světa Čína (s 20 % světové populace) dotáhne 
svým stupněm motorizace západní úroveň, zvýší 
se velmi významně celosvětový automobilový pro-

voz a takto vzniklé zhoršení životního prostředí 
nedokáže kompenzovat Západ čistými auty.

Z tohoto úhlu pohledu dostává dopravní temati-
ka vyšší dimenzi než jen místní, národní nebo re-
gionální. Proto mají evropští představitelé ambici 
stát se vůdčí entitou v řešení energetické situace 
a silněji se prosazovat také globálně, což platí 
i o dopravě, která je s energetikou úzce spojena. 
Unie přijímá velmi ctižádostivé cíle, které chce 
prosadit i mezinárodně. EU sehrává klíčovou roli 
v progresivních technologiích (např. Airbus nebo 
systém globální satelitní navigace Galileo, který 

zvýší konkurenceschopnost evropských firem 
a bude prvním globálním civilním navigačním sys-
témem ve srovnání se současnými technologiemi 
GPS (USA) a GLONASS (Rusko), které byly vyvi-
nuty původně pro vojenské účely).

Prostor pro evropskou i národní dopravní politi-
ku je formován mezinárodními pravidly, která jsou 
zaštítěna mezinárodními organizacemi s různou 
působností. Ta víceméně sledují usnadňování ob-
chodu a spíše druhořadou pozornost věnují ochra-
ně životního prostředí (např. stanovením emisních 
norem pro námořní dopravu a civilní leteckou do-
pravu) a dodržování sociálních norem. Z hlediska 
globalizace je důležité členství EU ve Světové ob-
chodní organizaci (WTO), která se zabývá liberali-
zací obchodu a odstraňováním obchodních bariér 
a může na program své agendy zařadit i souvisejí-
cí průřezová témata.

Příliš není známo, že Unie má vysoce aktivní bi-
lanci v mezinárodním obchodu s automobily (se 

Jestliže nejlidnatější stát světa Čína (s 20 % světové populace) dotáhne svým 
stupněm motorizace západní úroveň, zvýší se velmi významně celosvětový 
automobilový provoz a takto vzniklé zhoršení životního prostředí nedokáže 
kompenzovat Západ čistými auty.

4  World Energy Outlook 2007, prosinec 2007
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státy mimo EU). Silniční vozidla v roce 2007 před-
stavovala 10,3 % vývozu EU do zemí mimo Unii 
a jen osobní vozidla představovala 6,1 % vývozu 
EU do těchto zemí (35 % z hodnoty tohoto vývozu 
směřovalo do USA, 9 % do Ruska, po 6 % do Švýcar-
ska a Japonska). V automobilovém průmyslu je 
tedy EU čistým světovým vývozcem. Také v ČR má 
automobilový průmysl význačnou pozici v ekono-
mice — v roce 2007 v něm pracovalo 11,7 % zaměst-
nanců českého průmyslu a jeho tržby v běžných 
cenách činily 18,7 % tržeb celého průmyslu. ČR 
v roce 2007 vyvezla do EU 782 tisíc automobilů 
a do zemí mimo EU 154 tisíc automobilů.

Důležitým mezinárodním závazkem pro Unii 
i ČR je Kjótský protokol5, který reguluje emise skle-
níkových plynů v rámci mezinárodní konvence 
OSN. Součástí protokolu je také závazek zabývat 
se sektorem dopravy, protože z něj pochází vý-
znamná část emisí. Základním nástrojem EU ke 
snižování emisí skleníkových plynů je evropský 
systém obchodování s povolenkami emisí usilující 
tržně konformním způsobem o snižování uhlíkové 
zátěže ekonomiky6. Tento systém však zahrnuje 
pouze průmyslová a energetická zařízení, která 
jsou odpovědná jen za polovinu emisí oxidu uhliči-
tého v EU a 40 % celkových emisí skleníkových 
plynů. Letecká, silniční ani námořní doprava zatím 
do systému zahrnuty nebyly.

Evropské instituce připravují začlenění letecké 
dopravy do systému obchodování s emisemi skle-
níkových plynů. Emise z letecké dopravy, které 
v současnosti činí jen 3 % z celkových emisí sklení-
kových plynů Unie, se rychle zvyšují. U ostatních 
druhů dopravy se o začlenění do systému obcho-
dování s emisemi skleníkových plynů reálně neu-
važuje, i když na úrovni Komise probíhá debata 
o případných přínosech a nákladech rozšíření 
systému o silniční a námořní dopravu. Spíše se 
ale prosazuje shoda o obtížnosti monitorování 

a o možných kontraproduktivních výsledcích ve 
vztahu k dalším již uplatněným nástrojům.

Studie Evropské agentury pro životní prostředí 
Klima pro změny v dopravě z března 2008 konsta-
tuje, že se „nedaří omezovat emise z dopravy a je 
třeba dosáhnout výrazných zlepšení a stanovit jas-
né cíle. Neustále rostoucí objem osobní dopravy 
a tempo růstu nákladní dopravy převyšující tempo 
růstu ekonomiky způsobuje, že pohyb zboží je na-
vzdory technologickému pokroku méně efektivní.“ 
Tato studie odhaluje, že dobrovolný závazek vý-
robců automobilů zvýšit efektivnost vozidel nepři-
nesl dostatečné zlepšení. Obsazenost soukromých 
vozidel se navíc postupně snižuje. Přibližně 12 % 
celkových emisí oxidu uhličitého v Unii pochází 
z osobních automobilů.

5. Společná dopravní politika EU

Z historického pohledu jde o jednu z nejstarších 
politik Unie, jejíž opodstatněnost je umocňována 
zvyšující se obchodní, investiční a dopravní prová-
zaností Unie. Jako každá další politika vychází ze 
zásad a cílů Unie obsažených v zakládajících ev-
ropských smlouvách. Již v době svého založení 
Římskými smlouvami v roce 1957 byla koncipová-
na na tehdejší dobu ambiciózně a poté se ukázalo, 
že stanovené cíle nebylo Evropské společenství 
schopno či ochotno realizovat. Ke změně došlo až 
v roce 1985, kdy, jak uvádí Bílá kniha s názvem Ev-
ropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhod-
nout, „Soudní dvůr rozhodl, že Rada v této záleži-
tosti nic nepodnikla a členské státy musely 
akceptovat, že Společenství může v této oblasti vy-
tvářet své vlastní legislativní nástroje“. Společná 
dopravní politika byla založena jako souhrn spo-
lečných pravidel pro mezinárodní dopravu do 
nebo z členského státu nebo procházející přes úze-
mí jednoho nebo více členských států, podmínek, 

5  Kjótský protokol, který Česká republika ratifikovala, zavazuje ČR do roku 2012 snížit emise skleníkových plynů o 8 % k referenč-
nímu roku 1990 (v současnosti dosaženo snížení zhruba o 25 %).

6  Evropský obchod s emisními povolenkami v systému EU ETS (model zvaný „cap and trade“) funguje od ledna 2005 na základě 
směrnice 2003/87/ES, která zatím pokrývá v souladu s časovým rámcem Kjótského protokolu období 2005–2012.
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za nichž mohou dopravci, kteří nejsou rezidenty 
tohoto státu, provozovat dopravu uvnitř členského 
státu, a dalších potřebných předpisů.

V roce 1992 byl dokončen vnitřní trh a to se sta-
lo mezníkem pro rozvoj sektoru dopravy. Od listo-
padu 1993 vstoupila v účinnost Maastrichtská 
smlouva, která rozšířila rozhodování kvalifikova-
nou většinou a tím umožnila rychlejší legislativní 
postup v evropských strukturách. Přidala také 
koncepci zřizování a rozvoje transevropských sítí 
v oblastech dopravy, telekomunikací a energetické 
infrastruktury a umožnila spolufinancování ze 
strany EU. To mělo podporovat propojení a intero-
perabilitu vnitrostátních sítí a přístup k nim, ze-
jména s přihlédnutím k potřebě propojit ostrovní, 
špatně přístupné a okrajové regiony s hlavními 
centry EU. Pro financování dopravních potřeb byl 
od roku 1994 zřízen Fond soudržnosti, který začal 
poskytovat příspěvky EU na projekty v oblasti ži-
votního prostředí a transevropských sítí v člen-
ských státech, jejichž HDP na obyvatele je nižší 
než 90 % průměru EU a které uskutečňují program 
pro splnění podmínek hospodářské konvergence.

Věcný obsah společné dopravní politiky se bě-
hem doby příliš neměnil, důraz se posunul k bez-
pečnosti dopravy. Subjekty působící v sektoru do-
pravy musejí stejně jako v dalších hospodářských 
sférách dodržovat pravidla Unie pro ochranu hos-
podářské soutěže (zákaz zneužití dominantního 
postavení na trhu, slučitelnost veřejných podpor 
s vnitřním trhem). Stát musí přihlížet k hospodář-
ské situaci dopravců, ale zároveň dbát na to, aby 
zajistil rovné podmínky na trhu. V dopravě uvnitř 
Unie je zakázáno, aby členský stát jakýmkoliv způ-
sobem podporoval nebo chránil jeden nebo něko-
lik určitých podniků nebo průmyslových odvětví, 
ledaže by k tomu dala svolení Evropská komise.

V rámci společných pravidel dochází k řešení 
společných problémů — ke slaďování technických 
parametrů infrastruktury, výrobkových standardů 
a pravidel pro zvyšování bezpečnosti a k postupné 
harmonizaci ve fiskální a sociální oblasti. Zájmem 
bohatších států Unie je, aby nedocházelo k ceno-
vému dumpingu a porušování hospodářské soutě-

že a aby „východní“ dopravci nenarušovali konku-
renci ve vyspělejší Evropě. Proto byla prosazena 
společná pravidla pro práci, odpočinek a výkon ři-
dičů. Citlivým bodem (i pro ČR) je kabotáž (ná-
kladní doprava v rámci jedné členské země pro-
střednictvím dopravce z jiné členské země), která 
prozatím nebyla úplně liberalizována, i když její 
podíl na vnitrostátní silniční přepravě zboží je za-
nedbatelný (1,2 %).

6. Bílá kniha pro dopravu z roku 2001

V září 2001 zveřejnila Komise svou druhou Bílou 
knihu pro dopravu s názvem Evropská dopravní 
politika pro rok 2010: čas rozhodnout. Nabídla v ní 
ucelenou vizi politik a opatření pro směrování do-
pravní politiky. Zcela za své vzaly dřívější předsta-
vy o tom, že stačí pokračovat v liberalizaci, výstav-
bě nové dopravní infrastruktury a harmonizaci 
technických standardů. Bílá kniha měla založit 
nové trendy v EU, které by v horizontu 30 let vedly 
k udržitelné dopravě. Stejně jako Lisabonská stra-
tegie z roku 2000, o kterou se opírala, byla poměr-
ně optimisticky založena na budoucím trvalém 3% 
reálném růstu HDP, pomalejším postupu globali-
zace a nižších cenách ropy. V realitě hospodářský 
růst dosáhl nižšího tempa, globalizace postupova-
la s vyšší intenzitou a ceny ropy vzrostly. Bílá kni-
ha nepostrádala ambicióznost, když počítala s od-
dělením trendu dopravy od ekonomického výstupu 
a měla zajistit, aby ekonomický růst probíhal bez 
stoupajícího objemu nákladní dopravy a aby došlo 
k přesměrování kamionové dopravy na železnici 
a vnitrozemskou vodní dopravu. Její pádná argu-
mentace spočívala v tvrzení, že i moderní ekono-
miky, jako USA, spoléhají dominantně v nákladní 
přepravě na železnici.

Od budoucích členských zemí, které v minulos-
ti měly centrálně plánovanou ekonomiku se sil-
ným zastoupením těžkého průmyslu, eventuálně 
zemědělství, a tudíž s velkým podílem železnic na 
nákladní dopravě, se očekávalo, že vylepší doprav-
ní profil původních členských států, i když již teh-
dy bylo zřetelné, že se vlivem hospodářské re- í
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strukturalizace a zvyšování podílu zpracovatelské-
ho průmyslu a služeb podíl přepravy zboží po 
železnici i v těchto budoucích členských zemích 
snižuje. Bílá kniha výslovně uváděla, že „existence 
zvláště husté železniční sítě je jedinečnou příleži-
tostí, kterou je třeba využít pro zajištění určité změ-
ny disproporcí mezi jednotlivými druhy dopravy 
v rozšířené Evropě. Musí být vynaloženo veškeré 
úsilí orientované na přesvědčení příslušných zemí 
na zachování podílu železnic na nákladní dopravě 
na dostatečně vysoké úrovni, přičemž cílovou hod-
notou pro rok 2010 bude zhruba 35 %.“ Jako odstra-
šující příklad ke kvalitě železniční nákladní dopra-
vy pak Bílá kniha pro dopravu uváděla, že „v dů-
sledku různých zpoždění je průměrná rychlost 
mezinárodní nákladní železniční přepravy pouze 
18 km/h, což je méně než rychlost ledoborce, který 
otevírá námořní trasu Baltského moře“.

Zároveň existovala realistická představa evrop-
ských politiků, že po vstupu nových členských stá-
tů dojde ke zvýšení obchodních i neobchodních 
kontaktů a bude třeba zlepšit stav jejich dopravní 
infrastruktury a návaznost na hlavní dopravní ko-
ridory. To si vyžadovalo zvýšené investice z evrop-
ských fondů, které tyto nové členské státy násled-
ně čerpaly. Problémem přistupujících zemí nebyla 
do takové míry přetíženost dopravních center jako 
ve starých členských státech, ale spíše špatný tech-
nický stav infrastruktury, nedostatek dálnic a chy-
bějící spojení do okrajových území. Za určitou, ač 
časově omezenou výhodu se pokládalo vlastnictví 
menšího počtu osobních automobilů na 100 oby-
vatel, ale existoval předpoklad, že dohánění vyspě-
lejšího Západu bude znamenat i dohánění počtu 
aut, protože vlastnictví automobilu bylo považová-
no za symbol osobní svobody a prestiže. Situace 
v EU-15, kdy se v rozmezí let 1970–2000 počet 
osobních vozů ztrojnásobil z 62,5 milionu na té-
měř 175 milionů a kdy se na výstavbu nových sil-
nic zabíralo v průměru 10 ha půdy denně, nikoho 
nenechávala na pochybách, že jde o málo udržitel-
ný trend.

Bílá kniha pro dopravu stanovila přes 60 opatře-
ní, která měla být podniknuta na úrovni Unie. Ve 

svém akčním plánu navrhla revitalizaci železnic 
s otevíráním národních železničních trhů pro ka-
botáž, zvýšení bezpečnosti všech druhů dopravy, 
zlepšení veřejné dopravy ve městech s racionaliza-
cí použití soukromých osobních automobilů, zvý-
šení bezpečnosti silnic, vytvoření silného nezávis-
lého regulátora letecké dopravy s patřičnými 
zdroji, lepší využití letišť, propojení jednotlivých 
druhů dopravy, projekt družicové navigace Gali-
leo.

Kromě obecných cílů týkajících se bezpečné, 
levné a udržitelné dopravy plánovala Bílá kniha, že 
dojde ke zvýšení propojenosti Evropy a její konku-
renceschopnosti, aniž by se ničilo životní prostře-
dí. Rozvinula Lisabonskou strategii, která vytyčila 
liberalizaci železniční dopravy do roku 2008, de-
klarovala nutnost zvolnění tempa růstu doprav-
ních výkonů v relaci k tempu hospodářského růs-
tu, poukázala na nepříznivý růst dopravních 
kongescí, hluku a znečištění. (Například chronic-
ké dopravní zácpy denně postihovaly zhruba 10 % 
transevropské silniční sítě a 20 % železniční sítě.) 
V návaznosti na Lisabonskou strategii potvrdila 
nutnost tzv. internalizace externalit, tj. plného za-
počítání společenských a ekologických nákladů do 
nákladů dopravy, naznačila potřebu rozvinout rá-
mec Společenství pro ocenění používání dopravní 
infrastruktury (v rámci tzv. Euroviněty) a zároveň 
připomněla nutnost zabezpečit udržitelné využí-
vání přírodních zdrojů. Předpokládalo se, že změ-
nu podílů na trhu podpoří společně internalizace 
environmentálních nákladů do infrastrukturních 
poplatků, které budou platit uživatelé, investice do 
nové infrastruktury a revitalizace alternativních 
druhů dopravy, které nevytvářejí tak silné znečiš-
tění.

Právě téma internalizace externalit je velmi sle-
dované českou administrativou, protože ČR má 
jako vnitrozemský stát problémy s vysokou tran-
zitní kamionovou dopravou a na českém trhu ná-
kladní přepravy dochází k přesunu nákladu na 
silnici. V roce 2006 vyzval Evropský parlament Ko-
misi, aby do června 2008 představila všeobecně 
použitelný, transparentní a souhrnný model pro 

í
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vyhodnocování všech externích nákladů, který 
bude sloužit pro budoucí kalkulaci poplatků za 
užívání dopravní infrastruktury těžkými nákladní-
mi auty. Tento požadavek byl zakotven ve směrni-
ci zvané Euroviněta (směrnice 1999/62/ES o výbě-
ru poplatků za užívání pozemních komunikací). 
Komise vypracovala manuál k odhadnutí dopadů 
dopravních aktivit (znečištění ovzduší, hluku, kli-
matických změn, kongescí, dopravních nehod 
a dalších). Ukázalo se, že externí náklady silně zá-
visejí na parametrech dopravního prostředku, mís-
tě jeho provozu (vnitřní město versus dálková do-
prava) a době jízdy.

7. Přezkum Bílé knihy pro dopravu 
v poločase plnění

Přezkum dopravní strategie do jisté míry připomí-
nal přezkum ambiciózní Lisabonské strategie z ro-
ku 2000 v jejím poločase. Za viníky slabšího plně-
ní u obou strategií nebyl označen nepřiměřený 
optimismus stratégů, ale objektivní změny vněj-
ších podmínek a obě strategie byly upraveny. Lisa-
bonská strategie byla zúžena na růst a zaměstna-
nost, dopravní strategie přesunula svůj důraz na 
omezování negativních průvodních projevů dopra-
vy. Založení dopravní strategie se rozšířilo a byla 
zdůrazněna nutnost implementovat také patřičné 
navazující politiky, které budou podporovat dosa-
žení environmentální udržitelnosti, používání še-

Box č. 1 » Kvantifikovatelné cíle Bílé knihy pro dopravu pro EU-15 a jejich plnění

Záměr Realita

Přerušit vazbu mezi dynamikou přepravních výkonů 
a hospodářským růstem.

Zejména v případě nákladní dopravy se ukázalo 
jako nesplnitelné, protože dynamika hospodářské-
ho růstu znamená i nárůst přepravy zboží. Záměr 
byl prohlášen (spíše neoficiálně) za nereálný mýtus 
a především na nátlak automobilové lobby přehod-
nocen na záměr přerušit vazbu mezi dynamikou 
přepravních výkonů a růstem emisí CO

2
, případně 

dalšími negativními projevy dopravy.

Přesunout zboží ze silnice na železnici a lodní do-
pravu a zvýšit podíl železniční přepravy zboží v pře-
pravě nákladů.

Podíl silniční nákladní dopravy slabě vzrostl, podíl 
železniční nákladní dopravy slabě poklesl.

Snížit počet úmrtí v důsledku silničních nehod na 
polovinu do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.

V EU-15 se daří plnit tento cíl až s udivující přesnos-
tí, na rozdíl od nových členských států (EU-12) včet-
ně ČR. Oficiální cíl byl přijat pouze pro EU-15, pro-
tože strategie pochází z roku 2001. Obdobné cíle 
lze jednoduše pro srovnání simulovat i pro EU-12.

Využít potenciál nákladní železniční přepravy při-
stupujících bývalých centrálně plánovaných ekono-
mik a zvýšit celkový podíl nákladu přepravovaného 
po železnici.

Bývalé centrálně plánované ekonomiky svůj vyšší 
podíl na železnici rychle snižovaly, takže jejich při-
stoupení zřejmě nesplní původní očekávání Bílé kni-
hy, třebaže v době přezkumu ještě přesahovaly 
svým podílem cíl pro rok 2010.

Pramen: European Commission: White Paper, European Transport Policy for 2010: Time to Decide, Luxembourg, 2001; Euro-
pean Commission: Keep Europe Moving: Sustainable Mobility for Our Continent, Mid-Term Review of 2001 Transport White 
Paper, Luxembourg, 2006 í
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Graf č. 2 » Snižování počtu mrtvých na silnicích EU-15

Pramen: Europan Commission: EU Energy and Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2007/2008
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Graf č. 4 » Snižování počtu mrtvých na silnicích České republiky

Pramen: European Commission: EU Energy and Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2007/2008; skutečný údaj za rok 
2007 — statistika Ministerstva dopravy ČR
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Graf č. 3 » Snižování počtu mrtvých na silnicích EU-12

Pramen: European Commission: EU Energy and Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2007/2008

EU-12 — realita snižování podle cíle EU
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trnějších druhů dopravy zvláště na dlouhé vzdále-
nosti, řešení dopravy ve městech a na přetížených 
tazích. Rovněž se očekává větší příklon ke kombi-
naci různých druhů dopravy, k ochraně cestujících 
(i těch málo mobilních) a k prohlubování dopravní 
logistiky. (Za invalidní se obecně považuje zhruba 
10 % populace, za osoby se sníženou mobilitou 
v širším smyslu, např. cestující s těžkými zavaza-
dly či s malými dětmi, se pokládá přibližně 40 % 
z cestujících.)

Přezkum dopravní strategie začal v druhé polo-
vině roku 2005 diskusemi a konzultacemi na růz-
ných úrovních: se sociálními partnery, dopravními 
asociacemi, regulátory, sdruženími spotřebitelů 
a dalšími zájmovými uskupeními. Silniční lobby 
poukazovala na nemožnost posílení pozice želez-
niční nákladní dopravy vzhledem k tomu, že 85 % 
zboží (měřeno hmotností) je dopravováno na vzdá-
lenost menší než 150 km, 88 % na vzdálenost men-
ší než 250 km a jen jedno až dvě procenta absolvu-
jí trasu přesahující 1000 km. Za nutné pokládali 
představitelé Komise i silniční lobby snížit počet 
obětí dopravních nehod a poukazovali na příklad 
nulové tolerance mrtvých na silnicích podle vzoru 
švédské iniciativy.

Program nulové tolerance, tzv. Vision Zero, 
schválil švédský parlament v roce 1997. Hlavním 
záměrem bylo dlouhodobě snížit počet mrtvých 
a těžce zraněných na švédských silnicích na nulu. 
Soubor opatření je obsáhlý, od výchovy řidičů 

k novému myšlení přes rekonstrukci křižovatek, 
odstraňování stromů a pevných útvarů (kamenů 
apod.) kolem silnic ke zvyšování bezpečnosti vozi-
del. Automobilky ve Švédsku vyvíjejí např. auto-
matické brzdy s napojením na radar v autě a signa-
lizační varovný systém pro případ, že se auto 
přiblíží těsně k dalšímu, zabudovávají citlivé sen-
zory na alkohol nebo noční vidění jako u vojenské 
techniky.

Zástupci dopravců zdůrazňovali, že by výnosy 
poplatků za užívání infrastruktury měly směřovat 
do její obnovy a nové výstavby. Představitelé želez-
nic prosazovali otevírání trhů, eliminaci distorzí 
mezi jednotlivými druhy dopravy a dobudování 
chybějící železniční infrastruktury. Poukazovali 
také na to, že není k dispozici dostatek lokomotiv 
a strojvedoucích a že směrnice Euroviněta není 
dostatečná pro vyrovnání konkurenčních podmí-
nek. Klíčovou otázkou je zpoplatnění infrastruktu-
ry, protože otevírání trhů samo o sobě není posta-
čující. Odbory se vesměs stavěly proti liberalizaci, 
která zhoršuje pracovní podmínky ve všech do-
pravních sektorech a vede k sociálnímu dumpingu 
a zhoršení bezpečnostních norem.

Úmrtnost na silnicích EU-15 klesala v souladu 
se strategickým cílem podle Bílé knihy z roku 2001, 
podle něhož se měl snížit počet mrtvých při do-
pravních nehodách (zemřelí do 30 dnů od nehody) 
do roku 2010 na polovinu ve srovnání s rokem 
2000. Dopady silničních nehod byly odhadnuty na 

Box č. 2 » Struktura dopravního trhu v EU-25 v roce 2005

Silniční doprava
Podíl na dopravě nákladů: 44 %
Podíl na dopravě osob: 84 % (76 % soukromá auta, 
8 % autobusy)
Podíl na celkové spotřebě energií: 25,2 %

Železniční doprava
Podíl na dopravě nákladů: 10 %
Podíl na dopravě osob: 7 % (6 % vlaky, 1 % tram-
vaje a metro)
Podíl na celkové spotřebě energií: 0,8 %

Lodní doprava
Podíl na dopravě nákladů: 42 % (námořní uvnitř EU 
39 %, vnitrozemská vodní 3 %)
Podíl na dopravě osob: pod 1 %
Podíl na celkové spotřebě energií: 0,5 %

Letecká doprava
Podíl na dopravě nákladů: 0,1 % (podle tkm uvnitř 
EU)
Podíl na dopravě osob: 8 % (uvnitř EU)
Podíl na celkové spotřebě energií: 4,0 %

Pramen: European Commission: Keep Europe Moving: Sustainable Mobility for Our Continent, Mid-Term Review of 2001 
Transport White Paper, Luxembourg, 2006 í
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ekvivalent 1,6 % HDP Unie, dopady kongescí na 
1 % HDP Unie. Nové členské státy EU byly v době 
vzniku Bílé knihy státy kandidátskými a do cílů EU 
nebyly tudíž zahrnuty.

Železniční doprava neposílila v EU-15 své po-
stavení na rozdíl od dopravy silniční, v osobní do-
pravě si prvenství udržela silniční doprava s dale-
ko větším předstihem než u nákladní dopravy. Je 
opakovanou pravdou, že výrobci dopravních pro-
středků uplatnili ve zvýšené míře progresivní tech-
nologické postupy, které znamenaly čistší dopra-
vu, ale tyto efekty byly negovány rostoucí dopravou. 
Nárůst počtu automobilů a jejich provozu s sebou 
automaticky přinesl negativní průvodní jevy jako 
znečištění ovzduší, hluk, dopravní přetíženost 
center měst a neprůjezdnost hlavních dopravních 
tahů.

Nové členské státy, které přistoupily k Unii 
v květnu 2004, procházely od roku 1990 hospodář-
skou transformací a opouštěly svůj ekonomický 
profil založený na preferenci těžkého průmyslu, 
případně zemědělství a zvyšovaly podíl zboží pře-
pravovaného kamiony. Zatímco v roce 1995 v po-
čáteční fázi ekonomické transformace vykazovalo 
8 států střední a východní Evropy (Česká republi-
ka, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko, Slovinsko) v průměru 51% podíl želez-

nice na pozemní nákladní přepravě oproti 15,5 % 
v EU-15, v roce 2003 to bylo 44,2 % oproti 14,3 % 
v EU-15 a v roce 2006 již jen 37,2 % ve srovnání 
s 14,4 % v EU-15. Vysoký podíl železnice na po-
zemní nákladní přepravě má Estonsko (65,3 % 
v roce 2006), Lotyšsko (41,6 %) a ze států EU-15 
Švédsko (35,5 %) a Rakousko (34 %). Vysoké podí-
ly silniční dopravy si naopak udržely nebo ještě 

posílily Kypr, Malta, Irsko, Řecko, Španělsko, Por-
tugalsko, Lucembursko a Itálie (přes 90 %). Pro Ni-
zozemsko, Belgii a Německo je důležitá vodní ná-
kladní doprava.

V České republice došlo v letech 1995–2006 
k poklesu podílu železnice na pozemní nákladní 
přepravě z hodnoty 41,6 % na 23,8 %, zejména 
v důsledku restrukturalizace ekonomiky směrem 
k většímu podílu služeb a nižšímu podílu těžkého 
průmyslu. Současná struktura trhu nákladní pře-
pravy v ČR se nejvíce podobá Finsku a Maďarsku, 
ve srovnání se stejně lidnatými evropskými země-
mi se po českých silnicích přepraví více nákladu. 
Struktura trhu ve vymezení silniční, železniční 
a vnitrozemská vodní doprava byla v roce 2006 
charakterizována následujícími procentními podí-
ly: v České republice 75:24:1, ve Finsku 73:27:0 
a v Maďarsku 71:24:5. V ČR činil v roce 2006 pře-
pravní výkon silnic 50,4 mld. tkm, zatímco v Belgii 
pouze 43,0 mld. tkm a v Maďarsku 30,5 mld. tkm. 
Belgie přepravní náročnost ekonomiky snížila od 
roku 1995 do roku 2006 (při započítání silniční, 
železniční a vodní přepravy) o 19,1 %, na rozdíl od 
Maďarska, které ji ve shodném období zvýšilo 
o 15,1 %.

Statistiky dokládají, že především nákladní do-
prava dlouhodobě předbíhá svou dynamikou eko-

nomický růst a že se v Evropě nákladní doprava 
přesouvá na silnice, využívá tedy druh dopravy 
s největším negativním vlivem na životní prostře-
dí. Podle údajů Eurostatu se nákladní doprava 
v EU-27 v letech 1995–2006 zvyšovala průměrným 
tempem 2,8 % ročně, zatímco doprava osob tem-
pem 1,7 % ročně. Struktura přepravního výkonu 
nákladní pozemní dopravy se ve stejném období 

Statistiky dokládají, že především nákladní doprava dlouhodobě předbíhá 
svou dynamikou ekonomický růst a že se v Evropě nákladní doprava přesou-
vá na silnice, využívá tedy druh dopravy s největším negativním vlivem na ži-
votní prostředí.
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Graf č. 5 » Vývoj struktury trhu nákladní přepravy v EU-25

Pozn.: Členské země EU s výjimkou Kypru a Malty, kde se přeprava zboží uskutečňuje ze 100 % po silnici. Struktura trhu je vy-
počtena z přepravního výkonu v tkm.
Pramen: OECD
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Graf č. 6 » Vývoj struktury trhu nákladní přepravy v USA

Pozn.: Struktura trhu je vypočtena z přepravního výkonu v tkm.
Pramen: OECD
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měnila značně nerovnoměrně: celkový nárůst 
představoval 35,8 %, ale u silniční dopravy 46,5 %, 
u ropovodů 17,2 %, u vnitrozemské vodní dopravy 
14,5 % a u železnice jen 12,6 %. Přesuny dopravy 
zboží ve prospěch silnice se na evropském konti-
nentu projevují posledních zhruba padesát let.

Vzhledem k východnímu rozšíření Unie z roku 
2004 byla po svém přezkumu evropská dopravní 
strategie rozšířena z EU-15 na EU-25. Protože se 
nepodařilo přerušit vazbu mezi růstem dopravy 
a růstem HDP, označili představitelé Evropské ko-
mise tento záměr za dogma a navrhli úpravu cíle 
na přerušení relace mezi růstem dopravy a růstem 
emisí. Nedošlo ani ke zvýšení podílu železniční 
dopravy na trhu nákladní přepravy podle dalšího 
záměru Bílé knihy pro dopravu z roku 2001 a Evro-
pa ani v tomto ohledu nedohnala Spojené státy, 
které přepravují zhruba 40 % nákladu po želez-
nici.

Je zajímavé, že Spojené státy mají dlouhodobě 
dominantní podíl nákladní přepravy po železnici, 
která má však slabé zastoupení v osobní dopravě. 
Na rozdíl od ziskové komerční nákladní železnice 
osobní doprava po železnici v USA upadala a v ro-
ce 1971 musela federální vláda založit státní spo-
lečnost s obchodním názvem Amtrak, která prak-
ticky převzala osobní železniční dopravu. Americká 
nákladní železniční přeprava si posílila svoji pozici 
jednak díky dlouhému období konjunktury a velké 
rozloze USA, jednak kvůli kongescím na dálnič-
ních trasách a nedostatku řidičů kamionů. Nyní 
Američané nepokládají kamiony za konkurenty 
nákladních vlaků, ale za jejich zákazníky, zavedli 
intermodalitu s uplatněním progresivních komu-
nikačních a monitorovacích technologií. Stále se 
sleduje zvyšování bezpečnosti.

8. V rámci vymezených mantinelů

V prostoru vymezeném společnou evropskou do-
pravní politikou a mezinárodními pravidly má čes-
ká administrativa shodný úkol jako její evropské 
protějšky. Národní zájmy mají obdobnou povahu 
jako v dalších sektorech a rozvíjejí se víceméně 

stabilně. Jejich konkrétní tvar se odvíjí od potřeb 
moderní ekonomiky. Čeští politici kráčejí v duchu 
evropských standardů. Kvalita veřejné dopravy se 
zvyšuje, dopravní náročnost ekonomiky klesá 
směrem k úrovni EU-15, úmrtnost na českých sil-
nicích se snižuje. Stěžejním rysem dopravní sou-
stavy je stále jedna z nejhustších železničních sítí 
v Evropě. Rozvíjí se dopravní infrastruktura, která 
se dříve vyznačovala zanedbanými železnicemi, 
nedokonale rozvinutou sítí dálnic a rychlostních 
silnic, nepropojenými periferními oblastmi a pa-
prskovitě řešeným dopravním systémem se stře-
dem v hlavním městě. Stav dopravní infrastruktu-
ry byl jedním z hlavních problémů v předvstupním 
období.

Jako členský stát Evropské unie musí ČR vychá-
zet z obecných cílů Unie pro hospodářskou oblast, 
aniž by narušovala pravidla pro společnou doprav-
ní politiku a transevropské dopravní sítě. Na pri-
mární evropskou legislativu navazuje sekundární 
legislativa, zejména ve formě směrnic, které člen-
ský stát Unie musí transponovat do svého právního 
řádu. Silným faktorem omezujícím rozlet české 
dopravní politiky jsou možnosti veřejných financí. 
ČR měla problémy s dodržováním rozpočtové dis-
ciplíny a krátce po přistoupení k Unii v květnu 
2004 na ní Rada EU uvalila proceduru při nadměr-
ném rozpočtovém schodku. Ve stanoveném časo-
vém limitu byla situace napravena a Rada tuto pro-
ceduru v polovině roku 2008 ukončila. Fiskální 
omezení jsou však aktuální i nadále a země je kvů-
li dopadu stárnutí obyvatelstva na budoucí výdaje 
veřejných rozpočtů stále řazena mezi státy s vý-
razným rizikem dlouhodobé fiskální udržitelnosti 
(podobně jako Řecko, Kypr, Maďarsko a Polsko). 
Důsledkem je nedostatek veřejných zdrojů na fi-
nancování dopravní infrastruktury, který řeší vláda 
opakovaně při tvorbě rozpočtu.

Východiskem pro směrování české dopravní 
politiky se staly evropské standardy. Z geografické 
polohy vnitrozemského státu ležícího ve středu 
kontinentu pro politiky vyplývá dilema. Na jedné 
straně má ČR ambici stát se dopravním centrem, 
na druhé straně si však musí být vědoma zvýšené 
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tranzitní zátěže a s tím souvisejících negativních 
projevů. Přes vysoké investice do dopravní infra-
struktury si své výsadní postavení vydobyla pouze 
letecká doprava s mezinárodním letištěm Praha-
-Ruzyně. To počtem odbavených cestujících přede-
hnalo letiště ve Varšavě a Budapešti a s 11,5 milio-
nu cestujících (přílety, odlety a tranzit) v roce 2006 
dosáhlo úrovně německého Hamburku (přitom 
v roce 1991 odbavilo pouze 1,5 milionu cestují-
cích).

Strategie hospodářského růstu ČR z roku 2005 
uváděla, že „potenciál České republiky coby do-
pravní křižovatky ve středu Evropy dokázalo využít 
pouze mezinárodní letiště Ruzyně. Ostatní odvětví 
dopravy nebyla tak úspěšná: polovina regionů stále 
není napojena na mezinárodní dálniční síť; plán 
výstavby dálnic a rychlostních komunikací není 
ani zdaleka naplňován a termín dokončování zá-
kladní sítě se z roku na rok odsouvá. Modernizace 
silniční infrastruktury probíhá nedostatečným tem-
pem. Pouze 45 % silnic I. třídy dosahuje normových 
parametrů, zbytek, tj. 3300 km je veden v původ-
ních trasách. Desítky měst a obcí ležících na hlav-
ních tazích se dosud nedočkaly obchvatu, dopravní 
zácpy ve městech negativně omezují podnikání 
a negativně ovlivňují zdraví lidí. V následujících le-
tech je třeba dokončit síť dálnic a rychlostních ko-
munikací. Dále je nezbytné modernizovat polovinu 
silnic I. třídy, také stav dalších silnic neodpovídá 
hospodářským potřebám a bezpečnosti provozu. 
Modernizace železničních koridorů začala pozdě 
a neustále se protahuje.“

Současná česká administrativa ve struktuře ve-
řejných výdajů tlumí sociální výdaje a v poslední 
době výrazně posiluje výdaje na veřejné investice, 
které podporují hospodářský růst a zvyšují konku-
renceschopnost země. Velkým zdrojem pro mo-
dernizaci dopravní infrastruktury jsou rovněž 
evropské fondy. Celkové výdaje na dopravní infra-
strukturu v roce 2007 vzrostly oproti předchozímu 
roku o 3,3 mld. Kč, tj. o 5 %, a činily 1,74 % HDP 
(bez výdajů na místní pozemní komunikace a in-
frastrukturu MHD). O preferenci výdajů na tvorbu 
hrubého fixního kapitálu vypovídá porovnání ČR 

s eurozónou — v posledních šesti letech činila je-
jich výše v ČR 5,0–5,6 % HDP oproti 2,5–2,6 % HDP 
v eurozóně.

K dosažení optimálního stavu dopravní sítě 
jsou však investice do dopravy stále nedostačující. 
Přetrvávající úzká místa potvrzuje např. Konver-
genční program ČR z listopadu 2007 konstatová-
ním, že „nedostatečná infrastruktura je nadále po-
važována za úzké místo rychlého ekonomického 
rozvoje. Masivní investice do dopravní infrastruk-
tury budou pokračovat i v dalších letech. Jejich 
financování napomůže, vedle prostředků ze struk-
turálních fondů, přesměrování veřejných prostřed-
ků uvolněných reformami mandatorních výdajů.“ 
V důsledku hospodářského ochlazení a eventu-
álních dopadů globální finanční krize však lze 
očekávat spíše omezení investic z veřejných roz-
počtů.

9. Česká dopravní strategie, české národní 
zájmy

Dopravní politika České republiky pro léta 2005–
–2013 byla přijata vládou ČR v červenci 2005 usne-
sením č. 882. Jejím cílem je sjednotit podmínky na 
dopravním trhu, vytvořit podmínky pro zajištění 
kvalitní dopravy v rámci udržitelného rozvoje, za-
měřit se na zajištění rovných podmínek v přístupu 
na trh, na kvalitní dopravní infrastrukturu umož-
ňující hospodářský růst a podporu rozvoje dopra-
vy v regionech. Česká dopravní strategie respektu-
je principy společné dopravní politiky Unie 
a s určitou mírou zjednodušení lze konstatovat, že 
ve své podstatě kopíruje Bílou knihu pro dopravu 
z roku 2001, ale je méně konkrétní. (V oblasti do-
pravy disponuje Unie sdílenou pravomocí se člen-
skými státy, což znamená, že rámcově vymezuje 
určitá pravidla a ponechává dostatečný prostor vlá-
dám členských zemí k formulaci a implementaci 
vlastních politik. Stejné zacházení se týká napří-
klad transevropských sítí, životního prostředí nebo 
energetiky.) Pravidla Unie v této souvislosti nezna-
menají kolizi s národními zájmy, spíše je usměrňu-
jí správným směrem. Problémem realizace se zda- í
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jí být rozpočtová omezení a nedostatečné využití 
vícezdrojového financování a projektů v rámci 
partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Usnesení vlády, kterým byla v červenci 2005 
přijata česká dopravní politika, ukládalo ministru 
dopravy, aby do 30. září 2007 předložil vládě vy-
hodnocení účinnosti dopravní politiky ČR a k 31. pro-
sinci 2007 aktualizaci dopravní politiky ČR. První 
úkol byl splněn, ale se zpožděním. Vyhodnocení 
účinnosti Dopravní politiky České republiky pro 
léta 2005–2013 vzala vláda na vědomí v polovině 
prosince 2007 (usnesením č. 1384) a průvodním 
usnesením zadala ministru dopravy, aby vládě 
předložil namísto aktualizace dopravní politiky ná-
vrh nové dopravní politiky, a to do 30. dubna 2008. 
Nová dopravní strategie by se měla více zaměřovat 
na investice do znalostí a inovací v dopravním sek-
toru, na aktualizaci harmonogramu výstavby do-
pravní infrastruktury, lepší přípravu výstavby do-
pravní infrastruktury, mobilizaci všech dostupných 
zdrojů k financování dopravní infrastruktury, na 
podporu kombinované dopravy a výstavby veřej-
ných logistických center, na internalizaci externa-
lit a na vyrovnání podmínek užití jednotlivých dru-

hů dopravy. Celkově současná vláda klade větší 
důraz na liberálnější pojetí dopravního trhu a sna-
ží se omezovat regulaci na co nejnižší míru. Jak lze 
zjistit z veřejně dostupných zdrojů, nebyl dosud 
návrh nové dopravní politiky předložen vládě ani 
v daném jarním termínu ani v několika následují-
cích měsících.

Z probíhajících jednání na úrovni evropských 
institucí je cítit silnější důraz ČR na podporu kon-
kurenceschopnosti a omezování překážek podni-
kání než na sociální témata a bezpečnost provozu. 
Tuto skutečnost ilustruje například projednávání 
návrhu novely nařízení o Evropské agentuře pro 
bezpečnost letectví (European Aviation Safety 
Agency — EASA), která by měla mít pravomoci roz-
šířené o oblast leteckých navigačních služeb, říze-
ní letového provozu a letišť. ČR se k této otázce po-
stavila zdrženlivě, nebo spíše odmítavě, neboť 
„poplatky vybírané za služby poskytované EASA 
jsou podstatně vyšší než poplatky vybírané za ob-
dobné služby orgány v ČR. To by vnímala negativ-
ně česká podnikatelská veřejnost, která upozorňuje 
na možné likvidační následky.“ Naopak Francie, 
která je v druhém pololetí 2008 předsednickým 

Graf č. 7 » Přírůstky živě narozených dětí a nových a dovezených ojetých automobilů v České republice

Pozn.: Rok 2008 u automobilů vychází z údajů za leden až srpen, které jsou prolongovány, u narozených dětí z údajů za leden 
až červen, které jsou též prolongovány. Nově registrovaná ojetá auta z dovozu jsou vozidla koupená v zahraničí a poprvé re-
gistrovaná v ČR.
Pramen: údaje o automobilech — Sdružení automobilového průmyslu, září 2008; demografické údaje — Český statistický úřad, 
září 2008

nová auta ojetá auta z dovozu narozené děti
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státem EU, má velký zájem tuto novelu prosadit. 
Při projednávání návrhu nařízení o právech cestu-
jících a osob s omezenou schopností pohybu v au-
tobusové dopravě stanovisko ČR opět zdůraznilo, 
že zásadním parametrem souhlasného postoje je, 
„aby návrh neznamenal pro české autobusové do-
pravce nadměrnou administrativní zátěž“.

Vyhodnocení účinnosti dopravní politiky ČR 
přijaté vládou v prosinci 2007 do značné míry 
předchozí dopravní politiku z roku 2005 zpochyb-
nilo, když konstatovalo, že obsahuje řadu pochyb-
ných údajů a podhodnocuje finanční krytí svých 
záměrů o 20–30 mld. Kč ročně. Vznikl nový Gene-
rální plán rozvoje dopravní infrastruktury, který 
byl založen na reálnějších finančních možnostech 
státu.

V posledním období se česká vláda soustředila 
především na urychlení výstavby silniční a dálnič-
ní sítě a modernizaci železničních koridorů a ostat-
ních důležitých železničních tratí. Zabývala se po-
stupnou harmonizací podmínek přepravního trhu 
zavedením výkonového zpoplatnění dálnic a rych-
lostních silnic pro vozidla s hmotností nad 12 tun. 
Zavedla také bodový systém hodnocení řidičů no-
velou zákona o provozu na pozemních komunika-
cích a odstranila jeho dílčí nedostatky na základě 
získaných zkušeností. Důraz byl rovněž kladen na 
zavádění inteligentních transportních systémů 
v silniční dopravě. Proběhla restrukturalizace akci-
ové společnosti České dráhy a státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty s cílem oddělit 
provozování drážní infrastruktury (manažer infra-
struktury) od provozování drážní dopravy (do-
pravce) na železnici a přeměnit České dráhy na 
holdingovou strukturu společností s možností 
vstupu strategických partnerů do těchto společ-
ností. V současnosti je prakticky umožněna libera-
lizace přístupu na železnici, došlo k oddělení Sprá-
vy železniční dopravní cesty od Českých drah 
a nově vznikla pro nákladní železniční dopravu 
společnost ČD Cargo.

České národní zájmy v oblasti dopravy jsou 
dobře definovány, síla akcentu je závislá rovněž na 
složení vlády. Trvalým problémem českých (i za-

hraničních) strategií jsou jejich nadnesené ambice 
a malá konkrétnost. V realitě se evropská ani česká 
dopravní strategie neplní tak rychle. České národ-
ní zájmy jsou adekvátně prosazovány (ač na půdě 
evropských institucí mnohdy méně diplomatic-
kým jednáním, kterým se čeští zástupci zviditelňu-
jí, ale zároveň navozují dojem, že zveličováním 
problémů v zásadě nic neřeší). Přestože národní 
zájmy ČR odpovídají evropským, nemusejí být 
vždy v souladu s jednotlivými (především soused-
ními) členskými státy.

Ve své pozici vnitrozemského státu ČR nemusí 
řešit námořní politiku, kapacitu přístavů, vlajky 
lodí nebo pirátství na moři, na druhé straně poloha 
země ve středu kontinentu předurčuje směrování 
národních zájmů na omezování problémů s tran-
zitní dopravou. Z tohoto důvodu se úsilí více sou-
střeďuje na oblast zpoplatnění dopravní infrastruk-
tury zahrnutím externích nákladů do nákladů 
uživatelů dopravních cest a na harmonizaci pod-
mínek přepravního trhu s podporou zachování 
konkurenceschopnosti českých dopravců v pod-
mínkách otevřeného trhu. Záměrem je zmírnění 
problémů vyvolaných v ČR nadměrnou nákladní 
silniční přepravou a získání dalších zdrojů na údrž-
bu, rozvoj a modernizaci dopravní infrastruktury. 
Proto česká vláda zavedla od roku 1995 časové 
zpoplatnění použití dálnic a rychlostních komuni-
kací ve formě dálničních kuponů a od roku 2007 
výkonově zpoplatnila těžké nákladní vozy s hmot-
ností nad 12 tun v rámci elektronického systému 
na úseku zhruba 1000 km dálnic a rychlostních ko-
munikací. Výše poplatků však zatím nevyrovnává 
náklady za použití silniční dopravy ve srovnání 
s užitím železniční cesty a nákladní doprava se 
v ČR — stejně jako v EU — nepřesunuje na šetrněj-
ší druh dopravy, tedy na železnici.

Mezi dopravně značně vytížené evropské sil-
niční trasy s nákladní dopravou patří podle Eu-
rostatu spojení mezi ČR a Německem, kdy do Ně-
mecka se přepravují dopravní prostředky a zpět 
díly a součásti pro výrobu vozidel. Ze statistiky Mi-
nisterstva dopravy ČR za rok 2007 vyplývá, že do 
Německa bylo jen českými dopravci po silnici pře- í
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praveno 851 tisíc tun dopravních prostředků a za-
řízení, přitom po železnici bylo přepraveno pouze 
285 tisíc tun této komoditní položky. Ve většině 
ostatních zbožových kategorií to vypadá obdobně. 
Čeští dopravci přepravili v roce 2007 do Německa 
496 tisíc tun obilovin po silnici, ale pouze 287 tisíc 
tun po železnici, 619 tisíc tun dřeva a korku po sil-
nici, ale jen 159 tisíc tun po železnici atd.

Další zátěží pro české silnice je vysoké průměr-
né stáří osobních vozidel. Podle centrálního regist-
ru ČR na počátku roku 2008 přesahovalo 14 let. 
Značné stáří vozidel je způsobeno mimo jiné pod-
vody technické kontroly a neregulovanými dovozy 
ojetin. V důsledku nátlaku ekologů argumentují-
cích výsledky ročenek životního prostředí, v nichž 
ČR vykazuje zhoršenou kvalitu ovzduší především 
kvůli překračování limitů pro jemné prachové čás-
tice na 29 % území státu (vlivem silniční dopravy 
a pálení uhlí v domácích topeništích), se podařilo 
prosadit, aby vláda vložila do svého programového 
prohlášení závazek řešit hlavní nedostatky systé-
mu dohledu nad stanicemi technické kontroly 
a emisního měření vozidel.

10. Otázky financování

Pro financování výstavby a údržby dopravní infra-
struktury byl 1. července 2000 zřízen Státní fond 
dopravní infrastruktury (SFDI). Z hlediska objemu 
svých příjmů i výdajů je největším mimorozpočto-
vým fondem v soustavě veřejných rozpočtů ČR. 
Jeho příjmem je výnos silniční daně, část výnosů 

spotřební daně z minerálních olejů (9,1 % hrubých 
výnosů), výnosy z časového a výkonového zpo-
platnění užívání dálnic a rychlostních silnic, dota-
ce ze státního rozpočtu a převody výnosů z priva-
tizovaného majetku. Jeho rozpočet na rok 2009 
uvažuje s příjmy ve výši 45 mld. Kč (celkové uva-
žované příjmy na rok 2009 včetně fondů EU a úvě-
rů Evropské investiční banky činí 87,8 mld. Kč).

Smyslem založení SFDI byla systémová a dlou-
hodobá stabilizace finančních prostředků na roz-
voj, výstavbu, údržbu a modernizaci silnic a dál-
nic, železničních dopravních cest a vnitrozemských 
vodních cest. Předpokládalo se, že se zvýší trans-
parentnost investiční činnosti při výstavbě dálnic, 
která byla často zahraničními institucemi kritizo-
vána jako málo průhledná. Ze začátku byl SFDI 
ostře kritizován zejména Mezinárodním měnovým 
fondem jako málo transparentní uspořádání, které 
povede k větší fragmentaci veřejných rozpočtů. 
Z pohledu transparentnosti a rozhodovací volnosti 
však lze konstatovat, že se situace zlepšila po při-
tvrzení rozpočtových pravidel (fiskální cílení, zařa-
zení státních fondů do výdajových rámců).

Nicméně se stále ukazuje, že transparentnosti 
by prospělo, kdyby stát dával do dopravní oblasti 
vše, co z ní vybral, a kdyby změnil poměr v před-
určenosti daňových příjmů a přestal nedostatek fi-
nancí řešit doplňováním ad hoc ze státní pokladny. 
Nízký podíl na výnosu spotřební daně z minerál-
ních olejů byl předmětem diskusí již dříve. Koalič-
ní smlouva ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU z roku 2004 
například navrhovala zvýšení podílu na 30 % (SFDI 

Ze statistiky Ministerstva dopravy ČR za rok 2007 vyplývá, že do Německa bylo 
jen českými dopravci po silnici přepraveno 851 tisíc tun dopravních prostřed-
ků a zařízení, přitom po železnici bylo přepraveno pouze 285 tisíc tun této ko-
moditní položky. Ve většině ostatních zbožových kategorií to vypadá obdobně. 
Čeští dopravci přepravili v roce 2007 do Německa 496 tisíc tun obilovin po sil-
nici, ale pouze 287 tisíc tun po železnici, 619 tisíc tun dřeva a korku po silnici, 
ale jen 159 tisíc tun po železnici atd.
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získává necelých 10 % daně). Výhledově by — po 
zavedení principu „znečišťovatel platí“, při němž 
by uživatelé dopravní cesty platili nejen náklady za 
její užití, ale i za zničení životního prostředí a dal-
ší náklady pro společnost — mohly být takto získa-
né příjmy ve větší míře využity též na nápravu spo-
lečenských škod a další oblasti (např. výzkum 
alternativních paliv nebo účinnějších motorů).

Neuskutečnil se záměr české dopravní politiky 
posilovat příjmovou stranu SFDI, který bude i na-
dále hlavním finančním zdrojem státu na financo-
vání údržby a rozvoje dopravní infrastruktury ve 
vlastnictví státu. Cílová hodnota by se měla zvýšit 
podle doporučení EU na úroveň alespoň 2,5 % 
HDP. Předmětem trvalé kritiky analytiků Minister-
stva financí ČR je silná dotační závislost fondu. 
Zdroji s nestálou budoucností jsou zejména převo-
dy výnosů z privatizace majetku, které jsou pří-
jmem České republiky a s nimiž přísluší hospoda-
řit Ministerstvu financí ČR. Tyto převody mají 
největší váhu v příjmech SFDI — představovaly 21 
mld. Kč v roce 2007, zatímco dotace ze státního 
rozpočtu činila 13,6 mld. Kč, podíl na spotřební 
dani z minerálních olejů 7,4 mld. Kč, výnos silnič-
ní daně 5,9 mld. Kč, výnos mýtného 5,1 mld. Kč 
a výnos z dálničních kuponů 2,4 mld. Kč (jak vy-
plývá z Výroční zprávy SFDI za rok 2007). V přípa-
dě nedostatku finančních prostředků upřednost-
ňuje SFDI údržbu a obnovu stávající dopravní 
infrastruktury před výstavbou nové.

V diskusi o přiměřenosti nákladů na výstavbu 
dálnic přetrvávají bouřlivé spory mediálně roz-
dmýchávané do té míry, že na ně reagují meziná-
rodní organizace. Ekonomický přehled České re-
publiky z dubna 2008 zpracovaný OECD například 
zaznamenal, že česká média často probírají pode-
zření na možné kartelové dohody při stavbě dálnic 
v ČR. OECD cituje v této souvislosti společný prů-
zkum českého Nejvyššího kontrolního úřadu a je-
ho německého protějšku (Bundesrechnungshof) 
z roku 2006, který srovnával stavební náklady na 
německé a české straně dálnice Praha-Drážďany. 
Například náklady na tunely byly na české straně 
vyšší než na straně německé. Hrubé problémy při 

zadávání veřejných zakázek se však neprokázaly, 
pravidla pro veřejné zakázky jsou nastavena podle 
evropských norem, konají se pravidelné akce kon-
trolních orgánů s následnou nápravou v případě 
porušení zákonných postupů.

Opakovaným obviněním z plýtvání státními 
prostředky na neúměrně drahé dálnice se Minis-
terstvo dopravy ČR rozhodlo čelit vypracováním 
průhledného systému oceňování staveb. Skupina 
expertů z Českého vysokého učení technického 
(ČVUT) zpracovala systém cenových normativů, 
podle kterého je možné stanovit cenu staveb po-
zemních komunikací. Obtíže jsou při zajištění 
srovnatelnosti, protože je těžké v normativu pře-
dem zachytit mimořádné náklady například na 
ekologická opatření, stavbu přivaděčů, betonáž te-
rénu či rekonstrukci přilehlých komunikací. Podle 
závěrů ČVUT vycházejí ceny inženýrských staveb 
v ČR na úrovni 74 % průměru Evropské unie, ceny 
všech staveb se pohybují mezi 40 a 60 % průměru 
EU-27. Obdobné výsledky potvrdila srovnávací 
analýza Eurostatu z podzimu 2007.

11. Dopravní témata českého 
předsednictví EU

Zastřešujícím tématem českého předsednictví EU 
je odstraňování překážek na vnitřním trhu s mot-
tem Evropa bez bariér. Doprava v tomto kontextu 
není pro ČR hlavním národním zájmem, na rozdíl 
od odstranění přechodného období pro volný po-
hyb pracovníků nebo eliminace překážek při vol-
ném pohybu služeb, či v unijní dimenzi liberaliza-
ce obchodu EU s třetími zeměmi. Je zajímavé, že 
ač je doprava neoddiskutovatelně stěžejní pro chod 
národního hospodářství a konkurenceschopnost 
země, málokterá předsednická země ji zařadí na 
svůj seznam národních priorit. Potvrzuje to pohled 
na národní priority zemí předsedajících Unii od 
prvního pololetí 2003 (Řecko) do druhého pololetí 
2007 (Portugalsko), kdy si dopravní téma za svou 
národní prioritu zvolilo pouze Portugalsko v podo-
bě integrované námořní politiky a tři další země 
se ho dotkly jiným nosným tématem (Německo í
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v rámci energetické politiky, Finsko při zvyšování 
konkurenceschopnosti a potlačování klimatických 
změn a Irsko při prosazování Lisabonské strate-
gie). Programový okruh českého předsednictví ur-
čuje jako zásadní témata konkurenceschopnost, 
čtyři svobody pohybu na vnitřním trhu a liberální 
obchodní politiku.

Podle oficiálního dokumentu Úřadu vlády ČR 
se jednání v oblasti dopravy zaměří především na 
následující čtyři témata.

11.1 Optimalizace fungování vnitřního trhu 
v dopravě

Jde o opatření, která povedou ke stanovení rovno-
cenných podmínek pro podnikání na dopravním 
trhu EU a k optimalizaci využívání jednotlivých 
druhů dopravy. V této souvislosti bude ČR věnovat 
pozornost implementaci opatření obsažených 
v tzv. zeleném dopravním balíčku (zejména zpo-
platnění dopravní infrastruktury s cílem umožnit 
zahrnutí externích nákladů do výše poplatků za 
užívání pozemních komunikací). Intenzivně se 
proto bude věnovat projednávání návrhu novely 
směrnice o zpoplatnění těžkých nákladních vozi-
del (směrnice Euroviněta) s cílem dosažení shody 
mezi členskými státy v Radě.

U letecké dopravy Česká republika považuje za 
problém přetrvávající roztříštěnost při implemen-
taci programu Jednotné evropské nebe, a proto se 
pokusí dosáhnout co největšího pokroku při pro-
jednávání avizovaného návrhu revize právního 
rámce tohoto programu. Jedním z významných 
cílů revize by mělo být uplatňování stejných pravi-
del pro řízení letového provozu pro horní a spodní 
vzdušný prostor, v důsledku čehož by mělo dojít 
k odstranění současných národních omezení.

Včasné dokončení transevropské dopravní sítě 
je nezbytným předpokladem toho, aby mohli ob-
čané Unie, ekonomické subjekty a regiony těžit 
z výhod vnitřního trhu. Komise bude v roce 2010 
vypracovávat střednědobé hodnocení tohoto pro-
gramu. ČR považuje za žádoucí, aby byla Komise 
v dostatečném předstihu informována o názorech 

členských států na další směřování v této oblasti. 
K diskusi hodlá využít Zelenou knihu o budouc-
nosti politiky transevropských sítí TEN-T, kterou 
by Komise měla předložit koncem roku 2008.

11.2 Odstraňování administrativních 
překážek pro podnikání

ČR považuje za velmi důležité odstranění někte-
rých bariér pro podnikání v mezinárodní silniční 
nákladní a autobusové dopravě, a proto chce do-
sáhnout konečného přijetí tzv. silničního balíčku, 
který tvoří tři legislativní návrhy týkající se pod-
mínek pro přístup na trh a podnikání v oblasti 
mezinárodní silniční nákladní a autobusové do-
pravy.

ČR se rovněž zaměří na revizi prvního železnič-
ního balíčku. Přínos spočívá ve zjednodušení plat-
né evropské legislativy v železniční dopravě. Za 
tímto účelem by mělo dojít ke sloučení několika 
předpisů prvního železničního balíčku do jednoho 
a k odstranění některých administrativně nároč-
ných postupů v souladu s principem „better regu-
lation“.

11.3 Konkurenceschopnost dopravního 
systému EU

Mezi iniciativami přispívajícími ke zvyšování kon-
kurenceschopnosti evropského dopravního systé-
mu zaujímá čelné postavení program Galileo. ČR si 
je plně vědoma jeho strategické důležitosti a ob-
rovského potenciálu. V návaznosti na výsledky 
francouzského předsednictví se ČR zasadí o zdár-
né pokračování realizace tohoto programu. Během 
českého předsednictví by mělo dojít k přijetí roz-
hodnutí Rady k Veřejné regulované službě. Projed-
návána by mohla být též novela nařízení o zřízení 
řídících struktur pro evropské družicové navigační 
systémy. V návaznosti na Sdělení Komise k vývoji 
programu Galileo, které by mělo být předloženo 
koncem roku 2008 nebo začátkem roku 2009, by 
během českého předsednictví měly být k tomuto 
Sdělení přijaty závěry Rady.
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Jeden z konkrétních příkladů budoucího využi-
tí programu Galileo spatřuje ČR v oblasti inteli-
gentních dopravních systémů (ITS). V silniční do-
pravě probíhá zavádění těchto systémů doposud 
pomaleji než v jiných druzích dopravy, což před-
stavuje určitou bariéru efektivního řízení infra-
struktury a silničního provozu. V návaznosti na 
výsledky francouzského předsednictví bude ČR 
v projednávání dané tematiky v případě potřeby 
pokračovat.

Pokud Komise dodrží harmonogram uvedený 
ve Sdělení „Směrem k železniční síti zaměřené na 
nákladní dopravu“, bude se ČR věnovat rovněž 
projednání opatření na zvýšení efektivity nákladní 
železniční dopravy, která jsou součástí širší inicia-
tivy Komise v oblasti dopravní logistiky.

K posilování konkurenceschopnosti je třeba 
přistoupit i v dalších sektorech dopravy, které mají 
příznivější dopad na životní prostředí a jejichž 
podpora může napomoci naplňování cílů Lisabon-
ské strategie. ČR bude proto věnovat pozornost na-
plňování ambiciózního evropského programu NAI-
ADES na podporu vnitrozemské vodní dopravy 
a v případě konkrétní legislativní iniciativy Komise 
zařadí její projednávání na program jednání pří-
slušných orgánů Rady.

Prohlubování vztahů se třetími zeměmi v sekto-
ru letecké dopravy považuje ČR za důležitý nástroj 
pro zvyšování konkurenceschopnosti evropských 
leteckých dopravců. České předsednictví bude na-
pomáhat Komisi při vyjednávání s vládou USA 
o druhé fázi vzájemné letecké dohody a v případě 
potřeby rovněž při vyjednávání o uzavření letecké 
dohody mezi EU a Kanadou s cílem podpořit v ob-
lasti dopravy rozvoj transatlantických vazeb mezi 
EU a státy Severní Ameriky.

11.4 Bezpečnost silničního provozu

Za českého předsednictví by mohla být zahájena 
diskuse o budoucím směřování politiky EU v ob-
lasti bezpečnosti silničního provozu, jejímž vyús-
těním by v druhé polovině roku 2009 nebo v první 
polovině roku 2010 mělo být přijetí nového Evrop-

ského akčního programu pro bezpečnost silniční-
ho provozu na období 2011–2020.

ČR vítá nedávno předložený návrh směrnice 
o usnadnění přeshraničního vymáhání právních 
předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 
V návaznosti na výsledky francouzského předsed-
nictví se ČR bude snažit o dosažení maximálního 
pokroku při projednávání tohoto návrhu, v ideál-
ním případě pak o dosažení konečné dohody mezi 
Radou a Evropským parlamentem.

12. Závěr

Česká administrativa postupuje náležitým smě-
rem, v evropských institucích hájí dobře vymeze-
né národní zájmy. Dopravní tematika je však příliš 
složitá na to, aby se situace mohla radikálně měnit 
a úsilí o její optimalizaci může být úspěšnější až 
v delším horizontu. Negativní dopady kamionové 
a osobní automobilové dopravy dosáhly obrov-
ských rozměrů, osobní letecká doprava prudce 
stoupá. Již dávno se ukázalo, že otevírání trhu, 
zlepšování technologií a výstavba nových doprav-
ních cest nemohou být výhradní cestou k rozvoji. 
Fungující dopravní systém je souhrnem působení 
mnoha opatření, strategií a politik, které by nemě-
ly jeho účastníky zbytečně zatěžovat, ale ani umož-
ňovat, aby negativní projevy dopravy zhoršovaly 
podmínky pro život a zasahovaly nevinné oběti. 
Nelze zapomínat ani na to, že na výsledku se podí-
lejí další zdánlivě nepodstatné a často vládními 
strategiemi opomíjené faktory, jakými jsou životní 
styl, zvyky obyvatel, ekologické cítění občanů či 
nálada ve společnosti. Ty se odrážejí v dopravních 
preferencích občanů a firem a podepisují se na 
chování účastníků dopravního trhu.

Česká republika zdědila hustou silniční a želez-
niční dopravní síť a neustále ji zlepšuje. Vlastní-
kem dálnic a rychlostních silnic je stát, který finan-
cuje za existujících rozpočtových omezení údržbu 
a výstavbu dopravní infrastruktury prostřednic-
tvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Sprá-
vou, údržbou a výstavbou dálnic a rychlostních 
silnic je pověřena státní příspěvková organizace í
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Ředitelství silnic a dálnic. Páteřní síť dálnic a rych-
lostních silnic by se do budoucna měla rozšířit na 
celkových zhruba 1000 km dálnic a 1100 km rych-
lostních silnic a měla by být hotova v horizontu let 
2017 až 2020. Obce a kraje, které spravují silnice II. 
a III. třídy, nalézají ve svých rozpočtech peníze ješ-
tě obtížněji než centrální vláda a tomu odpovídá 
větší zanedbanost a nehodovost na těchto silnicích.

Hustota železniční sítě v ČR patří mezi největší 
v Evropě, ale zájem dopravců, cestujících i investo-
rů o ni není silný a přispívá k její zaostalosti. Vý-
stavbou, modernizací a údržbou železniční infra-
struktury ve vlastnictví státu je pověřena státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty. Sou-
stava železničních koridorů měla být původně do-
končena v roce 2010, s ohledem na finanční ome-
zení se nyní zvažuje rok 2016. Vodní doprava se 
nevyužívá dostatečně, podle potřeby se jedná ze-
jména o přepravu stavebního materiálu a odpadu 
z velkých staveb. Doposud není dořešena splav-
nost Labe.

Výkonový systém zpoplatnění užívání dálnic 
a rychlostních silnic funguje, ale neposkytuje zdro-
je, které by obnova a výstavba dopravní sítě potře-

bovala. Železniční dopravci hradí náklady za užití 
dopravní cesty dle cenového výměru Ministerstva 
financí ČR, ale převoz nákladu po silnici zatím vy-
jde levněji ve srovnání se železnicí. Nejrychlejší 
nárůst vykázala letecká doprava těžící z dominant-
ního postavení letiště Praha-Ruzyně. Dopravní pro-
blémy se soustřeďují ve velkých městech, která je 
řeší zlepšováním veřejné dopravy, zákazy vjezdu 
do historických center, silničními obchvaty a pro-
tihlukovými opatřeními. Cyklistická doprava se ne-
těší takové oblibě jako v jiných evropských ze-
mích, důraz administrativy na její rozvoj navzdory 
budování cyklostezek není velký. Problémem zů-
stává bezpečnost chodců na přechodech a zabez-
pečení železničních přejezdů. Přeplněné dálnice 
jsou každodenní realitou.

Cíl v oblasti biopaliv v dopravě stanovený Ev-
ropskou unií pro rok 2010 (5,75% podíl biopaliv) je 
reálný. Cíl pro rok 2020 (10% podíl biopaliv) bude 
splnitelný jen za předpokladu využití biopaliv 
II. generace, vyráběných nikoli z potravinářských 
komodit (obiloviny, olejniny, cukrová třtina), ale 
z nepotravinářské biomasy (celulóza z dřevní 
hmoty nebo jiných rostlin).
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Základním cílem politiky hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti (neboli kohezní politiky) EU 
je podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný 
rozvoj a zmenšovat hospodářské, sociální a územ-
ní rozdíly mezi členskými státy EU navzájem i v je-
jich rámci. Základním nástrojem této politiky je 
pomoc z evropských fondů. V období 2000–2006 
přispívalo k politice soudržnosti pět fondů — Ev-
ropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evrop-
ský sociální fond (ESF), Kohezní fond (Fond sou-
držnosti), orientační sekce Evropského zeměděl-
ského orientačního a záručního fondu (EAGGF) 
a Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu 
(FIFG). V současném období 2007–2013 je politika 
soudržnosti financována z ERDF, ESF a Fondu sou-
držnosti. Dřívější orientační sekce EAGGF je nyní 
součástí nového Fondu pro rozvoj venkova, který 
také přispívá k hospodářské a sociální soudrž-
nosti.

Španělsko patří mezi čtyři členské státy Evrop-
ské unie, které mají s uplatňováním této politiky 
kontinuální zkušenost prakticky od jejího vzniku 
až do současnosti. Proto pro nás může být španěl-
ská, již téměř dvacetiletá praxe v čerpání pomoci 
z fondů EU v mnohém poučná a snad i inspira-
tivní.

Jelikož pro Španělsko byla stěžejní zejména 
první dvě programová období 1989–1993 a 1994–
–1999 bezprostředně po vstupu země do Evropské 
unie, zaměřím se ve svém rozboru především na 

ně, nicméně stranou nezůstane ani následující ob-
dobí 2000–2006. Zde bude již podrobněji popsáno 
členění na jednotlivé priority a programy, aby bylo 
možné i určité srovnání s naším zkráceným pro-
gramovým obdobím 2004–2006. Jaké poučení si 
Španělsko vzalo z předchozích etap čerpání pomo-
ci Společenství lze pak posoudit na základě struk-
turace programů právě probíhajícího období 2007–
–2013.

Kromě technických aspektů přijímání evropské 
pomoci nás však bude zajímat především to, zda 
a v jakém rozsahu se ve Španělsku daří dosahovat 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti, ja-
kým způsobem se vlastně v průběhu oněch dvace-
ti let ve Španělsku změnily rozdíly mezi regiony 
v HDP na obyvatele, v zaměstnanosti a dalších 
ukazatelích a jak k ostatním členským státům EU 
konvergovala země jako celek. Za účelem zodpo-
vězení těchto otázek budu pozorovat vývoj někte-
rých vybraných indikátorů. Zaměřím se zejména 
na změny v základních národohospodářských uka-
zatelích, zaměstnanosti, inovacích a výzkumu, ale 
i ve vzdělání či životním prostředí, neboť v podsta-
tě všechny tyto oblasti jsou předmětem intervencí 
kohezní politiky EU.

Při hodnocení bude potřeba neustále si uvědo-
movat bezpočet faktorů, které na výsledky reálně 
působí. Efekty kohezní politiky mohou být totiž 
často až několikáté v řadě. Především bychom měli 
brát v potaz spontánní síly působící ve španělské 

  Španělská zkušenost 
  s kohezní politikou Evropské unie
 } Mgr. David Vondrák » NEWTON College, a. s.1

*

1  Článek byl zpracován v rámci projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a je-
jí schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“.
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ekonomice v celém zkoumaném období. Zde mám 
na mysli hlavně přirozené přizpůsobovací procesy, 
které byly prohloubeny nejen samotným vstupem 
Španělska do Evropské unie a jeho následnou inte-
grací do vnitřního trhu, ale například i zavedením 
eura či přistupováním dalších členských zemí 
k EU.

1. Organizace čerpání pomoci

Ve Španělsku má celkovou odpovědnost za koordi-
naci regionálního rozvoje a administraci unijní po-
moci Ministerstvo hospodářství a financí (Ministe-
rio de Economía y Hacienda). Tyto funkce vykoná-
vá v součinnosti s autonomními společenstvími, 
která jsou odpovědná za regionální a průmyslový 
rozvoj (včetně rozvoje malých a středních podni-
ků, turismu, komunikací nebo urbánního plánová-
ní). Některá autonomní společenství s národnost-
ními menšinami (Baskicko, Katalánsko, Galicie, 
Valencie, Navarra, Kanárské ostrovy a Andalusie) 
mají oproti ostatním oblastem rozvinutější auto-
nomní statut, což jejich regionálním autoritám 
dává v oblasti regionálního rozvoje mnohdy oprav-
du významné rozhodovací pravomoci.

Stejně jako v jiných zemích byl ve Španělsku na 
národní úrovni základním strategickým dokumen-
tem pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů 
tzv. Rámec podpory Společenství (Marco Comuni-
tario de Apoyo). V současném období 2007–2013 
je to Národní strategický referenční rámec (Marco 
Estratégico Nacional de Referencia de España). 
V období 2000–2006 byla vedoucí role pro všechny 
tři cíle regionální politiky vykonávána centrální 
vládou prostřednictvím Generálního ředitelství pro 
plánování při zmíněném Ministerstvu hospodář-
ství a financí. V současném období 2007–2013 již 
nese tato španělská centrální autorita pro čerpání 
pomoci označení Generální ředitelství fondů Spo-
lečenství (Dirección General de Fondos Comunita-
rios). Toto generální ředitelství vede i příslušná 
jednání s Evropskou komisí.

2. Socioekonomický kontext a výchozí 
podmínky

Španělsko lze charakterizovat jako zemi s širokou 
regionální diverzitou. Významné rozdíly lze při-
tom zaznamenat nejen mezi různými regiony, ale 
i uvnitř těchto regionů. Přinejmenším v počátcích 
rozdělování pomoci z fondů Evropské unie, tj. 
v prvních programových obdobích 1989–1993 
a 1994–1999 však bylo možné vysledovat některé 
slabé stránky, jež byly pro většinu španělských re-
gionů společné.

Šlo zejména o nedostatky v základní infrastruk-
tuře, především u dopravních komunikací, distri-
buce vody a elektrické energie. Existoval značný 
deficit ve sféře výzkumu a vývoje a uplatňování 
nových technologií. Navíc v oblasti lidských zdro-
jů panovala ze strany univerzit nízká přizpůsobi-
vost potřebám výrobní sféry. Významně absento-
vala opatření na ochranu životního prostředí 
a rovněž určité typy sociálních služeb ovlivňují-
cích kvalitu života.

Podíváme-li se na některé konkrétní údaje, zře-
telně vidíme, nakolik výrazně Španělsko na sklon-
ku osmdesátých let minulého století zaostávalo za 
dalšími členskými státy EU. Úroveň produktivity 
práce byla ve Španělsku v té době na zhruba 70% 
úrovni EU-12 a inovační úsilí bylo na menší než 
poloviční úrovni EU-12. Téměř 64 % španělské po-
pulace nad 25 let dosahovalo pouze základního 
vzdělání a rovněž podíl populace s dosaženým 
středoškolským a vysokoškolským vzděláním byl 
podstatně nižší, než činil průměr EU-12 (11,9 % 
oproti 30,9 %, resp. 9,8 % oproti 15 %). Také husto-
ta a kvalita dopravní infrastruktury značně zaostá-
vala za průměrem EU-12.

Patrně největším problémem španělské ekono-
miky však byla (a po dlouhá léta i zůstávala) vyso-
ká nezaměstnanost. V roce 1989 tvořili nezaměst-
naní 17,4 % celkové pracovní síly a v roce 1994 se 
nezaměstnanost vyšplhala dokonce až na rekord-
ních 24,3 % aktivní populace. Jedná se přitom o ne-
zaměstnanost vykazovanou na celonárodní úrovni í
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a je tedy třeba mít na paměti, že v mnoha zaostá-
vajících španělských regionech byla ještě vyšší.

Výstižným indikátorem shrnujícím úroveň zao-
stávání Španělska za většinou ostatních tehdejších 
členských států EU (samozřejmě s výjimkou zby-
lých tří kohezních zemí — Irska, Portugalska a Řec-
ka) je HDP na obyvatele v paritě kupní síly,2 který 
byl v roce 1986 na úrovni pouhých 69,8 % průměru 
EU-15. Tento ukazatel současně dokládá, jaké úsilí 
asi muselo Španělsko (za přispění vydatné pomoci 
z fondů EU) vynaložit, aby se v průběhu dvou de-
setiletí v tomto ohledu přehouplo nad evropský 
průměr. Byť zde samozřejmě hraje nezanedbatel-
nou roli i tzv. statistický efekt zapříčiněný dalším 
rozšiřováním Evropské unie o méně rozvinuté 
členské státy, přesto budí španělský HDP na oby-
vatele z roku 2007, o sedm procent převyšující 
průměr EU-27, značný respekt.

3. Programová období 1989–1993 
a 1994–1999

3.1 Alokovaný objem prostředků a struktura 
cílů v prvních dvou obdobích

Objem prostředků vyčleněných pro Španělsko 
z fondů EU činil v prvním programovém období 15 
mld. ECU (v běžných cenách). Vyjádřeno jako pro-
cento hrubého domácího produktu tvořila v obdo-
bí 1989–1993 pomoc Evropské unie 0,7 % tehdejší-
ho průměrného ročního španělského HDP. Čerpání 
přidělené alokace pomoci ale nebylo v prvním ob-
dobí stoprocentní — spíše než nedostatkem ab-
sorpční kapacity to však bylo dáno nedostatky 
v administraci některých programů.

V následujícím programovém období 1994–
–1999 se objem vyčleněných prostředků zvýšil na 
více než 42 mld. ECU, což představovalo 1,7 % špa-
nělského HDP. Rozsah pomoci pro Španělsko ze 

strany evropských fondů se tak mezi programový-
mi obdobími 1989–1993 a 1994–1999 takřka ztroj-
násobil. Vezmeme-li navíc v úvahu i „povinné“ ko-
financování projektů ze strany národních veřejných 
rozpočtů a finance poskytnuté soukromým sekto-
rem, lze odhadovat, že celkově bylo ve Španělsku 
v souvislosti se strukturálními intervencemi EU 
v období 1989–1993 mobilizováno až 1,5 % prů-
měrného ročního HDP. V období 1994–1999 to 
mělo být dle odhadů až 3,4 % HDP.3

V prvních programových obdobích byla struk-
tura prioritních cílů podstatně složitější než dnes, 
kdy se ustálil počet cílů na třech. Jak v období 
1989–1993, tak v období následujícím bylo kromě 
základních cílů 1 až 4 (s přibližně podobným ob-
sahem jako dnes) stanoveno i několik dalších spe-
cificky zaměřených cílů (5a, 5b, 6). Cíl 6 však ne-
byl ve Španělsku využit, neboť se vztahoval pouze 
na řídce osídlené oblasti Finska a Švédska.

V rámci cíle 1 bylo podporováno hospodářské 
přizpůsobování regionů, jejichž rozvoj zaostával 
(HDP na hlavu zde byl nižší než 75 % průměru 
EU), a cíl 2 se vztahoval na industriální regiony če-
lící ekonomickému propadu. Cíle 3 a 4 čerpající 
z Evropského sociálního fondu byly zaměřeny na 
boj s dlouhodobou nezaměstnaností a usnadnění 
pracovního zapojení mládeže. Definice pro cíl 4 
byla v následujícím období 1994–1999 pozměněna 
v tom smyslu, že usnadnění adaptace pracovníků 
na strukturální změny v ekonomice se již neome-
zovalo jen na mladé lidi. Cíl 5a byl specifickým cí-
lem zaměřeným na problematiku zemědělství. Cíl 
5b byl určen na podporu rozvoje venkovských ob-
lastí.

Na regiony cíle 1 bylo v prvním období 1989–
–1993 vyčleněno více než 10 mld. ECU, přičemž 
v těchto regionech žilo 57,7 % obyvatel Španělska. 
Na regiony cíle 2, kde žilo 22,2 % španělské popu-
lace, bylo určeno 1,5 mld. ECU. Vedle toho zde 

2  Je-li v textu pojednáváno o HDP na obyvatele, myslí se v přepočtu podle parity kupní síly (Purchasing Power Standards — PPS), 
není-li řečeno jinak.

3  The Impact of Structural Policies on Economic and Social Cohesion in the Union 1989–99, European Commission, 1997, 
str. 45–46
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existovaly i objemově velmi významné intervence 
v rámci Fondu soudržnosti a množství tzv. Inicia-
tiv Společenství, jež dohromady vytvářely rovněž 
poměrně velký objem pomoci.

Pro vytvoření lepší představy o tom, kam pení-
ze z evropských fondů v prvních letech čerpání 
pomoci primárně směřovaly, bude vhodné podívat 
se na rámcové kategorie, jež definovala v té době 
většina Rámců podpory Společenství, a tedy i ten 
španělský. Jedná se o členění na infrastrukturu, 
výrobní prostředí, lidské zdroje, regeneraci život-
ního prostředí a technickou asistenci (tj. prostřed-
ky na administraci a implementaci pomoci).

V období 1989–1993 je patrné, že co se týká vy-
naložených částek, byl ve Španělsku největší dů-
raz kladen na budování a obnovu fyzické infra-
struktury. Sečteme-li pro období 1989–1993 
intervence do této oblasti ze strukturálních fondů 
(v rámci cílů 1, 2 a 5b) a z Kohezního fondu, do-
jdeme k celkové sumě přes 5,5 mld. ECU, což před-
stavovalo téměř 40 % celkové pomoci čerpané ve 
Španělsku v tomto období z fondů EU. Další kate-
gorie — výrobní prostředí a lidské zdroje — čerpaly 
19,5 %, resp. 26,8 % pomoci. Na poslední oblast, ži-
votní prostředí, bylo vynaloženo 14,1 % z celkové-
ho objemu prostředků.

V následujícím období 1994–1999 bylo na fyzic-
kou infrastrukturu vyčleněno z celkového objemu 
procentuálně sice poněkud méně než v předcho-
zím období (31,2 %), avšak v absolutním vyjádření 
byla částka více než dvojnásobná (11,2 mld. ECU). 
Výrobní prostředí i lidské zdroje shodně absorbo-
valy přibližně jednu čtvrtinu alokované pomoci 
z fondů EU. V období 1994–1999 se zvýšil důraz na 
životní prostředí, neboť podíl této oblasti vzrostl 
na téměř 20 % a v absolutních číslech si polepšil 
více než trojnásobně.

3.2 Dopady intervencí realizovaných 
v obdobích 1989–1993 a 1994–1999

3.2.1 Dopady v rámci cíle 1
Evropská komise odhaduje, že v období 1989–1993 
přispěly intervence uskutečněné přes Rámec pod-
pory Společenství (CSF) v rámci cíle 1 každoročně 
0,25 procentními body ke španělskému ročnímu 
růstu HDP. Pro následující období 1994–1999 byl 
tento příspěvek k ročnímu ekonomickému růstu 
odhadován dokonce již na 0,7 procentního bodu.4 
Co se týká dopadů na zaměstnanost, odhaduje se 
příspěvek unijní politiky soudržnosti za obě uve-
dená období celkově na 300 tisíc nově vytvořených 
pracovních míst (115 tisíc + 200 tisíc míst).

Zajímavé je podívat se, jaké výsledky přinesly 
investice strukturálních fondů do infrastruktury, 
jejíž nedostatečnost byla tehdy vnímána jako hlav-
ní překážka pro další ekonomický rozvoj Španěl-
ska. Již zmíněná masivní a koncentrovaná pod-
pora budování fyzické infrastruktury v obou 
programových obdobích se musela samozřejmě 
nějakým způsobem projevit. V letech 1989 až 1999 
bylo ve Španělsku vybudováno za přispění evrop-
ských fondů bezmála 2,5 tisíce kilometrů dálnic, 
téměř 3,5 tisíce kilometrů silnic a bylo opraveno 
na 8 tisíc kilometrů dalších silničních komunikací. 
Jen délka španělských dálnic se tak za tuto dobu 
ztrojnásobila. Významné dopady měly investice 
provedené v oblasti dopravy také na bezpečnost 
provozu. Nehodovost se smrtelnými následky se 
snížila o 30 až 40 %.

Budování nových a opravy starších železnič-
ních tratí v celkové délce přes 3 tisíce kilometrů 
probíhalo rovněž za významné finanční spoluú-
časti evropských fondů. Větší důraz byl přitom kla-
den spíše na obnovu stávajících tratí než na rozši-
řování sítě. Elektrifikace a vytváření dvojkolejných 
spojení se mezi lety 1989 a 1999 týkala 32 % všech 
sítí existujících v roce 1988. Investice do fyzické 
infrastruktury však ve Španělsku zahrnovaly i bu-

4  The Impact of Structural Policies on Economic and Social Cohesion in the Union 1989–99, European Commission, 1997, str. 49
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dování či obnovu řady dalších typů sítí — například 
kladení optických kabelů, digitálních telefonních 
linek apod. Například za přibližně jednou čtvrti-
nou telefonních linek nově zprovozněných mezi 
lety 1988 a 1999 stojí spolufinancování z fondů EU.

Jak bylo řečeno, evropské peníze plynuly ve 
Španělsku v prvních dvou programových obdo-
bích ve velké míře také na zlepšování lidského ka-
pitálu. Šlo zejména o odborný výcvik a další opat-
ření na zvyšování zaměstnanosti. Celkově profito-
valo v uvedeném období z těchto akcí více než 

1,4 milionu osob. Jako určitý protiargument názo-
rům, že opatření v oblasti lidských zdrojů jsou po-
většinou vysoce neefektivní, může posloužit právě 
španělská zkušenost, která hovoří o tom, že 42 % 
nezaměstnaných, kteří prošli výcvikem, nalezlo 
práci během následujícího roku.

V oblasti výzkumu a vývoje se akce zaměřené 
na vytváření výzkumných infrastruktur a moder-
nizaci vybavení dotkly snad všech španělských 
univerzit a většiny technologických pracovišť. Bě-
hem let 1989 až 1993 celkové výdaje na výzkum 
a vývoj, vyjádřené jako procento hrubé přidané 
hodnoty, vzrostly z 0,72 na 0,91 % a do roku 1999 
až na 1,2 %.

Další kategorie, která čerpala v období 1989–
–1993 rovněž asi jednu čtvrtinu celkových pro-
středků podobně jako lidské zdroje, bylo výrobní 
prostředí. Zde byla škála intervencí velice rozsáhlá 
a týkala se především zemědělství, průmyslu a tu-
ristického ruchu. Co se týká podpory zemědělství, 
orientační sekce Evropského zemědělského orien-
tačního a záručního fondu přispěla v období 1989–

–1993 na rozvoj venkova ve Španělsku částkou 
1,3 mld. ECU. Podpora byla realizována jednak for-
mou tzv. horizontálních opatření, jednak konkrét-
ními regionálními programy zaměřenými na ze-
mědělství a venkovský rozvoj. Mezi horizontální 
opatření patřily například kompenzační příspěvky 
pro farmáře hospodařící v méně příznivých oblas-
tech, příspěvky na investice a na marketing země-
dělských produktů, zlepšování zemědělských 
struktur, pomoc začínajícím mladým farmářům či 
podpora výrobních seskupení. Regionální progra-

my se pak zaměřovaly hlavně opět na infrastruktu-
ru, tentokrát na tu „zemědělskou“. Šlo zejména 
o venkovské cesty, elektrifikaci a zásobování pit-
nou vodou. Vedle toho tyto programy ve Španělsku 
podporovaly například vytváření zavlažovacích 
systémů, prevenci před lesními požáry nebo kont-
rolu eroze půdy.

V období 1994–1999 nastal v kategorii výrobní 
prostředí oproti předchozím letům zřetelný posun 
ve směru zvýšení podpory malých a středních 
podniků (MSP). Důraz byl kladen zejména na zlep-
šování metod řízení a kontrol kvality produkce 
a na získání lepšího přístupu MSP k vyspělým 
technologiím.

3.2.2 Dopady v rámci cíle 2
Stejně jako u regionů cíle 1, také v regionech cíle 2 
bylo v prvním období pociťováno jako stěžejní do-
budování infrastruktury. V regionech cíle 2 se úsilí 
zaměřilo hlavně na komunikační sítě, jejichž bu-
dování pohltilo takřka polovinu celkových výdajů. 
Nově vzniklo nebo bylo opraveno na 3 tisíce kilo-

V letech 1989 až 1999 bylo ve Španělsku vybudováno za přispění evropských 
fondů bezmála 2,5 tisíce kilometrů dálnic, téměř 3,5 tisíce kilometrů silnic 
a bylo opraveno na 8 tisíc kilometrů dalších silničních komunikací. Jen délka 
španělských dálnic se tak za tuto dobu ztrojnásobila. Významné dopady měly 
investice provedené v oblasti dopravy také na bezpečnost provozu. Nehodo-
vost se smrtelnými následky se snížila o 30 až 40 %.
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metrů oblastních silnic. Vedle toho bylo položeno 
přes tisíc kilometrů optických kabelů.

V rámci kategorie výrobní prostředí byla po-
skytnuta přímá pomoc pro založení 2 tisíc podniků 
a celkově byla nějaká forma podpory poskytnuta 
více než 20 tisícům firem. Nově bylo zřízeno nebo 
upraveno na 6000 hektarů průmyslových pozem-
ků. Dílčí pozornost byla věnována inovacím a pod-
poře technologií. Mezi příklady takové podpory 
lze uvést výstavbu Centra zemědělských biotech-
nologií v Navaře (Institute of Agrobiotechnology 
and Department of Agrarian Production) či vyba-
vení pro Národní středisko mikroelektroniky v Bar-
celoně (Centro Nacional de Microelectrónica).

V oblasti lidských zdrojů benefitovalo v regio-
nech cíle 2 z intervencí Evropského sociálního fon-
du 530 tisíc osob, z nichž většina, podobně jako 
v regionech cíle 1, prodělala zaškolení či odborný 
výcvik. Celkově měly aktivity v této oblasti v obdo-
bí 1989–1993 pro regiony cíle 2 přinést na 71 tisíc 
nových pracovních míst a v období 1994–1999 pak 
dalších 115 tisíc pracovních míst.

3.2.3 Dopady v rámci cílů 3 a 4
Jak bylo řečeno, na podporu zvyšování zaměstna-
nosti byly vyčleněny i zcela samostatné specializo-
vané cíle 3 a 4. Zde dosáhly intervence ESF v obdo-
bí 1989–1993 bezmála 800 mil. ECU, v období 
1994–1999 pak došlo k nárůstu až na 1,8 mld. ECU. 
Většina, zhruba 80 % prostředků přitom směřovala 
na opatření cíle 3, tj. na boj s dlouhodobou neza-
městnaností. Pro představu, nakolik významný byl 
objem prostředků směřující do této oblasti ve špa-
nělském celostátním měřítku, je možné uvést, že 
v období 1989–1993 představovaly intervence ESF 
35 % všech prostředků věnovaných na politiku 
trhu práce ve Španělsku. V tomto období každo-
ročně kolem 20 % z celkového počtu nezaměstna-
ných ve Španělsku absolvovalo nějakou formu vý-
cviku podporovaného ze strany ESF. Podíl umístění 
absolventů těchto kurzů na trh práce do 15 měsíců 
od ukončení výcviku dosahoval jedné třetiny z cel-
kového počtu frekventantů. Zároveň měly tyto in-
tervence také značný dopad na strukturu trhu prá-

ce, resp. přispěly k lepšímu přizpůsobení nabídky 
práce aktuálním potřebám poptávky.

Přes zmíněnou vysokou nezaměstnanost v prv-
ní polovině devadesátých let nelze pochybovat 
o tom, že intervence ESF v období 1989–1993 zlep-
šily příležitosti pro získání práce pro mnoho oby-
vatel Španělska a že bez těchto zásahů mohla být 
situace ještě horší. Podstatné je, že byly ve sféře 
zvyšování zaměstnanosti vyzkoušeny určité postu-
py a metody a byly nastartovány procesy, které se 
pak naplno mohly pozitivně projevit v dalším ob-
dobí.

V letech 1994–1999 se pak Španělsko v oblasti 
lidských zdrojů zaměřilo na několik základních té-
mat:
• posilování technického vzdělání;
• zesílení vazeb mezi tradičním vzdělávacím sys-

témem a výcvikem uvnitř podniků;
• zdokonalení systémů podpory zaměstnanosti 

a decentralizace souvisejících služeb tak, aby 
byly lépe zacíleny na místní potřeby;

• evaluační procedury hodnotící dopady a efekti-
vitu nástrojů na podporu zvyšování zaměstna-
nosti;

• zřízení Nadace pro další odborné vzdělávání 
(Fundación para la Formación Continua) zamě-
řené na podporu kontinuálního odborného 
vzdělávání pracovníků, zejména v malých 
a středních podnicích.

3.2.4 Dopady v rámci cíle 5a
Cíl 5a byl specifickým cílem zaměřeným na pro-
blematiku zemědělství, přestože byla v jeho rámci 
velká část prostředků na rozvoj venkova realizová-
na v rámci regionů cíle 1. Intervence cíle 5a měly 
přispívat hlavně ke zkvalitňování zemědělských 
struktur, výrobních procesů a marketingu. Z této 
formy pomoci profitovalo v prvním období téměř 
5 % z celkového počtu zemědělských farem ve Špa-
nělsku. Pomoc zaměřená na zlepšování výrobních 
procesů a marketingu zemědělských produktů 
v letech 1991–1993 dosáhla 223 mil. ECU, přičemž 
bezmála jedna třetina z toho připadla na produkci 
masných výrobků. 73 % všech prostředků směřo- í
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valo do regionů cíle 1. Uvedené intervence genero-
valy ve španělském zemědělství dodatečné investi-
ce v trojnásobné výši skutečné pomoci Společenství 
a celkové investice tak překročily 890 mil. ECU.

Ve Španělsku byl a stále je poměrně důležitým 
odvětvím i rybolov, s čímž koresponduje i částka 
532 mil. ECU vyčleněná v rámci cíle 5a na jeho 
podporu. Celkové investice, včetně těch generova-
ných, pak činily v období 1989–1993 v odvětví ry-
bolovu 1,4 mld. ECU. Dvě třetiny z této částky šly 
přitom na restrukturalizaci a modernizaci rybář-
ské flotily. Výsledkem byla výrazná redukce flotily 
(o 21,5 % z hlediska tonáže mezi lety 1986 a 1994), 
avšak současně bylo postaveno přes 800 nových 
plavidel a na 2 tisíce jich bylo zmodernizováno. 
Zaměstnanost v sektoru se mezi lety 1986 a 1994 
snížila o třetinu, zatímco produktivita práce vzrost-
la o 64 % a celkový výstup odvětví z hlediska obje-
mu stoupl o 21 %.

3.2.5 Dopady v rámci cíle 5b
V rámci cíle 5b určeného na podporu rozvoje ven-
kovských oblastí bylo v prvním období 1989–1993 
vytvořeno 8700 pracovních míst, v následujícím 
období 1994–1999 to již mělo být 14 200 pracov-
ních míst. Na 500 venkovských oblastí bylo elektri-
fikováno a přibližně stejný počet obcí byl napojen 
na zdroje pitné vody.

3.2.6 Dopady podpor z Fondu soudržnosti
Díky svému určení k financování velkých projektů 
v oblastech životního prostředí a dopravy plnil ve 
Španělsku již od samotného počátku nezastupitel-
nou úlohu také Fond soudržnosti. V období 1989–
–1993 (tj. fakticky jen v roce 1993) bylo pro španěl-
ské projekty z oblasti životního prostředí a infra-
struktury vyčleněno 859 mil. ECU a na celé období 
1994–1999 téměř 8 mld. ECU.

Mezi hlavní priority akcí Kohezního fondu v ob-
lasti životního prostředí patřily ve Španělsku čis-
tičky odpadních vod, zabezpečení dodávek pitné 
vody, zpracování odpadu, ochrana pobřežního 
pásma a údržba městského prostředí. Typickými 
akcemi čerpajícími z Fondu soudržnosti v roce 

1993 byly projekty na zásobování velkých měst-
ských aglomerací pitnou vodou nebo vytváření za-
vlažovacích systémů.

V dopravě byly upřednostňovány pozemní ko-
munikace spojující Španělské království s ostatní-
mi členskými státy Evropské unie. Mezi projekty 
realizované v prvním období patří například dálni-
ce Madrid-Lisabon či silniční koridor Valencie-Za-
ragoza-Francie.

Makroekonomické dopady intervencí realizo-
vaných v rámci Fondu soudržnosti byly odhadová-
ny v mnoha odborných statích. Studie zadaná špa-
nělskou vládou předpokládala, že v roce 1993, kdy 
se aktivity Fondu soudržnosti teprve rozvíjely, při-
spěl fond z 11 % na celkové španělské výdaje ve 
sféře životního prostředí a ze 12 % na celkové vý-
daje v oblasti dopravy. Podle makroekonomického 
modelu HERMIN měly akce Fondu soudržnosti ve 
Španělsku v rozmezí let 1993 až 1999 odpovídat 
výši 1 % španělského HDP a měly vyústit ve vytvo-
ření 70 tisíc pracovních míst.

4. Programové období 2000–2006

4.1 Výchozí podmínky pro období 2000–2006

Přes uvedené intervence kohezní politiky v obdo-
bích 1989–1993 a 1994–1999 zaostávalo španělské 
socioekonomické prostředí i na počátku progra-
mového období 2000–2006 za standardem běžným 
ve většině ostatních členských států EU.

Jak již bylo uvedeno, španělský HDP na obyva-
tele v přepočtu podle parity kupní síly dosahoval 
ještě v roce 1986 necelých 70 % průměru EU-15. 
V roce 1989, tedy na počátku prvního programové-
ho období však již španělský HDP na obyvatele 
v přepočtu podle parity kupní síly vykazoval přes 
73 % průměru EU-15. V druhém programovém ob-
dobí 1994–1999 se přibližování ostatním členským 
státům EU poněkud zpomalilo, přesto na jeho 
sklonku již úroveň HDP na obyvatele překročila 
80% hranici průměru EU-15.

Španělskou ekonomiku postihla recese z let 
1992–1993 silněji než některé další členské státy, 
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a tak se její celková konvergence k průměru EU 
poněkud zpomalila. Naštěstí divergující vývoj 
z počátku devadesátých let se obrátil v roce 1994, 
kdy růst reálného španělského HDP opět převýšil 
unijní průměr. Rovněž ve všech regionech cíle 1 
HDP na obyvatele mezi lety 1994 a 1997 rostl a při-
bližoval se průměrné úrovni EU. Pro všechny regi-
ony cíle 1 vzrostl od roku 1994 HDP na obyvatele 
z 66 % průměru EU-15 na 68 % v roce 1997.

Konvergence ale nebyla stejná ve všech regio-
nech. Zatímco Kanárské ostrovy, Asturie, Kastilie 
a León, Kantábrie a Valencie dosáhly kritických 
75 % průměrného HDP na obyvatele již v uvede-
ném roce 1997, ostatní regiony zaznamenaly pod-
statně méně zřetelný růst. V době vstupu Španěl-
ska do EU v roce 1986 patřil nejchudší španělský 
region Extremadura se 44 % průměrného HDP na 
obyvatele EU-15 mezi deset nejchudších oblastí 
Unie. Hned tři další španělské regiony (Andalusie, 
Kastilie-La Mancha a Galicie) byly přitom mezi 
pětadvacítkou nejméně prosperujících regionů EU. 
Mezi pětadvaceti nejbohatšími regiony EU-15 ne-
byl v té době ze Španělska ani jeden.

O deset let později, v roce 1996 byla Extrema-
dura stále mezi desítkou nejchudších regionů 
Unie, ale její HDP na obyvatele se zvýšil na 55 % 
průměru EU-15. Z žebříčku 25 nejchudších regio-
nů vypadla Kastilie-La Mancha, Andalusie spolu 
s Galicií zůstaly, ale také ony svou hospodářskou 
úroveň zlepšily (na 63, resp. 57 % průměru EU-15). 
Madrid již v roce 1996 překročil průměrný unijní 
HDP na obyvatele o jedno procento. Vysoký růst 
v Madridu byl tažen zejména sektorem služeb 
a částečně z něj benefitovaly i okolní chudší regio-
ny, Kastilie-La Mancha a Kastilie a León. Kastilie-
-La Mancha zaznamenala nejvyšší míry růstu v ce-
lém Španělsku vůbec (z 54,5 % průměru EU-15 
v roce 1986 až na 60 % v roce 1996).

Po Madridu je druhou hospodářsky nejsilnější 
oblastí Španělského království tradičně Katalán-
sko. To dosahovalo v roce 1996 bez jednoho pro-
centa průměrné úrovně HDP na obyvatele EU-15. 
O deset let dříve, v roce vstupu Španělska do EU to 
přitom bylo jen 82 % průměrného HDP na obyvate-

le EU-15. Podobně jako u ostatních regionů na se-
verovýchodě země je i v Katalánsku hospodářský 
úspěch založen na silném průmyslu a lákání za-
hraničních investic. Je celkem logické, že hospo-
dářský růst byl silný v prosperujících regionech 
Madridu a Katalánska, které měly silnou ekono-
mickou bázi. Zároveň však rostly i velice chudé re-
giony na jihu země (Andalusie, Murcie) s historic-
ky slabou hospodářskou základnu. I přes silný růst 
však zůstávaly jižní regiony ještě po velice dlou-
hou dobu silně závislé na zemědělství. Hospodář-
ský růst přímořských regionů na severu země 
(Asturie, Kantábrie, Baskicko) byl oproti ostatním 
částem Španělska relativně slabší. Za výjimku lze 
označit Galicii s poměrně vysokým tempem růstu.

Co se týká nezaměstnanosti, byla ve Španělsku 
v polovině 90. let nejvyšší v celé Evropské unii. Po-
dobně jako kdekoliv jinde byla i zde nezaměstna-
nost odrazem ekonomické výkonnosti. Redukce 
nezaměstnanosti sice nastala v době po vstupu 
Španělska do Evropské unie v druhé polovině 
0. let, nicméně poté, v souvislosti s recesí v západ-
ní Evropě na počátku 90. let znovu narostla. Spolu 
s hospodářským oživením ve druhé polovině 
90. let nezaměstnanost opět začala postupně klesat.

Tento vývoj nebyl ale identický ve všech oblas-
tech a v rámci Španělska panovaly v tomto ohledu 
poměrně velké regionální rozdíly. Zejména proces 
oživení ekonomiky poznamenal pozitivně spíše re-
giony s mírou nezaměstnanosti pod národním prů-
měrem. Nejvíce se nepříznivá situace na pracov-
ním trhu dotkla španělských regionů cíle 1. Míra 
zaměstnanosti zde byla v roce 1998 znatelně pod 
průměrem EU-15 a míra nezaměstnanosti byla 
zhruba dvojnásobná. Zatímco míra nezaměstna-
nosti v severních regionech Navarra, La Rioja 
a Aragonie se pohybovala mezi 10 a 15 % a byla 
tedy srovnatelná s některými jinými regiony EU, 
na jihu a východě — v Andalusii a Extremaduře — 
to bylo extrémních 30 %. Navíc zde byla zazname-
nána nízká zaměstnanost žen.

Relativní zaostalost španělských regionů cíle 1 
úzce souvisela se specializací jejich hospodářství 
a s jejich slabou podnikatelskou základnou. Mezi í
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hlavní rysy ekonomik těchto regionů patřil poměr-
ně velký primární sektor, výrazná specializace na 
odvětví s nízkou přidanou hodnotou a malým po-
dílem technologií i řídký výskyt rozvinutých slu-
žeb. Jak bylo uvedeno v předchozí části, v 90. le-
tech byly ve Španělsku investovány nemalé částky 
do produktivního kapitálu, zejména do dopravní 
infrastruktury, což významně pomohlo zmírnit 
handicap regionů cíle 1 oproti jiným španělským 
regionům i evropskému průměru. Přesto tyto ob-
lasti stále vykazovaly na počátku 21. století závaž-
né strukturální vady. Zejména technologický kapi-
tál regionů cíle 1 vykazoval vážné nedostatky. Bylo 
to výsledkem minimálních výdajů na vědu a vý-
zkum ve Španělsku v předchozích letech. Ty činily 
v roce 1998 jen 0,53 % HDP. Očekávané výsledky 
nepřinesl navíc ani systém pro podporu technolo-
gických transferů. Další slabinou španělských regi-
onů cíle 1 bylo to, že zaostávaly za ostatními ob-
lastmi v používání počítačů a zavádění internetu. 
Internet se přitom stal hlavní hybnou silou nových 
podnikatelských aktivit v nadcházejících letech.

Pro udržení hospodářství na růstové trajektorii 
je nezbytné také zdravé makroekonomické pro-
středí. Zvyšování investic a snižování nezaměstna-
nosti se dlouhodobě neobejde bez cenové stability 
a vnější ekonomické rovnováhy. Stav veřejných fi-
nancí se ve Španělsku zřetelně zlepšil zejména 
v souvislosti s procesem vstupu země do Evropské 
hospodářské a měnové unie (EMU). Za pozoru-
hodné lze označit především snížení vládního de-
ficitu z 6,9 % HDP v roce 1995 až na úroveň 1,4 % 
HDP v roce 1999.

4.2 Španělské priority a programy pro 
období 2000–2006

Pro období 2000–2006 bylo pro Španělsko z evrop-
ských fondů alokováno více než 62,4 mld. eur 
(v běžných cenách).5 V rámci cíle 1 benefitovalo 
v tomto období Španělsko ze strukturálních fondů 

prostřednictvím 11 celostátních a 12 regionálních 
programů. V rámci cíle 2 to bylo 7 regionálních 
programů.

V období 2000–2006 pokrývaly regiony cíle 1 
něco málo přes 76 % španělského území a byly do-
movem 58,5 % španělské populace. Oproti prvním 
obdobím se tedy v tomto ohledu situace takřka ne-
změnila.

Základní priority rozvojové strategie nastavené 
ve španělském Rámci podpory Společenství pro 
léta 2000 až 2006 odrážely hlavní faktory, které 
v současných ekonomikách ovlivňují konkurence-
schopnost regionů. Braly tedy již do úvahy nejen 
výsledky předchozího období 1994 až 1999, ale 
i nastupující trendy, směřující k většímu otevření 
se konkurenci a zvýšení poptávky. Strategie posta-
vená na podpoře ekonomického rozvoje prostřed-
nictvím zlepšování základních faktorů ovlivňují-
cích konkurenceschopnost regionů byla v období 
2000–2006 nahrazena daleko komplexnějším pří-
stupem zaměřeným na produktivní základnu, in-
vestice a inovace.

Doplňkové priority španělského Rámce podpo-
ry Společenství 2000–2006 spočívaly v zajištění 
toho, že hospodářský růst v regionech bude vytvá-
řet dostatek nových pracovních míst, aby mohl po-
kračovat trend snižování míry nezaměstnanosti 
z předchozího programového období. Španělský 
Rámec podpory Společenství 2000–2006 měl v so-
bě již zakomponován i požadavek, aby hospodář-
ský rozvoj negativně nenarušoval životní prostředí.

Ze srovnání s naším zkráceným programovým 
obdobím 2004–2006 vyplývá, že v České republice 
jsme naše priority zaměřili do přibližně stejných 
oblastí jako Španělé, ovšem samozřejmě s menším 
objemem vyčleněných prostředků a s podstatně 
menším důrazem na oblast výzkumu, vývoje a ino-
vací, vytváření informační společnosti a rybolovu. 
Co se týká strukturace programů, jeví se španělský 
systém pro toto období podstatně složitější než 
český.

5  V březnu 2004 Evropská komise převedla na Španělsko z tzv. prováděcí rezervy pro všechny tři cíle dodatečnou alokaci pro dosud 
nejúspěšněji prováděné programy ve výši 1,94 mld. eur. Tato suma je zahrnuta a rozpočítána do celkových uváděných částek.
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Obecné priority pro cíl 1 byly pro celé Španěl-
sko identické:
• Konkurenceschopnost
• Výzkum, vývoj a informační společnost
• Životní prostředí a přírodní zdroje
• Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
• Místní a městský rozvoj
• Doprava a energie
• Rozvoj venkova
• Chov ryb a rybolov

4.2.1 Programy cíle 1 s celostátní působností
Mezi programy cíle 1 s celostátní působností patři-
ly především sektorové programy odpovídající 
výše uvedeným prioritám.

4.2.1.1 Konkurenceschopnost a produkční struktury
Hospodářská pomoc podnikům (zejména MSP) 
k povzbuzení podnikatelského rozvoje a k přemě-
ně stávajících aktivit. Důraz byl kladen na obory 
orientované do budoucnosti.

4.2.1.2 Místní rozvoj
Program byl určen pro velké či středně velké muni-
cipality a zaměřoval se na sociální integraci ve zne-
výhodněných okrscích, zlepšení městských oblas-
tí a životního prostředí a zlepšení základní 
infrastruktury. Pro menší municipality program 
nabízel posílení infrastruktury, služeb a vybave-
nosti či rozvoj venkova.

4.2.1.3 Výzkum a vývoj a inovace
Program se zaměřoval zejména na posilování vý-
zkumných a vývojových kapacit a jejich koordino-
vanou koncentraci, a to jak v privátním, tak veřej-
ném sektoru.

4.2.1.4 Informační společnost
Program měl usnadnit „přístup“ k informační spo-
lečnosti jak pro firmy, tak pro jednotlivce. Zaměřil 
se na stimulaci poptávky a cílenou podporu sekto-
ru komunikačních technologií a souvisejícího vý-
zkumu.

4.2.1.5 Podpora zaměstnanosti
Podpora tzv. aktivním politikám zaměstnanosti — 
integrace nezaměstnaných, stabilizace a zvyšová-
ní adaptability zaměstnaných, místní iniciativy na 
zvyšování zaměstnanosti apod.

4.2.1.6 Systémy odborného výcviku
Zlepšování kvality výcviku, vytváření učebních po-
můcek, modernizace systémů odborného výcvi-
ku.

4.2.1.7 Podnikatelské iniciativy a průběžné vzdělá-
vání
Posilování podnikatelského ducha v malých 
a středních podnicích i mezi osobami samostatně 
podnikajícími. Podpora průběžného vzdělávání 
zaměstnanců ve firmách.

4.2.1.8 Boj s diskriminací
Zlepšení přístupu žen, nekvalifikovaných pracov-
níků a sociálně vyloučených osob na pracovní trh.

4.2.1.9 Celostátní program pro rybolov
Socioekonomická podpora restrukturalizace, posi-
lování konkurenceschopnosti, nabídky a kvality.

4.2.1.10 Struktury a systémy pro zemědělskou pro-
dukci
Vodní hospodářství, investice do farem a podpora 
mladých farmářů.

4.2.1.11 Technická pomoc

4.2.2 Programy cíle 1 s regionální působností
Celkových 12 regionálních programů pod cílem 1 
zahrnovalo následující regiony: Andalusie, Valen-
cie, Galicie, Kastilie a León, Kanárské ostrovy, Kas-
tilie-La Mancha, Murcie, Extremadura, Asturie, 
Ceuta a Melilla. Za zvláštní poznámku stojí Kantá-
brie, jež se v rámci cíle 1 nacházela ve fázi pha-
sing-out a měla tak program dočasné podpory.

V každém regionu byl program uzpůsoben 
místní hospodářské, sociální a environmentální si-
tuaci. Součástí regionálních programů cíle 1 byla í
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často opatření týkající se vzdělávání, zvyšování 
kvalifikace a zaměstnanosti. Programy pro Kanár-
ské ostrovy, Ceutu a Melillu zase kladly důraz na 
geografické umístění těchto oblastí (vzdálené regi-
ony).

Pro programy cíle 1 (s celostátní i regionální 
působností) bylo v rámci španělské alokace vyčle-
něno nejvíce prostředků — téměř 43 mld. eur 
(v běžných cenách).

4.2.3 Programy cíle 2 s regionální působností
Programy byly realizovány v různých částech 7 
španělských regionů: Aragonie, Baleáry, Baskicko, 
La Rioja, Navarra, Madrid a Katalánsko.

Priority se dotýkaly následujících oblastí:
• Konkurenceschopnost a výrobní struktury
• Znalostní společnost (výzkum a vývoj, inovace, 

informační společnost)
• Životní prostředí a vodní zdroje
• Dopravní sítě a alternativní zdroje energie
• Místní a městský rozvoj

Programy cíle 2 spotřebovaly z celkové alokace 
bezmála 3 mld. eur.

4.2.4 Cíl 3 a rybolov
V regionech, jež nespadají pod cíl 1, měla řada ob-
lastí pod cílem 3 možnost využívat opatření zamě-
řená na zaměstnanost, výcvik a vzdělávání. Pod cí-
lem 3 byla realizována i podpora pro restrukturali-
zaci rybolovu. Cíl 3 byl implementován celkem 12 
operačními programy, z toho bylo 7 regionálních 
programů a 5 tematických a nadregionálních pro-
gramů.

Alokace pro cíl 3 (bez výdajů na rybolov) činila 
2,4 mld. eur. Z této částky připadla necelá miliarda 
eur na regionální operační programy a 1,4 mld. eur 
na programy tematické a nadregionální. Rybolov 
měl vlastní rozpočet v alokované výši 225 milionů 
eur.

4.2.5 Iniciativy Společenství a inovační akce
Řada programů čerpajících pomoc ze strukturál-
ních fondů byla ve Španělsku implementována 
prostřednictvím Iniciativ Společenství.6 Kromě ini-
ciativy EQUAL (rovné příležitosti na trhu práce) 
a LEADER II (venkovský rozvoj) šlo o programy 
přeshraniční spolupráce INTERREG III A (s Portu-
galskem, Francií a Marokem), transnacionální ko-
operační programy INTERREG III B a meziregio-
nální programy INTERREG III C. Celková alokace 
všech iniciativ využívaných ve Španělsku v tomto 
období činila okolo 2 mld. eur.

Opatřeními inovačních akcí byly podobně jako 
v jiných zemích experimentální programy se za-
měřením na znalostní ekonomiku, technologické 
inovace, informační společnost, regionální a udrži-
telný rozvoj.

4.2.6 Fond soudržnosti
Kromě pomoci ze strukturálních fondů Španělsko 
získávalo další významnou pomoc z Kohezního 
fondu. Tyto prostředky šly podobně jako v před-
chozím programovém období především na infra-
strukturní projekty v oblasti životního prostředí 
(pitná voda, odpadové vodní hospodářství, pevný 
odpad, eroze) a dopravu (silnice, železnice, pří-
stavy, letiště, kontrolní systémy dopravního pro-
vozu).

Na projekty čerpající z Fondu soudržnosti bylo 
alokováno 11,7 mld. eur, tj. zhruba dvojnásobek 
částky na cíle 2 a 3 dohromady.

4.3 Čerpání pomoci v období 2000–2006

Finanční alokace evropské pomoci směřovala ve 
Španělsku v období 2000–2006 v regionech cíle 1 
z 30 % na výrobní prostředí, ze 24 % na lidské zdro-
je a 46 % bylo určeno na základní infrastrukturu. 
Národní veřejný příspěvek činil 50 % příspěvku 
Společenství. V případě zemědělství bylo toto „po-
vinné“ konfinancování navíc doplněno o další vý-

6  Náklady na tyto inovační akce nejsou zahrnuty do celkového finančního balíku alokace přidělené Španělsku v uvedeném období.
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znamnou částku z veřejných rozpočtů. Celkově se 
tedy částka alokovaná pro cíl 1 v období 2000 až 
2006 včetně započtení příspěvků z národních zdro-
jů blížila k 59 miliardám eur (v cenách roku 1999). 
To v uvedeném období reprezentovalo 1,3 % prů-
měrného španělského HDP, přičemž samotný pří-
spěvek evropských fondů k cíli 1 představoval 
0,8 % HDP.

Absence základní infrastruktury představovala 
ve Španělsku i po předchozích, z tohoto pohledu 
velmi „aktivních“ programových obdobích stále 

významný problém, proto byla v období 2000 až 
2006 na jeho řešení vyčleněna největší část celkové 
alokace (46 %). Tradičně nejvíce (více než polovi-
na částky na základní infrastrukturu) bylo věnová-
no na dopravní infrastrukturu. Poměrně velký ob-
jem však byl alokován také na environmentální 
(především vodohospodářskou) infrastrukturu 
(přes 20 %) a na sociální infrastrukturu a veřejné 
zdravotnictví (téměř 10 %). V cenách roku 1999 to 
představovalo přibližně 9 mld. eur na dopravu, té-
měř 4 mld. eur na environmentální infrastrukturu 
a 1,7 mld. eur na zdravotnictví a sociální infra-
strukturu.

Podle odhadů prof. Beutela vytvořených na zá-
kladě input-output analýzy7 měly vyvolat granty 
Společenství v roce 2000 dodatečný růst španěl-
ského HDP v porovnání s rokem předchozím ve 
výši 1,2 %. V roce 2006 to mělo být o něco méně, 
přibližně 1 %. Pokud bychom vyloučili všechny in-
tervence cíle 1, v roce 2000 by španělská ekonomi-
ka rostla o 2,4 % namísto 4,1 %, v roce 2006 pak 
o 2,2 % namísto 3,8 %. Dopad intervencí ve španěl-

ských regionech cíle 1 se podle Beutela projevil 
i u zahraničního obchodu. Odhaduje, že těmito in-
tervencemi byla vyvolána v roce 2000 přibližně 1 
dodatečná miliarda eur španělských dovozů ze 
zemí Evropské unie. V roce 2006 to mělo být ještě 
zhruba o 400 mil. eur více. Prostřednictvím dovo-
zů je tedy významný dopad intervencí i na celko-
vou nabídku.

Neméně podstatné byly v uvedeném období 
díky svému velkému rozsahu i dopady intervencí 
cíle 1 na zaměstnanost. Je odhadováno, že v uve-

deném období bylo na 300 tisíc osob ze zaměstna-
né populace závislé na intervencích cíle 1. To teh-
dy představovalo 1,8 % pracovní síly v zemi. 
V podobné míře byla závislost vysledována i u zá-
sob kapitálu.

Dosavadní známé výsledky čerpání v letech 
2000–2006 v regionech cíle 1 naznačují,8 že Španě-
lé dokázali plně zúročit své zkušenosti z předcho-
zích dvou programových období. Míra úspěšnosti 
čerpání činila ke konci roku 2006 bezmála 80 % 
z celkové přidělené alokace. Přibližně na této úrov-
ni se pohybovaly míry čerpání jak pro španělský 
Rámec podpory Společenství jako celek, tak při 
čerpání z jednotlivých fondů (ERDF 71 %, ESF 
83 %, orientační sekce EAGGF 82 %). Podíváme-li 
se na úroveň úspěšnosti čerpání pomoci podle jed-
notlivých prioritních os, čtyři z nich (Infrastruktu-
ra pro rozvoj lidských zdrojů, Doprava a energie, 
Místní a městský rozvoj, Konkurenceschopnost) 
vykazovaly nadprůměrné výsledky, zatímco další 
tři (Výzkum, vývoj a informační společnost, Život-
ní prostředí a přírodní zdroje, Rozvoj venkova) po-

Pokud bychom vyloučili všechny intervence cíle 1, v roce 2000 by španělská 
ekonomika rostla o 2,4 % namísto 4,1 %, v roce 2006 pak o 2,2 % namísto 3,8 %.

7  The economic impact of objective 1 interventions for the period 2000–2006, Konstanz University of Applied Sciences, 2002, 
str. 101–102

8  Podle údajů The structural funds in 2006 — Eighteenth annual report, Annex to the report, European Commission, November 
2007, str. 74–79. Definitivní uzavření a hodnocení období 2000–2006 bude vzhledem k pravidlu „n+2“ možné nejdříve po 
31. 12. 2008.
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někud zaostávaly. Co se týká celkových dopadů 
působení intervencí Rámce podpory Společenství 
od roku 2000, nedávná hodnocení odhadují pří-
spěvek k reálnému růstu HDP na 0,28 procentního 
bodu ročně, což odpovídá přibližně 2 procentním 
bodům za celé období 2000–2006. Na zvýšení za-
městnanosti se mělo působení Rámce podpory 
Společenství podílet vytvořením nebo udržením 
255 tisíc pracovních míst.

Podobně pozitivně vyznívají i výsledky čerpání 
v regionech cíle 2. Také zde se míra čerpání blíží 
80 %. Programy cíle 3 zaměřené na rozvoj a zvyšo-
vání kvality odborného výcviku, opětovnou integ-
raci nezaměstnaných do pracovního trhu, zvýšení 
podílu žen na trhu práce apod. byly čerpány v mí-
ře překračující 80 %, přičemž výsledky zatím vy-
znívají o něco lépe pro sedm regionálních progra-
mů (míra čerpání téměř 87 %) než pro pět programů 
tematických a nadregionálních (77 %). Pro úplnost 
je nutné zmínit i rybolov, kde byla míra čerpání ke 
konci roku 2006 podstatně méně úspěšná a pře-
kročila pouze 58 %.

5. Programové období 2007–2013

Pro období 2007–2013 je pro Španělsko aloková-
no 35,22 mld. eur (v běžných cenách). Z toho 
26,18 mld. eur je alokováno pro cíl Konvergence 
(cíl 1),9 8,48 mld. eur pro cíl Regionální konkuren-
ceschopnost a zaměstnanost (cíl 2) a 559 milionů 
eur pro cíl Evropská územní spolupráce (cíl 3).

Španělský Národní strategický referenční rá-
mec (NSRR) je implementován prostřednictvím 45 
operačních programů — 23 z nich čerpá z fondu 
ERDF (včetně společných programů čerpajících 
zároveň z Fondu soudržnosti), 22 programů pak 
z fondu ESF. Srovnáme-li priority a strukturaci čes-
kých programů v tomto období se španělskými, 
lze konstatovat, že se bohužel snažíme učinit 
strukturu našich operačních programů obdobně 
složitou jako Španělé, ovšem oproti nim nám chy-

bí tak silný akcent na vytváření znalostní společ-
nosti.

Jak je uvedeno ve španělském Národním strate-
gickém referenčním rámci, Španělsko si pro sou-
časné období vytyčilo tři strategické priority:
• učinit Španělsko atraktivnějším místem pro in-

vestice a práci,
• zlepšit znalosti a inovace k urychlení ekono-

mického růstu,
• více lepších pracovních míst.

Jak vidno, priority španělského Národního stra-
tegického referenčního rámce přesně odpovídají 
cílům tzv. revidované Lisabonské strategie. Španěl-
ský NSRR převádí dále tyto obecné priority na kon-
krétní témata zacílená na rozšiřování znalostní 
ekonomiky, péči o udržitelné životní prostředí 
a dopravu, místní a městský rozvoj, podporu celo-
životního vzdělávání a zakládání podniků, zlepšo-
vání lidského kapitálu, podporu zaměstnanosti, 
sociální začleňování a rovné příležitosti, rozšíření 
partnerství veřejného a soukromého sektoru a po-
vzbuzování výměny zkušeností v rámci nově vy-
tvářených tematických sítí.

Ve srovnání s obdobím 2000–2006 došlo u Špa-
nělska v novém období v rámci kohezní politiky 
k redukci unijní pomoci o více než 40 %. Lze při-
tom sledovat, že u španělských programů výrazně 
stoupla podpora agendy Lisabonské strategie, ze-
jména v oblastech výzkumu, inovací a informační 
společnosti, kde se celková alokace zdvojnásobila 
na více než 8 mld. eur. Dalších více než 8 mld. eur 
je připraveno na rozvoj lidského kapitálu. Pro-
střednictvím odborného výcviku, zlepšení přístu-
pu k práci a vytváření podmínek pro zakládání no-
vých firem má celkově z této podpory benefitovat 
na 14 milionů lidí.

Ze španělských regionů, jež v období 2000–
–2006 čerpaly pomoc pod cílem 1, zůstaly v rámci 
cíle Konvergence pouze Andalusie, Kastilie-La 
Mancha, Extremadura a Galicie. V ostatních regio-
nech se podíl HDP na obyvatele zvýšil nad 75 % 

9  V rámci tohoto finančního balíku pochází 3,5 mld. eur z Fondu soudržnosti.
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průměru EU přirozeným růstem nebo díky statis-
tickému efektu způsobenému přistoupením chud-
ších nových členských států. Těmito tzv. statistic-
kými phasing-out regiony se staly Asturie, Ceuta, 
Melilla a Murcie.

Programy v rámci cíle Regionální konkurence-
schopnost a zaměstnanost (odpovídajícímu dřívěj-
šímu cíli 2) je v novém období možné realizovat 
v Aragonii, na Baleárských ostrovech, v Kantábrii, 
Katalánsku, Madridu, Baskicku, Navaře a v regio-
nu La Rioja. Regiony Valencie, Kastilie a León a Ka-
nárské ostrovy se staly tzv. statistickými phasing-
-in regiony. Kromě regionů zařazených do specific-
kých podcílů phasing-out a phasing-in vidíme, že 
jediná Kantábrie se oproti předchozímu období 
2000–2006 přesunula z cíle 1 pod cíl 2. Podíváme-
-li se na situaci z hlediska celkové populace Špa-
nělska, pak v současném období 2007–2013 žije 
v regionech cíle 1 (Konvergence) 37 % španělského 
obyvatelstva, přičemž v období předchozím žilo 
v oblastech cíle 1 bezmála 60 % populace.

6. Konvergence na národní a regionální 
úrovni

Podívejme se nyní na to, jaké změny se udály se špa-
nělským hospodářstvím a společností během všech 
popsaných programových období. Posuzovány bu-
dou hlavní strukturální ukazatele v oblasti obecné-
ho ekonomického prostředí, sociální soudržnosti, 
výzkumu a vývoje, vzdělání a životního prostředí.

6.1 Obecné ekonomické prostředí

Co se týká hospodářské dimenze soudržnosti, 
bývá posuzována ponejvíce na základě vývoje reál-
ného HDP, HDP na obyvatele či produktivity práce. 
Nahlíženo těmito ekonomickými ukazateli je patr-
né, že v případě Španělska docházelo ke sbližová-
ní na celostátní úrovni, nicméně rozdíly v hospo-
dářské výkonnosti mezi regiony měly tendenci 
spíše přetrvávat.

Hodnotíme-li španělský HDP na obyvatele v pa-
ritě kupní síly k průměru EU-27, vidíme na časové 

řadě od roku 1997 výrazně pozitivní růstovou ten-
denci bez výkyvů, pouze se stagnací mezi roky 
2003 a 2004 a (celkem srozumitelným) předpokla-
dem snížení pro rok 2008. Rok 2007 se španělským 
HDP na obyvatele ve výši takřka 107 % průměru 
EU-27 vypovídá o obrovském skoku, který tato 
země v ekonomickém přibližování ostatním člen-
ským státům EU za posledních dvacet let udělala.

Tento výsledek přitom nemůže být interpreto-
ván jako důsledek statistického efektu spojeného 
s nedávným přistoupením chudších zemí, které se 
do průměru EU nyní také započítávají. Podíváme-li 
se totiž na výkon původní EU-15 (111,6 % průměru 
EU-27 v roce 2007), není postavení Španělska ani 
vůči ostatním starým členským zemím špatné. 
V každém případě je Španělsko po Irsku (jež je 
z mnoha důvodů třeba považovat za zvláštní pří-
pad) dle tohoto ukazatele nejlépe prosperující eko-
nomikou ze čtyř původních kohezních zemí.

Růst reálného HDP byl ve Španělsku od roku 
1998 do roku 2007 setrvale vyšší, než byl průměr-
ný růst za EU-15, a to většinou o 1,5 až 1,9 procent-
ního bodu. Výjimku tvoří roky 2004, 2006 a 2007, 
kdy byl španělský růst oproti růstu EU-15 vyšší jen 
o jeden procentní bod. Vysoký růst reálného HDP 
zaznamenalo Španělsko především na přelomu ti-
síciletí — v roce 1999 to bylo 4,7 %, v roce 2000 pak 
5 %. V roce 2007 byl ve Španělsku evidován hospo-
dářský růst ve výši 3,7 %.

O nepříliš zřetelných konvergenčních tenden-
cích mezi španělskými regiony do značné míry vy-
povídá ukazatel disperze regionálního HDP. Ten 
měl ve Španělsku nejprve tendenci se zvyšovat 
(v roce 1996 to bylo 19,3 %), přičemž vrcholem byl 
rok 2000 s disperzí 20,6 %. Poté následovalo po-
stupné snižování až na 18,2 % z roku 2005. Zdá se 
tedy, že i u regionálních disparit se situace mírně 
zlepšuje, resp. dále nezhoršuje.

Co se týká inflace, Španělsku se ji dařilo poměr-
ně úspěšně krotit po celou dobu svého rychlého 
ekonomického růstu. Španělská roční míra inflace 
(počítaná na základě harmonizovaného indexu 
spotřebitelských cen) se pohybovala mezi lety 
1997 a 2007 na úrovních od 1,8 % do 3,6 %. V sa- í
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motném roce 2007 to bylo 2,8 %. Oproti průměrné 
míře inflace v eurozóně byla španělská míra infla-
ce většinou o 1,0–1,4 procentního bodu vyšší. Pou-
ze v roce 1997 byla vyšší jen o 0,3 procentního 
bodu, v roce 2001 o 0,5 procentního bodu a v le-
tech 1998 a 2007 o 0,7 procentního bodu. Z indexu 
komparativní cenové hladiny, tedy ze srovnání ce-
nové úrovně konečné spotřeby domácností včetně 
nepřímých daní vyplývá, že Španělsko bylo v roce 
1996 na úrovni 86 % cenové hladiny EU-15 a na 
90,7 % cenové hladiny EU-27. V současnosti se udr-
žuje okolo 93 % cenové hladiny EU-27.

Španělská zpočátku velmi slabá produktivita 
práce se v průběhu let postupně zlepšovala, avšak 
v novém tisíciletí spíše stagnuje. Ve většině regio-
nů Španělska je nyní blízko průměru EU, přesto 
však nižší. Na celostátní úrovni produktivita práce 
měřená jako HDP na zaměstnance v paritě kupní 
síly dosahovala 103,5 % průměru EU-27 v roce 
2000 a 104,7 % průměru EU-27 v roce 2007.

Pozitivní vliv na další fungování španělské eko-
nomiky mělo také přijetí společné evropské měny 
v roce 1999, resp. 2002. Maastrichtská kritéria, je-
jichž splnění je podmínkou přijetí eura, mimo jiné 
stanovují, že deficit veřejných rozpočtů země ne-
smí přesahovat 3 % HDP. Také Španělsko muselo 
tomuto kritériu před svým vstupem do eurozóny 
vyhovět. Jeho výchozí pozice však nebyla v tomto 
ohledu jednoduchá. V roce 1993 činil španělský 
rozpočtový deficit 7 % HDP a ještě v roce 1996 to 
bylo 4,8 % HDP. Rozhodnutí o členství Španělska 
v eurozóně bylo učiněno v roce 1998 na základě 
předběžných dat z roku 1997, která ukazovala na 
splnění kritéria. Podle pozdějších revidovaných 
dat však deficit veřejných rozpočtů Španělska činil 
v roce 1997 ještě pořád 3,4 % HDP. Španělsku se 
nakonec podařilo v roce 1999 deficit stlačit až na 
1,4 % HDP. V dalších letech snižování deficitu dále 
plynule pokračovalo a v roce 2005 dokonce saldo 
veřejných rozpočtů přešlo do přebytku 1 % HDP. 
O dva roky později, v roce 2007 pak byl zazname-
nám rozpočtový přebytek již 2,2 % HDP.

Co se týká dalšího fiskálního kritéria nutného 
pro přijetí eura, tedy poměru celkového veřejného 

dluhu k HDP nepřesahujícího 60 %, v roce 1993 byl 
ve Španělsku poměr vládního dluhu k HDP ještě 
na 60% limitu. V roce 1996 to však již bylo 67,4 % 
HDP a v rozhodujícím roce 1997 stále ještě o 6 pro-
centních bodů nad referenční hranicí. Poté, co bylo 
Španělsku uznáno, že dluh vlády v poměru k HDP 
„vykazuje klesající tendenci a blíží se referenční 
hodnotě uspokojivým tempem“, a země mohla tu-
díž společnou evropskou měnu přijmout, došlo 
k dalšímu snižování veřejného dluhu. Pod refe-
renční hodnotu se sice Španělsko dostalo až v roce 
2000, nicméně o to rychlejší bylo potom další sni-
žování celkového dluhu vlády. V roce 2007 byl ve 
Španělsku evidován konsolidovaný hrubý veřejný 
dluh ve výši 36,2 % HDP. Svou roli v tomto vývoji 
samozřejmě sehrálo nejen samotné snižování dlu-
hu, ale také rostoucí objem HDP. Hrubý domácí 
produkt, který dosahoval v roce 1999 výše 580 
mld. eur, byl v roce 2007 téměř dvojnásobný, na 
úrovni přes 1 bilion eur.

K dobrým ekonomickým výsledkům Španělska 
nepochybně významně přispěla jeho hlubší integ-
race do světových hospodářských struktur, ať již 
formou obchodu zbožím a službami či zahranič-
ních investic. Integrace obchodu zbožím (průměr-
ná hodnota dovozu a vývozu zboží v poměru 
k HDP) vzrostla od roku 1995 do roku 2006 z nece-
lých 17 % na takřka 22 %. Integrace obchodu služ-
bami (průměrná hodnota dovozu a vývozu služeb 
v poměru k HDP) se prohloubila o něco méně in-
tenzivně, ve stejném období vzrostla z 5,2 % na 7,5 
%. Co se týká intenzity přílivu a odlivu přímých 
zahraničních investic (průměrná hodnota přílivu 
a odlivu přímých zahraničních investic v poměru 
k HDP), začalo se Španělsko nad průměr EU-15 vý-
razněji dostávat až od roku 1997 (1,1 % pro EU-15, 
1,7 % pro Španělsko). Od té doby tržní integrace 
Španělska z hlediska intenzity přílivu a odlivu pří-
mých zahraničních investic dále vzrůstala a v roce 
2006 dosáhla 4,5 %. Průměr pro EU-15 byl přitom 
ve stejném roce 2 %.

V letech 1999–2005 rostly i veřejné investice, již 
tak v té době v poměru k HDP významně vyšší než 
v ostatních členských státech EU-15 (asi o 50 %). 
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Rovněž podnikové investice, tedy hrubá tvorba fix-
ního kapitálu v soukromém sektoru jako procento 
HDP, ve Španělsku od poloviny devadesátých let 
stabilně rostly — z úrovně 18,2 % HDP v roce 1996 
až na 27,2 % HDP v roce 2007. To svědčí i o průběž-
ně stále se zlepšující kondici španělské podnikové 
sféry. Určitým indikátorem úspěšnosti působení 
strukturálních fondů v oblasti podpory malých 
a středních podniků mohou být statistiky tzv. eko-
nomické demografie. Podíl nově vzniklých firem 
za rok na celkovém počtu aktivních firem se ve 
Španělsku v letech 1998–2005 pohyboval okolo 
10 %, což lze ve srovnání s ostatními členskými ze-
měmi EU považovat za průměr. Rovněž podíl za-
niklých španělských firem v posledním desetiletí 
nijak výrazně nevybočoval z evropského průměru 
(6–8 % za rok na celkovém počtu aktivních firem).

Dobrá hospodářská výkonnost, příliv zahranič-
ních investic i stabilizované veřejné rozpočty se 
odrazily na růstu zaměstnanosti a snižování neza-
městnanosti. Míra zaměstnanosti se ve Španělsku 
od roku 1996 průběžně stále zvyšovala z necelých 
48 % až na více než 65 % v roce 2007. Podstatně se 
ve Španělsku zvýšila zaměstnanost žen — ze 33 % 
v roce 1996 na takřka 55 % v roce 2007.

Celková míra nezaměstnanosti se snižovala. 
Z vysokých 16,7 % v roce 1997 dokázalo Španělsko 
snížit do roku 2007 míru nezaměstnanosti na rela-
tivně přijatelných 8,3 %.

Od 90. let minulého století probíhala rozsáhlá 
restrukturalizace a modernizace španělské ekono-
miky. Z hlediska odvětví můžeme pozorovat evi-
dentní posun ve prospěch služeb a průmyslu na 
úkor zemědělství. Podíl zemědělství na hrubé při-
dané hodnotě se ve Španělsku snížil mezi roky 
1996 a 2007 z 5,1 % na 2,9 %. V EU-15 přitom podíl 
zemědělství na hrubé přidané hodnotě ve stejném 
období poklesl z 2,7 % na 1,6 %. Rovněž z hlediska 
podílu na zaměstnanosti ztratilo zemědělství svůj 
původní význam. Ještě v roce 1997 byl ve Španěl-
sku podíl zemědělského sektoru na zaměstnanosti 
12,4 %, podíl průmyslu 26,8 % a služeb 60,8 %. 
V roce 2005 to již bylo 5,3 % v případě zeměděl-
ství, 29,7 % u průmyslu a 65 % v případě služeb.

Pokud jde o sektor služeb, je třeba zmínit jme-
novitě především odvětví příjezdové turistiky. 
Vzhledem k atraktivitě Španělska jako turistické 
destinace byla v uplynulých letech velká část pod-
pory plynoucí z evropských fondů do španělských 
regionů soustředěna na zlepšení vybavenosti v té-
to sféře. Výsledky masivních investic se zanedlou-
ho dostavily v podobě zvýšeného zájmu turistů. 
Španělské regiony nyní spolu s italskými a fran-
couzskými dlouhodobě dominují evropské turisti-
ce. Za důležitý indikátor v této oblasti se považuje 
počet strávených nocí v hotelích a turistických 
ubytovnách. V roce 2006 byl tento ukazatel nejvyš-
ší ve francouzském regionu Ile de France s 63 mili-
ony nocí, následovaném hned čtyřmi španělskými 
regiony — Katalánskem (56 milionů nocí), Baleár-
skými ostrovy (52 milionů nocí), Andalusií (48 mi-
lionů nocí) a Kanárskými ostrovy (47 milionů 
nocí).

6.2 Sociální soudržnost

Zaměříme-li se kromě ekonomické i na sociální 
soudržnost, můžeme v případě Španělska konsta-
tovat značné pozitivní posuny. Z hlediska sociální 
koheze je zajímavé srovnání příjmů mezi skupi-
nou obyvatelstva s nejnižšími příjmy a skupinou 
s nejvyššími příjmy. V České republice měla v roce 
2006 pětina obyvatelstva s nejvyššími příjmy 
3,5krát vyšší příjmy než pětina obyvatelstva s pří-
jmy nejnižšími. Pro EU-15 činil průměrný poměr 
4,7. Ve Španělsku měla skupina obyvatel s nejvyš-
šími příjmy 5,3krát vyšší příjmy než skupina oby-
vatel s nejnižšími příjmy. Avšak i toto relativně vy-
soké číslo značí určitý pozitivní posun, protože se 
tento poměr ve Španělsku snížil. Ve druhé polovi-
ně devadesátých let se pohyboval ještě mezi 5,5 
a 6,5.

Sociální soudržnost bývá často posuzována 
i podle míry dlouhodobé nezaměstnanosti (12 mě-
síců a déle). Ta se ve Španělsku od roku 1996, kdy 
dosahovala 9,4 %, průběžně stále snižuje a v roce 
2007 činila již jen 1,7 %. Pro bývalou kohezní zemi 
jde nepochybně o velký úspěch, uvážíme-li, že í
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EU-15 měla v průměru v roce 2007 míru dlouho-
dobé nezaměstnanosti 2,8 %.

Mezi ukazatele sociální soudržnosti bývá řaze-
no i rozptýlení regionální míry zaměstnanosti, byť 
zde se jedná do značné míry i o soudržnost územ-
ní. Jde o variační koeficient míry zaměstnanosti 
regionů na úrovni NUTS 2 uvnitř zemí. Rozptýlení 
regionální míry zaměstnanosti je nulové, pokud 
jsou míry zaměstnanosti ve všech regionech totož-
né. Ukazatel roste s tím, jak rostou rozdíly mezi 
mírami zaměstnanosti napříč regiony daného stá-
tu. Ve Španělsku rozptýlení regionální míry za-
městnanosti od roku 1999 do roku 2006 setrvale 
klesalo, a to z 10,8 na 7,8.

Ne všechny indikátory sociální koheze ale ho-
voří takto jednoznačně ve prospěch Španělska. Na-
příklad pokud se týká míry ohrožení chudobou po 
sociálních transferech, je na tom Španělské králov-
ství spolu s dalšími třemi původními kohezními 
zeměmi a Itálií stále ještě nejhůře v celé Evropské 
unii. Je však třeba zdůraznit, že tento ukazatel ne-

hovoří o tom, kolik lidí je postiženo chudobou, ale 
jakému procentu obyvatel chudoba hrozí. Chudo-
bou po sociálních transferech je ve Španělsku dlou-
hodobě ohroženo mezi 18 a 20 % obyvatelstva. 
V České republice je v posledních letech ohroženo 
chudobou 8–10 % obyvatelstva, což je naopak nej-
méně z celé EU. Průměr EU-15 byl v roce 2006 16 %.

Uvedená čísla hovoří o riziku chudoby po vy-
placení veškerých sociálních dávek a důchodů. Po-
kud by se riziko chudoby měřilo bez těchto dávek 
a důchodů, bylo by v České republice v roce 2006 
ohroženo chudobou 22 % obyvatel, tedy o 4 pro-

centní body méně než v průměru EU-15, resp. 
EU-25. Ve Španělsku by v tomto případě bylo chu-
dobou ohroženo 24 % obyvatel. Také v předcho-
zích deseti letech se podíl obyvatel ohrožených 
chudobou před sociálními transfery pohyboval ve 
Španělsku víceméně na podobných úrovních. Tato 
čísla svědčí o tom, že sociální systém v České re-
publice chrání své obyvatele před rizikem chudoby 
podstatně více než systém španělský.

6.3 Výzkum a vývoj, vzdělání a životní 
prostředí

Přestože si španělská ekonomika v druhé polovině 
90. let i počátkem nového tisíciletí udržovala sluš-
né růstové míry i poměrně vysokou úroveň vytvá-
ření pracovních míst, problémem stále zůstávala 
relativně nižší produktivita práce. Nezbytným 
předpokladem a nadějí pro hospodářskou budouc-
nost země se tak stal především rozvoj inovačních 
kapacit.

Podíl hrubých domácích výdajů na výzkum 
a vývoj na HDP ve Španělsku od roku 1996 nepře-
tržitě roste a z úrovně 0,8 % HDP se vyšplhal na 
1,2 % HDP v roce 2006. Cílem španělské vlády je 
zvýšit investice do výzkumu a vývoje na 2 % HDP 
v roce 2010. Jedná se sice o nižší hodnotu v porov-
nání s finským (i v unijním kontextu) vysokým po-
dílem 3,37 % HDP, avšak o vyšší úroveň, než jakou 
vykazují například Portugalsko či Řecko (0,8 % 
HDP, resp. 0,57 % HDP v roce 2006). Další původní 
kohezní země Irsko vydává dlouhodobě na vý-
zkum a vývoj přibližně 1,3 % HDP.

Počet španělských patentových přihlášek na milion obyvatel podaných u Eu-
ropean Patent Office (EPO) byl v roce 1994 necelých 10. V roce 2005 to bylo již 
více než 26 patentů na milion obyvatel. Pro srovnání — Česká republika měla 
v roce 2005 u EPO necelých 7 patentových přihlášek na milion obyvatel. Prů-
měr EU-27 se přitom od roku 1999 udržuje na úrovni přes 100 patentových 
přihlášek na milion obyvatel ročně.
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Španělský přístup k vědě, technice a uplatňová-
ní inovací se tedy nepochybně změnil k lepšímu. 
O tomto posunu vypovídají i statistiky přihlašova-
ných patentů. Počet španělských patentových při-
hlášek na milion obyvatel podaných u European 
Patent Office (EPO) byl v roce 1994 necelých 10. 
V roce 2005 to bylo již více než 26 patentů na mili-
on obyvatel. Pro srovnání — Česká republika měla 
v roce 2005 u EPO necelých 7 patentových přihlá-
šek na milion obyvatel. Průměr EU-27 se přitom od 
roku 1999 udržuje na úrovni přes 100 patentových 
přihlášek na milion obyvatel ročně.

Mnozí považují za relevantnější ukazatel počet 
patentových přihlášek podaných u patentového 
úřadu USA. Počet patentových přihlášek na milion 
obyvatel podaných u United States Patent and Tra-
demark Office (USPTO) byl v roce 1994 v případě 
České republiky 2, v případě Španělska 6. O osm 
let později, v roce 2002 mělo Španělsko na milion 
obyvatel přihlášeno 7,5 patentu a Česká republika 
4,5 patentu.

Podle kompozitního Indexu inovační výkon-
nosti regionů (Regional Innovation Performance 
Index — RIPI) Evropského inovačního přehledu 
mají nejvyšší schopnost inovací v Evropské unii 
v současnosti severské země a Španělsko se na-
chází na průměrné úrovni. Také většina dalších 
španělských indikátorů z oblasti výzkumu a ino-
vací zůstává zatím na průměru či pod průměrem 
Evropské unie.

Přes zmíněný pozitivní posun v oblasti výzku-
mu, technologií a inovací ve Španělsku přetrvávají 
značné regionální rozdíly. Aktivity výzkumu a vý-
voje jsou stále nejvíce koncentrovány v několika 
industrializovaných regionech — v Madridu, Kata-
lánsku a z menší míry i v Baskicku.

Ve španělských regionech je nicméně veliký 
inovační potenciál. Kromě Madridu, kde se sou-
střeďují nové technologie, je zde řada dalších ob-
lastí, kde je možné rozvíjet produkční potenciál 

v návaznosti na stávající výzkumný program. Jde 
například o biomedicínu v Kastilii a Leónu a v Ka-
talánsku, počítačové technologie v Katalánsku 
a Valencii, biozemědělství v Murcii a Andalusii, 
nanotechnologie v Baskicku a Navaře či biochemii 
v Aragonii a Katalánsku.

Studie zadaná Evropskou komisí k posouzení 
možností Španělska v oblasti výzkumu a vývoje 
v programovém období 2007–201310 došla k závěru, 
že z hlediska inovačního potenciálu lze španělské 
regiony nyní rozčlenit do tří základních kategorií. 
Největší hi-tech inovační potenciál mají technolo-
gicky nejrozvinutější regiony (Madrid, Katalánsko, 
Baskicko). Velmi dobrý inovační potenciál mají 
i regiony prodělávající strukturální změny průmy-
slové základny s nově vznikajícími růstovými od-
větvími (Andalusie, Kantábrie, La Rioja, Aragonie, 
Valencie, Kastilie a León). Ostatní španělské regio-
ny musí nejprve vytvořit alespoň minimální vý-
zkumnou a technologickou základnu, aby tak zlep-
šily svou schopnost přilákat výrobní investice.

Poměrně důležitým faktorem při šíření „inovač-
ní kultury“ v méně rozvinutých regionech Španěl-
ska byla pomoc fondů EU, konkrétně Rámec pod-
pory Společenství na programové období 2000–2006 
pro regiony cíle 1. Absorpční kapacita projektů vý-
zkumu a vývoje v mnoha regionech cíle 1 se zvýši-
la teprve poté, co byla uvolněna podstatná část 
zdrojů na zřizování nových a zlepšování vybave-
nosti stávajících výzkumných center. Ačkoliv se 
tedy mnoha španělským regionům v minulosti po-
dařilo zlepšit základní výzkumnou kapacitu a in-
frastrukturu, trpí tato oblast obdobným neduhem 
jako v České republice — transfer získaných zna-
lostí směrem k výrobnímu sektoru není dostatečně 
systematicky organizován. Administrace výzkum-
ných projektů kofinancovaných strukturálními 
fondy zase často postrádala strategický přístup 
a v následných hodnoceních chyběly systematické 
analýzy dopadů ve smyslu přenosu výsledků pro-

10  Strategic Evaluation on Innovation and the Knowledge Based Economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for 
the programming period 2007–2013, Technopolis & European Commission, 2006
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jektů do praxe a jejich vlivu na regionální konku-
renceschopnost.

Hlavním strategickým dokumentem ve sféře vý-
zkumu a vývoje byl ve Španělsku Národní vý-
zkumný, vývojový a inovační plán na roky 2004–
–2007, který vytvářel základní rámec pro inovační 
politiku. Na regionální úrovni byl v řadě případů 
doplněn specifickými regionálními plány na pod-
poru výzkumu, technologického rozvoje a inovací. 
Vytváření dalších lokálních strategií a růst jejich 
důležitosti však klade zvýšené nároky na centrální 
administrativu a koordinaci mezi jednotlivými re-
gionálními politikami a plány. Dokud nedojde ve 
všech těchto oblastech ke zlepšení, nebude ve Špa-
nělsku do budoucna možné provádění skutečně 
účinných a efektivních akcí výzkumu a vývoje.

Pokrok v oblasti výzkumu a vývoje jde obvykle 
ruku v ruce s kvalifikačními předpoklady obyva-
tel. Co se týká průměrné dosažené úrovně vzdělá-
ní populace, není na tom ale Španělsko nejlépe. 
Procento populace ve věku 20–24 let, které dokon-
čilo alespoň vyšší střední vzdělání, je ve Španělsku 
dlouhodobě na úrovni pouze kolem 62 %.

Od druhé poloviny devadesátých let až do sou-
časnosti se podíl španělských veřejných výdajů na 
vzdělání držel na úrovni přes 4 % HDP. Průměr 
EU-15 byl vždy zhruba o půl procentního bodu 
výše. Skandinávské země pak realizovaly výdaje 
na vzdělání v rozsahu 6–8 % HDP.

Neměli bychom zapomenout ani na další důle-
žitou složku kohezní politiky, a to na její environ-
mentální aspekt. Energetická náročnost španělské-
ho národního hospodářství zůstává v posledních 
letech stále přibližně na úrovni okolo 220 kilogra-
mů ropného ekvivalentu (kgoe) na každých tisíc 
eur vyprodukovaného HDP. Mezi nechvalně pro-
slulé „rekordmany“ v tomto ohledu přitom patří 
spíše nové členské země, Českou republiku nevyjí-
maje (795 kgoe na 1000 eur HDP v roce 2006).

Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na cel-
kové spotřebě energie ve Španělsku se navzdory 
všem proklamovaným podporám vyvíjel velmi ko-
lísavě. Například v roce 1997 byl tento podíl 19,7 %, 
v roce 1999 jen 12,8 %, následoval vzrůst na 20,7 % 

v roce 2001 a poté pokles na 13,8 % v roce 2002. 
V roce 2006 pak již opět tento podíl stoupl na 17,7 %. 
Nahlíženo těmito statistikami se tedy ve Španělsku 
nedá hovořit o nějakém výraznějším trendu ve 
zvyšování podílu elektřiny z obnovitelných zdro-
jů. Rovněž emise skleníkových plynů produkuje 
Španělsko dlouhodobě ve větší míře, než je prů-
měr EU-15.

7. Příspěvek kohezní politiky k rozvojovým 
procesům ve Španělsku

Na základě vývoje hrubého domácího produktu 
a od něj odvozených ukazatelů můžeme konstato-
vat, že během celého sledovaného dvacetiletého 
období, kdy byla uplatňována kohezní politika, je 
možné ve Španělsku sledovat setrvalý trend hos-
podářského přibližování k vyspělejším členským 
státům EU. Hospodářskou konvergenci na národní 
úrovni lze pozorovat nejen na základě hlavních 
ekonomických parametrů, ale i dalších indikátorů, 
jakými jsou například vývoj obchodu, zahranič-
ních investic či podíl výdajů na výzkum a vývoj. 
Plošné vyhodnocení kvantitativních výsledků hos-
podářské konvergence v případě Španělska jako 
celku tedy nepochybně vyznívá ve prospěch ko-
hezní politiky EU.

Hospodářská konvergence probíhala ve Španěl-
sku do značné míry i na regionální úrovni, nicmé-
ně vývoj měl rozdílnou dynamiku i různé příčiny 
v různých oblastech. Zpočátku ale bylo možné 
mezi španělskými regiony sledovat spíše diver-
genční tendence. To bylo způsobeno pravděpo-
dobně tím, že růst bývá obvykle soustředěn — bě-
hem počátečních fází rozvoje — v nejdynamičtějších 
oblastech zemí. Navzdory uvedenému pokroku 
přetrvává v rámci španělských regionů mnoho vý-
razných rozdílů. Je však třeba poznamenat, že re-
gionální disparity byly v případě Španělska oproti 
jiným zemím někde opravdu velmi hluboké.

Platí přitom, že hospodářský růst v regionech 
byl ve Španělsku podporován zejména prostřed-
nictvím zvyšování zaměstnanosti. Má-li dojít ke 
zvýšení HDP na obyvatele, musí se zvýšit buď pro-
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duktivita práce, nebo podíl zaměstnaných osob. 
Náročným úkolem je skloubit vysokou produktivi-
tu práce s vysokou zaměstnaností tak, aby jeden 
faktor nebyl obětován na úkor druhého, a dosáh-
nout toho v celé zemi nebo regionu. Vývoj ve Špa-
nělsku byl specifický v tom smyslu, že nedostateč-
ný růst produktivity byl doprovázen vysokým 
růstem zaměstnanosti. Především růst zaměstna-
nosti totiž do značné míry poháněl růst HDP. Do 
budoucna může být ale obtížné dlouhodobě tako-
výto typ růstu udržet. Mimo jiné také proto se Špa-
nělsko v posledních letech intenzivněji zaměřilo 
na znalosti a inovace jako možné motory dalšího 
růstu. Současná struktura zaměstnanosti ve Špa-
nělsku podle odvětví pak celkově odráží pokračují-
cí posun k ekonomice služeb a snižování zaměst-
nanosti v zemědělství.

Z hlediska sociální soudržnosti je podstatná jak 
konvergence míry zaměstnanosti, tak snižování 
rozdílů v mírách nezaměstnanosti. Míra zaměstna-
nosti osob v produktivním věku byla ve Španělsku 
v polovině 80. let minulého století v porovnání 
s průměrem EU-15 velmi nízká, základna, ze které 
bylo možné růst, umožňovala tedy poměrně vyso-
ké přírůstky. Také počáteční, v unijním měřítku re-
kordní nezaměstnanost se podařilo v celém Špa-
nělsku i ve většině regionů postupem času stlačit 
na přijatelnou úroveň. Nezaměstnanost však není 
zrcadlovým obrazem zaměstnanosti. Země nebo 
region s nízkou mírou zaměstnanosti nemusí mít 
nutně vysokou míru nezaměstnanosti, ale může 
mít místo toho například velký počet obyvatel, kte-
ří se trhu práce vůbec neúčastní. V některých regi-
onech Španělska se tento problém v minulosti tý-
kal zejména žen. Jedná se o nejviditelnější příznak 
nevyváženosti trhu práce a ohrožení pro sociální 
soudržnost. Částečné odstranění tohoto fenoménu 
ve Španělsku lze připsat nejen na vrub přirozené 
emancipaci žen, ale i cíleným intervencím z Ev-
ropského sociálního fondu.

Sociální soudržnost narušuje také hrozba chu-
doby v některých oblastech a skupinách obyvatel. 
Podíl osob spadajících do kategorie chudoby, která 
je definována jako příjem nižší než 60 % národního 
mediánového příjmu, dosahuje ve Španělsku 
i v současnosti poměrně vysokých hodnot. Riziko 
chudoby se samozřejmě snižuje s vyšší úrovní 
vzdělanosti obyvatelstva. Dosažené vzdělání se 
sice ve Španělsku zvyšuje, ale v zaostávajících re-
gionech zůstává přesto poměrně nízké.

Bez ohledu na přetrvávající rozdíly mezi regio-
ny uvnitř Španělska je zřejmé, že konvergence 
k ostatním členským státům Evropské unie probí-
hala jak po stránce ekonomické, tak (i když v men-
ší míře) podle hledisek sociální soudržnosti. Nyní 
je na místě položit si otázku, nakolik se na tomto 
přibližování podílela kohezní politika EU a nakolik 
jiné faktory.

Ze strany Evropské komise je samozřejmě kon-
vergence dávána jednoznačně do souvislosti s in-
tervencemi politiky hospodářské a sociální sou-
držnosti EU. Například v období 2000–2006 by měl 
podle Evropské komise činit příspěvek kohezní po-
litiky ke španělskému HDP 1 % a v období 2000–
–2013 je odhadován příspěvek ke španělskému 
HDP ve výši 1,2 %.11

Máme-li shrnout celkové dopady intervencí po-
litiky soudržnosti na španělskou ekonomiku za 
všechna zatím proběhnuvší programová období, 
dá se hovořit o významném přínosu zejména ve 
třech širších kategoriích. Jde o infrastrukturu, lid-
ské zdroje a výrobní prostředí. V kategorii výrob-
ního prostředí se intervence v minulosti dotý-
kaly nejvíce průmyslu, zemědělství a cestovního 
ruchu.

Celkově se dá také konstatovat, že absorpční 
kapacity španělské ekonomiky se ukázaly jako vy-
soké i přes některé, zejména počáteční negativní 
aspekty spojené s čerpáním prostředků. Jednalo se 
například o zbytečně komplikované programové 

11  Uvedené odhady čerpají z Growing Regions, Growing Europe — Fourth report on economic and social cohesion, European 
Commission, May 2007. Evropská komise v této zprávě cituje analýzu dopadů intervencí kohezní politiky vytvořenou makroe-
konomickým modelem HERMIN pro jednotlivé členské státy.
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procedury nebo nedostatečné synergické efekty 
mezi určitými složkami konkrétních programů. 
Ostatně i strukturace programů pomoci v součas-
ném období 2007–2013 se zdá být zbytečně kom-
plikovaná, ale zčásti jde patrně o určitou daň složi-
tému systému španělské státní správy a dosažené 
vysoké autonomii regionů.

V prvním programovém období 1989–1993 byl 
ve Španělsku hlavní důraz kladen na infrastruktu-
ru a nejvíce akcentována byla především základní 
silniční infrastruktura. Bylo to správné a logické, 
neboť funkční dopravní systém je klíčovým fakto-
rem pro regionální konkurenceschopnost a růst 
v kterékoliv zemi a ve Španělsku 80. let byl velmi 
silně zanedbán. V druhém programovém období 
1994–1999 byla již srovnatelná a mnohde i větší 
pozornost věnována otázkám spojeným s rozvo-
jem výrobního prostředí a lidských zdrojů. V těch-
to letech fondy EU významně pomohly Španělsku 
také plnit ekologické požadavky a podstatnou roli 
v tom sehrál Fond soudržnosti. U investic do eko-
logické infrastruktury bylo možné pozorovat ten-
denci směrovat je k řešení problémů typu nedosta-
tečného zásobování vodou, čištění odpadních vod 
nebo ukládání odpadu. Období 2000–2006 oproti 
předchozím obdobím akcentovalo poněkud více 
podporu informační společnosti a výzkumu a ino-
vací. Španělské priority pro období 2007–2013 pak 
již zcela jednoznačně upřednostňují intervence ve 
prospěch vytváření znalostní ekonomiky.

Takto definované veřejné investice — například 
výdaje na dopravní či ekologickou infrastrukturu 
— přispívají k růstu ekonomiky nejen přímo, ale 
i nepřímo tím, že posilují produktivitu privátního 
sektoru. Bez podpory evropských fondů by Špa-
nělsko buď muselo omezit objem výdajů na zá-
kladní infrastrukturu nutnou ke zlepšení dlouho-
dobé konkurenceschopnosti a potenciálu růstu, 
nebo by muselo zvýšit daňovou zátěž, pravděpo-
dobně společně se škrty ve výdajích na vzdělávací 
a sociální programy.

Přínos politiky soudržnosti pro španělské hos-
podářství a jeho struktury je třeba ale hledat i jin-

de než jen v oblasti empiricky prokazatelných 
efektů. Jedná se též o významné pozitivní dopady 
procesu čerpání evropských peněz na další rozvoj 
institucionálního rámce. Strukturální fondy totiž 
přinesly Španělsku především zřízení a využívání 
uceleného systému opatření a nástrojů, které v ze-
mi umožnily provádět rozumnou a jednotnou regi-
onální politiku. Institucionální přínos evropských 
fondů lze vidět zejména v kvalitnějším programo-
vém řízení, povinném používání evaluací a v ne-
poslední řadě v lepší koordinaci regionálních a ná-
rodních plánů.

V tomto ohledu sehrály strukturální fondy zce-
la nepochybně nezastupitelnou roli katalyzátoru 
změn. Nasazení společných principů a hierarchic-
kého uspořádání do procesu plánování vyvolalo 
důležité posuny i v samotném postoji realizátorů 
a promítlo se pozitivně při praktickém provádění 
politiky soudržnosti. Subjekty, které do té doby 
měly tendenci jednat spíše jednostranně, byly 
nově nuceny své akce koordinovat a přijímat spo-
lečné pozice ve vztahu k unijním strukturám, tj. 
k návrhům a stanoviskům Evropské komise. Na 
této zkušenosti je zřetelně vidět, že nutnost koor-
dinace, jež byla de facto vnucena Španělům „zven-
čí“, způsobila sama o sobě značné zvýšení efekti-
vity veřejných výdajů. Regionální plány a Rámec 
podpory Společenství z období 1989–1993 byly 
ostatně historicky vůbec prvními investičními pro-
gramy ve Španělsku, na nichž se podílely a jež plá-
novaly různé administrativní jednotky společně 
a koordinovaně. Změny dokládá i pohled na vývoj 
španělského systému při rozdělování veřejných in-
vestic. Míra odpovědnosti za veřejné investice 
v pravomoci regionálních a místních orgánů totiž 
ve Španělsku zásluhou čerpání pomoci z fondů EU 
významně vzrostla.

Podstatný přínos evropské pomoci Španělsku 
tkví také v nutnosti dodržování tzv. principu adici-
onality, tedy spolufinancování projektů z národ-
ních zdrojů. Právě uplatňování čtyř základních 
principů, které byly jádrem reformy strukturálních 
fondů v roce 1988, bylo možná klíčové pro úspěch 
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většiny intervencí kohezní politiky ve Španělsku. 
Princip koncentrace zaručil, že většina zdrojů byla 
směrována do nejvíce potřebných regionů cíle 1 
a důraz byl zpočátku kladen na velké infrastruk-
turní projekty. Princip partnerství podpořil větší 
kooperaci nejen mezi rozličnými úrovněmi cent-
rální, regionální a místní správy, ale rovněž mezi 
veřejným a soukromým sektorem a mezi různými 
sociálními partnery zapojenými do rozvojových 
procesů. Princip programování zlepšil obecně kva-
litu intervencí díky jasnému určení priorit, podpo-
ře synergických efektů a rozšíření časového hori-
zontu pro provádění regionální politiky. Již zmíně-
ný princip adicionality pak zajistil, že pomoc 
Společenství nefungovala jako náhrada za národní 
rozvojové programy, nýbrž jako jejich doplnění.

Je dosti obtížné vyhodnotit skutečný vliv půso-
bení těchto čtyř principů na institucionální zákla-
dy španělské regionální politiky a na fungování 
státní administrativy na všech úrovních. Vzhledem 
k pozitivním změnám, které bylo možné nejen 
v tomto ohledu ve Španělsku za dvě desetiletí pů-
sobení evropské kohezní politiky zaznamenat, lze 
však předpokládat, že byl poměrně značný.

Držme si proto palce, abychom mohli s odstu-
pem času něco podobného konstatovat i v případě 
České republiky, kde byla připravenost státní a re-
gionální správy na čerpání evropské pomoci po-
dobně nedostatečná, jako tomu bylo v rané fázi ve 
Španělsku.
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Konzervativismus a pravice jsou termíny, které 
dnes a denně zaznívají i na české politické scéně. 
Bohužel často bez toho, aby ti, kteří se k nim hlásí 
nebo je používají, byť i jen tušili, co tyto termíny 
skutečně znamenají, jak se zrodily a jaké skutečné 
myšlenky se za nimi skrývají. V roce 2009 uplyne 
280 let od narození myšlenkového zakladatele 
konzervativismu, jeho teoretika, ale také aktivního 
politika Edmunda Burkeho (1729–1797). Muže, 
který svým dílem zásadním způsobem přispěl ke 
zrodu moderního konzervativismu a také konzer-
vativních politických stran. Využijme tohoto výro-
čí a nahlédněme alespoň ve stručnosti do zásad, 
které dostal konzervativismus do vínku v době 
svého zrodu.

Francouzská revoluce se stala uzlovým bodem 
moderních ideologií. Její aktéři radikálně změnili 
společenský systém, jeho instituce i hodnoty. Po-
pravou krále se Francie definitivně rozešla se sta-
rým světem (a také s ostatní Evropou). Na opačné 
straně kanálu La Manche inspirovaly události ve 
Francii poslance města Malton za stranu whigů Ed-
munda Burkeho k sepsání díla, které mělo a má 
pro konzervativce stejný význam jako práce Pojed-
nání o podstatě a původu bohatství národů pro li-
berály. Ač sám celý život hlasatel nutnosti reforem, 
postavil se v něm na stranu obránců hodnot tradič-
ního světa. To, co je trvalé, co bylo prověřeno sta-
letími, má právo na existenci a ochranu. Takové 
věci, hodnoty a instituce je třeba zachovávat (latin-
sky conservare). Zrodil se konzervativismus.

Edmund Burke se narodil v Dublinu roku 1729 
v typické irské rodině — jeho otec byl protestant, 

potomek anglických osadníků, matka katolička. 
Vychovával jej kvaker a Burke z tohoto prostředí 
získal zvláštní citlivost pro náboženskou toleranci. 
Ač původem Ir, vycházel stejně jako koryfej liberá-
lů Adam Smith ve svých myšlenkách z tradice skot-
ského osvícenství. Jeho 11 sourozenců brzy ze-
mřelo a i Edmund měl od mala podlomené zdraví. 
Po studiu na Trinity College v Dublinu, kde se vě-
noval především literatuře a studiu klasických ja-
zyků, odešel do Londýna. Chce kráčet ve šlépějích 
svého otce a zapisuje se ke studiu práv, i jemu je 
ale právnický talár příliš úzký, je příliš tempera-
mentní pro výkon tak seriózního povolání. Musí 
tedy najít jiný způsob obživy, a pokouší se proto 
prorazit jako spisovatel. V roce 1756 vydal knihu 
Obhajoba přirozené společnosti, ve které ironicky 
zesměšnil myšlenku přirozeného stavu v Rous-
seauově pojetí a ukázal, jak by asi vypadala její re-
alizace v praxi (soudí, že by vedla k rozkladu ob-
čanských institucí). Kniha měla úspěch a už o rok 
později vydává Filozofické zkoumání o původu na-
šich idejí vznešeného a krásného, kde obrátil po-
zornost estetiky od zkoumání vlastního díla k sub-
jektivnímu prožitku jej vnímajícího jedince. 
Úspěch obou knih mu otevřel dveře do nejlepší 
londýnské společnosti a také vědeckých a literár-
ních kruhů. Se svými přáteli zakládá klub na Ge-
rard Street, ve kterém se diskutuje o aktuálních po-
litických a ekonomických otázkách. Mezi jeho 
návštěvníky patří historik Edward Gibbon a přede-
vším Adam Smith. „Není jasné, nakolik Smith 
ovlivnil Burkovy ekonomické názory, jisté však je, 
že v Burkovi… viděl spojence. »Byl to jediný člo-

  Konzervativismus a Edmund Burke
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věk, jakého jsem kdy poznal,« napsal Smith o Bur-
kovi, »který uvažoval o ekonomii naprosto stejně 
jako já bez jakékoliv předchozí konzultace.«“ 
(Ogrocký 1997, s. 8)

V roce 1759 nastoupil svou politickou kariéru, 
když přijal místo asistenta u Williama Gerarda Ha-
miltona, který se v roce 1761 stal tajemníkem mís-
todržitele v Irsku, Lorda Halifaxe. Později se s Ha-
miltonem rozešli a Burke se v roce 1765 stává 
osobním tajemníkem druhému markýzi z Roc-
kinghamu ze strany starých whigů, který byl jme-
nován ministrem financí. Byl nepřekonatelný řeč-
ník a diskutér a jeho rétorické schopnosti mu 
vynesly zvolení poslancem za obvod Wendover ve 
volbách o rok později. Přestože mu premiér Willi-
am Pitt nabídl místo v kabinetu, Burke odmítá 
a následuje whigy do opozice. Anglie se v době 
jeho politických začátků dostala na pokraj ústavní 
krize. Král Jiří III. odmítl respektovat parlamentní 
charakter anglické monarchie a po vzoru osvícen-
ských absolutistů na kontinentě usiloval o posílení 
moci krále. Burke vystoupil ve sněmovně i tisku 
proti absolutistickým pokusům panovníka. Výcho-
disko viděl ve vytvoření systému dvou silných po-
litických stran, které by se střídaly u vlády. Záro-
veň vyzval poslance své strany, aby nevstupovali 
do vlády, jestliže vládní odpovědnost nepřevezme 
strana jako celek.

Obhajoba práv parlamentu proti králi mu získa-
la renomé; americká kolonie New York si ho zvoli-
la za svého zástupce a mluvčího v Anglii. Získal 
tak dobrý přehled o americké problematice a kriti-
zoval snahu vlády zavést v amerických koloniích 
nové daně — zejména tzv. kolkovné. Jeho argu-
ment zněl logicky — jestliže americké kolonie ne-
mají zastoupení v anglickém parlamentu, nemá 
anglický parlament právo jim ukládat daně (žádné 
daně bez reprezentace). Šel dokonce tak daleko, 
že za nejlepší řešení považoval jejich úplnou nezá-
vislost. V roce 1774 je zvolen poslancem za Bristol 
a v závěru voleb definuje další důležitou zásadu 
nejen anglické politiky — vztah mezi poslancem 
a jeho voličem je vztah reprezentace, ne delegace 
(jak tvrdil například Rousseau). Svobodnou vol-

bou přenášejí voliči svůj mandát na poslance a ten 
se nadále rozhoduje podle svého nejlepšího vědo-
mí a svědomí a nemůže a nesmí se podřizovat ja-
kémukoliv, tedy ani jejich nátlaku. Tím by posla-
nec své voliče zradil. Přestože byl zvolen za Bristol, 
hájil právo Irska na svobodný obchod proti zájmu 
bristolských obchodníků. Nebyl proto znovu zvo-
len. V roce 1780 naopak uspěl při volbách za měs-
to Malton, které zastupoval až do svého odchodu 
z politiky v roce 1794. Tři roky poté umírá na svém 
panství v Beaconsfieldu na rakovinu žaludku. Ne-
smrtelnost si získal především svou prací Úvahy 
o revoluci ve Francii.

Úvahy o revoluci ve Francii

Burke vychází ve svých názorech obecně z exis-
tence pevně daného Božího řádu, řádu Prozřetel-
nosti. Ten je věčný jako Bůh a člověk, chce-li žít 
šťastně a spokojeně, se tomuto řádu a jeho pravi-
dlům musí přizpůsobit. Stejně jako je věčný Bůh, 
je věčné také to, co stvořil, tedy i společnost. Mezi 
členy společnosti existuje mravní pouto mezi živý-
mi, mrtvými a dosud nenarozenými. Člověk se ve 
svém rozhodování musí vždy řídit nejen svým oka-
mžitým zájmem, který nepřesahuje jeho vlastní 
existenci, ale i s ohledem na minulost předků a bu-
doucnost nových generací. Je to společenství duší, 
ve kterém má každý člověk své pevně určené mís-
to. Burke v kontrastu s revoluční Francií chválí 
britský politický systém za shodu s tímto nebes-
kým řádem.

Má to ale znamenat, že poměry ve společnosti 
jsou jednou provždy dané a neměnné? Burke říká, 
že nikoliv. Samozřejmě, že ne: „všichni musíme re-
spektovat velký zákon změny“. Nové věci přichá-
zejí a bylo by chybou se jim vyhýbat. Je ale třeba, 
aby politika „usměrnila příval novot do koryta zvy-
ků“, aby tyto nové věci byly uvedeny v soulad s do-
savadními zvyklostmi, a je-li třeba je změnit, pak 
pozvolna, aby společnost získala čas na své při-
způsobení a organické přijetí změn. Tím se společ-
nost dále upevní a posílí. Nutnou podmínkou je 
zachování vývojové kontinuity společnosti — je 
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třeba myslet na odkaz předků i budoucnost dětí. 
Radikální změny, notabene změny vymyšlené bez 
ohledu na realitu (abstraktní), rozkolísají spole-
čenský organismus, vystaví jeho adaptační schop-
nosti zatěžkávací zkoušce, kterou neunese. Vý-
sledkem je chaos, rozvrat a úpadek, doprovázený 
násilím. To je případ revoluční Francie. „Revoluční 
skok do tmy se podobá situaci člověka, který se 
v hluboké noci ocitl na širokém moři bez kompasu 
a který nedokáže rozlišit, kde je útes a kde pří-
stav.“ (Krsková 2003, s. 501)

Politika se musí ubírat cestou pozvolných refo-
rem a ne revolučními skoky. Nejvyšší ctností poli-
tika je uvážlivost. Politik by se měl radit i se svým 
svědomím, zda jím navrhované kroky se kryjí 
s úmyslem Prozřetelnosti. Člověku je vláda jen za-
půjčena a on bude skládat Bohu účty ze své čin-
nosti. Odpovědnost politika je vlastně trojí — vůči 
svým voličům, vůči minulým a budoucím genera-
cím i vůči Bohu. Vědomí odpovědnosti mu brání 
činit ukvapené kroky a velí mu postupovat při za-
vádění reforem s maximální uvážlivostí, aby se vy-
hnul těžkostem, které s sebou nese rychlá změna. 
Tím se také zajistí, že se lidé se změnami rychleji 
smíří.

Existence Božího řádu, jehož taje člověk nemů-
že za svůj život nikdy úplně pochopit, je pro člově-
ka nejvyšším zákonem a jeho povinností je být mu 
poslušen. „Je-li náš svět uspořádaný v souladu 
s boží vůlí,“ uvažoval Burke, „měli bychom si při 
svých nemotorných zásazích do struktury spo-
lečnosti počínat velmi opatrně.“ (Krsková 2003, 
s. 503) Symboly řádu ve společnosti a nástroji jeho 

uchování jsou tradice. Jejich prostřednictvím 
k nám promlouvá Bůh a naši předkové, kteří do 
nich vtělili svou moudrost, jsou naším dědictvím, 
které i my odkážeme našim dětem. Nejviditelněj-
ším znakem tradic jsou tradiční společenské insti-
tuce. Burke je ostrým kritikem individualismu; člo-
věk na světě neexistuje sám, je vždy a všude 
součástí širší sociální komunity. Nově tak aktuali-
zuje Aristotelovu tezi o blahodárnosti a nutnosti 
existence člověka ve společnosti (člověk jako zoon 
politikon). Na prvním místě je takovou sociální in-
stitucí rodina, poté obec, ale také místní společen-
ství (spolky), církev, region, národ a stát. Jedná se 
o provázaný celek, který vytváří v člověku pocit 
jistoty a vlastní identity. Vytváří se občanská spo-
lečnost. Jejím nejlepším pojítkem je náboženství: 
„Víme a — což je ještě důležitější — vnitřně cítíme 
(povšimněme si, jaké významné místo Burke přičí-
tá intuici v protikladu k chladnému rozumu osví-
cenství; v duchu Sókratovského daimonia jejím 
prostřednictvím k člověku promlouvá Bůh a člo-
věk objevuje taje božího řádu), že náboženství je 
základem občanské společnosti, zdrojem všeho 
dobra a vší útěchy.“ (Burke 1997, s. 99) Nábožen-
ství spolu se všemi institucemi a tradicemi společ-

nosti jsou jejím pevným tmelem, drží ji pohroma-
dě, proto útok na jakoukoliv z nich znamená útok 
na samu společnost. Rozpad společnosti, vznik 
masy atomizovaných jedinců je nejlepší cestou 
k nastolení všemohoucího státu, kterému nebude 
stát nic v cestě k jejich ovládání.

Pro zdravý chod společnosti je nutná její hierar-
chizace na vrstvy a třídy. Burke odmítá ideu rov-

Burke svým dílem nejen založil nový ideologický směr, ale s literárním umem 
vylíčil i hrozby, které moderní doba ve jménu svobody přináší. Významně roz-
šířil lidské poznání společenských procesů. Proti moderním myšlenkám po-
kroku a společenské dynamiky ukázal na význam sociální statiky pro udržení 
stability a kontinuálního rozvoje společnosti. Přílišná rychlost společenských 
změn vede k její destrukci.
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nosti. Hierarchie je přirozená, je vlastní přírodě, je 
odrazem řádu a umožňuje společnosti zachovávat 
její různorodost. Ze samé přirozenosti člověka vy-
plývá, že je společnost rozdělena na vládnoucí 
a ovládané. Příslušnost k vládnoucí třídě je spjata 
především s odpovědností, vzděláním, duchovní-
mi dispozicemi apod. Těmito vlastnostmi jsou na-
dáni jen nemnozí. „Masa je prachbídně vybavena 
k vykonávání politické moci.“

Burke svým dílem nejen založil nový ideologic-
ký směr, ale s literárním umem vylíčil i hrozby, 
které moderní doba ve jménu svobody přináší. Vý-

znamně rozšířil lidské poznání společenských pro-
cesů. Proti moderním myšlenkám pokroku a spo-
lečenské dynamiky ukázal na význam sociální 
statiky pro udržení stability a kontinuálního roz-
voje společnosti. Přílišná rychlost společenských 
změn vede k její destrukci. Ke společenským změ-
nám je třeba přistupovat odpovědně a provádět 
promyšlené reformy založené na společenském 
konsensu. Burke svým dílem nepřímo analyzoval 
podmínky vzniku moderních totalitních systémů 
a ukázal i na pozitivní protilátky, kterými je spo-
lečnost pro svou sebezáchovu vybavena.
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ABSTRACT
This article deals with the ideological formation of conservativism as a key ideology of the modern age. In 
this context it focuses on the person of the ‘founding father’, the British philosopher and politician Edmund 
Burke. Much attention is dedicated to the ideological profile of conservativism, above all in the Burke’s most 
popular work, as well as conditions and events of Burke’s life, which to large extent influenced the founding 
ideas of conservativism. Key role was played by the French Revolution, which Burke approved of but later 
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criticised firmly after its radicalisation. This article should also contribute to the awareness of real roots of 
today’s right wing.
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Neobvykle vysoká tempa růstu světové ekonomiky 
i mezinárodního obchodu přetrvávající v průběhu 
předchozího pětiletí, jakož i sílící prosperita čet-
ných mladých ekonomik vyvolala nejen mezi lai-
ky, nýbrž i mezi národohospodáři dojem, že vý-
skyt silných zpomalení ekonomického růstu či 
dokonce hospodářských recesí, které prodělávala 
světová ekonomika opakovaně v minulém století, 
je nadobro věcí minulosti. To vedlo ke vzniku veli-
ce optimistických očekávání ohledně perspektiv 
jednotlivých ekonomik, jakož i ke značně ambici-
ózním rozvojovým záměrům v podnikové sféře. 
Tři publikace Jany Sereghyové a kolektivu jejích 
spolupracovníků, obsahující výsledky výzkumu 
probíhajícího v rámci projektu Grantové agentury 
České republiky č. 402/06/1049 na téma „Kon-
junktura v globalizující se světové ekonomice, pro-
gnóza jejího vývoje a implikace jejich proměn pro 
českou ekonomiku“, náleží k omezenému okruhu 
literárních pramenů, které již počátkem roku 2008 
upozornily na to, že tato optimistická očekávání 
byla silně nadnesená a je třeba se připravit na to, 
že v letech 2008 a 2009 — a s největší pravděpo-
dobností též ve střednědobém časovém horizontu 
— dojde ve světové ekonomice k citelnému zhorše-
ní konjunkturní situace.

První z uvedených publikací s názvem „Analý-
za aktuální konjunkturní situace v mezinárod-
ním obchodě a prognóza jejího vývoje v letech 
2008–2009“ (publikace CKS č. 1/2008, 72 stran, 
Praha, březen 2008, ISBN 978-80-254-1415-6) je za-
měřena kromě vyhodnocení aktuální situace v me-
zinárodním obchodě na objasnění otázky, jak citel-

ně zhoršení konjunkturní situace ovlivní meziná-
rodní obchod v nadcházejících letech. Je zde 
vyjádřena hypotéza, že v návaznosti na „ochlazo-
vání“ světové ekonomiky, které se rýsuje pro nad-
cházející dva roky, se sníží přírůstek objemu mezi-
národních toků zboží na necelých 7 % meziročně 
z téměř 10 %, které tento přírůstek dosáhl ještě 
v roce 2006. Bylo zde prokázáno, že v hospodář-
sky vyspělých státech dojde k ochabnutí dovozní 
poptávky po průmyslových výrobcích hlavně v dů-
sledku poklesu dynamiky růstu osobní spotřeby 
a omezení materiálové spotřeby v jejich zpracova-
telském průmyslu, jakož i v důsledku oslabení 
poptávky exportních podniků po subdodávkách 
zahraniční provenience. Autoři upozorňují, že 
poslední z uvedených skutečností může vést 
k oslabení dovozní poptávky po průmyslových vý-
robcích a komponentech též v nově industrializo-
vaných zemích. Vyjádřili však přesvědčení, že 
rychle postupující industrializační procesy se sta-
nou hlavním důvodem pro pokrytí rostoucí části 
domácí poptávky po spotřebním zboží a polotova-
rech výrobky domácí provenience. Tím však zřej-
mě nedojde k absolutnímu omezení, nýbrž pouze 
k mírnému snížení růstu jejich dovozu, neboť ke 
zvýšení souhrnné domácí poptávky (resp. osobní 
i výrobní spotřeby) dojde ve většině těchto zemí 
nezávisle na „ochlazování“ světové ekonomiky. 
V asijských nově industrializovaných zemích se 
očekává pokles meziročních přírůstků objemu do-
vozu z 16 % zaznamenaných v roce 2006 na zhru-
ba 10 % v letech 2008–2009, v Latinské Americe 
z 15 % zaznamenaných v roce 2006 na přibližně 
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9 % v letech 2008–2009. Autoři připomínají, že dra-
matický růst dovozní poptávky těchto dvou skupin 
rozvojových zemí přispěl již v předchozích pěti le-
tech k udržení globálního konjunkturního boomu, 
z čehož vyvozují, že zachování robustního, byť po-
někud slabšího růstu jejich dovozní poptávky by 
mohlo v prognostickém horizontu zmírnit zhorše-
ní konjunkturní situace, rýsující se ve světové eko-
nomice.

Zvýšená pozornost je v této publikaci věnována 
faktorům ovlivňujícím vývoj exportu jak hospo-
dářsky vyspělých států, tak mladých ekonomik. 
Zatímco v hospodářsky vyspělých státech se oče-
kává v prognostickém horizontu zpomalení růstu 
exportu, rýsuje se zejména ve výše uvedených 
dvou skupinách rozvojových zemí další posílení 
jejich exportní výkonnosti. Zhruba čtyřnásobný 
nárůst hodnoty exportu asijských nově industriali-
zovaných zemí, dosažený v letech 1990–2005, je 
zde přičítán jednak rychlému rozvoji kooperač-
ních a subdodavatelských vztahů mezi podniky se 
sídlem v různých zemích tohoto regionu, jednak 
dramatickému přílivu přímých zahraničních in-
vestic do jejich ekonomik, jenž bývá zejména v po-
slední době provázen mohutným transferem tech-
nologií napomáhajícím rozvoji sofistikovaných 
výrob. Autoři vyjádřili přesvědčení, že podíl těchto 

zemí na světovém exportu masově vyráběných, 
technologicky středně náročných průmyslových 
výrobků se již v krátkodobém, o to více pak ve 
střednědobém horizontu dále zvýší a že již zane-
dlouho se staneme svědky dalšího posílení jejich 
konkurenceschopnosti i jejich pozic v mezinárod-
ním obchodě s průmyslovými výrobky.

Narůstá potřeba urychleně objasnit, do jaké 
míry se to dotkne perspektiv exportu nových člen-
ských států EU, jejichž pozoruhodné exportní 
úspěchy se dosud opíraly převážně o rozvoj tohoto 
typu výrob. Údaje předložené v hodnocené publi-
kaci svědčí o silném směrování jejich vývozu na 
trhy západoevropských států i o narůstající čet-
nosti subdodavatelských vztahů mezi jejich podni-
ky a tamějšími finalisty. Svědčí o tom, že rozhodu-
jící část jejich exportu se realizuje za příznivých 
podmínek na jednotném vnitřním trhu EU, což za-
kládá reálné šance, že uvedené přesuny v tržních 
podílech nebudou mít na perspektivu jejich expor-
tu tak silné dopady jako na export ostatních hos-
podářsky vyspělých států. Opodstatněnosti těchto 
očekávání ostatně nasvědčují též výsledky analýzy 
nedávného vývoje makroekonomických ukazatelů 
těchto států, předložené ve třetí z výše uvedených 
publikací.

Druhá z uvedených publikací s názvem „Kon-
junkturní situace v mezinárodním obchodě su-
rovinami a predikce vývoje jejich světových cen 
v krátkodobém a střednědobém horizontu“ (pu-
blikace CKS č. 2/2008, 92 stran, Praha, květen 
2008, ISBN 978-80-254-1664-8) se zabývá promě-
nami konjunkturní situace na jednotlivých komo-
ditních trzích. Usiluje hlavně o objasnění faktorů 

stojících v pozadí dramatického zdražení surovin, 
k němuž došlo v průběhu předchozího pětiletí, ja-
kož i o identifikaci faktorů, které ovlivní vývoj je-
jich cenových hladin jak v krátkodobém, tak v del-
ším časovém horizontu.

V první části publikace jsou předloženy výsled-
ky hloubkových analýz dosavadního vývoje tržní 

V hospodářsky vyspělých státech dojde k ochabnutí dovozní poptávky po prů-
myslových výrobcích hlavně v důsledku poklesu dynamiky růstu osobní spo-
třeby a omezení materiálové spotřeby v jejich zpracovatelském průmyslu, ja-
kož i v důsledku oslabení poptávky exportních podniků po subdodávkách 
zahraniční provenience.
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situace v mezinárodním obchodě s hlavními suro-
vinami, jakož i predikce proměn jejich cenových 
hladin očekávaných v roce 2008 a 2009. Již v úvo-
du upozorňují autoři, že neobvykle silný vzestup 
světových cen naprosté většiny surovin, zazname-
naný v průběhu předchozího pětiletí, nebyl jen 
důsledkem přechodného zbytnění jejich spotřeby, 
které zpravidla doprovází rozběh „konjunkturního 
boomu“, nýbrž byl dán souběhem většího počtu 
vlivů, z nichž některé mají střednědobou, jiné do-
konce dlouhodobou působnost. Například „ceno-
vou explozi“, ke které došlo jak v mezinárodním 
obchodě ropou a zemním plynem, tak v meziná-
rodním obchodě barevnými a černými kovy, připi-
sují autoři z valné části dramatickému navýšení 
dovozní poptávky po těchto produktech, vyvolané-
mu zrychlením industrializačních procesů ve třech 
největších nově industrializovaných zemích, tj. v Čí-
ně, Indii a Brazílii. Upozorňují však, že rozmach 
černé a leckde i barevné metalurgie, k němuž od 
počátku tohoto století došlo nejen v Číně, nýbrž 
i v řadě dalších rozvojových zemí, jakož i zesílení 
jejich vzájemných konkurenčních tlaků, povede 
již zanedlouho k ustálení světových cen těchto ko-
vů na úrovni jen o málo převyšující tu, okolo které 
oscilovaly v době před touto cenovou explozí.

V mezinárodním obchodě fosilními palivy však 
autoři neočekávají obdobnou „normalizaci“ vývoje 
světových cen. To zdůvodnili ve druhé části publi-
kace, kde s využitím věrohodných údajů (pochá-
zejících z databáze IEA) prokazují, že nezávisle na 
zvýšeném úsilí ekologů a ekonomů o urychlení 
přechodu na ekologicky méně škodlivé či levnější 
energetické zdroje tento přechod postupuje dosud 
velice pomalu. Minimálně do poloviny století bude 
tudíž třeba pokrýt světovou energetickou spotřebu 
zejména s využitím jaderné energie, ropy i zemní-
ho plynu. Poukazují, že energetická spotřeba bude 
ve většině rozvojových zemí narůstat i v nadchá-
zejících desetiletích zvýšenými tempy (expertní 
odhady svědčí o tom, že tato spotřeba se zde kaž-
dé desetiletí znásobí), takže je třeba počítat s tím, 
že zanedlouho pomine dosud v mezinárodním ob-
chodě ropou a zemním plynem ustálená situace, 

která je charakteristická tím, že jejich nabídka se 
vyvíjí souběžně a leckdy dokonce v předstihu před 
růstem poptávky po nich. Autoři poukazují na 
mylnost tvrzení, že světové zásoby ropy a zemního 
plynu se urychleně blíží svému vyčerpání, čímž 
bývá mnohdy odůvodněno očekávání, že jejich 
světové ceny se udrží i nadále na nepřiměřeně zvý-
šené úrovni. Předkládají údaje svědčící o tom, že 
kapacita již objevených (dosud však ještě netěže-
ných) nalezišť těchto dvou druhů paliv by mohla 
pokrýt světovou spotřebu až do druhé poloviny 
současného století, přičemž uplatnění nových 
technologií jejich těžby skýtá možnost dalšího pro-
dloužení časového horizontu, po který budou těži-
telné. Přesto se však ztotožňují s názorem, že hla-
dina jejich světových cen bude i nadále násobně 
vyšší než na počátku tohoto století, což přičítají 
nejen jejich vysoké „citlivosti“ vůči spekulačním 
a politickým vlivům, nýbrž i potřebě radikálního 
navýšení investic do geologického průzkumu a do 
zpřístupnění nových nalezišť, podmiňujících žá-
doucí rozšíření jejich těžby.

Je zde prokázáno, že důsledky násobného zdra-
žení ropy a zemního plynu, ke kterému došlo 
v průběhu předchozích pěti let, ovlivňovaly nejen 
vývoj výrobních a dopravních nákladů ostatních 
druhů surovin, nýbrž i vývoj jejich světových cen. 
Je zde objasněno, kterak toto zdražení ovlivňovalo 
i další podmínky tvořící se v mezinárodním ob-
chodě surovinami nerostného i zemědělského pů-
vodu a jak se v důsledku toho měnily konkurenční 
tlaky doléhající na jejich výrobce. Jsou zde popsá-
ny i nepříznivé dopady, které hojnější substituce 
fosilních paliv pomocí energetického využití bio-
masy mohla mít na vývoj životního prostředí, po-
případě i na dostupnost potravin pro nejchudší 
část populace naší planety. Jsou zde předloženy 
i výsledky analýzy příčin vzniku globální potravi-
nové krize v roce 2008. Třebaže některé závěry 
předložené v této publikaci je možno považovat za 
diskutabilní, představují poučnou a velice zajíma-
vou četbu.

Zatímco předchozí dvě recenzované publikace 
se zabývají dílčími aspekty nedávných a nadchá-
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zejících proměn globální konjunkturní situace, ve 
třetí publikaci s názvem „Zvrat ve vývoji globální 
konjunktury a prognóza vývoje konjunkturní 
situace v Evropě“ (publikace CKS č. 3/2008, 104 
stran, Praha, červenec 2008, ISBN 978-80-254-
2278-6) je proveden pokus o kvantifikaci nedávné-
ho zvratu ve vývoji globální konjunktury. Již v úvo-
du je předložen přehled řady nepředvídatelných 
událostí, jejichž výskyt způsobil, že vývoj ekono-
mické reality se začínal již od poloviny roku 2007 
výrazně odchylovat od očekávání vyjádřených 
v prognózách nadcházejícího průběhu globálního 
hospodářského cyklu, předkládaných ekonomické 
veřejnosti ještě počátkem roku 2008. Je zde před-
ložen i přehled nejdůležitějších korekcí, které byly 
na jaře 2008 provedeny v těchto prognózách, vy-
pracovaných jak mezinárodními organizacemi, tak 
soukromými výzkumnými ústavy.

Přestože hospodářské styky nových členských 
zemí EU se zámořskými státy jsou prozatím znač-
ně omezené, je nadcházejícímu vývoji makroeko-
nomických ukazatelů rýsujícímu se v těchto stá-
tech věnována v publikaci zvýšená pozornost. Její 
autoři se zřejmě ztotožňují s názorem značně roz-
šířeným mezi prognostiky, že jak vývoj konjunk-
turní situace v USA, tak proměny konjunkturní si-
tuace v největších asijských zemích budou mít na 
další průběh globálního hospodářského cyklu — 
a potud i na naše vlastní ekonomické perspektivy 
— podstatný vliv.

Z analýzy hospodářsko-politických opatření 
uplatňovaných v poslední době v USA autoři vyvo-
zují, že není vyloučené, že se zde podaří předejít 
výraznému omezení osobní spotřeby a dalšímu 
ochabnutí investiční aktivity v jejich podnikové 
sféře. Krize rozvinuvší se v oblasti bytové výstavby 
i kolaps řady velkých amerických bank zakládají 
hrozbu výrazného zhoršení konjunkturní situace 
a vzniku recese. Naproti tomu ambiciózní rozvojo-
vé záměry vytyčené čínskou vládou, jakož i roz-
sáhlé opakované přebytky čínských obchodních 
bilancí i růst čínských rezerv volně směnitelných 
měn, umožňující financovat realizaci plánovaných 
rozsáhlých investice do infrastruktury z veřejných 

prostředků, jsou autory publikace označovány za 
záruky zachování relativně vysokých temp ekono-
mického růstu Číny i jejího pozitivního vlivu na 
vývoj globální konjunkturní situace.

Hlavním posláním této publikace však zřejmě 
bylo objasnění faktorů, které ovlivní nadcházející 
vývoj konjunkturní situace v Evropské unii. Její 
autoři zdůrazňují, že jim jde zejména o zabezpe-
čení hlubšího nahlédnutí do hospodářské praxe 
jednotlivých členských států EU, neboť z její zna-
losti by mělo vycházet jak operativní, tak strategic-
ké rozhodování probíhající v české podnikové sfé-
ře. Za tím účelem zpracovali analýzy a predikce 
nadcházejícího vývoje makroekonomických uka-
zatelů jednotlivých členských zemí EU. V publika-
ci předložili též makroekonomické scénáře, resp. 
konjunkturní prognózy zpracované prognostiky 
těchto států. Do těchto prognóz byly promítnuty 
očekávané účinky hospodářsko-politických opat-
ření či podnikatelských strategií, jejichž uplatňová-
ní se nachází teprve v přípravné fázi. Jde o cenné 
informace, které by mohly přispět k žádoucímu 
upřesnění představ o velice náročných podmín-
kách, se kterými se budou muset české podniky 
vypořádat jak v obchodních, tak kooperačních 
vztazích s partnery ze členských států EU.

Ing. Naděžda Homolová, 
Odbor pro všeobecné záležitosti EU, 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
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