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Jednou z nejdiskutovanějších otázek mezinárodní 
politické ekonomie je otázka postavení národních 
států v podmínkách existence mezinárodních mě-
nových a finančních trhů. Tato otázka byla přiro-
zeně rovněž velmi diskutována v souvislosti s me-
zinárodní finanční a ekonomickou krizí. Obecný 
problém střetu teritoriálně ohraničeného národní-
ho státu a globalizujících se trhů neplatí snad pro 
žádnou jinou sféru více než pro teritoriálně ohrani-
čený národní stát existující v podmínkách globál-
ně liberalizovaných měnových a finančních trhů. 
Jaké jsou možnosti a rizika státu v této situaci? Jak 
historicky probíhaly interakce mezi státem a těmi-
to trhy? Jaké zájmové skupiny byly a jsou příznivci 
rozličných přístupů k těmto trhům?

Účelem mezinárodního měnového systému je 
umožnit transakce „reálné“ ekonomiky (obchod, 
výroba), účelem mezinárodního finančního systé-
mu je poskytovat kapitál pro investiční aktivity 
a rozvoj v globálním měřítku (Gilpin, 2001, 
s. 234). Gilpin (tamtéž) a další autoři (Helleiner, 
2008, Helleiner, 1999) poukazují na tu skutečnost, 
že po druhé světové válce neexistoval žádný mezi-
národní finanční systém, nýbrž byly národní trhy 
a měnový systém byl založen na fixních (i když 

potenciálně „přizpůsobitelných“2) měnových kur-
zech, neboť jednotlivé země uplatňovaly kontrolu 
nad pohybem kapitálu. Tato situace se však radi-
kálně začala měnit od 60. let 20. století, kdy se 
etablovaly tzv. euroměny, rozvíjel se mezinárodní 
obchod, vznikal systém nadnárodních společností 
a docházelo k nástupu informačních technologií 
a posléze rostly i příjmy zemí OPEC z ropy. Tyto 
faktory se tedy spolupodílely na formování mezi-
národního měnového systému, jakož i na vzájem-
ném ovlivňování měnových a finančních trhů.

1. Vztah národních států a mezinárodních 
finančních trhů

Na rozdíl od situace klasického zlatého standardu, 
který je v literatuře (Helleiner, 2008, Nayyar, 2002, 
Arrighi, 1999) z hlediska obsahu a objemu mezi-
národních ekonomických transakcí porovnáván 
s globalizujícím se světem přelomu 20. a 21. stole-
tí, je výrazným atributem současnosti převaha 
krátkodobých (spekulativních) pohybů kapitálu 
nad dlouhodobými. Boom přeshraničního pohybu 
kapitálu nastal v souvislosti s liberalizací kapitálo-
vých trhů jednotlivými zeměmi v 70. letech 20. sto-
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  Fungování národního státu 
  v podmínkách existence 
  mezinárodních měnových 
  a finančních trhů
 } Ing. Martina Jiránková, Ph.D. » Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů 
  Vysoké školy ekonomické v Praze 1

1  Článek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze 
MSM6138439909 „Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti“, podpořeného Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.

2  Podle brettonwoodského systému udržovaly země fixní měnové kurzy, avšak mohly v případě nutnosti provádět změny cent-
rální parity. Devalvace o více než 10 % podléhala schválení MMF, který však v zájmu zachování vnější ekonomické stability zemí 
neměl činit s tímto souhlasem žádné obtíže.
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letí. Tato liberalizace postupně dospěla do stavu, 
kdy mezinárodní finanční trhy tvoří významný fe-
nomén schopný ovlivňovat reálné ekonomiky jed-
notlivých zemí. Nakolik však národní státy samy 
napomohly této situaci? Mohly se chovat jinak? Do 
jaké míry byly tyto procesy objektivní, do jaké 
míry představují subjektivní rozhodnutí politiků 
(vlád)? A plyne z toho nějaké poučení pro součas-
nou situaci?

V této souvislosti se objevují (Helleiner, 2008, 
Walter, 2005 a další autoři) tři směry úvah. První 
považuje za rozhodující pro propojování jednotli-
vých národních finančních systémů do trhu mezi-
národního vznik a vývoj informačních technologií, 
jež technologicky umožnily časoprostorovou kom-
presi, podpořily vznik nejrůznějších finančních 
derivátů a pokles nákladů na finanční transakce, 
a tudíž politická rozhodnutí národních vlád nehrá-
la v tomto smyslu rozhodující roli. Jinou příčinu 
uvažuje teorie hegemonické stability, která de facto 
říká, že mezinárodní finanční systém je produk-
tem dominantních politických sil. Touto dominant-
ní politickou silou mohou být jednak státy, což 
historicky byly Velká Británie do první světové vál-
ky a USA od konce druhé světové války, jednak 

převažující myšlenkový proud, jímž byl tržní neoli-
beralismus, zejména od 80. let 20. století. Prostřed-
níky šíření těchto neoliberálních myšlenek byly 
v tomto časovém období zejména mezinárodní fi-
nanční instituce (IMF, WB), ale i například americ-
ký systém vyššího vzdělávání, který se podílel na 
přenosu těchto myšlenek do zahraničí (Walter, 
2005, s. 151–152). Třetí skupina názorů považuje 

mezinárodní finanční trhy za produkt racionalis-
tických zájmových skupin, které prosazují tržní 
liberalizaci a jsou v tomto úsilí efektivnější než 
skupiny jiné (Walter, 2005). Zdá se být velmi prav-
děpodobné, že všechny tři přístupy působily v mi-
nulosti paralelně, a lze diskutovat o míře jejich 
vlivu. Technologická změna v podobě nástupu 
informačních technologií nepochybně umožnila 
tento směr vývoje. Stála u zrodu nadnárodních 
společností, transnacionalizace a globalizačních 
procesů. Vysoký stupeň znalostí ve výrobcích 
a službách si vyžaduje globální trhy zboží a slu-
žeb, jež by umožnily rozpouštět vysoké fixní ná-
klady na vědu a výzkum ve výrobcích a službách 
obsažené. V konečné instanci to však byla politic-
ká rozhodnutí národních vlád, která de facto vznik 
mezinárodních finančních trhů „dovolila“. Domi-
nantní mocnost USA byla současně i hlavním 
hlasatelem neoliberálních myšlenkových proudů, 
k jejichž šíření do ostatních zemí postupně dochá-
zelo3. Jakmile státy v 70. letech 20. století ustoupi-
ly od kontrol pohybu kapitálu, spustily procesy, je-
jichž důsledky si sotva uměly představit, a zřejmě 
ani nepředpokládaly, nakolik budou atakovány je-
jich tradiční funkce.

Z hlediska ekonomického je vznik mezinárod-
ních (globálních) finančních trhů nesporně pozi-
tivní: představují možnost efektivní alokace kapi-
tálu v globálním měřítku, možnost vyhnout se 
domácím spekulativním bublinám v důsledku 
možnosti investovat v cizině, možnost tvořit vý-
hodnější portfolio k redukci rizika, umožňují roz-
šíření a prohloubení domácích trhů, což vede 

Jakmile státy v 70. letech 20. století ustoupily od kontrol pohybu kapitálu, 
spustily procesy, jejichž důsledky si sotva uměly představit, a zřejmě ani ne-
předpokládaly, nakolik budou atakovány jejich tradiční funkce.

3  Podobně prosazovala liberalismus Anglie v 19. století v době svého dominantního postavení ve světě. Historicky byl vždy libe-
ralismus pro vůdčí mocnost nástrojem hospodářské expanze.
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k vyšším ziskům z úspor, nižším nákladům na 
půjčky a lepšímu řízení a koncentraci firem na je-
jich klíčové činnosti. Více účastníků finančních 
trhů pak tvoří i více likvidity a výdaje domácností, 
jakož i investice firem jsou méně citlivé na jejich 
příjem (Aanaert, 2000, s. 52–59). Samotné národ-
ní státy pak zřejmě viděly v liberalizovaných fi-
nančních trzích možnost obstarání si prostředků, 
které by byly zcela mimo jejich možnosti. Mohly 
například využít deficity svých rozpočtů k finan-
cování velkých, například infrastrukturních, pro-
jektů, jakož i získaly možnost obstarání si pro-
středků pro stále širší sociální funkce národního 
státu. Nesporná ekonomická pozitiva alokace ka-
pitálu v globálním měřítku však narazila na terito-
riálně ohraničené politické jednotky národních 
států. Tím, že se globální finanční trhy a národní 
stát již netýkají stejného geografického prostoru, 
vznikají zásadní problémy pro stát, jak naplňovat 
jeho — ve vývoji etablované — sociálně-ekonomic-
ké funkce. Dokud měl stát k dispozici uzavřenou 
národní ekonomiku, měl možnost keynesiánskými 
zásahy v podobě fiskální a monetární politiky její 
vývoj ovlivňovat. Mohl vykonávat své funkce zasa-
hování tam, kde se projevovala neefektivnost, ne-
rovnost či nestabilita, harmonizoval tudíž stát 
a trh, a tím de facto potvrzoval svou ekonomickou, 
politickou i sociální legitimitu. Liberalizace pohy-
bu kapitálu znamenala sice vyšší efektivnost pro 

ekonomické subjekty, avšak současně přinesla 
vznik zásadních problémů pro teritoriálně ukotve-
né politické jednotky národních států. Paradoxně 
se situace dnes jakoby obrací. Mezinárodní finanč-
ní trhy „kontrolují“ vlády zemí, resp. jimi uplatňo-
vanou politiku. Vlády začaly snižovat daně k přilá-
kání kapitálu, což přineslo redukci sociálních 
výdajů, a musejí v podstatě vykonávat takovou 
makroekonomickou politiku, jež je mezinárodní-
mi finančními trhy pozitivně hodnocena, neboť 
jestliže tyto trhy usoudí, že země není schopna do-
stát svým závazkům (fiskální deficity, deficit běž-
ného účtu), dojde k náhlému odlivu kapitálu ze 
země a následnému znehodnocení domácí měny. 
Země uplatňující keynesiánský přístup jsou tak 
v ohrožení, že v případě inflace či nízké úrokové 
míry, jež jsou často s touto politikou spojeny, bu-
dou čelit odlivu kapitálu. Půjčující si země s defi-
citním rozpočtem v keynesiánském duchu jsou 
mezinárodními finančními trhy rovněž penalizo-
vány v podobě pro ně vyšších úrokových sazeb na 
půjčky na těchto trzích v důsledku započítávání 
„rizikové prémie“, kterou jim tyto trhy udělují 
(Helleiner, 1999, s. 145). To, že finanční trhy drží 
vlády zemí (politiky) na uzdě v otázce deficitů, je 
dnes uváděno v literatuře jako pozitivum existence 
těchto trhů (např. Aanaert, 2000).

Globální pohyby kapitálu rovněž přispěly k re-
dukci makroekonomických politik, neboť globali-
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zační procesy do značné míry homogenizovaly 
a propojily makroekonomická prostředí jednotli-
vých zemí. Toky kapitálu mezi zeměmi působí na 
vyrovnávání úrokové sazby v jednotlivých zemích, 
malé země vystupují jako příjemci této sazby z me-
zinárodního prostředí (interest rate taker) a nemo-
hou domácí úrokovou sazbu dlouhodobě výrazně-
ji ovlivňovat. Pokud je v zemi vyšší úroková sazba, 
jež je determinována vyšší očekávanou mírou in-
flace, kapitál do země přichází, avšak současně je 
brzděn ekonomický růst (a zaměstnanost). Při sní-
žení úrokové sazby, jež podněcuje ekonomický 
růst a tím i zaměstnanost, kapitál ze země odchází.

2. Mundell-Flemingovo trilema

Koncentrovaným vyjádřením omezování národ-
ních států globálními finančními trhy je Mundell-
-Flemingovo trilema (někdy též nazývané „nesvatá 
— či přímo ďábelská — trojice“ — „Unholy Trinity“), 
jež poukazuje na neschopnost vlády udržet sou-
časně tři faktory: fixní měnové kurzy, kapitálovou 
mobilitu a autonomní monetární politiku. Volba 
dvou z těchto faktorů vede ke ztrátě faktoru třetí-
ho. Jak ukazuje tabulka č. 1, historicky pouze při 
existenci brettonwoodského systému, jehož atribu-
tem byla kontrola nad pohyby kapitálu jednotlivý-
mi státy, mohly země uplatňovat fixní měnové kur-
zy a současně autonomní monetární politiku: 
snížení úrokové sazby v dané zemi pak nevedlo 

k odlivu kapitálu (v důsledku kontroly státem). 
Tento odliv by jinak vyvolával tlaky na znehodno-
cení měnového kurzu a nutnou kurzovou inter-
venci spojenou s růstem domácí peněžní zásoby. 
V podmínkách klasického zlatého standardu pak 
panovala kapitálová mobilita spolu s fixními mě-
novými kurzy, avšak země musela rezignovat na 
autonomní monetární politiku. Hlavním cílem 
v tomto období bylo zachování směnitelnosti ná-
rodní měny za zlato. Pokud země vykazovala 
schodky platební bilance, klesalo množství oběži-
va, což vyvolávalo deflační tlaky. Pokles cen pak 
zvýšil konkurenceschopnost domácího zboží a to 
podpořilo zlepšování obchodní bilance. Význam-
ný je poznatek Helleinera (2008, s. 217), že tyto de-
flační tlaky — a s nimi související pokles výroby 
(zaměstnanosti) — byly velmi citelné pro některé 
skupiny obyvatelstva (zaměstnance), které však 
neměly v této době takovou politickou váhu. Ob-
dobí mezi dvěma světovými válkami se vyznačova-
lo anarchií v mezinárodním měnovém systému. 
Ačkoli je diskutováno, zda hlavní příčinou byla re-
zignace Velké Británie na dominanci v systému, 
Helleiner (2008, s. 217–219) spíše zdůrazňuje de-
terminaci této situace domácími podmínkami ná-
rodních států. Rostla politická podpora intervenci-
onistických politik, fiskální deficity již nebyly 
nepřijatelné a oproti období klasického zlatého 
standardu, kdy byly hlavním imperativem měny 
konvertibilní za zlato a vyrovnaný rozpočet, se 

Významným atributem souvisejícím s liberalizací mezinárodních finančních 
trhů je skutečnost, že finanční toky kapitálu — mnohdy velmi nestabilní — se 
staly od 70. let 20. století, alespoň v krátkém období, determinantami konsti-
tuování měnového kurzu. Měnový kurz je tak spíše než fundamenty reálné 
ekonomiky ovlivňován očekáváními o svém vývoji. To samozřejmě mělo a má 
dopad do reálné ekonomiky, kdy často velmi nestabilní měnové kurzy ovliv-
ňují výrobce (a potažmo i zaměstnanost), kteří se musejí vyrovnávat s jejich 
výkyvy například zajišťováním proti kurzovému riziku a náklady tohoto ne-
stabilního kurzového vývoje tak musejí nést na svých bedrech.

í
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projevovala snaha řešit měnové otázky z pohledu 
domácí zaměstnanosti. V této době — jak uvádí 
Helleiner (2008, s. 218) — opustily země klasický 
zlatý standard, aby nemusely dodržovat jeho pra-
vidla, přešly k floatingu a řada zemí zavedla kapi-
tálové kontroly s cílem posílení národní politické 
autonomie. Období od 70. let 20. století po pádu 
brettonwoodského měnového systému je charak-
terizováno kapitálovou mobilitou a autonomní 
monetární politikou při rezignaci na fixní měnový 
kurz a přechodu k flexibilnímu měnovému kurzu. 
Ještě jednu zajímavou souvislost zmiňuje Hellei-
ner (2008, s. 219). Jednou z příčin, proč státy voli-
ly brettonwoodské uspořádání (kapitálové kontro-
ly, fixní kurzy a autonomní monetární politika), 
byla snaha zajistit sociální blahobyt a redukovat 
nezaměstnanost, což souviselo s boomem sociál-
ních států po druhé světové válce. Státy tudíž svou 
politickou volbou nezvolily návrat k relativně sta-
bilnímu systému klasického zlatého standardu, při 
kterém by byl stát nucen významněji rezignovat na 
své sociální cíle, a vybraly si systém, který jim tyto 
cíle umožnil zajišťovat. Současný stav je potom 
charakterizován fluktuací měnových kurzů (země 
OECD s výjimkou zemí eurozóny), kapitálové toky 
jsou méně či více omezené a národní monetární 
politika požívá určité autonomie, zejména ve vel-
kých zemích OECD (Dieter, 2004, s. 38).

3. Měnové kurzy

Dalším významným atributem souvisejícím s libe-
ralizací mezinárodních finančních trhů je skuteč-

nost, že finanční toky kapitálu — mnohdy velmi 
nestabilní — se staly od 70. let 20. století, alespoň 
v krátkém období, determinantami konstituování 
měnového kurzu4. Měnový kurz je tak spíše než 
fundamenty reálné ekonomiky ovlivňován očeká-
váními o svém vývoji. To samozřejmě mělo a má 
dopad do reálné ekonomiky, kdy často velmi ne-
stabilní měnové kurzy ovlivňují výrobce (a potaž-
mo i zaměstnanost), kteří se musejí vyrovnávat 
s jejich výkyvy například zajišťováním proti kurzo-
vému riziku a náklady tohoto nestabilního kurzo-
vého vývoje tak musejí nést na svých bedrech. 
V této souvislosti je zejména diskutována otázka, 
jaký měnový kurz by si země měla zvolit. V pod-
mínkách již liberalizovaných kapitálových trhů to 
tedy znamená pouze možnost výběru vlády mezi 
flexibilním kurzem, doprovázeným autonomní 
monetární politikou, a fixním kurzem, doprováze-
ným rezignací na autonomní monetární politiku 
(Mundell-Flemingovo trilema). Obecně známé 
přednosti a nedostatky pevných a flexibilních mě-
nových kurzů shrnuje Gilpin (2001, s. 252–255). 
Fixní měnové kurzy poskytují stabilní ekonomické 
prostředí pro obchod a investice, umožňují tržní 
soutěž na základě komparativní výhody a efektiv-
ních kapitálových toků a umožňují držet disciplí-
nu vůči potenciální inflační politice. Argumenty 
stoupenců tohoto kurzu proti flexibilnímu kurzu 
pak spočívají v tom, že volné kurzy vedly k nad-
měrnému množství peněz v ekonomice, cenové 
nestabilitě, destabilizujícím kapitálovým tokům, 
inflační politice, a tomuto kurzovému režimu je 
též přičítáno, že přispěl k protekcionismu v mezi-

Tabulka č. 1 » Mundell-Flemingovo trilema: tři možné monetární pořádky

Volba politiky Klasický zlatý
standard

Brettonwoodský
systém

1971/1975 
a dále

Fixní měnové kurzy ano ano ne

Kapitálová mobilita ano ne ano

Autonomní monetární politika ne ano ano

Pramen: Schwartz, H. M. (2000, s. 198)

4  Kurz podle trhu aktiv (podmínka nekryté parity úrokových sazeb).
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národních ekonomických vztazích (Gilpin, 2001, 
s. 252). Odpůrci fixních měnových kurzů pak po-
kládají pevné měnové kurzy za velmi nákladné 
(v důsledku nutnosti intervenovat na jejich zacho-
vání), přičemž flexibilní měnové kurzy nabízejí 
dle jejich stoupenců méně nákladné přizpůsobení 
se šokům. Pokud má země nerovnováhu, je dle 
stoupenců volných měnových kurzů lepší, pokud 
měna dané země depreciuje, než pokud dochází 
k poklesu cen či jsou zaváděny kapitálové kontroly 
(Gilpin, 2001, s. 253). V jednotlivých národních 
státech není otázka volby příslušného měnového 
režimu pouze zvažováním ekonomických faktorů 
pro a proti jednoho režimu vůči druhému, nýbrž je 
přirozeně pod tlakem zájmových skupin. Hiscox 
(2008, s. 109–111) v této souvislosti uvádí jako zá-
jmovou skupinu mající zájem na fixním měnovém 
kurzu vlastníky hojného výrobního faktoru, zatím-
co vlastníci vzácného výrobního faktoru jsou zain-
teresováni na volném měnovém kurzu5. Jako pří-
klad uvádí (tamtéž) relativně kapitálově lépe 
vybavené Evropu a USA6, zatímco relativně vzác-
ným výrobním faktorem je v této části světa práce. 
Fixní měnové kurzy tak představují benefity pro 
vlastníky kapitálu, neboť jejich zájmem je mít in-
flaci pod kontrolou, zatímco pracovníci za tohoto 
kurzového režimu nesou náklady v podobě neza-
městnanosti plynoucí z nemožnosti provádět auto-
nomní monetární politiku. Regulace peněžní záso-
by — jak známo — určuje úroveň ekonomické 
aktivity, a tím i nezaměstnanost, resp. úroveň in-
flace: růst peněžní zásoby vyvolává růst ekono-

mické aktivity, a tím i potenciálně tvorbu pracov-
ních míst, rostoucí peněžní zásoba však implikuje 
současně růst cenové hladiny. V tomto smyslu jsou 
zájmy vlastníků různých výrobních faktorů v dané 
zemi protichůdné. Ve stejném duchu též Dieter 
(2004, s. 39) poukazuje na skutečnost, že ani od-
bory, ani zaměstnavatelské svazy nemají zájem 
upřednostňovat fixní měnový kurz před autonom-
ní monetární politikou. Zájmem vlastníků relativ-
ně vzácného výrobního faktoru — v případě Evro-
py a USA tedy práce — je pak spíše režim 
flexibilního měnového kurzu, který současně 
umožňuje vládám autonomii monetární politiky, 
jež dává benefity vlastníkům tohoto výrobního 
faktoru.

Podíváme-li se na zájmy jednotlivých skupin 
napříč odvětvími7, pak vlastníci a zaměstnanci 
v odvětvích, která prodávají zboží či investují na 
zahraničních trzích, upřednostňují pevný měnový 
kurz (Hiscox, 2008, s. 110–111), který nenutí k za-
jišťování proti kurzovým pohybům, je příznivý pro 
stanovování jejich kalkulací a obecně je pro ně 
zdrojem stability, zatímco vlastníci a zaměstnanci 
v domácích odvětvích, jež konkurují importu či 
prodávají neobchodovatelné služby (doprava, sta-
vebnictví), upřednostňují volný měnový kurz a au-
tonomní monetární politiku (Hiscox, 2008, s. 110–
–111)8. Dieter (2004, s. 39) v této souvislosti uvádí, 
že řada odvětví v domácí ekonomice není spjata 
s fluktuacemi měnového kurzu, a tudíž je pro ně 
cennější provádění autonomní monetární politi-
ky9. Eichengreen (Gilpin, 2001, s. 254)10 se domní-

5  Viz Stolper-Samuelsonův teorém, který říká, že specializací země na výrobu na bázi v dané zemi relativně hojného výrobního 
faktoru rostou důchody vlastníků hojného výrobního faktoru a klesají důchody vlastníků vzácného výrobního faktoru.

6  Indie a Čína jsou uváděny jako příklady zemí s relativně hojným výrobním faktorem práce a vzácným výrobním faktorem kapi-
tál (Hiscox, 2008, s. 109).

7  Helleiner (2008, s. 237–238) například uvádí i příklad genderových dopadů finanční globalizace. Jelikož je finanční globalizace 
spjata s oslabením sociálního státu, nesou její důsledky více ženy, neboť ty jsou více spjaty s jeho sociálními funkcemi. Podob-
ně uvádí i environmentální dopady finanční globalizace. Zatímco finanční trhy jsou zaměřeny na krátkodobé cíle, otázka život-
ního prostředí si žádá spíše dlouhodobá řešení.

8  Jak uvádí Hiscox (2008, s. 110), v posledním desetiletí se největší podpora pro pevný měnový kurz (a vytvoření společné evrop-
ské měny) rekrutovala ze strany mezinárodních bank, nadnárodních společností a různých odvětví, například automobilového 
průmyslu. Opozici proti pevnému kurzu představovaly odbory a odvětví konkurující importu, jako uhlí, ocel a textil.

9  Podobně lze uvažovat dále i velikost zemí, kdy relativně menší země, jež považují obchod a investice se zahraničím za zdroje 
svého růstu, by spíše měly inklinovat k pevnému měnovému kurzu (Hiscox, 2008, s. 109).

10  Gilpin (2001, s. 254) sám cituje z Eichengreen, B. J.: International Monetary Arrangements for the 21st Century, Washington, 
D. C., Brookings Institution, 1994.

í

{1
/1

0}



 Scientia et Societas » 4/10 9

Odborné stati

vá, že neexistuje možnost návratu k fixnímu mě-
novému kurzu s ohledem na etablované státy 
blahobytu, jež potřebují fluktuující měnové kurzy 
a zejména autonomní monetární politiky.

V tomto smyslu představuje rovněž politickou 
volbu vlád národních států, zda se vydat cestou 
účasti na měnové unii či dolarizovat ekonomiku. 
Měnové bloky redukující kurzové riziko přinášejí 

benefity pro zájmové skupiny zainteresované na 
stabilitě měnového kurzu, avšak při vzdání se au-
tonomní monetární politiky. Stejné argumenty, 
jaké jsou uváděny pro a proti fixnímu měnovému 
kurzu, jsou pak uváděny jako argumenty pro a pro-
ti dolarizaci ekonomik (Gilpin, 2001, s. 255–259), 
k níž některé vlády přistupují.

4. Možnosti národních států

Existence mezinárodních měnových a finančních 
trhů má zásadní vliv na politické jednotky národ-
ních států. Toky kapitálu významně omezují pro-
vádění tradičních sociálně-ekonomických funkcí 
národním státem. Prizma mezinárodní (či globál-
ní) politické ekonomie však umožňuje uchopovat 
tuto problematiku komplexněji. Zatímco z ekono-
mického úhlu pohledu může být globální alokace 
kapitálu chápána jako nejefektivnější možnost, je 
nutno rovněž posuzovat dopady politických roz-
hodnutí vyjít vstříc tomuto ekonomickému řešení 
na národní stát. Politici jsou na jedné straně eko-

nomickými silami ovlivňováni, avšak též oni sami 
svými rozhodnutími tyto síly formují. Pohled do 
vývoje od dob zlatého standardu ukázal výrazný 
vliv politických rozhodnutí národních vlád na me-
zinárodní měnový a finanční pořádek. Státy vždy 
volily své politiky vůči kapitálovým tokům z hle-
diska svých vnitřních sociálně-ekonomických 
a politických cílů.

V dobách klasického zlatého standardu, kdy 
byl kapitál rovněž vysoce mobilní, bylo základním 
ekonomickým i politickým cílem zachování smě-
nitelnosti národní měny za zlato. Sociálně-ekono-
mické cíle, jako ovlivňování nezaměstnanosti, ne-
byly na pořadu dne, neboť zaměstnanci neměli 
ještě v této době významnou politickou váhu. 
V období mezi dvěma světovými válkami pak státy 
volí přechod k intervencionistickým politikám 
a opuštění pravidel zlatého standardu. Poválečný 
brettonwoodský systém pak již představoval mo-
netární pořádek zcela odlišný: odrážel zkušenosti 
světové hospodářské krize a snahu makroekono-
micky ovlivňovat ekonomiky národních států, 
a tím i zabezpečoval poválečný boom sociálních 
funkcí národních států.

Uvolnění kapitálových kontrol v 70. letech 
20. století, a tím i umožnění pohybu kapitálu, jež 
si státy zvolily, determinovalo další vývoj — mož-
nost vlád vybírat mezi flexibilním měnovým kur-
zem s autonomní monetární politikou, či pevným 
měnovým kurzem bez autonomie monetární poli-

Světová finanční krize všechny latentní problémy stávajících monetárních 
pořádků obnažila. Paradoxně všichni aktéři, včetně hlavních proponentů mi-
nimálního státu (investoři, zaměstnavatelé), se obraceli ke státu a očekávali 
od něj řešení, ať už v podobě převzetí krachujících finančních ústavů, podpo-
ry krizí zasažených firem, či převzetí záruk za vklady v bankách atp. Otázkou 
však zůstává, bude-li národní stát ještě vůbec schopen nějaké — nikoli pouze 
provizorní — řešení v těchto situacích přijímat. Neosobní finanční trhy pro re-
álné ekonomiky představují velmi obtížného protivníka.
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tiky a s menšími možnostmi garantovat zaměstna-
nost. Vývoj od 70. let 20. století byl nepochybně 
objektivně umožněn nástupem informačních tech-
nologií. Technologická změna vytvořila nezbytný 
předpoklad pro globální finanční toky, resp. 
transnacionalizaci výroby, avšak významnou roli 
sehrála idea neoliberalismu prosazovaná ekono-
mickými zájmovými skupinami. Může být disku-
továno, který z obou faktorů byl primární, každo-
pádně se však oba procesy vzájemně posilovaly. 
Do myšlenkového střetu se tak dostávají dvě para-
digmata mezinárodní politické ekonomie: paradig-
ma liberální, které za základní subjekt mezinárod-
ních vztahů považuje individuum, a paradigma re-
alistické, které za základní subjekt těchto vztahů 
považuje stát. V přístupu liberálního paradigmatu 
je primární individuum a jeho ekonomická efektiv-
nost a státu je v tomto pohledu přisouzena pouze 
úloha vytváření podmínek pro hladké fungování 
trhu. V paradigmatu realistickém představuje ná-
rodní stát nejvyšší autoritu, ostatní aktéři jsou stá-
tu podřízeni a tím, že stát určuje pravidla, kterým 
se ostatní aktéři musejí podrobovat, do značné 
míry ovlivňuje i ekonomické výstupy. Tenze mezi 
oběma přístupy, resp. otázka vymezení hranice 
mezi státem a trhem je v průběhu jejich koexisten-
ce permanentně přítomna a v různých obdobích 
pak vždy v praktických hospodářských politikách 
převážil více či méně jeden nebo druhý přístup. Li-
beralizace kapitálových pohybů přinesla mimo 
jiné i determinaci měnového kurzu toky kapitálu, 
a tím mimo jiné i výrazné ovlivňování reálné eko-
nomiky prostřednictvím finančních trhů. Ba co 
víc, objevily se poruchy primárně vzniklé na mezi-
národních finančních trzích (viz hypoteční krize 
v USA), jež výrazně zasáhly do fungování reálných 
ekonomik. Světová finanční krize všechny latentní 
problémy stávajících monetárních pořádků obna-
žila. Paradoxně všichni aktéři, včetně hlavních pro-

ponentů minimálního státu (investoři, zaměstna-
vatelé), se obraceli ke státu a očekávali od něj řeše-
ní, ať už v podobě převzetí krachujících finančních 
ústavů, podpory krizí zasažených firem, či převze-
tí záruk za vklady v bankách atp. Otázkou však zů-
stává, bude-li národní stát ještě vůbec schopen ně-
jaké — nikoli pouze provizorní — řešení v těchto si-
tuacích přijímat. Neosobní finanční trhy pro reálné 
ekonomiky představují velmi obtížného protivníka.

Literatura v souvislosti s mezinárodním měno-
vým a finančním systémem ve vztahu k národní-
mu státu nastoluje řadu otázek. Dieter (2004) dis-
kutoval otázku, zda jsou stabilní finanční trhy 
globálním veřejným statkem11, a současně se po-
kouší i definovat kritéria této stability12. Současný 
vývoj jen dává za pravdu těmto jeho úvahám a též 
potvrzuje, že kolektivní akce a kooperace hlavních 
ekonomických mocností bude při nastolení světo-
vého měnového a finančního pořádku zřejmě 
nezbytná. V této souvislosti prozíravě varoval již 
Gilpin (2001, s. 255), který zdůrazňuje nutnost na-
stolení efektivního systému světové governance, 
aby se zabránilo anarchii, která panovala mezi svě-
tovými válkami, či rozpadu světa do měnových 
bloků založených na dominantní měně daného re-
gionu — americkém dolaru, euru či japonském 
jenu. V tomto smyslu se zdá, že poměrně nazrála 
doba pro relativní posílení prestiže a váhy národ-
ních států, zejména těch nejsilnějších, které by se 
měly pokusit tento efektivní systém governance 
mezinárodního měnového a finančního systému 
nastolit. Stal by se tak v souladu s teorií hegemo-
nické stability produktem dominantních politic-
kých sil, ale i produktem myšlenkových proudů, 
poněkud se odklánějících od strohého tržního ne-
oliberalismu. Realita však ukazuje, že vzhledem 
k rozdílnosti zájmů jednotlivých států, kdy někte-
ré země preferují cenovou stabilitu a jiné upřed-
nostňují nižší míru nezaměstnanosti, i rozdílnosti 

11  Globální veřejné statky jsou podle definice Světové banky z roku 2000 zdroje, zboží, služby a také systém pravidel nebo politic-
kých režimů s podstatnými přeshraničními externalitami, které jsou důležité pro rozvoj a snížení chudoby a které mohou být 
produkovány v dostatečné nabídce pouze kooperací nebo kolektivní akcí rozvinutých a rozvojových zemí (Dieter, 2004, s. 27).

12  Jedná se dle Dietera (2004, s. 29) o stav, kdy nejsou úvěrové a finanční krize, fluktuace reálných kurzů se pohybuje v rozmezí 
± 5 % a finanční toky meziročně rostou maximálně o dvě procenta.
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zájmů jednotlivých skupin uvnitř státu nebude 
snadné tento systém zkonstruovat. Nejprve si státy 
budou muset nově vydefinovat, kde je pro ně přija-

telná hranice mezi jejich sociálně-ekonomickými 
funkcemi a efektivním fungováním ekonomických 
subjektů.
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ABSTRACT
The article deals with problems of the nation-state under international currency market and liberalized fi-
nancial market conditions. Mundell-Fleming trilemma and various monetary orders in three historical pe-
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Předkládaná práce je úvahou o nutnosti státní, zá-
konné regulace chování tržních subjektů a před-
nosti státem prováděné redistribuce důchodů ve 
prospěch podpory existenčních jistot lidí a vyrov-
návání šancí pro vstup do produktivního života. 
Není to pokus o vědeckou práci, která by vyžado-
vala mnohem detailnější argumentaci a odkazy na 
fakta a literaturu. Jsou to spíše teze. Přesto dou-
fám, že se podaří alespoň naznačit hlavní slabiny 
liberálních návodů na uspořádání hospodářství.

1. Teorie a skutečnost

Minimum státních zásahů do chodu hospodářství 
a maximum svobody pro aktéry ekonomického 
dění, to je v kostce řečeno krédo soudobých eko-
nomických liberálů.

Minimální regulace tržních vztahů, minimum 
přerozdělovacích procesů, privatizace státních 
podniků veřejných služeb, omezení státního pro-
tekcionismu a odpovědnost jedinců za svůj osud, 
to je politický program.

Argumenty se zdají být přesvědčivé. Hybatelem 
ekonomiky a jejím účelem jsou lidé. Záleží tudíž 
koneckonců na jejich znalostech a dovednostech 
a na jejich chuti a snaze je využívat a rozvíjet, jak 
bude hospodářství prosperovat. A tuto snahu zřej-
mě nejvíce povzbuzuje, mohou-li svobodně rozho-

dovat, co budou dělat a jak naloží s plody své čin-
nosti.

V podmínkách rozvinuté dělby práce je nejú-
činnějším nástrojem koordinace rozptýlených čin-
ností jedinců trh, směna zboží a služeb. Tržní hos-
podářství zachovává pro jedince či obecněji pro 
ekonomické subjekty včetně organizací, podniků, 
společností apod. svobodu rozhodování. Uvnitř or-
ganizace sice jedinci ztrácejí svobodu rozhodová-
ní, v rámci organizační hierarchie je každému vy-
mezen širší či užší prostor pro samostatné jednání, 
přičemž toto jednání musí sledovat prospěch orga-
nizace, ale tato skutečnost princip svobodného 
rozhodování jedinců nelikviduje. Jedinec je vůči 
organizaci ve směnném vztahu. Organizace nabízí 
podmínky práce a odměnu a na svobodném roz-
hodnutí jedince záleží, zda tuto nabídku přijme.

Koordinace rozptýlených činností v tržním hos-
podářství vychází z věcné závislosti jedinců, kte-
rou vytváří dělba práce. Při uspokojování svých 
potřeb jsou odkázáni na produkty a služby, vytvá-
řené jinými. Chtějí-li tyto produkty a služby získat, 
musí jiným nabídnout něco, co oni žádají a jsou 
ochotni a schopni zaplatit. Tato nutnost, toto eko-
nomické donucení je základem koordinačního me-
chanismu, spontánního vzájemného přizpůsobo-
vání sortimentní skladby a velikosti nabídky 
a koupěschopné poptávky. Automaticky, spontán-

*
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ně, bez autoritativních vnějších zásahů tak „nevi-
ditelná ruka trhu“ uvádí v soulad aktivity ekono-
mických subjektů trhu.

Samozřejmě ne vždy se každý musí trefit do 
existující poptávky či nabídky. Konkurenční ceno-
vý systém, vlastní tržnímu hospodářství, relace 
cen a jejich změny a na nich založená kalkulace 
nákladů a výnosů dává možnost vyhodnocovat 
existující rozhodnutí, rozlišovat dobrá od špatných 
a provést opravu. Konkurenční cenový systém ten-
dující k vyrovnávání nabídky a poptávky a kalku-
lace tak orientuje hospodařící subjekty k rozhod-
nutím napravujícím nerovnováhy mezi nabídkou 
a poptávkou.

Liberální ekonomové jsou přesvědčeni, že tržní 
systém, založený na svobodě podnikání, který do-
vede využívat rozptýlené specializované znalosti 
a dovednosti, stimulovat jejich zdokonalování 
a prostřednictvím spontánního fungování koordi-
načního mechanismu směrovat soukromé iniciati-
vy k všeobecnému prospěchu, je sám o sobě nejú-
činnějším, nejmocnějším zdrojem růstu společen-
ského blahobytu. Jakékoli autoritativní zásahy do 
jeho chodu snižují efektivnost jeho fungování. Zdá 
se, že historie toto přesvědčení jednoznačně potvr-
zuje. Všeobecné rozšíření tržního hospodářství 
v podobě kapitalistického hospodářství znamena-
lo gigantický veleskok v kvantitě a zejména kvalitě 
společenského bohatství. Evolučně a spontánně se 
utvářející dělba práce a z ní vyrůstající tržní hos-
podářství je zřejmě nejgeniálnějším vynálezem 
a výdobytkem lidského rodu.

Argumenty pro krédo liberální ekonomické po-
litiky, minimum či dokonce extrémně žádné zása-
hy státu do chodu ekonomiky a maximum svobo-
dy pro aktéry ekonomického dění, zdají se být 
jednoznačně potvrzeny. A přece existují důvodné 
pochyby o jednoznačnosti této argumentace. Tržní 
mechanismus v této argumentaci lze připodobnit 
k automaticky fungujícímu stroji. Ten však do cho-
du uvádějí lidé. Jeho bezchybný, bezporuchový 
chod předpokládá určité chování lidí ve vzájem-
ných vztazích. Tržní model v argumentaci předpo-
kládá jediný druh chování lidí v tržním hospodář-

ství, maximalizaci subjektivně cítěného užitku, 
získaného směnou. Tento druh chování však zda-
leka nevyčerpává varietu lidského chování. Napří-
klad užitek lze maximalizovat i mimo směnu, 
třeba krádeží, nebo ve směně nedodržením dojed-
naných smluv. Rozsah žádoucího a zejména zaká-
zaného chování ve směnných vztazích i mimo ně, 
jež by prospívalo bezporuchovému chodu trhu, 
musí být definován mnohem šířeji. A hlavně, je 
třeba zajistit, aby se lidé podle těchto pravidel cho-
vali. Prosazení těchto pravidel do chování lidí 
v hospodářství je však fakticky zvenku vnesenou 
regulací jejich jednání, která omezuje svobodu je-
jich rozhodování. Vzniká otázka, kdo a jak má za-
jistit, aby se tato pravidla dodržovala.

Bylo by ovšem falešné vinit liberální ekonomy, 
že ignorují význam pravidel upravujících vzájem-
né vztahy mezi jedinci ve společnosti. Bez dodržo-
vání těchto pravidel nemůže úspěšně přežívat žád-
né společenství, počínaje pravěkou lidskou tlupou 
a konče současnou otevřenou globální společnos-
tí. Byl to nejčelnější představitel liberální ekono-
mie Friedrich August Hayek, kdo rozpracoval teorii 
evolučního vývoje pravidel správného chování a je-
jich významu pro úspěšný vývoj společnosti. Vše-
obecné sdílení a dodržování těchto pravidel radi-
kálně snižuje nejistotu v chování lidí, v plánování 
budoucích činů, podstatně zvyšuje pravděpodob-
nost očekávaného chování jiných subjektů, s ni-
miž vstupujeme do kontaktu, posiluje důvěru ve 
vzájemných vztazích. Není snad nutné zdůvodňo-
vat význam této skutečnosti pro fungování tržních 
vztahů. Snižuje transakční náklady, například na 
zjišťování chování tržních partnerů, jejich prokla-
mované solventnosti apod. a náklady na řešení 
sporů vzniklých z nesprávného odhadu. Pravidla 
jsou imanentní součástí tržních vztahů a formují 
jejich konkrétní podobu. A nejen to. V historickém 
vývoji se v různých společenstvích vyvíjela do od-
lišných podob. Některá z nich úspěšnému rozvoji 
tržních vztahů přála a podporovala jej, jiná tento 
rozvoj brzdila. Konstatujeme-li historický triumf 
tržního hospodářství, je zřejmě oprávněné tvrdit, 
že tento triumf nebyl výlučným produktem spon-
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tánního fungování „ryzího trhu“, ale v nepominu-
telné míře také produktem vývoje pravidel správ-
ného chování.

Pravidla správného chování jsou abstraktní, 
všeobecně a rovně platná pravidla, přikazující, vět-
šinou však zakazující určité chování. Zpředmětně-
ny jsou v zákonných normách, sdílených morál-

ních normách a zvycích. První otázka je, kdo má 
garantovat jejich dodržování. U morálních impera-
tivů, zvyků to může být jedině veřejné mínění. 
Sporná je garance zákonných norem. Drtivá větši-
na liberálních ekonomů soudí, že garantem má být 
stát. Extrémní liberálové, například uznávaný eko-
nom a pokračovatel rakouské školy M. N. Rothbard 
tuto roli státu odmítá. Chování státu je podle něho 
nutně založeno na násilí, zatímco dobrovolné cho-
vání lidí je nutně harmonické, mírové a pro všech-
ny výhodné. Ryzí svobodný trh je proto zcela 
neslučitelný s existencí státu. Uznává potřebu pra-
videl správného chování, která mají být odvozena 
z nedotknutelnosti vlastnictví, zahrnujícího podle 
něj i sebe sama. Garantovat by je měly soukromé 
společnosti, fungující na tržním principu, bezpeč-
nostní agentury, soukromé soudy apod. Věří, že 
vzájemná konkurence by zabránila, aby mohly 
zneužívat své mocenské postavení. Myslím, že 
není nutné v dané souvislosti reálnost a prospěš-
nost uskutečnění tohoto utopického projektu dis-
kutovat.

Druhou otázkou je rozsah těchto pravidel, spe-
ciálně v tržních vztazích, do jakých detailů chová-
ní mají dosahovat. Liberálové je chtějí redukovat 

na nezbytné minimum. Kdyby se všichni lidé cho-
vali podle kategorického imperativu správného 
chování — nečiň jiným to, co nechceš, aby jiní čini-
li tobě — stačilo by toto pravidlo. Takové chování 
však bohužel není lidskému rodu geneticky dáno. 
Pravidla proto musí být detailnější, postihovat růz-
né způsoby lidského chování.

Jsou i další oprávněné pochybnosti o přesvěd-
čivosti argumentů pro krédo liberální hospodářské 
politiky. Historický vývoj kapitalismu totiž tuto ar-
gumentaci nepotvrzuje. Neprovází ho růst svobo-
dy podnikání. Naopak roste angažovanost státu 
v hospodářství, mantinely svobodného podnikání 
se zužují. Zlatý věk svobodného podnikání spadá 
do počátečních fází rozvoje kapitalismu, kdy mize-
ly různé středověké bariéry podnikání, královská 
privilegia, monopoly, cechová podřízenost, pod-
danství, robota na panském apod. a nová omezení 
ještě nevznikla. Karl Popper například nazývá toto 
období zhruba první poloviny devatenáctého sto-
letí érou neomezeného kapitalismu. Postupně však 
vznikají zákony, které stále detailněji upravují pod-
mínky podnikání ve všech sférách hospodářské 
činnosti. A současně roste díl vytvořeného důcho-
du, který si přisvojuje stát a rozhoduje o jeho užití. 
Neomezený kapitalismus ustoupil novému histo-
rickému období politického intervencionismu, 
ekonomických zásahů státu, konstatuje K. Popper. 
Vzniká zásadní otázka. Proč se společnost ve svém 
vývoji tak vydatně odklonila od — podle liberálů — 
nejvíce svobody poskytujícího, a proto i nejvýkon-
nějšího uspořádání ekonomických vztahů? Proč 

Liberální ekonomové jsou přesvědčeni, že tržní systém, založený na svobodě 
podnikání, který dovede využívat rozptýlené specializované znalosti a doved-
nosti, stimulovat jejich zdokonalování a prostřednictvím spontánního fungo-
vání koordinačního mechanismu směrovat soukromé iniciativy k všeobecné-
mu prospěchu, je sám o sobě nejúčinnějším, nejmocnějším zdrojem růstu spo-
lečenského blahobytu. Jakékoli autoritativní zásahy do jeho chodu snižují 
efektivnost jeho fungování.
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šla cestou omezování svobodného podnikání a ko-
rekce jeho důchodů? Je důvodem osudná domýšli-
vost, pýcha rozumu, pokoušejícího se přetvořit 
spontánně vzniklý tržní řád k vysněnému ideálu 
spravedlivé společnosti bez bídy, násilí a existenč-
ní nejistoty — jak například soudí Hayek? Pýcha ro-
zumu, víra ve všemocnost holistického sociálního 
inženýrství nesporně významně poznamenala 
společnost dvacátého století v podobě komunistic-
kého pokusu o totální přeměnu tržního systému 
ve státem organizované a řízené hospodářství a je-
ho vlivu na vývoj v ostatním světě. Lze však tímto 
vlivem vysvětlit evoluční vývoj tržního systému, 
kterým prošly západoevropské země a americký 
kontinent? Hayek soudí, že i v tomto případě byly 
příčiny koneckonců stejné. Rozdíl je pouze v tom, 
že požadavek klasického socialismu na socializaci 
výrobních prostředků jako cestu ke spravedlivému 
rozdělení bohatství byl vystřídán objevem, že „to-
hoto přerozdělení by se ve větším měřítku a s men-
ším odporem dalo dosáhnout zdaněním a jím fi-
nancovanými službami státu“. Lze se však spokojit 
s tímto zdůvodněním? Není postupný odklon od 
„neomezeného kapitalismu“ a růst státního inter-
vencionismu v hospodářství spíše víceméně spon-
tánní reakcí na důsledky praktického uplatnění 
myšlenek ekonomického liberalismu v konstrukci 
tržního mechanismu? I když vliv „pýchy rozumu“ 

v určité fázi vývoje nelze zcela pominout, přece 
soudím, že pravdě blíže je druhé vysvětlení. V dal-
ším výkladu se pokusím toto tvrzení zdůvodnit.

2. Směna

Směna je ústředním bodem tržního hospodářství. 
Milton Friedman ji charakterizuje následovně: 
„Jestliže směna mezi dvěma stranami je dobrovol-
ná, neuskuteční se, pokud obě strany nebudou vě-
řit, že na směně něco získají. Mnoho omylů v eko-
nomice vyplývá ze zanedbání toho prostého faktu, 
z tendence domnívat se, že existuje neměnný ko-
láč, že jedna strana může získat pouze na úkor 
strany druhé.“ A Rothbard uvádí: „Na svobodném 
trhu existuje harmonie zájmů, protože každý zjev-
ně získává užitek z účasti ve směně na trhu.“ Při 
této charakteristice trhu je naprosto zřejmé, že ne-
existuje nejmenší důvod, aby se stát vměšoval do 
směnného procesu. Vyčerpává však tato charakte-
ristika akt směny?

Směna je v těchto charakteristikách pojata z po-
zice jejího subjektivního vnímání směňujícími. Vý-
sledkem je, že oba získali něco, čeho si cení více, 
než toho, čeho pozbyli. Je-li tomu tak, je logické, 
že z hlediska užitku, který směna oběma přináší, 
nemohou být směňované koláče — zřejmě „koláče 
užitků“ — neměnné. Jejich užitečnost směnou pro 

Mezi regulačními opatřeními určitě najdeme řadu lobbistických privilegií pro 
určité druhy podnikání a ekonomické subjekty, ale také nesmyslné produkty 
byrokratické seberealizace pracovníků státního aparátu. Také není důvod od-
mítat umravňující vliv konkurence. Vliv konkurence má však omezení — není 
jednoznačný. Konkurence není dokonalá. Prostor pro svobodnou volbu má 
své širší či užší meze a objevování nových příležitostí přináší transakční ná-
klady. A konkurence není harmonickým vztahem, je bojem o podíl na trhu na 
úkor jiných konkurujících. Tento boj se nevede jen eticky přijatelnými způso-
by. Proto existuje a je potřebná regulace konkurence, zákaz nekalé konkuren-
ce, dumpingu, dohod o rozdělení trhu, společných postupů konkurujících 
apod.
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oba roste. Směňují dobrovolně. Z hlediska jejich 
subjektivních pocitů při směně nelze prokázat, že 
jedna strana získává na úkor druhé. Kdyby si to 
jedna stana myslela a zjistila, že se jí nabízí něco, 
co nechce, od směny by odstoupila. K tomu jen po-
znamenejme, že pokud zjistí, že koupila šmejd, je 
to nová skutečnost. Směna, z níž se vyvozují závě-
ry o harmonii zájmů na trhu, je minulost, poznání 
může přijít dodatečně při užívání koupené věci. 
A přidejme ještě druhou poznámku. Nesměňují se 
subjektivní pocity, směňují se reálné statky. A není 
znám případ, že by se jejich množství při předání 
z jedněch rukou do jiných měnilo. Koláč směňova-
ných reálných statků je konečný.

Uvedené poznámky zásadně mění pohled na 
skutečnou povahu směny. Je-li koláč reálných stat-
ků konečný, může z něj získat jeden více, jiný 
méně. Teorie směny vychází z toho, že směňující 
maximalizuje svůj užitek, svůj prospěch. Kupující 
se snaží získat více věcí za nižší cenu, prodávající 
za méně věcí vyšší cenu. Jako by se neznalo smlou-
vání o cenu. To ale není harmonický vztah. To je 
konflikt, střet protichůdných zájmů. Historickou 
civilizační rolí vynálezu směny a trhu je to, že 
umožňuje, naučil a nutí lidi řešit konflikty zájmů 
při převodu věcí z jedněch rukou do druhých mí-
rovou cestou, kompromisem. Konflikt zájmů, ni-
koli harmonie, to je skutečná povaha trhu. A k lid-
ské povaze patří nejen poctivý přístup ke směně, ale 
také snaha získat více podvodem nebo násilím.

Upřesnit je také třeba předpoklad dobrovolnos-
ti směny a svobody volby. V podmínkách rozvinu-
té dělby práce je pro subjekty trhu směna existenč-
ní nutností, podmínkou přežití. Na subjekty působí 
tato nutnost různou silou. Je podmíněna povahou 
lidských potřeb, sociálním postavením, finanční 
situací organizace apod. Svoboda volby — co, 
s kým, za jakých podmínek, kdy — se může reali-
zovat jen v tomto rámci nutnosti a pochopitelně 
také v rámci známé a ekonomicky dostupné na-
bídky a poptávky. I tyto okolnosti mají zásadní vý-
znam pro fungování reálného trhu.

Jaké jsou rozhodující důvody regulace tržních 
vztahů? Hlavní je jeden: nerovné postavení směňu-

jících. Má dvě příčiny: sociální a nerovnoměrné 
rozložení informací mezi lidmi. Liberálové před-
pokládají, že směňující jsou v rovném postavení. 
Jsou, ale pouze v tom smyslu, že jim žádná vnější 
společenská autorita nepřikazuje, zda směnit, či 
ne. V pozici reálného rozhodování je tomu větši-
nou jinak. Někdo je silnější, může účinněji prosa-
zovat své zájmy, jiný je slabší a tlaku odolávat ne-
může či nedokáže.

Již Adam Smith konstatoval, že ve vztahu pod-
nikatelů a zaměstnanců je silnější stranou podni-
katel, kapitalista, statkář a obecně bohatec. Jak 
ukazoval, bohatec, vlastník kapitálu nemusí spě-
chat, může nějakou dobu žít z nahromaděného 
bohatství. Pro nemajetného dělníka, který je odká-
zán na běžný příjem ze zaměstnání, je potřeba 
uzavřít pracovní smlouvu mnohem naléhavější. 
Jeho manévrovací prostor je značně menší a eko-
nomická nutnost ho tlačí, aby bral, co se nabízí. 
Silnější postavení vlastníka kapitálu mu umožňuje 
diktovat pracovní podmínky. Zneužívání mocen-
ské převahy vlastníků kapitálu se v rozsáhlé míře 
projevovalo v prvních fázích rozvoje kapitalismu, 
v éře neomezeného kapitalismu. Postupně se proti 
tomuto tlaku začala formovat protisíla, zaměstna-
necké organizace, odbory a další podpůrná za-
městnanecká sdružení, a pod jejich tlakem a tla-
kem části veřejného mínění se začalo rodit 
pracovní zákonodárství, regulující směnné vztahy 
na pracovním trhu.

Druhou příčinou nerovného postavení směňu-
jících je, jak bylo řečeno, nerovnoměrné rozložení 
informací. Dělba práce vytváří specialisty, odbor-
níky, informované znalce určitého oboru činnosti 
a laiky, neznalé či jen hrubě, povšechně informo-
vané. Kdo zná, má ve směnných vztazích převahu. 
Laiku nezbývá, než věřit odborníkovi. Ve směn-
ných vztazích je zpravidla silnější stranou nabíze-
jící, zejména výrobce, dodavatel služeb. On ví de-
tailně, co nabízí, vlastnosti nabízeného, jak 
a z čeho bylo vytvořeno, kolik to stálo apod. Kupu-
jící, zvláště individuální spotřebitel, tyto detailní 
znalosti postrádá. Velké organizace mají odborní-
ky, znalce, schopné vlastnosti nabízeného prově-
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řit, mají vlastní laboratoře pro tento účel, nebo mo-
hou tuto prověrku svěřit externím specializovaným 
organizacím a odborníkům, nebo nabídka odpoví-
dá jimi zadaným specifikacím. Drobný spotřebitel, 
kupující laik tyto možnosti nemá. Nabízející proto 
může své informační převahy zneužít, a jak uka-
zuje odvěká zkušenost lidstva s obchodováním, 
stává se tak nezřídka. Snaha získat větší díl ze spo-
lečného na úkor jiných k tomu pobízí. Neúplná, 
lživá informace o vlastnostech nabízeného, způso-
bech jeho tvorby a nákladech, podmínkách prode-
je apod. jsou prostředky zneužití informační pře-
vahy k získání prospěchu na úkor kupujících laiků, 
kteří pro svou nedostatečnou informovanost či 
znalost nejsou schopni tyto podvody odhalit. 
Zjišťování faktických případů a způsobů zneužívá-
ní informační převahy ve směnných vztazích se 
stalo zdrojem zákonodárství na ochranu spotřebi-
tele.

Velkou rostoucí oblastí s informační asymetrií 
je oblast podnikání, v níž je odděleno vlastnictví 
od fungujícího kapitálu. Jsou to akciové a podobné 
společnosti a celý finanční sektor, banky, pojišťov-
ny, různé finanční fondy apod. V této sféře se pod-
niká s cizím kapitálem, s cizími penězi a je zřejmé, 
že ten, kdo podniká, má nespornou a značnou in-
formační převahu nad vlastníky. Svobodný trh bez 
regulace nemůže zajistit účinnou kontrolu vlastní-
ků, jak se hospodaří s jejich majetkem. Možnost 
kontroly musí zajistit závazné normy, upravující 
vztahy mezi vlastníky a uživateli jejich majetku 
a stanovující závazné informační povinnosti pro 
podniky, fungující v této oblasti podnikání. A ve fi-
nančním sektoru, který hospodaří s úsporami je-
dinců a organizací a který dlouho odolával regula-
ci, se vzhledem k jeho rostoucímu vlivu na celkový 
chod hospodářství ukazovala být stále naléhavější 
externí kontrola, zajišťující jeho odpovědné hospo-
daření.

Vedle informační asymetrie je dalším důvodem 
regulace svobodného trhu ekonomická moc, mo-
nopol, výlučné či převažující postavení organizace 
nebo skupiny spolupracujících organizací na stra-
ně nabídky nebo poptávky, které umožňuje dikto-

vat podmínky směny. Existuje obecná shoda, že 
monopol nemůže mít na svobodném trhu místo, 
a antimonopolní zákony patřily k prvním reguláto-
rům směnných vztahů. Shoda však neexistuje ve 
vztahu k zvláštnímu monopolu v oblasti tvořivé 
činnosti, vynalézání, objevování a umělecké pro-
dukce. Jedná se o patentová a autorská práva, kte-
rá vytvářejí dočasný monopol na disponování vý-
sledky tvořivé činnosti. Účelem je odměna za tuto 
činnost, a tudíž i její stimulace. Extrémní liberálo-
vé, například Rothbard, patentovou ochranu odmí-
tají. Brání podle nich šíření nových objevů a vyná-
lezů a jejich uplatňování v hospodářství a tím 
snižuje efektivnost jeho fungování. Je tudíž neslu-
čitelná se svobodným trhem.

Liberální ekonomové soudí, že je přeregulová-
no a že účinnějším prostředkem, jak čelit zneuží-
vání silnějšího postavení na trhu, je svobodná kon-
kurence. „Konkurence je rysem svobodného trhu,“ 
píše M. Friedman. „Zaměstnanec je chráněn před 
svým zaměstnavatelem existencí jiných zaměstna-
vatelů, pro které může pracovat. Zaměstnavatel je 
chráněn před vykořisťováním svými zaměstnanci 
existencí jiných zaměstnanců, které může na-
jmout. Spotřebitel je chráněn před vykořisťováním 
určitým prodávajícím existencí jiných prodávají-
cích, od kterých může nakupovat.“

Jistě není důvod paušálně odmítat tvrzení o pře-
regulaci. Mezi regulačními opatřeními určitě na-
jdeme řadu lobbistických privilegií pro určité dru-
hy podnikání a ekonomické subjekty, ale také 
nesmyslné produkty byrokratické seberealizace 
pracovníků státního aparátu. Také není důvod od-
mítat umravňující vliv konkurence. Vliv konkuren-
ce má však omezení — není jednoznačný. Konku-
rence není dokonalá. Prostor pro svobodnou volbu 
má své širší či užší meze a objevování nových pří-
ležitostí přináší transakční náklady. A konkurence 
není harmonickým vztahem, je bojem o podíl na 
trhu na úkor jiných konkurujících. Tento boj se ne-
vede jen eticky přijatelnými způsoby. Proto existu-
je a je potřebná regulace konkurence, zákaz neka-
lé konkurence, dumpingu, dohod o rozdělení trhu, 
společných postupů konkurujících apod.
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Uvedl jsem nejzávažnější důvody pro regulaci 
směnných vztahů a podnikání. V průběhu vývoje, 
zejména po druhé světové válce, počet regulačních 
opatření rychle rostl. Je to především zřejmě dů-
sledek rostoucí diverzifikace aktivit ekonomických 
subjektů a jejich vzájemných vztahů, což s sebou 
neslo i zrod nových příležitostí a způsobů zne-
užívání nerovného postavení v tržních vztazích. 
Regulace zrozená z „pýchy rozumu“, z vlivu 
komunistického experimentu, která poznamenala 
kapitalistické hospodářství zejména těsně po dru-
hé světové válce, se naopak v dalším vývoji po-
stupně odbourávala.

Závěrem otázka. Co motivuje a tlačí na vznik 
regulačních opatření, omezujících svobodu jedná-
ní tržních subjektů? Myslím, že je to společností 
sdílená etická představa, že jednání, které zneuží-
vá silnějšího postavení ve vzájemných vztazích, je 

nespravedlivé. Je to idea společenské spravedlnos-
ti. Je ovšem pravda, že na názoru, které jednání je 
spravedlivé a které ne, se lidé neshodnou. Jiný ná-
zor například budou mít bohatí, jiný chudí. Jedna 
myšlenka se však od starých časů táhne historií 
a postupně nabývá na síle a získává veřejné míně-
ní. Že lidé jsou si rovni. Idea společenské spravedl-
nosti je jejím vyústěním v časech přechodu ke 
kapitalistickému tržnímu hospodářství. Je to spo-
lečností sdílené etické vědomí rovnosti lidí ve vzta-
hu k pravidlům správného chování. Jednání, které 
je porušuje, je nemravné, nespravedlivé, padni, 
komu padni. A má se postihovat. Kde nestačí ve-

řejné mínění, musí nastoupit zákon. Vždy tomu 
tak nebylo. Byli páni, byli kmáni a bylo samozřej-
mé, že co si může dovolit pán, nemůže si dovolit 
kmán. Idea společenské spravedlnosti jako rovné-
ho vztahu lidí k pravidlům správného chování je 
velkou civilizační vymožeností moderní doby. Ces-
tu k ní postupně také razil rozvoj tržního hospo-
dářství, formálně rovného a vzájemně nezávislé-
ho postavení aktérů směny a možnost svobodné 
volby.

3. Externality

Dalším důvodem pro intervence státu jsou takzva-
né externality. Rozumí se jimi průvodní, vedlejší 
dopady výroby a spotřeby statků, které nejsou zo-
hledněny a oceněny ve směně těchto statků, které 
však dopadají na třetí, na směně těchto statků, je-

jich výrobě a spotřebě nezúčastněné subjekty 
a kladně nebo záporně ovlivňují jejich výrobu, 
spotřebu a celkové životní podmínky.

Pozitivní externality nepředstavují problém. 
Třetí strana z nich má prospěch a nemá důvod se 
jim bránit. Jejich původce nemůže za jejich užívá-
ní žádat odměnu, protože nejsou příjemci výslov-
ně požadovány. Pro příjemce jsou jakousi analogií 
bezplatně poskytovaných veřejných statků a slu-
žeb. Nepředstavují proto důvod pro státní regulaci 
výrobní či spotřební činnosti.

Problémem jsou záporné externality. Poškozují 
třetí stranu, snižují efektivnost podnikání, zhoršu-

Liberální ekonomové věří ve všemocnost svobodného trhu. Dokonce, že nevi-
ditelná ruka trhu dokáže účinněji předcházet a omezovat negativní externa-
lity a šetřit životní prostředí. Lépe než státní regulace. Opak je pravdou. Tržní 
mechanismus nemá v sobě zabudovány zábrany k jejich tvorbě a stimuly k je-
jich předcházení. Záporné externality nejsou zahrnuty do kalkulací hospoda-
řících subjektů. Jejich tvorba je nic nestojí. Opatření, která by jim umožnila 
předcházet nebo je odstraňovat, naopak vyžadují dodatečné náklady.
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jí životní podmínky osob, na které dopadají. Zvláš-
tě se v této souvislosti poukazuje na negativní do-
pady na životní prostředí. Vzniká tedy otázka, jak 
se jim účinně bránit a jak způsobené škody kom-
penzovat nebo alespoň omezovat.

Liberální ekonomové soudí, že rozhodující pod-
mínkou obrany proti nežádoucím externalitám je 
jasné vymezení, definování a dodržování soukro-
movlastnických práv. Je-li tomu tak, svobodný trh 
si s tímto problémem poradí. Pouze tam, kde je ne-
lze jednoznačně vymezit, je třeba sáhnout k jiným 
řešením. Například Václav Klaus píše: „Všude, kde 
jsou vymezena a respektována soukromovlastnic-
ká práva a kde funguje cenový systém, je životní 
prostředí chráněno neviditelnou rukou trhu daleko 
lépe, než by to dokázala viditelná ruka jakéhokoli 
státu, zákona nebo mezinárodní úmluvy. Žádná 
regulace nedokáže podchytit tisíce místních jed-
notlivostí a specifik tak, jak to dokážou sami lidé 
svým vyjednáváním, smlouváním a obchodová-
ním. A žádný regulátor není motivován starostí 
o svůj majetek. Regulace znečišťování a na tom za-
ložená ochrana přírody jsou užitečné jen a jedině 
tam, kde nelze vymezit vlastnická práva.“ (Lidové 
noviny, 9. 2. 2002)

Argumentace vyvolává pochybnosti. Zvláště 
pozoruhodné působení neviditelné ruky trhu. Ne-
viditelná ruka trhu působí ve směnných vztazích. 
Její kouzlo spočívá v přetváření soukromého zá-
jmu na vlastním prospěchu ve prospěch jiných. 
Tvrzení, že i v případě záporných externalit doká-
že přetvářet škodu v prospěch, je nesmyslné, ab-
surdní. Sebelépe fungující svobodný trh nemůže 
odstraňovat škody, vznikající mimo jeho působ-
nost, mimo směnné vztahy. Může pouze napomá-
hat tím, že dodává prostředky k jejich odstraňová-
ní, zejména ceny pro vyčíslení škod a formy svého 
fungování — viz např. obchod s povolenkami zne-
čištění. Sama neviditelná ruka trhu může omezo-
vání škodlivin v životním prostředí napomáhat je-
diným způsobem, prostřednictvím koupěschopné 
poptávky preferující k životnímu prostředí šetrnou 
výrobu produktů, šetřících při spotřebě životní 
prostředí. Taková poptávka ovšem není plodem 

fungování svobodného trhu, je plodem veřejného 
mínění.

Pochyby také vzbuzuje tvrzení, že regulace 
znečišťování je užitečná jen tam, kde nelze vyme-
zit vlastnická práva. Jednoznačné vymezení vlast-
nických práv je elementární podmínkou fungování 
tržního mechanismu, ale i vztahů v netržním pro-
storu života společnosti. A je také podmínkou 
uplatňování regulačních opatření vůči znečišťová-
ní. Nutnost regulace má jiné důvody.

Přesné vymezení vlastnických práv je předpo-
kladem odstraňování, kompenzace a omezování 
negativních externalit. Vlastník je motivován 
k ochraně svého vlastnictví proti poškození a tím 
přispívá i k ochraně životního prostředí. Jedno-
značné vymezení vlastnických práv umožňuje 
identifikovat škůdce a poškozeného a jednat o ře-
šení externalit. Vzájemnou dohodou o ukončení 
činností způsobujících externality a o odpovídají-
cích kompenzacích, nebo soudní žalobou. Takové 
řešení samozřejmě žádnou státní intervenci nevy-
žaduje. Prostor pro taková řešení je však omezený. 
Je omezený na případy, kdy lze jasně určit poško-
zeného a škůdce, povahu a velikost škody. Jakmile 
narůstá počet škůdců a poškozených, je stále ob-
tížnější a nákladnější stanovit, kdo, jak a v jaké 
míře jednotlivé poškozené poškozuje. V případě 
poškozování ovzduší, kdy existuje „x“ znečišťova-
telů, kdy různé zdroje a formy znečištění se inte-
grují, kdy jejich negativní dopady nerespektují 
žádné hranice, místní, státní, ba dokonce konti-
nentální, a postihují všechny, sebepřesnější vyme-
zení vlastnických vztahů pro řešení negativních 
externalit bez autoritativní intervence státní moci 
nestačí. Musí nastoupit státní regulace, příkazy, 
zákazy pro znečišťovatele, stanovení přípustných 
norem jednotlivých forem znečištění a sankcí za 
jejich nedodržení apod. Vymezení vlastnických 
práv ovšem zůstává podmínkou uplatňování regu-
lačních opatření. Dávat příkazy a zákazy lze jen 
konkrétním vlastníkům.

Liberální ekonomové věří ve všemocnost svo-
bodného trhu. Dokonce, že neviditelná ruka trhu 
dokáže účinněji předcházet a omezovat negativní 

í

{2
/1

0}



 Scientia et Societas » 4/10 21

Odborné stati

externality a šetřit životní prostředí. Lépe než stát-
ní regulace. Opak je pravdou. Tržní mechanismus 
nemá v sobě zabudovány zábrany k jejich tvorbě 
a stimuly k jejich předcházení. Záporné externali-
ty nejsou zahrnuty do kalkulací hospodařících 
subjektů. Jejich tvorba je nic nestojí. Opatření, kte-
rá by jim umožnila předcházet nebo je odstraňo-
vat, naopak vyžadují dodatečné náklady. A tak 
jsme byli svědky, jak svobodné podnikání (a nejen 
ono, i organizované podnikání komunistického 
plánovaného hospodářství) postupně devastovalo 
životní prostředí. Smog, nedýchatelné ovzduší 
průmyslových center, řeky plné jedovatých odpa-
dů, kyselé deště ničící lesy atd., to byly plody svo-
bodného podnikání. Nebyla to neviditelná ruka 
trhu, která se tomuto vývoji vzepřela. Byl to ros-
toucí tlak veřejného mínění, který si vynutil zavá-
dění regulačních opatření a přivodil určitý obrat 
k lepšímu ve stavu životního prostředí. Historie 
prokázala, že fungování svobodného trhu škodí ži-
votnímu prostředí.

4. Redistribuce

Trn v oku představují pro liberální ekonomy veřej-
né výdaje státu. Čím nižší je jejich podíl na hru-
bém domácím produktu, tím lépe, tím je tržní 
ekonomika svobodnější, výkonnější, konkurence-

schopnější. Ti extrémní považují daně, které je fi-
nancují, za krádež a požadují svobodný trh bez 
státu. Většina ovšem považuje stát za nezastupitel-
ného garanta dodržování pravidel správného cho-
vání a je jasné, že plnění této úlohy není zadarmo. 
Co kritizují a odmítají, to jsou finance do sociální 
sféry, které posilují životní jistoty pro lidi, kteří 
z různých důvodů nejsou schopni zajistit si zdroje 
pro důstojný život, a které vyrovnávají příležitosti 
uspět v životě.

Ve světě rozvinuté dělby práce a tržního hospo-
dářství jsou aktivním, nebo snad lépe řečeno, pri-
márním účastníkem trhu pouze ti jedinci, kteří 
jsou schopni nabídnout své pracovní schopnosti, 
a jejich nabídka je přijata. Pouze oni vytvářejí pro-
dukty a služby a dostávají za ně odměnu, důchod. 
Ostatní žijí z tohoto důchodu nebo z úspor v podo-
bě peněz, fyzického majetku, vlastnických práv na 
důchod. Oni představují to, co jsem nazval sociální 
sférou.

Drtivá většina transferů z produktivní do soci-
ální sféry probíhá spontánně, prostřednictvím ro-
dinných rozpočtů, koupě movitého majetku 
a vlastnických práv, darů, splacení půjček apod.

Část těchto transferů však organizuje stát. For-
mou rozpočtových dotací, povinného pojištění, 
poskytováním bezplatných služeb. A právě tato 
státem organizovaná redistribuce je předmětem li-

V předkapitalistických časech zemědělské výroby jako převažující, hlavní for-
my získávání prostředků k lidské reprodukci byla stabilita rodinného spole-
čenství upevňována místní vázaností na půdu. Kapitalistický způsob výroby 
tuto stabilitu odbourával. Potřebuje svobodnou, místně nevázanou, pohybli-
vou pracovní sílu. V počátečních fázích vývoje, v čase neomezeného kapitalis-
mu, nebyl schopen nabídnout svobodné pracovní síle náhradní formy upev-
ňující životní jistoty. Bohatým dávaly tyto jistoty úspory. Chudí je postrádali. 
Postupně, spontánně vznikaly formy, posilující životní jistoty chudých. Děl-
nické spolky, poskytující vzájemnou výpomoc svým členům, záložny, spotřeb-
ní družstva apod. To nestačilo, a tak se pod rostoucím tlakem veřejného míně-
ní začal role podporovatele a garanta životních jistot ujímat stát.
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berální kritiky. Ve jménu osobní odpovědnosti 
jedinců za vlastní osud požadují dobrovolnou, 
trhem zprostředkovanou redistribuci.

Co vedlo v procesu vývoje kapitalistického řádu 
ke vzniku státem organizované redistribuce dů-
chodů? Myslím, že hlavním důvodem byla ztráta 
životních jistot. Od pradávna žili lidé ve větších či 
menších víceméně stabilních kolektivech, rodo-
vých klanech, rodinách, které jim tyto jistoty v pří-
padech, kdy sami nebyli schopni svou prací zabez-
pečit svou existenci, poskytovaly. V předkapitalis-
tických časech zemědělské výroby jako převažující, 
hlavní formy získávání prostředků k lidské repro-
dukci byla stabilita rodinného společenství upev-
ňována místní vázaností na půdu. Kapitalistický 
způsob výroby tuto stabilitu odbourával. Potřebuje 
svobodnou, místně nevázanou, pohyblivou pra-
covní sílu. V počátečních fázích vývoje, v čase neo-
mezeného kapitalismu, nebyl schopen nabídnout 
svobodné pracovní síle náhradní formy upevňující 
životní jistoty. Bohatým dávaly tyto jistoty úspory. 
Chudí je postrádali. Postupně, spontánně vznikaly 
formy, posilující životní jistoty chudých. Dělnické 
spolky, poskytující vzájemnou výpomoc svým čle-
nům, záložny, spotřební družstva apod. To nesta-
čilo, a tak se pod rostoucím tlakem veřejného mí-
nění začal role podporovatele a garanta životních 
jistot ujímat stát.

Druhým důvodem pro státní regulaci redistri-
buce důchodů do sociální sféry je snaha o vyrov-
nání příležitostí, startu do života. Jedná se o bez-
platné vzdělání. Kapitalismu svobodného trhu je 
vlastní tendence ke zvyšování majetkové a důcho-
dové nerovnosti. Důvody výstižně charakterizoval 
např. F. A. Hayek: „Právě proto, že jednotlivec má 
volnost rozhodovat, zda použije výsledku svého 
současného úsilí na současnou spotřebu nebo na 
zvýšení svých budoucích příležitostí, bude jeho 
postavení, kterého již dosáhl, zvyšovat jeho šance 
na ještě lepší postavení, neboli bude dáno těm, kte-
ří již mají.“ Bezplatné vzdělání sice vytváří jen for-
mální vyrovnání příležitostí, přece však šance těch, 
kdo nemají, je podstatně větší, než kdyby museli 
za vzdělání platit v soukromých školách.

Liberální ekonomové kritizují státní regulaci 
přelévání důchodů za to, že nemotivuje k práci, 
podporuje příživnictví na úkor těch, kteří se snaží. 
Co však může nabídnout svobodný trh např. místo 
státem garantovaných starobních a invalidních dů-
chodů, podpory v nezaměstnanosti, převážně bez-
platné zdravotní péče a bezplatného vzdělání? 
K posílení existenčních jistot jedinou věc, dobro-
volnou tvorbu úspor a pestrou nabídku různých 
soukromých finančních institucí na jejich spravo-
vání s příslibem zhodnocení — bank, pojišťoven, 
různých fondů apod.

Není důvod pochybovat, že taková forma pod-
pory existenčních jistot může fungovat. Hovoří pro 
ni zejména příslib zhodnocování úspor. Má však 
své mouchy. Ne všichni jsou schopni ze svých dů-
chodů vytvářet dostatečné úspory. Ne všichni mys-
lí na zadní kolečka a jsou ochotni preferovat bu-
doucí jistoty před současnými požitky. Tržní forma 
vytváření životních jistot pro lidi nemůže vyloučit 
existenci existenčně nezajištěných. Pro ně zbývá 
jedině charita.

Tržní forma vytváření životních jistot nese v so-
bě nejen příslib zhodnocení úspor, ale také znač-
nou porci rizika jejich ztráty. Finanční instituce 
hospodaří s cizími úsporami. Již v kapitole o smě-
ně je zmiňován problém kontroly odpovědnosti je-
jich hospodaření. Vzpomeňme devastující vliv po-
slední krize na globálních finančních trzích na 
mohutné státní dotace na záchranu bank a úspor 
v nich uložených. A konečně je pravděpodobné, 
že služby jako zdravotnictví a vzdělávání placené 
z úspor a poskytované soukromými, zisk sledující-
mi organizacemi budou dražší než bezplatné, stá-
tem poskytované služby.

O tom, jaký bude způsob redistribuce důchodů 
do sociální sféry s cílem posilovat existenční jisto-
ty lidí a vyrovnávat příležitosti úspěšného vstupu 
do produktivního života, může rozhodnout jedině 
převažující veřejné mínění. Více jistot může zřej-
mě nabídnout stát.
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5. Závěr

Myslím, že není třeba hovořit o dalších oblastech 
a důvodech pro státní intervenci do chodu hospo-
dářství. Např. o zahraničním obchodu, peněžním 
oběhu, makroekonomické podpoře rovnovážného 
růstu, investicích do infrastruktury apod. Snad do-
savadní argumenty stačí přesvědčit o nutnosti zá-
konné regulace chování tržních subjektů podle 
pravidel správného chování a o vhodnosti státem 
řízené redistribuce důchodů ve prospěch posílení 
životních jistot občanů a vyrovnávání příležitostí 
pro start do produktivního života.

Snažil jsem se prokázat, že ideál tzv. ryzího 
svobodného trhu, na němž neviditelná ruka trhu 
a konkurence hladce, bez externích zásahů, vyřeší 
automaticky všechny zádrhele jeho fungování, je 
falešná, utopická vize. Nejvíce svobody měl trh 
v počátečních fázích kapitalistického rozvoje, v éře 
neomezeného kapitalismu. Krutost, bezohlednost, 
s níž se choval k námezdní pracovní síle, zplodila 

ideál společnosti bez vykořisťování, spravedlivě, 
podle zásluhy rozdělující vytvořené bohatství. Ten-
to ideál se po čase zpředmětnil v revoluční přestav-
bě společenského řádu, ve vytvoření státem orga-
nizovaného a řízeného hospodářství, v němž by 
neviditelnou ruku trhu nahradilo vědomé řízení 
hospodářských procesů k dosahování všeobecné-
ho prospěchu. Po zhruba sedmdesáti letech trvání 
se tento hospodářský systém v důsledku nedostatku 
svobody a z ní vyplývajících stimulů k efektivní-
mu hospodaření, v důsledku skřípání mechanismu 
koordinace hospodářských činností a pod konku-
renčním tlakem úspěšného vývoje kapitalistického 
tržního hospodářství vnitřně rozložil a zhroutil. 
I tento ideál byl utopií, slepou uličkou historie.

A zatím se evolučně vyvíjel kapitalistický tržní 
řád. Postupně se kultivoval kroky k prosazování 
pravidel správného chování do činnosti tržních 
subjektů a humanizoval opatřeními podporujícími 
existenční jistoty a šance lidí. Lidská historie zřej-
mě nemiluje extrémy, volí střední cestu.
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ABSTRACT
According to contemporary liberals, the invisible hand of the market reconciles the activities of economic en-
tities without external interference. The development of capitalism has demonstrated the need for state in-
tervention to eliminate the consequences of the economic, social and information inequality of exchange 
participants (particularly in labour law and legislation to protect competition and consumers) and to exer-
cise external control over business activities involving committed capital (banks, joint-stock companies, fi-
nancial funds). Environmental protection requires a broader range of state intervention, as the neoliberal 
recipes, claiming a precise definition of property rights is enough, can have only a marginal effect. State in-
volvement in the protection of life security, of socially handicapped people, and in the equalization of oppor-
tunities for one’s start in life has been shown to be essential.
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I v době, kdy světová ekonomika prožívala svůj 
dosud nejsilnější konjunkturní boom a přírůstky 
světové výroby dosahovaly meziročně až 5 %, za-
dluženost hospodářských subjektů většiny vyspě-
lých tržních ekonomik rychle narůstala. Zadlužo-
valy se nejen podniky a domácnosti, nýbrž i banky 
a vlády. Síla této tendence byla testována na repre-
zentativním vzorku deseti vybraných států (viz 
graf č. 1).2 Výsledky testu potvrzují, že souhrnná 
zadluženost (tj. jak ve veřejném, tak v soukromém 
sektoru) se zvýšila za léta 1995–2008 z 200 % na 
300 % jejich hrubého domácího produktu. Bylo 
zjištěno, že u některých států byl nárůst zadlužo-
vání ještě vyšší, a to nejen ve státech, které byly vy-
staveny vnějším asymetrickým šokům, nýbrž 
i v takových, jejichž obyvatelstvo i podniky v dané 
době dobře prosperovaly. K důležitým charakteris-
tikám tehdejší situace náležela skutečnost, že — 
s výjimkou Japonska — mezi iniciátory zvýšeného 
zadlužování figurovaly převážně soukromé hospo-
dářské subjekty.

Rozvinutí globální finanční krize bylo prováze-
no radikálními změnami stereotypu zadlužování 
hospodářsky vyspělých států. Ohromné ztráty, kte-
ré utrpěly jejich banky a pojišťovny, nestačily fi-
nanční instituce ve většině případů zvládnout 
samy, a to nejen pro značný rozsah ztrát, nýbrž 
i proto, že přestaly v mezibankovním styku fungo-
vat úvěrové vztahy a o fúze s bankrotujícími ban-

kami nebyl v soukromém sektoru zájem. Hrozilo 
tudíž zmrazení finančních toků i zánik mnohých 
finančních institucí považovaných za pilíře úvěro-
vého systému. Ve snaze předejít umělému nedo-
statku likvidity napumpovaly centrální banky do-
tčených států do bankovního systému vysoké 
částky tím, že poskytovaly domácím komerčním 
bankám rozsáhlé, minimálně úročené překleno-
vací úvěry. A vlády těchto států se pokoušely 
zachránit významné finanční instituce ohrožené 
bankrotem tím, že vykupovaly jejich nedobytné 
pohledávky, nebo je rekapitalizovaly s využitím 
veřejných prostředků, nebo je znárodňovaly.

Pouze v ojedinělých případech disponovaly 
centrální banky a vlády států natolik velkými fi-
nančními rezervami, aby jim to umožnilo realizo-
vat tyto finančně mimořádně náročné operace jen 
s vynaložením vlastních prostředků. Většina z nich 
byla schopna je zvládnout jen za cenu radikálního 
navýšení vlastního zadlužení. Došlo k tomu též 
v některých členských státech EU.

Stěžejním podnětem pro dramatický nárůst ve-
řejného dluhu, k němuž došlo ve většině hospo-
dářsky vyspělých států v letech 2009–2010, však 
bylo úsilí vlád pomocí tzv. stimulačních programů 
zmírnit dopady hluboké celosvětové ekonomické 
recese na jejich podnikovou sféru a obyvatelstvo. 
Za tím účelem realizované rozsáhlé, původně ne-
předpokládané státní aktivity a investiční projekty 

*

í

  Evropská dluhová krize 
  a snahy o její překonání
  

 } Dr. Jana Sereghyová, DrSc. » Institut evropské integrace, 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“.

2  Viz analýza zpracovaná McKinsey Global Institute, pramen č. 5, 24. 6. 2010.
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představovaly většinou náklady, které výrazně pře-
vyšovaly běžné fiskální příjmy, natož fiskální pří-
jmy silně redukované v důsledku krizového ochab-
nutí hospodářských aktivit. To se projevilo ve 
většině těchto států v první fázi v radikálním zvý-
šení schodků jejich veřejných rozpočtů a ve druhé 
fázi v rozsáhlých emisích státních dluhopisů 
a v hojném uplatňování různých finančních in-
strumentů, umožňujících odsunovat splatnost ná-
kladů stimulačních programů po řadu let. Nezávis-
le na podobě těchto instrumentů došlo v průběhu 
předchozích dvou let k bezprecedentnímu navýše-

ní finančních závazků převzatých vládami těchto 
států.

1. Příznaky uvolňování rozpočtové kázně 
v EU a změna stanovisek k financování 
stimulačních programů

Je pozoruhodné, že k radikálnímu navýšení veřej-
ného dluhu došlo v průběhu předchozích tří let též 
v členských státech Evropské unie nezávisle na 
tom, že většina z nich vynaložila na financování 
uvedených stimulačních programů i jiných proti-

Graf č. 1 » Podíly sektorů na celkové zadluženosti vybraných států v roce 2008 (v % HDP)

Tabulka č. 1 » Vývoj hrubého veřejného dluhu ve státech triády během globální finanční a ekonomické 

krize (v % HDP)

2008 2009 2010
(predikce)

USA 54,7 67,8 77,6

Japonsko 173,1 189,8 197,6

Eurozóna 69,3 78,0 82,2

Pramen: č. 2
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krizových opatření podstatně menší objem pro-
středků než mnohé mimoevropské státy.3

V řadě členských států EU tak došlo k překroče-
ní tzv. maastrichtského limitu jejich přípustného 
veřejného zadlužení. Začaly se množit případy, 
kdy byl jak ve státech eurozóny, tak v ostatních 
členských státech EU překračován přípustný limit 
schodku jejich veřejných rozpočtů, jenž podle 
ustanovení Paktu stability a růstu nesmí převyšo-
vat 3 % HDP.

Již v minulosti se vyskytlo několik států, vůči 
nimž vedla Evropská komise sankční řízení pro 
překročení tohoto limitu (tzv. excessive deficit pro-
cedure).4 Avšak provinivším se státům se zpravidla 

dařilo po určité době zjednat nápravu, přičemž 
průměrný schodek veřejných rozpočtů členů euro-
zóny se udržoval do roku 2008 ve stanovené nor-
mě. V roce 2009 však průměrný rozpočtový deficit 
členů eurozóny převýšil maastrichtský limit (dosá-
hl 6,3 % souhrnného HDP těchto států) a překroče-
ní tohoto limitu se rýsuje též v roce 2010 a 2011.

Na summitech Evropské unie svolávaných kon-
cem roku 2008 a počátkem roku 2009 byla zdůraz-
ňována potřeba uvolnit pro financování stimulač-
ních programů i jiných protikrizových opatření co 
možná největší částky. Na navýšení prostředků ur-
čených pro financování protikrizových opatření 
tlačily též ostatní členové mezinárodní komunity.5 

Tabulka č. 2 » Vývoj čistého veřejného dluhu*) ve vybraných členských státech EU po vypuknutí globál-

ní finanční a ekonomické krize (v % HDP)

2007 2010
(predikce)

Německo 43 55

Francie 34 61

Itálie 78 101

Španělsko 19 42

Nizozemsko 28 37

Belgie 73 85

Rakousko 31 43

Řecko 70 100

Portugalsko 44 63

Velká Británie 29 59

*) Jde o částky po odečtení úvěrů poskytnutých jiným zemím. Hrubý veřejný dluh těchto států je tudíž větší.
Pramen: č. 3

3  V USA byla na financování stimulačního programu vynaložena částka odpovídající téměř 6 % HDP, v Číně částka odpovídající 
zhruba 12 % HDP, v Jižní Koreji a Malajsii částka odpovídající přibližně 10 % HDP, v Thajsku částka odpovídající více než 18 % 
HDP. V členských státech EU se však pohybovaly prostředky sloužící k financování stimulačních programů ve většině případů 
mezi 0,5 a 1,5 % HDP. Konkrétně ve Francii byla pro tento účel vyčleněna částka odpovídající pouze 1,3 % HDP, ve Velké Britá-
nii částka odpovídající 1,7 % HDP, ve Španělsku částka ve výši 0,4 % HDP. Pouze v Německu byl na financování stimulačního 
programu vyčleněn větší objem finančních prostředků, které podle expertních odhadů převyšovaly 3 % HDP (viz pramen č. 1, 
Les plans Européens de relance économiques).

4  Nejčastěji byla tato sankční řízení vedena proti Portugalsku a Řecku, v roce 2003 a 2004 se však staly jejich adresáty též Ně-
mecko a Francie.

5  Viz vystoupení prezidenta USA Baracka Obamy na summitu států G20 konajícím se v dubnu 2009 v Londýně, kde prohlásil, že 
„zvládnutí globální ekonomické krize je věcí celé mezinárodní komunity. Všichni její členové by tudíž měli pro tento účel mobi-
lizovat co možná nejvíce prostředků, neboť na tom závisí úspěch na tomto poli.“

{3
/1

0}

í



Odborné stati

 28 Scientia et Societas » 4/10

V té době se stalo okřídleným heslem, že o záchra-
nu bankovní a podnikové sféry ohrožené krizí je 
třeba se zasadit neprodleně, dokud ještě není deci-
mována, a že zaplatit za to stačí zítra.

Vlády členských států EU uznaly potřebu urych-
leného uplatnění protikrizových opatření, uvědo-
mily si však, že při napjatosti situace v jejich veřej-
ných financích se to neobejde bez navýšení 
schodků jejich veřejných rozpočtů a mnohdy ani 
bez využití vnějších zdrojů financování. Z povědo-
mí této skutečnosti vycházela též Evropská komi-
se, která v letech 2008 a 2009 tolerovala (ve většině 
případů6) nedodržování uvedených maastricht-
ských kritérií. Avšak již počátkem roku 2010 začí-
nali představitelé Komise poukazovat na potřebu 
posílení rozpočtové disciplíny jednotlivých člen-
ských států a zmiňovat se o možnosti uvalení sank-

cí na ty státy, které by o to neusilovaly s potřebnou 
vervou.

Na omezení svých rozpočtových schodků, popř. 
i schodků vnějších bilancí, jsou členské státy EU 
též samy silně zainteresovány, neboť financování 
těchto schodků představuje pro jejich veřejné roz-
počty značnou zátěž.7 Vlády většiny těchto států 
tudíž vyhlásily své odhodlání nepřipustit další na-
vyšování těchto schodků a zpomalit (či dokonce 
zastavit) další nárůst veřejného dluhu. V této sou-
vislosti se zvažovala hlavně možnost krácení pro-
středků vynakládaných na financování stimulač-
ních programů a jiných protikrizových opatření. 
Tyto úvahy vycházely z premisy, že globální recese 
je již na ústupu a v některých zemích se zdá být již 
plně překonána. Problém spočívá v tom, že do 
podzimu 2010 zaznamenalo pouze Německo, ně-

Tabulka č. 3 » Saldo veřejných rozpočtů vybraných členských států EU (v % HDP)

2009 2010
(predikce)

Belgie -5,6 -6,1

Dánsko -2,4 -4,3

Finsko -2,0 -2,7

Francie -8,3 -8,2

Itálie -5,3 -5,4

Irsko -13,8 -30,6

Německo -3,1 -4,0

Nizozemsko -4,6 -5,8

Rakousko -4,5 -4,1

Řecko -9,5 -8,1

Španělsko -6,4 -10,6

Švédsko -2,3 -0,6

Velká Británie -11,2 -10,2

Pramen: č. 4

6  Proti excesům, k nimž došlo v některých nových členských státech EU, které vyústily v hrozivý nárůst jejich rozpočtových schod-
ků či schodků jejich vnějších bilancí, však zakročila Evropská komise neprodleně i v těchto letech.

7  Prognózy předložené Evropskou komisí svědčí o tom, že koncem roku 2011 pohltí dluhová služba všech členských států EU té-
měř 8 % jejich souhrnných fiskálních příjmů (zatímco v roce 2009 na tento účel padlo jen 6,4 % těchto příjmů). Na tento účel 
bude v roce 2011 vynaloženo přibližně 7,5 % fiskálních příjmů Velké Británie, v Irsku patrně odčerpají tyto obligatorní platby 
v roce 2011 zhruba 10 %, v Řecku dokonce více než 15 % fiskálních příjmů.
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které skandinávské státy, Slovensko a Polsko ro-
bustnější hospodářský růst, zatímco v ostatních 
členských státech EU lze dosud pozorovat jen veli-
ce slabé oživení hospodářské aktivity. Akademici 
varují, že při tak nízké dynamice ekonomického 
růstu by mohlo náhlé radikální omezení státní 
podpory hospodářské aktivity podvazovat v těchto 
státech další zlepšování konjunkturní situace, ane-
bo dokonce vrhnout jejich ekonomiky zpět do re-
cese, ze které se začínaly teprve v předchozích ně-
kolika měsících postupně vymaňovat.8

Národohospodáři těchto států se shodují v ná-
zoru, že za uvedené situace je třeba volit strategii 
omezování státní podpory hospodářské aktivity — 
tzv. exit strategii — velmi obezřetně, aby se omezi-
lo riziko návratu recese. Načasování i postup uplat-
ňování této strategie byly diskutovány jak na 
akademické půdě, tak v řídících orgánech těchto 
států, avšak konkrétní opatření, která by dopo-
mohla k rozsáhlým úsporám veřejných financí, 
byla uplatňována jen sporadicky.9 Byla to teprve 
hrozba státního bankrotu Řecka počátkem roku 

Tabulka č. 4 » Tempa ekonomického růstu vybraných členských států EU a jejich prognóza (meziroč-

ní % změny)

2009 2010
(predikce)

2011
(predikce)

Belgie -3,1 1,8 1,7

Dánsko -4,8 2,2 1,1

Finsko -7,8 3,5 4,0

Francie -2,5 1,7 1,6

Irsko -7,1 -0,2 2,2

Maďarsko -6,3 1,1 2,5

Německo -4,9 3,4 1,7

Nizozemsko -4,0 1,7 1,5

Polsko 1,9 3,1 3,6

Portugalsko -2,7 -0,4 0,6

Rakousko -3,6 2,0 1,9

Řecko -2,0 -4,3 -2,9

Švédsko -5,1 3,5 2,7

Velká Británie -4,9 1,6 1,6

Pramen: č. 4

8  Mezinárodně renomovaní ekonomové, jako např. Joseph E. Stiglitz, poukazují na to, že dokud v hospodářsky vyspělých státech 
přetrvávají dosavadní chabá tempa ekonomického růstu a predikce svědčí o tom, že bez trvalé státní podpory se soukromý 
sektor nevzpamatuje, mělo by omezení státní stimulace hospodářské aktivity, či dokonce její plné zastavení zvažované v někte-
rých státech, za následek návrat stagnace či dokonce obnovení recese. Paul Krugman jde ve své argumentaci ještě dále. Zdů-
razňuje, že v případě, přistoupí-li hospodářsky vyspělé státy již nyní k uplatňování restriktivní fiskální politiky (budou-li přiškrco-
vat využití veřejných financí na podporu oživení domácí hospodářské aktivity), uvrhnou vyspělý svět do deprese podobné té, 
která nastala v letech 1929–1933, ze které se nebude možné po řadu let vymanit. Na rozdíl od minulé deprese tentokráte by 
ji vlády těchto států přivodily samy uplatňováním fiskální politiky, která je v současných podmínkách škodlivá.

9  Pouze v Irsku a v Maďarsku se podařilo již od druhé poloviny roku 2009 dosahovat podstatné úspory rozpočtových pro-
středků.
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2010, jakož i příznaky, že ve značně svízelné situa-
ci by se mohly zanedlouho ocitnout též veřejné fi-
nance některých dalších států eurozóny,10 co vnes-
lo potřebu neprodlené konsolidace veřejných 
financí do povědomí vlád těchto států.

Státy eurozóny vyjádřily již v dubnu 2010 svou 
ochotu přispět Řecku v jeho úsilí odvrátit státní 
bankrot. Avšak zdlouhavé schvalování této pomoci 
na národní úrovni poskytlo spekulantům dostatek 
času k tomu, aby se pokusili otřást důvěrou ve sta-
bilitu a v příznivé perspektivy evropské měnové 
unie. Nepřiměřeně prudké reakce mezinárodních 
finančních trhů na přechodné zhoršení situace ve 
veřejných financích několika jejích členských stá-
tů, odrážející se např. ve výrazném zhoršení ratin-
gu (tj. hodnocení úvěrové důvěryhodnosti) těchto 
států eurozóny, jakož i v radikálním zvýšení rizi-
kových prémií jim účtovaných při čerpání zahra-
ničních úvěrů a ve výrazném oslabení směnného 
kurzu eura,11 nasvědčovaly tomu, že pokusy zpo-
chybnit zdárné perspektivy evropské měnové unie 
zprvu uspěly. Snaha čelit dalším útokům speku-
lantů vůči euru a předejít tak nabalování jimi vyvo-
laných škod podpořila úsilí představitelů člen-
ských států eurozóny i vrcholných orgánů EU 
o takové prohloubení jejich vzájemné součinnosti, 
které by mezinárodní finanční trhy akceptovaly 
jako věrohodný důkaz stability a perspektivnosti 
Unie i její způsobilosti vypořádat se zanedlouho 
s evropskou dluhovou krizí.

Jak ukazuje v tabulce č. 5 předložený přehled 
konkrétních opatření, s jejichž uplatněním se v ze-
mích EU počítá, nejdůležitější role je přisuzována 

přechodu členských států na uplatňování restrik-
tivnější fiskální politiky. Je zde předvídána realiza-
ce právě takových postupů, od jejichž předčasné-
ho uplatňování se mnozí akademici pokoušeli 
zdejší národohospodáře a politiky odrazovat (viz 
poznámka 12). Ti však zdůrazňují, že to byly hlav-
ně výše uvedené i další projevy výrazného zhorše-
ní jejich vnějších operačních podmínek, tzn. okol-
nosti vymykající se jejich vlivu, co je přimělo 
přistoupit k uplatňování radikálních úsporných 
opatření již nyní, nezávisle na možných nepřízni-
vých zpětných vazbách takového počínání.

Ve prospěch neprodlené realizace úsporných 
opatření však hovoří též zjištění, že v některých 
státech byly veřejné prostředky vynakládány neú-
čelně či nehospodárně, jakož i poznatky svědčící 
o tom, že kdyby se úsporná opatření uplatňovala 
se zřetelem nejen k jejich bezprostředním, nýbrž 
i k jejich odloženým, perspektivním účinkům,12 
mohla by v řadě případů napomoci též zvládnutí 
evropské dluhové krize.

2. Opatření sloužící k ochraně eura 
a první kroky na cestě k překonání evropské 
dluhové krize

Vznik evropské dluhové krize je dnes přičítán hlav-
ně uvolnění rozpočtové kázně, ke kterému došlo 
v souvislosti s uplatňováním stimulačních progra-
mů i dalších protikrizových opatření, jakož i ne-
rozvážnému počínání vlád některých členských 
států. Ve skutečnosti nazrávaly předpoklady pro 
vznik této krize již v předchozích letech tím, že 

10  V této souvislosti je poukazováno hlavně na skutečnost, že veřejný dluh Belgie, Itálie a Portugalska nejen výrazně převyšuje 
maastrichtský limit, nýbrž v poslední době dokonce dále narůstal. Zvýšená pozornost je věnována též nepřiměřeně vysokým 
schodkům veřejných rozpočtů Španělska.

11  V roce 2009 se udržoval směnný kurz eura k USD mezi 1,3 a 1,5 USD/EUR. Během paniky, kterou vyvolaly zvěsti o hrozícím stát-
ním bankrotu Řecka, však klesl na 1,19 USD/EUR.

12  Joseph E. Stiglitz zdůrazňuje, že vlády hospodářsky vyspělých států budou muset zvážit udržitelnost rozsáhlých rozpočtových 
schodků. Varuje však před tzv. schodkovým fetišismem, tj. před snahou krátit rozpočtové výdaje nezávisle na rozdílnosti jejich 
odložených účinků. Poukazuje na to, že např. deficitní financování ozbrojených konfliktů či dotací poskytovaných finančnímu 
sektoru nevytváří žádná aktiva (ani dnes, ani v budoucnu), nýbrž zakládá pouze finanční zátěž budoucích generací. Existují však 
veřejné investice, které se vyplatí, jejichž odložené účinky výrazně převyšují jejich náklady, které mohou posílit růst blahobytu 
budoucích generací. Podle názoru J. Stiglitze by bylo nerozumné omezovat financování takovýchto vysoce rentabilních inves-
tic v rámci celého balíku opatření cílených na urychlené umoření dluhů, vzniknuvších v minulosti v důsledku nerozvážného (ne-
produktivního) vynakládání veřejných prostředků. (Pramen: The Economists’ Voice, www.bepress.com/ev/, III.2010.)
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vlády většiny evropských států přešly na výrazně 
deficitní financování svých veřejných rozpočtů, 
přestože příznivý vývoj konjunkturní situace a růst 
jejich fiskálních příjmů to nevyžadoval, nebo tím, 
že ve snaze zlepšit šance na své znovuzvolení vlá-
dy některých z těchto států odkládaly realizaci ne-
populárních reforem nebo financovaly realizaci 
projektů, jejichž náklady se vymykaly aktuálním 
finančním možnostem jejich ekonomiky.

Mezinárodní srovnání svědčí o tom, že i státy 
se značným veřejným dluhem mohou relativně 
dobře prosperovat, že záleží hlavně na tom, zda 
stačí řádně a v daných termínech splatnosti obhos-
podařovat dluhovou službu. Skutečnost, že způso-
bilost Řecka plnit tuto podmínku byla počátkem 
roku 2010 zpochybněna, se projevila jako velmi zá-
važná, neboť postoje, které ostatní členské státy 
zaujmou v takovém případě, jsou mezinárodní ko-
munitou považovány za prubířský kámen soudrž-
nosti celé Unie.

Pohotová pomoc poskytnutá Řecku v podobě 
záchranného balíku v hodnotě 110 miliard eur,13 

jenž sestával z úvěru Mezinárodního měnového 
fondu ve výši 30 mld. eur a z bilaterálních půjček 
v souhrnné výši 80 mld. eur, které Řecku poskytly 
jednotlivé členské státy eurozóny, jednoznačně 
prokázala unijní solidaritu a umožnila Řecku hroz-
bu státního bankrotu neprodleně zažehnat.14

Úsilí zabezpečit záruky, že takováto pomoc 
bude poskytnuta kterémukoli členskému státu eu-
rozóny, jenž by se ocitl v obdobně svízelné situaci, 
a vytvořit zároveň předpoklady pro brzké překoná-
ní evropské dluhové krize se stalo již od počátku 
roku 2010 podnětem pro uspořádání četných ne-
formálních setkání hlav států eurozóny i představi-
telů jejich vlád. Vypracováním návrhů vhodného 
institucionálního a organizačního rámce pro tako-
véto prohloubení jejich vzájemné součinnosti ve fi-
nanční oblasti byla pověřena též Evropská komise 
a její orgány. O radu byli požádáni také představi-
telé Evropské centrální banky a Mezinárodního 
měnového fondu. Názory na to, jak realizaci těch-
to dvou záměrů účinně zabezpečit, se zprvu výraz-
ně lišily. Během jednání však docházelo ke sjedno-

Do podzimu 2010 zaznamenalo pouze Německo, některé skandinávské státy, 
Slovensko a Polsko robustnější hospodářský růst, zatímco v ostatních člen-
ských státech EU lze dosud pozorovat jen velice slabé oživení hospodářské ak-
tivity. Při tak nízké dynamice ekonomického růstu by mohlo náhlé radikální 
omezení státní podpory hospodářské aktivity podvazovat v těchto státech dal-
ší zlepšování konjunkturní situace, anebo dokonce vrhnout jejich ekonomiky 
zpět do recese, ze které se začínaly teprve v předchozích několika měsících po-
stupně vymaňovat.

13  Nejde o dar, nýbrž o půjčky, které navýší veřejný dluh Řecka na zhruba 150 % jeho HDP. Vychází se z premisy, že úpravou daní 
a úspornými opatřeními, k jejichž uplatňování se řecká vláda zavázala, se podaří Řecku tyto nově přijaté úvěry do tří let spla-
tit. V odborných kruzích však přetrvávají pochybnosti o způsobilosti Řecka toho v tak krátké lhůtě docílit. Bylo doporučováno 
restrukturalizovat celý veřejný dluh Řecka, tzn. prodloužit lhůty jeho splatnosti.

14  Poskytnutí tohoto záchranného balíku se však neobešlo bez nepříznivých komentářů při jeho projednávání na domácí půdě jed-
notlivých států podílejících se na uvedených úvěrech. Nejhojnější byly tyto protesty v Německu, které se míní podílet na finan-
cování tohoto záchranného balíku částkou převyšující 22 mld. eur. Námitky proti účasti Slovenska na této pomocné akci vznes-
li i někteří slovenští politici s poukazem na to, že na Slovensko připadající část půjčky, tj. 816 milionů eur, slovenská vláda nemá 
k dispozici, takže by si ji musela sama vypůjčit. Poukazovali též na to, že tuto výpomoc má Slovensko poskytnout zemi, jejíž ob-
čané pobírají trojnásobně vyšší platy a čtyřnásobně vyšší důchody než slovenští občané (viz pramen č. 7, 4. 5. 2010). Na zase-
dání v srpnu 2010 zamítl slovenský parlament účast Slovenska na financování záchranného balíku poskytnutého Řecku.
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cování stanovisek představitelů jednotlivých 
skupin států. Např. představitelé států, jejichž ak-
tuální finanční situace nasvědčovala, že by se moh-
ly stát beneficienty takovýchto záchranných opat-
ření, prosazovali zpravidla velkorysejší řešení 
(např. zřízení otevřeného záchranného systému 
průběžně financovaného emisí euroobligací), za-
tímco představitelé států, které by se na financová-
ní eventuálních záchranných akcí měly podílet 

největší měrou, se pokoušeli brzdit velkorysost ná-
vrhů a vymezit časový horizont předpokládaných 
opatření. Názory se lišily též proto, že představite-
lé jednotlivých států museli zohlednit rozdíly ve 
stanoviscích, které by jejich voliči zaujali k těmto 
pomocným akcím. Domácí reakce by nemusely 
být ve všech případech pozitivní, jak se ostatně 
ukázalo při projednávání pomoci Řecku na jejich 
domácí půdě (viz poznámka 14). Časem se začína-
ly vyskytovat též regionálně vymezené rozdíly 
v názorech na některé koncepční otázky. Tak např. 
představitelé většiny jižních států EU se ztotožňo-
vali s návrhy předloženými francouzským prezi-
dentem Nicolasem Sarkozym, cílenými na posílení 
dirigismu v oblasti hospodářské politiky Evropské 
unie. Navrhoval, aby byla zřízena instituce pod 
egidou nejvýznamnějších států eurozóny, která by 
dohlížela a působila na hospodářskou politiku 
všech členských států EU.15 Vyslovil se ve prospěch 
poskytování pomoci chudším členským státům EU 
tak, že by jejich vládám byly zpřístupněny půjčky 
za zvýhodněných podmínek nebo že by v rámci 

EU docházelo dokonce k redistribuci části fiskál-
ních příjmů ve prospěch těchto států. Někteří ze 
zastánců této koncepce navrhovali, aby zároveň 
došlo k takové hormonizaci daňových a pracovně-
-právních režimů v měřítku celé Unie, která by 
znemožnila podnikům ve státech s nižšími pracov-
ními náklady či nižším zdaněním podnikatelských 
zisků využívat své kalkulační výhody v konkuren-
ci s podniky v ostatních členských státech EU.

Představitelé většiny severněji položených stá-
tů Unie se ztotožňovali s názorem německé kanc-
léřky Angely Merkelové, že o záchranu eura je tře-
ba usilovat především zpřísněním pravidel, jimž 
bude podléhat navyšování veřejného dluhu člen-
ských států a vynakládání jejich fiskálních příjmů, 
jakož i rigoróznějším sankcionováním států, které 
by nedodržovaly stanovená pravidla. Ztotožňovali 
se též s jejím názorem, že do koordinace hospo-
dářských politik v rámci Unie by mělo být zapoje-
no všech 27 členských států.

Potrvá zřejmě řadu let, než se tyto téměř proti-
chůdné koncepce sblíží. Naléhavost řešení aktuál-
ní situace, daná skutečností, že ve druhém čtvrtle-
tí roku 2010 nešlo již jen o urychlené ozdravení 
veřejných financí států eurozóny a o zabezpečení 
ochrany některých jejích finančně slabších členů,16 

ale i o samotnou budoucnost eura, vyžadovala ne-
prodlené nalezení kompromisu, jenž by byl přija-
telným pro všechny státy eurozóny. A takovéto 
kompromisní řešení se podařilo dohodnout po 
dlouhých a dramatických jednáních na mimořád-

Státy EU, které dosud nejsou členy eurozóny, nejsou zahrnuty pod ochranný 
štít vytvořený Evropským fondem finanční stability, přestože vývoj jejich fi-
nanční situace je závislý nejen na jimi uplatňované fiskální a monetární po-
litice, nýbrž do značné míry též na počínání států eurozóny.

15  Podrobněji viz pramen č. 5, 14. 7. 2010.
16  Na ohrožení eura opakovaně poukazovali nejen německá kancléřka Angela Merkelová a představitelé dalších států EU, nýbrž 

i předseda Evropské komise José Manuel Barroso.
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ném zasedání ECOFINu, které se konalo v Bruselu 
dne 9. 5. 2010 za účasti zástupců všech 16 člen-
ských států eurozóny.

Bylo zde vyhlášeno ustavení Evropského me-
chanismu finanční stabilizace, který se stal nedíl-
nou součástí komplexního balíku opatření, slouží-
cích k nápravě aktuální finanční situace v Evropě, 
resp. k překonání evropské dluhové krize. Tento 
mechanismus má za cíl umožnit Unii koordinova-
nou, rychlou a účinnou reakci na eventuální nežá-
doucí vývoj situace a pohotově poskytovat finanč-
ní pomoc členským státům eurozóny, které se 
ocitnou v obtížné situaci způsobené mimořádný-
mi okolnostmi, které samy nemohly ovlivnit. Mezi 
tyto okolnosti může patřit i vážné zhoršení mezi-
národního hospodářského a finančního prostře-
dí.17 Výkonným orgánem tohoto mechanismu se 
stal tzv. Evropský fond finanční stability (EFSF — 
European Financial Stability Facility), jenž je sa-
mostatnou mezivládní institucí řízenou Evropskou 
komisí. Jeho úkolem je zabezpečovat finanční pro-
středky (dále zmíněnými postupy) a podílet se na 
refinancování států eurozóny, jejichž veřejné fi-
nance se ocitly v nesnázích, které nejsou schopny 
zvládnout samy. Toto refinancování se bude dít 
buď poskytováním půjček takovým státům, nebo 
zřizováním úvěrových linek v jejich prospěch.

Fond má již k dispozici 60 mld. eur, přičemž 
členské státy eurozóny se zavázaly neprodleně zří-
dit v jeho prospěch státní garance, které mu umož-
ní v případě potřeby urychleně mobilizovat dalších 
440 mld. eur. Tyto částky se navyšují o 250 mld. eur, 
tj. o úvěr, k jehož poskytnutí se zavázal Meziná-
rodní měnový fond. Je tak k dispozici 750 mld. eur 
pro okamžité použití, které lze dále navýšit opera-
cemi realizovanými na mezinárodních finančních 
trzích, zejména pak emisí euroobligací. Souhrn 

prostředků, jimiž disponuje Evropský fond finanč-
ní stability, je považován za dostatečně velký, aby 
v době jeho působnosti, tj. do 30. června 2013, 
eliminoval riziko státního bankrotu kteréhokoli 
členského státu eurozóny. Tříletá lhůta působnos-
ti tohoto fondu poskytuje — podle názoru expertů 
— dostatečný časový prostor pro uplatnění tako-
vých opatření, která umožní předejít vzniku nad-
měrných schodků veřejných rozpočtů či vnějších 
bilancí a státům umožní dát své veřejné finance do 
pořádku.18

Založení Evropského mechanismu finanční sta-
bilizace mělo vliv na výrazné zlepšení kredibility 
eura, která byla otřesena panikou vzniklou v sou-
vislosti s hrozícím státním bankrotem Řecka, ja-
kož i na výrazné posílení pozic členských států eu-
rozóny na mezinárodních finančních trzích. O tom 
svědčí nejen obnovení poptávky po státních dluho-
pisech těchto států (dokonce i po těch, které byly 
v poslední době emitovány nejzadluženějšími 
z nich), nýbrž i nedávné posílení kurzu akcií čet-
ných západoevropských korporací. Za symptoma-
tickou je považována též skutečnost, že směnný 
kurz eura dosáhl již koncem července 2010 opět 
úrovně, na níž se pohyboval před svým dramatic-
kým propadem, jenž byl navozen panikou v sou-
vislosti s hrozícím státním bankrotem Řecka. Opět 
se projevilo, že nejen osudy států eurozóny, nýbrž 
i všech ostatních členských států EU jsou vzájem-
ně úzce propojeny, a to jak v dobách dobrých, tak 
zlých.

Tato skutečnost, jakož i úsilí předejít opakování 
takových překvapení, jakým bylo náhlé provalení 
se informací o hrozícím státním bankrotu Řecka, 
se stala podnětem pro zabudování dalších bezpeč-
nostních opatření do systému ekonomického sou-
žití členských států EU. Bylo rozhodnuto, že nejen 

17  Viz www.consilium.europa.eu, zprávy Rady Evropské unie.
18  Řada ekonomů se však neztotožňuje s tímto názorem. Poukazují na to, že již samotné zavedení potřebných reforem (sociální-

ho zabezpečení, zdravotní péče, trhu práce, daňové soustavy) si vyžádá delší dobu a efekty těchto reforem, resp. jejich vliv na 
konsolidaci veřejných financí členských států eurozóny, zejména pak na odstranění nadměrné schodkovosti jejich veřejných 
rozpočtů, lze tudíž očekávat teprve v delším časovém horizontu. Nejnovější expertizy svědčí o tom, že při nízkých tempech eko-
nomického růstu očekávaných v řadě členských států EU nejen v krátkodobém, nýbrž i ve střednědobém horizontu jim potrvá 
minimálně 6–7 let, než dostanou pod kontrolu navýšení svého veřejného dluhu, k němuž došlo během globální finanční a eko-
nomické krize (viz pramen č. 2).
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Tabulka č. 5 » Oznámená opatření ke snížení schodků veřejných rozpočtů v zemích EU

Země Oznámená opatření Časový
horizont

Rozsah
(v % HDP)

Německo déle využívat jaderné elektrárny, omezení sociálních podpor a pod-
por v nezaměstnanosti, snížení vojenských výdajů 2011–2014 3,0

Nizozemsko
zvýšení podnikatelských a ekologických daní, omezení počtu za-
městnanců státní administrativy a snížení jejich platů, snížení nákla-
dů zdravotní péče

2011–2014 2,5

Itálie
snížení veřejných výdajů, omezení platů a odměn státních úředníků, 
omezení převodu plateb municipalitám, boj proti daňovým únikům, 
zvýšení lokálních daní

2011–2012 1,6

Španělsko

snížení platů státních úředníků v průměru o 5 % (nejvíce nejvyšší 
platy), valorizace pouze nejnižších penzí, zrušení porodného, 
omezení veřejných investic, dodatečné úspory na úrovni regionů 
a municipalit

2010–2013 6,8

Francie
nulový růst objemu výdajů veřejných rozpočtů během 3 let, omezení 
daňových výjimek, zmrazení růstu hodnoty běžných rozpočtových 
výdajů

2010–2013 4,0

Portugalsko

snížení veřejných výdajů, zmrazení sociálních podpor, omezení počtu 
státních zaměstnanců a snížení jejich platů, zvýšení DPH, zvýšení 
daní z nejvyšších osobních příjmů, zrušení daňových výjimek, navý-
šení daní velkým podnikům s kapitálem nad 2 mil. eur o mimořád-
nou daň ve výši 2,5 %

2010–2013 8,0

Řecko snížení počtu státních úředníků, sociálních a vojenských výdajů, 
zvýšení DPH, nové daně z majetku 2010–2013 10,7

Irsko
zvýšení daní, zrušení zvýhodnění hypotečních úvěrů, snížení platů 
státních zaměstnanců, zvýšení věku odchodu do důchodu, omezení 
veřejných investic

2010–2014 7,9

Velká Británie

snížení platů členů vlády o 5 % a zmrazení jejich platů po funkční 
období nové vlády, snížení bonusů vysokých funkcionářů o dvě třeti-
ny, snížení nákladů provozu veřejné administrativy, snížení subvencí 
orgánům místní samosprávy

2010–2014 5,9

Slovinsko zmrazení výše sociálních dávek a platů pracovníků veřejného sekto-
ru, omezení investic ve veřejném sektoru 2011–2013 :

Lotyšsko snížení platů pracovníků veřejného sektoru a omezení jejich počtu, 
snížení sociálních dávek, zvýšení věku odchodu do důchodu 2011–2013 :

Rumunsko
snížení platů pracovníků veřejného sektoru a omezení jejich počtu, 
zvýšení nepřímých daní, omezení daňových úniků

2011–2013 :

Maďarsko
snížení platů pracovníků veřejného sektoru a omezení jejich počtu, 
zvýšení nepřímých daní, zvýšení věku odchodu do důchodu

2011–2013 :

Polsko
zvýšení nepřímých daní, opatření proti daňovým únikům, omezení 
infrastrukturních investic, zhospodárnění státní správy

2011–2013 :

í
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vlády států eurozóny, nýbrž i všech ostatních člen-
ských států EU jsou povinny předložit Evropské 
komisi k nahlédnutí návrh svého ročního státního 
rozpočtu ještě dříve, než jej předloží k projednání 
národním parlamentům. Jde o novou podmínku, 
která se stala předmětem živých diskusí zejména 
v kruzích politologů. Zbývá ještě vyjasnit, jaké bu-
dou pravomoci Evropské komise v případě, shle-
dá-li, že se nemůže ztotožnit s předloženým návr-
hem státního rozpočtu některého ze členských 
států.

Diskusní zůstává prozatím též skutečnost, že 
státy EU, které dosud nejsou členy eurozóny, ne-
jsou zahrnuty pod ochranný štít vytvořený Evrop-
ským fondem finanční stability, přestože vývoj je-
jich finanční situace je závislý nejen na jimi 
uplatňované fiskální a monetární politice, nýbrž 
do značné míry též na počínání států eurozóny. 
Smlouva o fungování EU sice umožňuje poskytnu-
tí finanční podpory státům mimo eurozónu, čehož 
bylo využito v případě podpory poskytnuté v před-
chozích dvou letech třem novým členským státům 
EU, které dosud nejsou členy eurozóny (Maďar-
sku, Lotyšsku a Rumunsku). Šlo však vesměs 
o příspěvky k rozsáhlejším pomocným akcím, fi-
nancovaným hlavně Mezinárodním měnovým fon-
dem, které byly realizovány za podmínek stanove-
ných MMF. Jak známo, MMF zpravidla podmiňuje 
poskytnutí úvěrů tím, že vlády států-příjemců jeho 
finanční pomoci se zaváží neprodleně přejít na 
uplatňování rigorózních úsporných opatření, což 
je vedením MMF interpretováno jako opatření ne-
zbytné k zabezpečení návratnosti zapůjčených 
prostředků. Politici států-příjemců této pomoci 
sice uznávají potřebu omezovat rozpočtové výdaje 
(zejména tehdy, jestliže byly jejich finanční pro-
blémy vyvolány nerozvážným navyšováním těchto 
výdajů), mnozí z nich však poukazují na to, že zá-
sahy do jimi uplatňované hospodářské politiky, ka-
tegoricky prosazované MMF, nezohledňují v po-
třebné míře jejich národní zájmy či specifika jejich 
ekonomik. Naproti tomu Evropský mechanismus 
finanční stabilizace klade zvýšený důraz na re-
spektování těchto zájmů a specifik. To je považo-

váno za další silný argument ve prospěch zpřístup-
nění všech modalit tohoto mechanismu — a to 
i Evropského fondu finanční stability — též pro stá-
ty EU, které nejsou dosud členy eurozóny.

Účinnost Evropského mechanismu finanční 
stabilizace ovšem není závislá jen na disponibilitě 
s dostatečným objemem finančních prostředků 
použitelných na pomoc státům, jejichž veřejné fi-
nance by se ocitly ve vážných nesnázích, nýbrž 
i na vůli všech členských států EU usilovat o vyrov-
nanost svých veřejných rozpočtů a o deceleraci 
růstu (eventuálně i o snížení) svého veřejného dlu-
hu. Konkrétní opatření, jimiž míní členové EU ten-
to záměr zabezpečit, byla popsána v konvergenč-
ních a stabilizačních programech předložených 
během léta 2010.

Prvním státem EU, který již v květnu 2010 před-
ložil plán fiskálních úspor, bylo Řecko. Tento plán 
předpokládá navýšení daní, jakož i radikální ome-
zení rozpočtových výdajů. Představitelé Řecka vy-
jádřili očekávání, že výsledný efekt těchto opatření 
umožní této zemi v průběhu nadcházejících tří let 
splatit nejen půjčky, které mu poskytly jednotlivé 
státy eurozóny (ve výši 80 mld. eur), nýbrž i úvěr 
(ve výši 30 mld. eur), který mu poskytl Mezinárod-
ní měnový fond. Italská vláda přijala — v podobě 
zákona — závazek, že v průběhu nadcházejících 
dvou let sníží rozpočtové výdaje o 24 mld. eur. Ob-
dobně i španělská a portugalská vláda vyhlásily ri-
gorózní plány rozpočtových úspor pro léta 2010–
–2013. Nová nizozemská vláda již stanovila opatření, 
jimiž míní v období do roku 2014 dosáhnout roz-
počtové úspory odpovídající 2,5 % HDP. Nová vlá-
da Velké Británie vyhlásila záměr v dalších třech 
letech výrazně snížit veřejný dluh země a zároveň 
splnit závazek přijatý již předchozí vládou snížit 
výdaje veřejného sektoru o 6,2 mld. liber. Němec-
ká vláda již stanovila opatření, jimiž míní v období 
do roku 2014 zabezpečit úspory rozpočtových pro-
středků ve výši zhruba 80 mld. eur a od roku 2016 
přejít na vyrovnaný státní rozpočet. Ve Francii se 
očekává v letech 2010–2013 dosažení rozpočtové 
úspory odpovídající 4 % jejího HDP. Míní toho do-
sáhnout snížením tzv. primárních výdajů veřejné-
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ho sektoru (o zhruba 50 mld. eur), účinnějším 
vybíráním daní (což by mělo přinést přibližně 
35 mld. eur), jakož i zastavením stimulačních opat-
ření (což zabezpečí úsporu ve výši 25 mld. eur).

Podrobnější přehled prostředků, s jejichž po-
mocí míní jednotlivé státy uvedené rozpočtové 
úspory dosáhnout, předkládáme v tabulce č. 5.

3. Zpětné vazby některých z předvídaných 
úsporných opatření

Že státy EU musí neprodleně omezit deficitní fi-
nancování svých veřejných rozpočtů a že v pod-
mínkách evropské dluhové krize nelze dále odklá-
dat realizaci potřebných reforem ani uplatnění 
dalších úsporných opatření, je dnes uznáváno ne-

jen politiky členských států, nýbrž i částí jejich ob-
čanů. To však nic nemění na skutečnosti, že státy 
se chystají zavést úsporné režimy ve velice ne-
vhodné době, ve fázi, kdy se ve většině z nich tepr-
ve rýsují první příznaky oživení hospodářské akti-
vity. V této fázi vývoje hospodářské situace bývají 
ekonomiky mimořádně citlivé vůči případným ne-
příznivým vlivům (vnějším i vnitřním), což na-
svědčuje tomu, že významná část19 v této práci 
předvídaných úsporných opatření bude mít nepří-
znivé zpětné dopady na vývoj domácí zaměstna-
nosti, potažmo na vývoj životní úrovně obyvatel-
stva. Není vyloučené, že nepříznivě ovlivní též 
tempa ekonomického růstu.

Řada výzkumných týmů se dnes pokouší vyjas-
nit rozsah zpětných vazeb a jejich dopady na eko-

Tabulka č. 6 » Prognóza vývoje míry nezaměstnanosti ve vybraných členských státech EU (v %, meto-

dika Eurostatu)

2010
(predikce)

2011
(predikce)

Belgie 8,7 9,0

Dánsko 4,0 4,6

Finsko 8,4 7,7

Francie 9,2 8,9

Itálie 8,5 9,3

Irsko 13,3 13,5

Maďarsko 11,5 11,0

Německo 7,7 7,5

Nizozemsko 5,5 5,5

Polsko 11,6 11,4

Rakousko 4,4 4,3

Slovinsko 7,3 7,7

Španělsko 19,9 20,1

Švédsko 9,2 8,7

Velká Británie 7,8 8,5

Pramen: č. 4

19  To se však netýká úsporných opatření, která zamezí plýtvání veřejnými prostředky či jejich neúčelnému vynakládání. Přínosy 
úsporných opatření sloužících takovýmto účelům zpravidla převyšují mnohonásobně důsledky omezení domácí poptávky, kte-
ré by mohlo vyvolat omezení takovýchto nežádoucích toků veřejných prostředků.
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nomiku jednotlivých členských států EU. Některé 
týmy se o to pokoušejí analyzováním důsledků mi-
nulých restriktivních opatření, jiné s využitím 
makroekonomických modelů. Názory na to, jaké 
budou tyto důsledky, se prozatím — někdy až dia-
metrálně — liší. Většina analytiků očekává, že tato 
opatření budou mít převážně nepříznivé efekty. 
Poukazují na to, že téměř všechny konsolidační 
programy předpokládají zvýšení DPH a některé 
z nich též omezení sociálních dávek. Tím se oslabí 
kupní síla střední třídy a nemajetných obyvatel 
a posílí se jejich úsilí navyšovat své úspory, aby 
měli z čeho hradit životní náklady ve stáří, pokud 
by jim krácené penze nepostačovaly, aby měli z če-
ho v případě potřeby hradit mimořádnou zdravot-
ní péči, aby měli z čeho žít, nenaleznou-li nové za-
městnání po doběhnutí doby nároku na podporu 
v nezaměstnanosti. Tyto obavy obyvatelstva, jakož 
i zvýšení počtu nezaměstnaných členů jednotli-
vých domácností, jejichž potřeby je třeba krýt ze 
společného rodinného rozpočtu, budou patrně 
brzdit hlavně nákupy spotřebního zboží dlouho-
dobého užití. Některá z úsporných opatření však 
budou posilovat úsilí nemalé části obyvatelstva 
o omezení svých celkových životních nákladů. 
K tomu dojde zejména v domácnostech, jejichž 
příjmů se dotkne zmrazení, či dokonce omezení 
platů státních zaměstnanců, jež je předvídáno ve 
všech členských státech. Jde sice o velice účinná 
úsporná opatření, současně jde však též o další 
z faktorů, jenž bude v těchto státech podvazovat 
růst soukromé spotřeby a současně s tím i oživení 
zdejší hospodářské aktivity.

To platí též o omezení počtu pracovníků státní 
správy, ke kterému dojde v rámci konsolidačních 
programů ve většině států EU. Na jedné straně to 
umožní urychlené a nanejvýše žádoucí omezení 
nákladů jejich státní správy, na druhé straně to 
však přispěje k zachování a leckde dokonce ke 

zvýšení míry nezaměstnanosti, pokud propuštění 
pracovníci nenaleznou neprodleně uplatnění 
v soukromém sektoru, což za dané situace je jen 
málo pravděpodobné. Obdobné důsledky bude 
mít též zrušení některých zařízení poskytujících 
sociální služby, k čemuž dojde poté, kdy jim v rám-
ci úsporných programů budou odejmuty zdroje je-
jich financování. Nezaměstnanost se však zvýší 
v některých členských státech též v důsledku poz-
dějšího odchodu seniorů do důchodu, což vyplývá 
ze zde uplatňovaných reforem penzijních systé-
mů. Z uvedeného vyplývá, že realizace konsoli-
dačních programů vyhlášených jednotlivými člen-
skými státy EU bude patrně napomáhat přetrvávání 
vysoké míry nezaměstnanosti a v některých přípa-
dech se stane dokonce podnětem k jejímu dalšímu 
zvýšení. Tento trend byl již promítnut do krát-
kodobých prognóz vývoje situace na jejich trzích 
práce.

Výrazné oživení hospodářské aktivity zazna-
menané v roce 2010 v Německu20 a — v poněkud 
menší míře — též v několika skandinávských stá-
tech však utvrzuje rostoucí počet evropských pro-
gnostiků v přesvědčení, že i v dalších členských 
státech EU by se mohly ekonomické perspektivy 
vyvíjet příznivěji, než uvádí dosud předložené pre-
dikce temp jejich ekonomického růstu (viz tabulka 
č. 4). I při chabém růstu jejich domácí poptávky by 
jim mohlo podstatné zlepšení hospodářské situace 
v zemích, jejichž trhy jsou (nebo by se mohly stát) 
významnými odbytišti pro jejich podniky, dopo-
moci k prolomení začarovaného kruhu, v němž se 
ekonomika řady těchto států dosud pohybuje. Pro-
blém spočívá v tom, že oživení hospodářské aktivi-
ty v USA, jejichž trh náleží k nejvýznamnějším za-
hraničním odbytištím většiny západoevropským 
firem, je dosud nepříliš silné a nárůst jejich dovoz-
ní poptávky je podvazován úsilím Obamovy admi-
nistrativy zabezpečit, aby co největší část domácí 

20  Statistické údaje svědčí o tom, že ve druhém čtvrtletí 2010 rostla ekonomika Německa rychleji než počátkem 90. let, kdy pro-
dělala silný konjunkturní boom po sjednocení. Většina exportních podniků již opět zavedla plný pracovní týden, zatímco během 
recese přiměly své zaměstnance k tomu, aby přistoupili na omezení počtu odpracovaných a placených pracovních hodin. Od 
počátku roku 2010 již neroste nezaměstnanost a v některých profesích je pociťován nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. 
Zlepšení situace na trhu práce se již promítlo do mírného zvýšení výdajů domácností.
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poptávky byla saturována výrobky domácí prove-
nience. Prozatím dochází k dramatickému nárůstu 
dovozní poptávky pouze v některých nově indu-
strializovaných asijských a latinskoamerických ze-
mích, mezi jejichž zahraničními dodavateli jsou 
prozatím silněji zastoupeny pouze podniky několi-
ka exportně úspěšných států EU.21 Není ovšem vy-
loučené, že i podnikům ostatních členských států 
se podaří zanedlouho proniknout na trhy těchto 
zemí nebo že se výrazně posílí dovozní poptávka 
dalších mladých ekonomik a že se těmto státům 
podaří svézt se na takto vyvolané vlně robustnější-
ho růstu světového dovozu.22 Avšak i kdyby se na-
skytla takováto příležitost, budou se muset jejich 
podniky vypořádat s velice silnou zahraniční kon-
kurencí. Budou muset urychleně eliminovat výraz-
né zaostávání evropského růstu produktivity práce 
za růstem produktivity dosahovaným v jiných hos-
podářsky vyspělých státech (viz graf č. 2) a radi-
kálně zvýšit svůj inovační rytmus i výzkumný po-
tenciál, což nebude nijak snadné za situace, kdy 
konsolidační programy většiny členských států EU 

předvídají zmrazení objemu, či dokonce omezení 
veřejných financí plynoucích do jejich výzkumu 
a vývoje.

Prozatím se rýsuje pouze v Německu a v něko-
lika menších státech EU, jejichž podniky mají silné 
vazby s exportně úspěšnými německými podniky, 
výraznější zlepšení konjunkturní situace. Ve větši-
ně ostatních států eurozóny se rýsuje v roce 2010 
i 2011 zachování velice nízkých temp ekonomické-
ho růstu a neobvykle vysoké míry nezaměstnanos-
ti (někde dokonce její další zvýšení). Mnozí pro-
gnostici se domnívají, že náhlý přechod těchto 
států na uplatňování restriktivní fiskální politiky, 
respektive výše zmíněné zpětné vazby jimi uplat-
ňovaných konsolidačních programů při tom sehra-
jí důležitou roli. Těmto programům je připisováno 
snížení reálných temp ekonomického růstu proti 
potenciálnímu růstu až o 1 procentní bod ročně. 
Jako důkaz vlivu těchto programů na deceleraci 
ekonomického růstu je uváděna skutečnost, že ty 
státy, které hodlají přistoupit k uplatňování nejri-
goróznějších úsporných opatření teprve ve dru-

21  Byly to hlavně silné pozice, které zaujímají některé německé firmy na čínském trhu a na trzích některých latinskoamerických stá-
tů, resp. jejich schopnost rychle reagovat na preference zde rychle sílící střední třídy (zračící se např. v její zálibě v luxusních au-
tomobilech) či na konstrukční náročnost zde realizovaných infrastrukturních investic, co vedlo v první polovině roku 2010 k mi-
mořádně silnému nárůstu německého exportu. Multiplikační efekty tohoto exportu, zejména pak jeho vliv na oživení investiční 
aktivity německých podniků, nasvědčují tomu, že německá ekonomika dosáhne v roce 2010 více než 3% ekonomického růstu, 
že poroste vyššími tempy, než očekávaly nedávno zpracované prognózy.

22  Takováto možnost je reálná. Na důkaz toho postačí připomenout, že např. Japonsko se vezlo na takovéto vlně silného zbytně-
ní světové dovozní poptávky opakovaně v minulosti, naposledy v letech 2004 a 2006.

Graf č. 2 » Vývoj hodinové produktivity práce v eurozóně a USA (meziroční % změny)

Pramen: č. 3
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hém či třetím roce běhu těchto programů, patrně 
dosáhnou v roce 2010 a možná i v roce 2011 ales-
poň skromného růstu HDP, zatímco ty státy, které 
již naběhly na razantní uplatňování úsporných 
opatření, zaznamenají pravděpodobně jak v roce 
2010, tak v roce 2011 nulový růst či dokonce po-
kles jejich HDP. Z toho však nelze vyvozovat, že 

tato druhá skupina států měla s uplatňováním 
úsporných opatření posečkat. Většina z nich tuto 
možnost neměla, neboť v tom případě by se jejich 
finanční nerovnováha dále zvýšila.

4. Očekávání dalšího vývoje evropské 
dluhové krize

Prognostici jsou přesvědčeni, že v případě, budou-
-li státy EU důsledně plnit všechny záměry vytyče-
né v nedávno předložených konsolidačních pro-
gramech, bude evropská dluhová krize nejdéle ve 
střednědobém horizontu překonána. Upozorňují 
však na to, že budou přetrvávat závažné dispropor-
ce mezi vývojem finanční situace jednotlivých 
členských států, odrážející se v rozsáhlých přebyt-
cích vnějších bilancí severněji umístěných států 
a ve značných, opakujících se schodcích vnějších 
bilancí jižních států, které způsobí, že tyto státy se 
budou dále zadlužovat. V odborných kruzích však 

převládá přesvědčení, že s využitím běžných mo-
dalit kapitálových trhů se podaří nalézt schůdné 
řešení též pro tuto situaci.23 Poukazuje se kromě 
toho na to, že prodloužením a rozšířením působ-
nosti Evropského fondu finanční stability tak, aby 
sloužil potřebám nejen států eurozóny, nýbrž 
i ostatních členských států EU, by bylo možné eli-

minovat též v delším časovém horizontu riziko 
státního bankrotu kteréhokoli z těchto států.

Pracovníci jednoho z nejvýznamnějších evrop-
ských konjunkturních výzkumných ústavů24 pro-
vedli hloubkové sondy do příčin vzniku evropské 
dluhové krize. Dospěli k závěru, že ta nebyla vyvo-
lána tím, že jednotlivé státy by přešly nerozváž-
ným způsobem, aniž by bylo třeba, na uplatňování 
příliš expanzivní fiskální politiky, nýbrž tím, že 
v podmínkách globální finanční a ekonomické kri-
ze neměly možnost jednat jinak, jestliže chtěly 
zmírnit dopady této krize na jejich občany a podni-
kovou sféru. Jinými slovy, růst schodků veřejných 
financí a navýšení veřejného dluhu těchto států, ke 
kterému došlo v letech 2008–2010, nebylo svévol-
né, nýbrž podmiňovalo zachování funkčnosti je-
jich ekonomik v podmínkách této krize. Toto zjiš-
tění považují tito výzkumníci za důkaz toho, že 
v podmínkách finančních a ekonomických krizí 
jsou zásahy státu do reálné ekonomiky nezbytné.

Že státy EU musí neprodleně omezit deficitní financování svých veřejných roz-
počtů a že v podmínkách evropské dluhové krize nelze dále odkládat realiza-
ci potřebných reforem ani uplatnění dalších úsporných opatření, je dnes uzná-
váno nejen politiky členských států, nýbrž i částí jejich občanů. To však nic ne-
mění na skutečnosti, že státy se chystají zavést úsporné režimy ve velice 
nevhodné době, ve fázi, kdy se ve většině z nich teprve rýsují první příznaky 
oživení hospodářské aktivity.

23  Poukazuje se na to, že tato disproporce v rámci EU je téměř stejně velká jako ta, která se vytvořila mezi bilančními schodky USA 
a bilančními přebytky Číny, přičemž s využitím uvedených modalit (zejména pomocí emise státních dluhopisů s dlouhodobou 
splatností) se daří tuto disproporci již řadu let zvládnout bez potíží.

24  Observatoire Français des Conjonctures économiques, Paris.
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Poukazují též na to, že rámcové podmínky, kte-
ré vytváří Pakt stability a růstu pro hospodářskou 
politiku členských států eurozóny, nemají ekono-
mický základ (nelze zdůvodnit stanovení maast-
richtských kritérií průkazným vyhodnocením po-
tenciálních efektů jejich dodržování). Za stěžejní 
závadu tohoto paktu považují skutečnost, že nebe-
re zřetel na proměny konjunkturní situace (na stří-
dání konjunkturního boomu s recesí), což zne-
možnilo členským státům eurozóny připravit se na 
zvraty v této situaci a oslabilo jejich schopnost po-
hotově a účinně reagovat na náhlé vypuknutí glo-
bální krize.25

Předmětem kritiky se stala též skutečnost, že 
koordinace hospodářských politik členských států 
EU podle Smlouvy o fungování Evropské unie pro-
bíhá prozatím jen formálním způsobem, že nebyly 
dosud vypracovány návrhy vzájemné koordinace 
makroekonomických strategií uplatňovaných jed-
notlivými členskými státy v krátkodobém či střed-
nědobém horizontu, které by braly zřetel na rozdí-
ly v jejich existenčních podmínkách. Bylo pouka-
zováno též na to, že programy strukturálních 
reforem, k jejichž provedení se zavázaly jednotlivé 
členské státy, se týkaly pouze liberalizace obcho-
du zbožím, trhu práce a finančních trhů, opomíjejí 
však další oblasti jejich hospodářského života, je-
jichž reforma se projevila během krize jako nemé-
ně důležitá. V průběhu krize došlo též ke korek-
cím v názorech na důležitost předpokládaných 

opatření. Představitelé některých členských států 
nadále považují uplatňování racionální průmyslo-
vé a inovační politiky za daleko důležitější než ak-
tivizaci konkurenční politiky, na kterou je dosud 
kladen zvýšený důraz, a považují striktní regulaci 
finančních trhů za daleko důležitější než jejich li-
beralizaci.

Tyto problémy byly diskutovány již na jarním 
zasedání Asociace evropských konjunkturních vý-
zkumných ústavů v roce 2010 a je jim věnována 
pozornost též na příslušných jednáních institucí 
Evropské unie. Řešení těchto problémů by mohlo 
zlepšit vzájemnou koordinaci hospodářských poli-
tik členských států EU a vést k uplatnění takových 
opatření, která by posílila způsobilost jejich eko-
nomik obstát ve velice náročných podmínkách, je-
jichž vznik se rýsuje ve světové ekonomice ve 
střednědobém horizontu.

Skutečnost, že pružnou reakcí na vznik evrop-
ské dluhové krize a díky solidaritě států eurozóny 
se podařilo zažehnat hrozbu státního bankrotu 
Řecka a přispět též k řešení svízelné situace, v níž 
se ocitly veřejné finance některých dalších člen-
ských států EU, že se tak podařilo zabránit finanč-
ní destabilizaci celé Unie, je důkazem její života-
schopnosti a ekonomické síly. Tato skutečnost by 
však neměla dát zapomenout na to, že členské stá-
ty i celá Unie budou v budoucnu konfrontovány 
s dalšími, neméně závažnými problémy a výzvami, 
na jejichž zvládnutí by se měly již nyní připravit.

25  Nejen tito výzkumníci, nýbrž i významní teoretici — jako např. Paul Krugman — poukazují na to, že je třeba nastavit mecha-
nismus fiskálních a monetárních politik tak, aby stimuloval oddlužování jednotlivých států a vytváření rezerv jejich veřejných fi-
nancí v letech konjunkturního boomu, aby pak měly možnost bez nesnází zabezpečovat vyrovnanost jejich veřejných rozpočtů 
ve fázi dekonjunktury (kdy fiskální příjmy se omezují a nároky na fiskální výdaje se zvyšují).
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ABSTRACT
In the aftermath of the global financial and economic crisis, and partly due to costly fiscal stimulation pro-
grammes which were applied by individual EU member states in order to weaken the impact of this crisis on 
their citizens and enterprise sphere, a sovereign debt crisis developed in the EU in 2010. In this article we are 
describing briefly the weakening of the fiscal discipline of individual EU member states which was observed 
during the past two years, as well as changes in the attitude which the European Commission adopted vis-
-à-vis to this phenomenon. We are also explaining risks by which a sudden reversal of these policies is ac-
companied, if it is applied at a time, when the post-crisis recovery in most EU member states is as yet only 
very weak. But our narrative is focused on describing measures, which were applied in order to prevent the 
sovereign debt default by which Greece was threatened in spring 2010, and to dampen the panic which de-
veloped on financial markets in response to this threat. We are presenting a description of modalities and 
principles on the basis of which the European Financial Stability Facility, which was established in May 
2010, is functioning. We are giving also an overview of the consolidation programmes which individual EU 
member states are going to apply in the subsequent two years. We are explaining negative consequences of 
the implementation of some of the intended restrictive fiscal policies, including a further delay in the eco-
nomic recovery in individual EU member states, which they will probably cause. Finally we are presenting 
a few criticisms of the Stability and Growth Pact which forecasters have been voicing recently. But we are also 
identifying with the assumption, that — if all the proclaimed consolidation measures will be applied strict-
ly and forcefully — the European sovereign debt crisis will be overcome most probably already in the medi-
um term.
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economic policy, fiscal policy, public finances, economic growth, economic recession, sovereign debt de-
fault
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Očekávání, že recese, kterou prodělala světová 
ekonomika v roce 2009, bude vystřídána mohut-
ným konjunkturním boomem, se projevila jako 
mylná. Nyní se prognostici pokoušejí vyjasnit, ve 
kterých regionech světové ekonomiky a za jakých 
podmínek (a zda vůbec) existují šance pro obno-
vení vysokých temp ekonomického růstu vžitých 
v předkrizových letech. Uvědomují si, že musejí 
vycházet z realistického hodnocení aktuální kon-
junkturní situace i ze znalosti účinků hospodář-
skopolitických opatření uplatňovaných v jednotli-
vých státech. Jejich názory na účinnost těchto 
opatření — a potud i na podmínky, za nichž by zde 
mohlo dojít k robustnějšímu oživení hospodářské 
aktivity — se však dosud liší.

Zejména mezi prognostiky mezinárodních or-
ganizací se vyskytují takoví, kteří se pokoušejí 
vnést do povědomí ekonomické veřejnosti, že v ně-
kterých zemích vůbec nemusí dojít k dalšímu oži-
vení hospodářské aktivity, že zde naopak trvá 
riziko obnovení recese. Většina evropských pro-
gnostiků se sice s tímto názorem neztotožňuje, 
přesto se jedná o důležitou informaci, kterou je 
dobré mít k dispozici. Proto zde uvádíme excerpta 
z prognostických materiálů zpracovaných na půdě 
výzkumných pracovišť Organizace spojených ná-
rodů, v nichž jsou tyto obavy, jakož i doporučení 
týkající se posunu v těžišti hospodářské politiky 
velice přehledně formulovány.

Poté, kdy objem světového HDP klesl v roce 
2009 téměř o jedno procento, obnovil se v roce 
2010 jeho růst. Předběžné propočty svědčí o tom, 
že v tomto roce dosáhne jeho přírůstek zhruba 
3–4 %, což odráží urychlené zbytnění produkce, ke 
kterému v roce 2010 došlo ve většině regionů svě-
tové ekonomiky. Z tohoto stereotypu se vymykal 
pouze vývoj v Evropské unii a v některých trans-
formačních i nejchudších rozvojových zemích, 
kde oživení hospodářské aktivity probíhalo dosud 
velice pomalu. Avšak ani toto slabé oživení zde ne-
musí přetrvávat, pakliže se bude opírat jen o krát-
kodobé růstové faktory a nebudou-li odstraněny 
nedostatky, které stály v pozadí vzniku globální fi-
nanční krize (např. nedostatečná regulace finanč-
ních trhů, přetrvávající globální finanční nerovno-
váha atp.). Nepodaří-li se nalézt nové faktory 
ekonomického růstu, dojde patrně v roce 2011 ve 
většině hospodářsky vyspělých států opět ke sníže-
ní tempa růstu HDP.

Pomocí finančních záchranných balíčků a širo-
kého okruhu dalších protikrizových opatření uplat-
ňovaných vládami jednotlivých hospodářsky vy-
spělých států v předchozích třech letech se zde 
podařilo předejít kolapsu finančních trhů a umír-
nit dopady globální finanční a ekonomické krize 
na jejich obyvatelstvo a podnikovou sféru. Tomu 
napomáhalo též uplatnění expanzivní fiskální 
a monetární politiky. Díky tomu se podařilo větši-
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ně těchto států již koncem roku 2009 obnovit eko-
nomický růst. V důsledku zde přetrvávající vysoké 
míry nezaměstnanosti a omezování osobní spotře-
by však narůstá souhrnná domácí poptávka ve vět-
šině těchto států i nadále jen velice slabě. To je 
dáno i tím, že zdejší investiční aktivita je dosud 
podvazována masivním nevyužitím stávajících 
výrobních kapacit a nejistotou týkající se nadchá-
zejícího vývoje odbytových možností zde produko-
vaných výrobků a služeb, jakož i omezenou do-
stupností úvěrových prostředků.

Analýza nedávného vývoje globální konjunk-
turní situace nasvědčuje tomu, že síla oživení hos-
podářské aktivity v jednotlivých regionech světové 
ekonomiky byla do jisté míry předurčena rozsa-
hem, zaměřením a vervou, s nimiž zde byly v ob-
dobí krize uplatňovány tzv. stimulační programy. 
Nepřekvapuje tudíž, že Spojené státy americké — 
kde na financování těchto programů byly vynalo-
ženy v celosvětovém měřítku největší částky — za-
znamenaly dosud ze všech hospodářsky vyspělých 
států nejrobustnější obnovení ekonomického růs-
tu. Problém spočívá v tom, že se zde dosud nepo-
dařilo obnovit 8 milionů pracovních příležitostí 

ztracených během krize a že s vyčerpáním pro-
středků určených na financování stimulačních pro-
gramů, k němuž docházelo v průběhu roku 2010, 
se zřejmě výrazně omezí možnosti Obamovy ad-
ministrativy uplatňovat prorůstovou hospodář-
skou politiku. Narůstají tudíž obavy, že v roce 2011 
zde dojde k výrazné deceleraci ekonomického růs-
tu, což — vzhledem k vysokému podílu USA na 
světovém dovozu — by nepříznivě ovlivnilo též vý-
voj globální konjunkturní situace. Ve snaze dát 
zdejšímu ekonomickému růstu nový impuls, vy-
hlásila centrální banka USA v listopadu 2010 zahá-
jení nové vlny kvantitativního uvolňování. V jejím 

rámci bude Fed vykupovat státní dluhopisy a jiné 
cenné papíry, čímž bude výrazně navýšena dispo-
nibilní likvidita. Očekává se, že — v kombinaci 
s ostatními nástroji hospodářské politiky — by se 
to mohlo stát podnětem pro nárůst podnikatel-
ských investic i tvorbu nových pracovních příleži-
tostí. Záleží i na tom, schválí-li americký Kongres 
nový návrh prezidenta USA Baracka Obamy na 
financování infrastrukturních investic částkou 
50 mld. USD. Perspektivy americké ekonomiky vy-
kazují tudíž i nadále četné prvky nejistoty. Většina 
prognostiků se však shoduje v názoru, že tempa 
ekonomického růstu zde budou převyšovat ta, kte-
rá budou vykazovat ostatní hospodářsky vyspělé 
státy, a to jak v krátkodobém, tak ve střednědobém 
horizontu.

Za nejzávažnější je prognostiky OSN považo-
ván vývoj konjunkturní situace v Evropské unii, 
a to nejen proto, že oživení hospodářské aktivity je 
ve většině jejích členských států dosud mimořádně 
slabé, nýbrž současně a hlavně proto, že předčas-
né ukončení stimulačních programů i radikální 
škrty rozpočtových výdajů, jakož i snižování mezd 
a platů předvídané v jejich veřejném sektoru bude 

podvazovat nanejvýše důležité oživení jejich do-
mácí poptávky. Prognostici zdůrazňují, že od po-
čátku roku 2011 předvídaný přechod těchto států 
na uplatňování přísné restriktivní fiskální politiky 
— cílené na urychlenou konsolidaci (ozdravení) je-
jich veřejných financí — v sobě nese riziko obnove-
ní recese, ze které se začínaly teprve nedávno vy-
maňovat. Obávají se, že by se to mohlo stát 
podnětem pro vznik tzv. dvojité recese (double-dip 
recession) nejen v tomto regionu, nýbrž i v celo-
světovém měřítku. V materiálech OSN je poukazo-
váno na to, že úsilí těchto států urychleně docílit 
konsolidace svých veřejných financí zde vedlo 
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Nepodaří-li se nalézt nové faktory ekonomického růstu, dojde patrně v roce 
2011 ve většině hospodářsky vyspělých států opět ke snížení tempa růstu HDP.

{4
/1

0}

í



Odborné stati

 44 Scientia et Societas » 4/10

Tabulka č. 1 » Tempa ekonomického růstu v hlavních regionech světové ekonomiky a jejich prognóza 

(meziroční % změny)

2009 2010
(predikce)

2011
(predikce)

Svět -2,0 3,0 3,2

Hospodářsky vyspělé státy
z toho:  USA
 Japonsko
 EU-27
 EU-15
 Nové členské státy EU

-3,4
-2,4
-5,2
-4,2
-4,2
-3,5

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

2,1
2,5
1,3
1,8
1,7
3,2

Transformační země
z toho: Rusko

-6,7
-7,9

3,9
4,3

3,9
3,0

Rozvojové země
z toho:  Čína
 Indie

2,2
8,7
6,4

5,9
9,2
7,9

5,8
8,8
8,1

Latinská Amerika a Karibik
z toho: Brazílie

-2,1
-0,2

4,0
5,8

3,9
5,6

Objem světového zahraničního obchodu -13,1 7,6 5,9

Pramen: č. 3

Graf č. 1 » Vývoj světového HDP a HDP v jednotlivých regionech světové ekonomiky (meziroční % změny)

Poznámka: 2010, 2011 — predikce
Pramen: č. 4
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k nedoceňování dopadů, které by vznik takovéto 
dvojité recese měl na omezení jejich fiskálních pří-
jmů. Nebere se v úvahu, že výskyt takovéto recese 
může představovat pro nadcházející vývoj jejich 
veřejných financí daleko závažnější hrozbu než 
zachování mírné expanzivnosti jimi uplatňované 
fiskální politiky (která tím, že by podporovala růst 
zdanitelných položek, by dokonce napomáhala 
zvýšení jejich fiskálních příjmů).

Dopady, které měla recese na mladé ekonomi-
ky, právě tak jako rychlost, s níž docházelo k po-
krizovému oživení jejich hospodářské aktivity, se 
případ od případu výrazně lišily. Nejsilněji byly fi-
nančními šoky postiženy země s rozsáhlými, opa-
kujícími se schodky bilance běžných účtů, závislé 
na kontinuálním přílivu zahraničního kapitálu. 
Mezi těmi se vyskytovalo i několik transformač-
ních zemí, kde si vzniklá situace vynutila uplatně-
ní restriktivní hospodářské politiky — v některých 
případech pod dohledem Mezinárodního měnové-
ho fondu. Naproti tomu rozvojové země, jimž se 
podařilo předejít vzniku tak rozsáhlé vnější ekono-
mické nerovnováhy, zejména pak ty, kterým se již 
v předkrizových letech podařilo nashromáždit ne-
malé finanční rezervy, zaznamenaly během recese 
jen mírný nárůst nezaměstnanosti a byly mezi 
prvními, kde — již v polovině roku 2009 — došlo 
k markantnímu oživení domácí poptávky. Takový 
vývoj byl zaznamenán ve většině nově industriali-
zovaných zemí východní a jihovýchodní Asie a La-
tinské Ameriky nezávisle na tom, že jejich silná ex-
portní orientace a dominantní zaměření jejich 
exportu na trhy krizí nejvíce postižených hospo-
dářsky vyspělých států zde vedly zprvu k masivní-
mu nevyužití výrobních kapacit. Zde uplatňované 
bohatě financované stimulační programy však 
umožnily kompenzovat ztráty jejich zahraničních 
odbytových možností urychleným zbytněním do-
mácí (státní, podnikové a osobní) spotřeby, která 
se vzápětí stala nosným elementem růstu jejich 
produkce.

Na jedné straně rychlý růst ohromného vnitřní-
ho trhu Číny, Indie a Brazílie (a zesílená orientace 
jejich podnikové sféry na saturování zde narůstají-

cí poptávky), na druhé straně poznenáhle ožívající 
zahraniční poptávka po výrobcích a službách těch-
to států stojí v pozadí neobvykle vysokých temp je-
jich ekonomického růstu, která již v průběhu roku 
2010 dosáhla předkrizové úrovně (a okolo této 
úrovně budou patrně oscilovat též v dalších le-
tech). Je to především Čína a v poněkud menší 
míře též Indie a Brazílie, které dnes přispívají nej-
větší měrou k oživení hospodářské aktivity nejen 
v regionech světové ekonomiky, které je obklopují, 
nýbrž i v celosvětovém měřítku.

Uvedení prognostici však poukazují na to, že — 
nezávisle na existenci těchto významných podně-
tů pro akceleraci ekonomického růstu — je oživení 
hospodářské aktivity, které se rýsuje po doznění 
nejhlubší finanční a ekonomické krize pováleč-
ných let, i nadále značně fragilní. Varují, že před-
časné opuštění hospodářské politiky napomáhající 
zbytnění domácí poptávky by mohlo tento proces 
zastavit. Zdůrazňují, že je třeba pokračovat v uplat-
ňování hospodářské politiky stimulující růst po-
ptávky, aby se zamezilo rozběhnutí deflační spirá-
ly a dalšímu zhoršení situace na trhu práce. 
Predikce temp ekonomického růstu očekávaných 
v hlavních regionech světové ekonomiky a v nej-
významnějších zemích, uvedená v tabulce č. 1, se 
zhoršením této situace nepočítá. Pakliže by se však 
nepodařilo předejít takovému zhoršení, mohla by 
se ekonomická realita vyvíjet méně příznivě, než 
je vyznačeno v této predikci.

Při očekávaném zpomalení růstu mezinárodní-
ho obchodu se nemohou všechny státy světa spo-
léhat na to, že export se stane klíčem ke zvýšení 
temp jejich ekonomického růstu a zaměstnanosti 
jejich občanů. Více než kdy v minulosti je třeba vě-
novat pozornost posílení domácí poptávky. Přesun 
v těžišti hospodářské politiky ve prospěch takové, 
která usiluje hlavně o růst domácí poptávky, je mi-
mořádně naléhavý zejména v zemích (rozvojo-
vých i hospodářsky vyspělých) s rozsáhlými pře-
bytky vnějších bilancí, aby se předešlo prohloubení 
globální finanční nerovnováhy, která přispěla též 
ke vzniku nedávné globální finanční krize. Zvýše-
ní důrazu na růst domácí poptávky je však nezbyt-
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né též v mnohých rozvojových zemích, kde za-
městnanost jejich rychle narůstající populace se 
stala zvýšenou měrou závislou na vývoji vnější po-
ptávky.

V materiálech OSN je zdůrazňováno, že neza-
městnanost představuje nejzávažnější sociální 
a ekonomický problém naší doby (mimo jiné 
i proto, že v mnohých zemích vede k prohloubení 
chudoby). Ztráty pracovních příležitostí zazname-
nané během krize dále zhoršily situaci na trzích 

práce většiny zemí, která byla již v předkrizových 
letech neuspokojivá. Po roce 2008 celosvětová míra 
zaměstnanosti zaznamenala prudký pokles a mno-
ho zemí je dnes konfrontováno s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti zaznamenanou během uplynu-
lých 40 let. Tvorba pracovních příležitostí by se tu-
díž měla stát prioritou hospodářské politiky všech 
států světa, tj. jak hospodářsky vyspělých, tak roz-
vojových zemí.
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ABSTRACT
For countries so strongly linked into international economic relations as is the case with the Czech Republic, 
it is of utmost importance to have correct information about conjunctural developments in its external envi-
ronment. The Czech economic public is using mostly domestic sources of such information, which — espe-
cially in recent months — are differing from opinions expressed by analysts of international organisations. 

Rozvojové země, jimž se podařilo předejít vzniku rozsáhlé vnější ekonomické 
nerovnováhy, zejména pak ty, kterým se již v předkrizových letech podařilo 
nashromáždit nemalé finanční rezervy, zaznamenaly během recese jen mírný 
nárůst nezaměstnanosti a byly mezi prvními, kde — již v polovině roku 2009 
— došlo k markantnímu oživení domácí poptávky. Takový vývoj byl zazna-
menán ve většině nově industrializovaných zemí východní a jihovýchodní 
Asie a Latinské Ameriky nezávisle na tom, že jejich silná exportní orientace 
a dominantní zaměření jejich exportu na trhy krizí nejvíce postižených hos-
podářsky vyspělých států zde vedly zprvu k masivnímu nevyužití výrobních 
kapacit. Zde uplatňované bohatě financované stimulační programy však 
umožnily kompenzovat ztráty jejich zahraničních odbytových možností 
urychleným zbytněním domácí (státní, podnikové a osobní) spotřeby, která se 
vzápětí stala nosným elementem růstu jejich produkce.
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In order to make also alternative views available to our readers, we are presenting in this article excerpts 
from evaluations of the actual conjunctural situation in the world economy and in its individual regions, as 
well as opinions concerning the potential effects of anti-crisis and pro-consolidation measures applied in in-
dividual countries, which were expressed in publications elaborated by research facilities of the United 
Nations.
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Řecko podepsalo Asociační dohodu s Evropským 
hospodářským společenstvím již v roce 1961, nic-
méně platnost této dohody byla prakticky pozasta-
vena během sedmiletého období vojenské diktatu-
ry (1967–1974). Po znovunastolení demokracie 
podalo Řecko v roce 1975 prostřednictvím tehdy 
vládnoucí konzervativně pravicové strany Nová 
demokracie žádost o plné členství v Evropských 
společenstvích (ES). Ekonomická výkonnost Řec-
ka se paradoxně začala zhoršovat právě po obno-
vení demokracie. Ještě v 60. a 70. letech za vlády 
junty přitom vykazovala řecká ekonomika působi-
vý rozvoj s růstovými mírami přesahujícími větši-
nou evropský průměr, s nízkou inflací a s vyso-
kým podílem investic.

V období po vstupu do ES v roce 1981 oproti 
všem předpokladům nicméně řecké hospodářství 
nejenže dále nerostlo, ale stále více zaostávalo 
v řadě oblastí. Naplno se začala projevovat nekon-
kurenceschopnost a nízká kapitálová vybavenost 
firem, nezkušenost a nedostatečnost institucí i níz-
ká úroveň vzdělanosti obyvatelstva. Ekonomičtí 
agenti se teprve učili orientovat a působit samo-
statně a odpovědně ve svobodném a konkurenč-
ním prostředí bez poručnictví státu. Stejně tak se 
učily vlády (dosti neúspěšně) odolávat pokušení 
používat fiskální a obecně hospodářskou politiku 
k dosahování krátkodobých volebních zisků na 
úkor budoucího rozvoje. Nutno poznamenat, že 
od zmíněného roku 1974 až v podstatě do součas-

nosti byla rozpočtová politika v Řecku vždy sku-
tečně významně poznamenána volebními cykly.

Demokratické vlády prosazovaly expanzivní 
fiskální politiku a vytváření pracovních příležitostí 
ve veřejném sektoru. Zejména rozsáhlé programy 
vlády Panhelénského socialistického hnutí (PASOK) 
znamenaly značné finanční výdaje, což se projevi-
lo ve schodku státního rozpočtu a posléze i v nut-
nosti rušit původní sociální výdobytky (např. bez-
platné lékařské služby). Nárůst vládního deficitu 
vyvolal nutnost zvýšení daňové zátěže pro podni-
ky a zastavily se také veškeré investice do veřejné 
infrastruktury. Vlivem rostoucí síly odborových 
svazů se zvýšily náklady práce, což značně podvá-
zalo soukromé investice a zároveň ustal i příliv 
investic ze zahraničí. V protikladu ke Španělsku 
a Portugalsku se také výrazně rozšířilo státní an-
gažmá v ekonomické sféře a na sklonku 70. a po-
čátkem 80. let docházelo v Řecku k rozsáhlému 
znárodňování.

Ve stejné době řecká ekonomika čelila i výzvě 
v podobě liberalizace zahraničního obchodu a do-
mácí subjekty dopady odstraňování obchodních 
bariér pociťovaly opravdu silně. Navíc protekcio-
nistický přístup z minulosti byl velmi silně zakó-
dován jak v myšlení firem, tak institucí. Jako velmi 
důležitá se ukazovala povinná transpozice směr-
nic a nařízení ES do řeckého právního řádu i jejich 
praktická implementace, a to navzdory různým 
problémům a zpožděním. Podstatné byly i různé 

*

  Zkušenosti Řecka s uplatňováním 
  kohezní politiky a důsledky 
  současné krize
 } Mgr. David Vondrák, Ph.D. » Institut evropské integrace, 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“.



direktivy týkající se politik přijatých na úrovni ES, 
ať již se týkaly hromadného propouštění, ochrany 
práv pracovníků při přesunu podniku či insolvenci 
zaměstnavatele, zrovnoprávnění mužů a žen apod. 
To, že transpozice evropské legislativy do národní-
ho práva trvala velmi dlouho, a že spolu s tím se 
tak prodloužilo i období protekcionistických opat-
ření, samozřejmě rovněž brzdilo další rozvoj eko-
nomiky. Všechny tyto a další faktory související 
s velmi pomalou demokratizací řecké společnosti 
i ekonomiky měly za následek značné kolísání 
ekonomické výkonnosti, vysokou inflaci a poma-
lu, ale jistě rostoucí nezaměstnanost. K růstu ne-
zaměstnanosti přispíval i vysoký počet imigrantů 
— zejména navrátivších se řeckých uprchlíků, je-
jichž počet se odhadoval na více než půl milionu. 
V řadě případů měli tito imigranti nízkou kvalifika-
ci a jazykové bariéry.

1. Řecký socioekonomický kontext 
80. a 90. let

Hospodářství Řecka zaznamenávalo rozkolísaný 
vývoj nejen v letech před vstupem, ale i v prvním 
období po vstupu do ES a také v pozdějších letech. 
V roce 1978 se řecký HDP v přepočtu na obyvatele 
v paritě kupní síly dostal na úroveň 84 % průměru 
ES, pak následoval pád až k úrovni 60 % v polovině 
80. let, resp. 65 % průměru EU v polovině 90. let. 
Z relativně značně dlouhé povstupní recese v ob-
dobí 1981 až 1983 se sice ekonomický růst dostal 
v dalších dvou letech do kladných hodnot, ovšem 
poté se meziroční přírůstek opět ztenčoval. Řecko 
bylo rovněž zemí s velmi nevyrovnanými tempy 
růstu exportu. Poklesy exportních obratů byly za-
znamenány, kromě roku bezprostředně po vstupu 
do EU, také v letech 1983, 1988, 1990 a 1993. Řec-
ký zahraniční obchod byl sice provázán s ES díky 
asociační dohodě již před samotným vstupem 
země do Společenství, otevřenost ekonomiky však 
byla poměrně nízká. V období od roku 1974 do 
vstupu země do ES se podíl exportu na HDP pohy-
boval na úrovni okolo 18 %, v letech 1999 až 2003 
se již zvýšil na průměrných 23 % HDP. Importy 

převyšovaly po celé období vývoz a ze 23 % HDP 
v letech 1974–1980 vzrostly na 30 % HDP v letech 
1999–2003.

Za zmínku stojí fakt, že řecký vstup do ES se 
uskutečnil při míře inflace oscilující okolo 25 %. 
V tomto případě je možné spatřovat jisté analogie 
s Portugalskem. Na rozdíl od Portugalska byl však 
řecký přístup k posilování cenové stability pod-
statně méně razantní. O tom svědčí fakt, že dvou-
ciferné inflační hodnoty, které se valnou většinu 
80. let blížily 20 %, se jen velmi obtížně snižovaly. 
Řecko zůstalo dlouhodobě zemí s největší mírou 
inflace v ES, resp. později v EU, když na popsané 
charakteristice se nic nezměnilo ani během většiny 
první poloviny 90. let. Výkonnost řecké ekonomi-
ky se celkově v 80. letech snížila a celou tuto deká-
du lze charakterizovat kombinací slabé konkuren-
ceschopnosti a makroekonomické nerovnováhy. 
Nízké růstové míry měly za následek to, že prak-
ticky nedocházelo ke snižování rozdílu v ekono-
mické úrovni Řecka a vyspělejších členských zemí 
Evropských společenství. Ačkoliv to lze v případě 
Řecka zčásti vysvětlit i rozsáhlou šedou zónou 
ekonomiky a průměrným zhruba 5% ročním ná-
růstem populace, HDP na obyvatele v průměru zů-
stával prakticky neměnný. Žádný z vládních stabi-
lizačních programů přijatých v letech 1979–1981, 
1983, 1985–1987 a 1991–1993 nedokázal tento 
trend výrazněji zvrátit.

Výkonnost řeckého hospodářství připomínala 
na sklonku 80. a na začátku 90. let pohyb na hou-
pačce. V roce 1987 klesla řecká ekonomika o 2,3 %. 
Hned v roce 1988 však vymazala snížení a růst 
HDP o 4,3 % znamenal zlepšení o plných 6,6 pro-
centního bodu. V roce 1990 však došlo podle sta-
tistik opět k meziroční ekonomické stagnaci. Tepr-
ve po překonání ekonomického poklesu v roce 
1993, k němuž došlo rovněž u Španělska, Portu-
galska i v celé EU-15, se řecká ekonomika dostala 
do růstového trendu. Přispělo k tomu také přijetí 
nového Konvergenčního programu řecké ekono-
miky pro léta 1994–1999, díky němuž nastal kvali-
tativní posun v mixu hospodářských politik. Kon-
vergenční program přinesl efektivnější koordinaci 
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fiskální, měnové, důchodové i strukturální politiky 
s jasným cílem dosáhnout stability měnového kur-
zu, nízké inflace, snížení deficitu veřejných finan-
cí a vládního dluhu, tak jak to ostatně požadovala 
maastrichtská kritéria pro přijetí společné evrop-
ské měny. Velikost státního dluhu přitom ještě 
v roce 1993 dosahovala bezmála 120 % HDP. To sa-
mozřejmě představovalo značnou hrozbu pro bu-
doucí makroekonomickou stabilitu země.

Inflaci se podařilo snížit z 20 % v roce 1990 až 
na 2 % v roce 1999, což následně vedlo i k nízkým 
úrokovým mírám. To dále umožnilo snížení defici-
tu veřejných financí (z 13,4 % HDP v roce 1993 až 
na 1,8 % HDP v roce 1999). Nižší deficity pak opět 
snižovaly cenovou hladinu. Současně pokračoval 
růst ekonomiky, podpořený zejména růstem sou-
kromé spotřeby. Přibližně od roku 1995 se hnací si-
lou řeckého ekonomického růstu stává hrubá tvor-
ba fixního kapitálu.

V 90. letech nabral v Řecku plně na síle rovněž 
privatizační program. Privatizovány byly například 
státem vlastněné loděnice, rafinérie, banky, pošta, 
provozovatelé vodárenských, energetických a tele-
komunikačních sítí, přístavy apod. Ke stabilizaci 
státních financí tedy nepochybně přispěly i mimo-
řádné privatizační příjmy. Značným problémem se 
ale ukazovalo být zanedbání prakticky jakýchkoliv 
veřejných investic v předchozích dvaceti letech, 
což se projevovalo především v nedostatečnosti in-
frastruktury a veřejných zařízení a souvisela s tím 
do určité míry i nízká úroveň vzdělanosti popula-
ce. Jak průmysl, tak zemědělství vykazovaly velmi 
špatnou výkonnost a malou konkurenceschop-
nost. Podnikatelská struktura se, podobně jako 
v další kohezní zemi Portugalsku, vyznačovala 
převahou malých a středních firem.

Třetina veškeré řecké populace byla, stejně jako 
většina ekonomické aktivity, soustředěna v oblasti 
Athén, což samozřejmě způsobovalo určité regio-
nální nerovnováhy. Ty však nebyly v té době v Řec-
ku překvapivě zdaleka tak vysoké jako v některých 
jiných evropských zemích. Pro Řecko 80. a první 
poloviny 90. let bylo příznačné rovněž špatné a ne-
efektivní fungování státní správy, které se mimo 

jiné projevovalo absolutní absencí jakýchkoliv roz-
vojových ambicí, natožpak cílených strategií. Jako 
nevýhodné se ukazovalo i periferní umístění Řec-
ka, příliš vzdálené od klíčových západoevropských 
trhů.

Čerpání z evropských fondů v prvních dvou 
programových obdobích probíhalo v Řecku na 
pozadí všech uvedených ekonomických i spole-
čenských reálií, což samozřejmě nemohlo nepo-
znamenat jak zacílení pomoci, tak způsoby a efek-
tivitu intervencí. Druhé jmenované bylo, minimálně 
v první fázi čerpání, negativně ovlivněno i specifi-
ky řeckého administrativního uspořádání.

2. Systém státní správy a organizace 
čerpání pomoci

Řecký politický (a tím pádem do značné míry i ad-
ministrativní) systém byl tradičně vždy vysoce 
centralizovaný. Historicky a kulturně se Řecko 
skládalo z devíti územních oblastí, které však ni-
kdy nebyly ustaveny jako správní jednotky. V době 
vstupu Řecka do ES v roce 1981 byly jedinou for-
málně platnou administrativní strukturou tzv. pre-
fektury (nomoi), kterých bylo 52 a byly řízeny vlá-
dou jmenovanými prefekty. Pod prefekturami 
existovalo ještě na 6 tisíc místních orgánů nazýva-
ných municipality a komuny (demoi, koinotites), 
kterým byla svěřena role poskytování některých 
základních služeb a infrastruktury na místní úrov-
ni. Dvě dekády následující po vstupu do ES byly ve 
znamení rozsáhlých změn ve správním uspořádá-
ní země, přičemž ty největší se odehrály v letech 
1982 až 1986 a poté částečně i v letech 1994 až 
1998.

V současnosti platný územně-správní systém 
zavedl v Řecku zákon z roku 1986. Devět správ-
ních oblastí nahradilo třináct současných regionů 
úrovně NUTS II, jejichž role je v zásadě omezena 
na socioekonomické plánování. Roli exekutivy plní 
nadále prefektury s velmi ohraničenou výkonnou 
mocí. V čele prefektur stojí prefekti, nyní volení 
přímo v komunálních volbách na čtyři roky. Muni-
cipality nyní tvoří skutečný základ územní správy 
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a jsou přímo volenými regionálními orgány — mají 
však rovněž omezené pravomoci. Tyto dva základ-
ní stupně místní samosprávy (tj. městská a obecní 
zastupitelstva a prefektury) fungují formálně sa-
mostatně a na sobě nezávisle. Prefektům nepříslu-
ší dohled nad městy a obcemi. Starají se o záleži-
tosti na úrovni prefektury a vydávají především 
správní rozhodnutí. V kompetenci místních orgá-
nů je pak řešení a prosazování tzv. místních záleži-
tostí, které se týkají společných zájmů občanů. Pa-
tří mezi ně mj. výstavba, udržování a zlepšování 
společně užívaných městských a obecních prosto-
rů, udržování čistoty a sběr odpadu, udržování 
školních budov atd. Řecko se tak vyznačovalo 
a stále vyznačuje silnou centralizací. Míra odpo-
vědnosti za veřejné investice v pravomoci regionál-
ních a místních orgánů je zde vůbec nejnižší v ce-
lé Evropské unii a navíc v posledních letech ještě 
klesala — regionální a místní orgány v Řecku spra-
vují méně než 20 % veřejných investic.

Koordinací čerpání prostředků politiky soudrž-
nosti bylo v Řecku pověřeno Ministerstvo pro hos-
podářství, konkurenceschopnost a námořnictvo 
(dříve Ministerstvo hospodářství a financí), resp. 
jeho Generální sekretariát pro investice a rozvoj, 
v jehož rámci působí Generální ředitelství pro roz-
vojové plánování, regionální politiku a veřejné in-
vestice. Určité kompetence týkající se regionálního 
rozvoje spadaly v určitých obdobích i pod Minis-
terstvo vnitra. Systém čerpání pomoci je, podobně 
jako v České republice, založen na působení řídí-
cích orgánů a pod nimi fungujících zprostředkují-
cích subjektů (implementačních agentur). Kont-
rolní systém pak v Řecku sestává ze skupiny 
vzájemně provázaných administrativních jedno-
tek, z nichž každá řeší separátně některou z agend 
zdravého hospodaření s prostředky politiky sou-
držnosti (z hlediska hospodárnosti, účinnosti, vý-
konnosti apod.).

Řecko je periferním státem Evropské unie. Pro 
ilustraci — podle tzv. indexu periferiality (kde 0 je 
region nejblíže centru a 100 nejvzdálenější region 
EU) se řecké regiony NUTS II pohybují na této šká-
le v rozmezí 85,9 až 99,56. Počet obyvatel Řecké 

republiky již překročil 11 milionů a s hustotou 
83 obyvatel na km2 patří Řecko spíše k těm řidčeji 
obydleným státům EU. Hlavním městem jsou Athé-
ny (v regionu Attika) s přibližně 4 miliony obyva-
tel. Mezi další významná města patří Soluň v Make-
donii, Patras na severním Peloponésu, Volos 
v západní Thesálii a Heraklion na Krétě. Kromě So-
luně, která má přes milion obyvatel, se počet oby-
vatel ostatních jmenovaných měst pohybuje mezi 
100 a 200 tisíci. Řecké regiony úrovně NUTS II mů-
žeme podle ekonomické výkonnosti rozdělit do tří 
kategorií. První kategorie zahrnuje Střední Make-
donii, Attiku a dva ostrovní regiony — Krétu a Jižní 
Egeis (Egejské ostrovy). Tyto regiony vykazovaly 
v 80. a 90. letech nejvyšší HDP na obyvatele a roz-
víjely se relativně rychlým či alespoň uspokojivým 
tempem. Druhá kategorie zahrnuje regiony Západ-
ní Makedonie, Epirus, Západní Řecko, Peloponés 
a Severní Egeis (Egejské ostrovy). Tyto oblasti jsou 
řídce osídleny nebo umístěny v hornatém pásmu 
a zaostávaly za ostatními regiony jak v HDP na 
obyvatele, tak v mírách ekonomického růstu. Třetí 
a poslední kategorii tvoří regiony s průměrnou 
(avšak nekonvergující) ekonomickou výkonností 
— Východní Makedonie a Thrákie, Thesálie, Jón-
ské ostrovy a Střední Řecko.

V roce 1986 se mezi 10 nejchudšími regiony ES 
(měřeno podle HDP na obyvatele) z řeckých regio-
nů nacházely pouze Severní Egejské ostrovy. Mezi 
25 nejchudšími regiony ES však již bylo dalších de-
vět řeckých regionů, tedy všechny zbývající kromě 
Attiky, Jižních Egejských ostrovů a Středního Řec-
ka. Tento obraz řecké chudoby se příliš nezměnil 
ani po dalších deseti letech, byť v žebříčku 25 nej-
chudších regionů Unie již bylo evidováno o tři řec-
ké regiony méně a ty, které zde setrvávaly, byly 
přeci jen zase o několik málo procentních bodů 
blíže unijnímu průměru v HDP na obyvatele. Svou 
roli v tomto nelichotivém postavení řeckých regio-
nů určitě sehrávala i relativně nízká hustota zalid-
nění. Jestliže v EU-15 byla v roce 1996 průměrná 
hustota 117 obyv./km2, hustota zalidnění ve větši-
ně řeckých regionů se v té době pohybovala od 
30 do 60 obyv./km2. Důležité bylo také to, že velká 
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část obyvatel většiny řeckých regionů byla v té 
době ještě zaměstnána v zemědělství. Jedenáct ze 
třinácti řeckých regionů vykazovalo v roce 1997 
míru zaměstnanosti v agrárním sektoru od 20 do 
40 % celkové zaměstnanosti, což je řadilo v tomto 
ohledu zcela bezkonkurenčně na první místa v EU. 
Naproti tomu, co se týká regionálních disparit eko-
nomické úrovně, byly v Řecku v těchto letech na 
přibližně poloviční úrovni než například ve Špa-
nělsku. U regionálních disparit v úrovni nezaměst-
nanosti to bylo podobné. Rozdíly mezi řeckými 
regiony nebylo tedy možné z tohoto hlediska pova-
žovat za nijak zásadní.

3. Čerpání pomoci v programových obdobích 
1989–1993 a 1994–1999

Přestože určitý objem prostředků z fondů Spole-
čenství čerpalo Řecko již bezprostředně po svém 
vstupu do ES v roce 1981, za skutečný počátek čer-
pání kohezní pomoci můžeme považovat až rok 
1986, kdy země čerpala z takzvaných Středomoř-
ských integrovaných programů (Mediterranean In-
tegrated Programmes — MIP). Středomořské pro-
gramy byly totiž vůbec první sadou integrovaných 
operačních programů, jež si kladly za úkol cíleně 
podněcovat rozvoj méně rozvinutých regionů 
v rozmezí několika let. V případě Řecka se tato 
idea zhmotnila do podoby sedmi programů v cel-
kovém objemu 3,2 mld. ECU, z nichž šest bylo cha-
rakteru regionálního a jeden byl tematický se za-
měřením na informační technologie.

Středomořské integrované programy byly také 
předobrazem pro první Rámec podpory Společen-
ství na roky 1989 až 1993. Rozvojovou strategii 
uplatňovanou v Řecku v těchto letech lze charak-
terizovat značnou roztříštěností prostředků, které 
byly většinou uvolňovány na malé infrastrukturní 
projekty napříč celým státem. Rozvojové cíle byly 
zaměřeny hlavně na podporu hospodářských akti-
vit a zlepšování kvality života ve venkovských 
a vzdálených oblastech. Jednalo se tedy převážně 
o výstavbu či opravy silnic, přístavů, nemocnic, 
škol, vodovodních i kanalizačních sítí, zavlažova-

cích systémů apod. Tato koncepce zcela postrá dala 
podporu větších infrastrukturních projektů, stejně 
jako další aspekty důležité pro rozvoj — zaměření 
na kvalitu, produktivitu a udržitelnost. To vše je 
ovšem nezbytným předpokladem pro přilákání za-
hraničních investic, které, jak se později ukázalo, 
řeckému hospodářství v následujících letech citel-
ně chyběly.

První řecký Rámec podpory Společenství 1989–
–1993 byl neobyčejně komplikovaně strukturován 
a obsahoval 30 tematických operačních programů 
a 13 regionálních operačních programů. Regionál-
ní programy představovaly přes 40 % všech transfe-
rů z pomoci Společenství a charakteristické pro ně 
bylo velké množství menších projektů. V roce 1988 
vstoupila v platnost nová pravidla umožňující lep-
ší koordinaci mezi různými strukturálními politi-
kami Společenství, jež byly do té doby uplatňová-
ny víceméně autonomně. Za programovací i imple-
mentační fáze čerpání pomoci nyní nově nesly 
odpovědnost Evropská komise a národní i místní 
orgány příslušného členského státu společně. 
V případě Řecka byla ale role místních orgánů do-
sti problematická, a to nejen kvůli jejich slabým 
pravomocem. Regionální správa postrádala jakou-
koliv zkušenost s implementací priorit Rámce pod-
pory Společenství do svých plánů a vlastních poli-
tik. Ani na národní úrovni to nebylo o mnoho lepší 
— nevyjasněnost kompetencí jednotlivých vlád-
ních složek jen velmi těžko mohla zajistit efektivní 
implementaci takto složitého a komplexního Rám-
ce podpory Společenství. Na operativní úrovni se 
navíc při administraci programů často projevovala 
politická protekce a klientelismus, což dále vý-
razně snižovalo ekonomickou efektivitu pomoci 
Společenství. Potíže s implementací se projevily 
i v nízké míře čerpaní z přidělené alokace. Ještě 
v roce 1992 byla míra čerpání alokace pouhých 
60 %, do konce období se ji nakonec podařilo zvý-
šit na 84 %. Z kohezních zemí šlo přesto v prvním 
programovém období 1989–1993 o nejhorší výsle-
dek v míře úspěšnosti čerpání přidělené alokace — 
v Irsku to bylo 95 %, v Portugalsku 91 % a ve Špa-
nělsku 88 %.
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Druhý řecký Rámec podpory Společenství 1994–
–1999 byl již přeci jen poněkud zjednodušen a re-
dukován. Byl strukturován do 5 prioritních os 
(Infrastruktura, Životní podmínky, Konkurence-
schopnost, Lidské zdroje, Snižování regionálních 
rozdílů) a kromě 13 regionálních operačních pro-
gramů obsahoval 17 tematických operačních pro-
gramů a jeden program pro technickou asistenci. 
Po negativních zkušenostech se zbytečnou rozptý-
leností prostředků v předchozím programovém 
období se Řecko v letech 1994 až 1999 daleko více 
soustředilo na velké infrastrukturní projekty celo-
státního významu. Většinou se jednalo o dopravní 
infrastrukturu, která propojovala Řecko s ostatní-
mi evropskými státy. Větší pozornost byla zaměře-
na na zlepšování podmínek pro hospodářský roz-
voj, zlepšování konkurenceschopnosti, životní 
prostředí a zajištění lepších životních podmínek 
pro obyvatele v urbanizovaných oblastech.

Charakteristickým rysem tohoto druhého pro-
gramového období byly tedy dvě tak trochu proti-
kladné ambice řeckých autorit: jednak zmíněná 
snaha o uskutečnění finančně velmi náročných 
velkých infrastrukturních projektů, jednak splnění 
podmínek pro vstup do hospodářské a měnové 
unie, které naopak vyžadovalo značnou rozpoč-
tovou kázeň. Oba zdánlivě neslučitelné cíle se 
přitom v dané době zdály být pro Řecko životně 
důležité. Překlenout tento rozpor mezi nutností 
dodržovat fiskální disciplínu a přitom zároveň rea-
lizovat obří projekty typu dálnic Pathe či Egnatia 
Odos mělo napomoci právě čerpání z fondů EU, 
zejména z Fondu soudržnosti. Za finanční spoluú-
časti evropských fondů byly v uvedeném období 
kromě dobudování a modernizace silniční a želez-
niční infrastruktury realizovány další klíčové infra-
strukturní projekty, například athénské metro, ply-
novody, rozšiřování telekomunikačních sítí nebo 
budování větrných elektráren.

Během druhé poloviny 90. let se zlepšila celko-
vá kondice řeckého hospodářství, což společně 
s opatřeními vedoucími k udržení makroekono-
mické stability, počínajícími změnami ve struktuře 
ekonomiky a přílivem značného objemu financí 

z evropských fondů dávalo slibné vyhlídky pro 
další rozvoj země. Nicméně samotné čerpání pro-
středků z programů druhého Rámce podpory Spo-
lečenství i nadále naráželo na řadu problémů a od-
ráželo skutečnost, že nastavené implementační 
mechanismy stále nebyly na takovou šíři a objem 
intervencí adekvátně připraveny. Ve snaze učinit 
čerpání z fondů flexibilnější a efektivnější přistou-
pily řecké autority k řadě opatření, zejména ke zří-
zení zvláštních ad hoc agentur a podobných orga-
nizací, které měly působit na základě soukromého 
práva a fungovat dle logiky trhu. Takovéto subjek-
ty byly zřízeny například pro některé obzvláště 
velké projekty, soukromé investice či certifikaci 
vzdělávacích akcí. Speciální subjekt vznikl napří-
klad v rámci Operačního programu Technická po-
moc pro potřeby řídících orgánů jako dodavatel 
technické podpory na klíč. Založení této MOUSE 
jednotky (Management Operational Unit) však při-
šlo s dosti velkým zpožděním a její užitečnost se 
plně projevila až v dalších programových obdo-
bích. Máme-li shrnout zkušenosti Řecka s čerpá-
ním pomoci v prvních obdobích z technicko-admi-
nistrativního hlediska, lze říci, že v počátcích se 
projevovaly velké problémy zejména v oblasti re-
gulatorního rámce. Často se projevoval například 
nesoulad mezi národní legislativou a řídícími 
a kontrolními mechanismy nastavenými ze strany 
ES. Příliš svazující požadavky však nebyly jediným 
důvodem způsobujícím zpoždění v implementaci. 
Stejnou, ne-li větší měrou se na něm podílely nedo-
statek flexibility v oblasti řízení programů, těžko-
pádné implementační procedury či nedostatečná 
koordinace mezi jednotlivými ministerstvy. Pro 
první dvě programová období v Řecku je do znač-
né míry charakteristická fragmentace na mnoho 
malých projektů a poměrně vysoký počet koneč-
ných příjemců, kterým se nepodařilo projekt 
úspěšně dokončit.

Částky rozdělované v rámci evropské kohezní 
pomoci přitom nebyly pro řecké národní hospo-
dářství vůbec zanedbatelné. Objem celkové pomo-
ci poskytované ze zdrojů ES/EU se mezi obdobími 
1989–1993 a 1994–1999 bezmála zdvojnásobil, když 
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vzrostl z 9,2 mld. ECU (Rámec podpory Společen-
ství + dobíhající MIP programy 8,2 mld. ECU, Inici-
ativy Společenství 0,7 mld. ECU, Fond soudržnosti 
0,3 mld. ECU) na 17,7 mld. ECU (z toho Rámec 
podpory Společenství 14 mld. ECU, Iniciativy Spo-
lečenství 1,1 mld. ECU, Fond soudržnosti 2,6 mld. 
ECU). Celková hodnota intervencí bez započtení 
národních veřejných i privátních zdrojů tak dosa-
hovala v prvním programovém období 2,6 % prů-
měrného řeckého ročního HDP a ve druhém obdo-
bí to bylo již 3,7 %. Připočteme-li k tomu příspěvky 
z národních zdrojů (tj. jak spolufinancování z řec-
kých veřejných rozpočtů, tak výdaje partnerů ze 
soukromého sektoru), dosahovala celková částka 
uvolněná v prvním období bezmála 4,5 % řeckého 
ročního HDP a ve druhém období 7,2 %. Oba dva 
první řecké Rámce podpory Společenství kladly 
z hlediska velikosti objemu přidělených prostřed-
ků největší důraz na velmi zanedbanou infrastruk-
turu (33 % v prvním období, 41 % ve druhém obdo-
bí). Dalšími prioritami v pořadí byly lidské zdroje 
(26 % v prvním období, 25 % ve druhém období) 
a produktivní prostředí (26 % v prvním období, 
28 % ve druhém období). Na životní prostředí zbý-
valo v prvním období 8 % a ve druhém období 
4,5 % přidělené alokace.

Fond soudržnosti začal v Řecku působit díky 
zvláštnímu legislativnímu nařízení již v roce 1993, 
a tak první peněžní prostředky na dopravní a envi-
ronmentální projekty ve výši 280 mil. ECU přitekly 
z tohoto fondu již v rámci prvního programového 
období. Teprve ve druhém programovém období 
1994–1999 však objem prostředků z Fondu soudrž-
nosti dosáhl opravdové důležitosti. Bylo utraceno 
více než 2,6 mld. ECU ze zdrojů fondu, připočte-
me-li však k tomu povinné národní spolufinanco-
vání, šlo nakonec o sumu více než 3 mld. ECU 
plynoucí na životní prostředí a infrastrukturu. 
V Řecku v obou programových obdobích fungova-
lo také 12 Iniciativ Společenství. V prvním progra-
movém období 1989–1993 činil objem finančních 
prostředků, který byl poskytnut jejich prostřednic-
tvím, 705 mil. ECU, ve druhém období již 1,1 mld. 
ECU. Většina intervencí měla doplňkový charak-
ter k opatřením běžných operačních programů 
a vzhledem k jejich širokému záběru nelze po-
suzovat jejich účinnost separátně. Většinou šlo 
o pilotní projekty zaměřené na konkrétní slabá 
místa řecké ekonomiky — např. iniciativy STAR 
a TELEMATIQUE pro oblast telekomunikací, 
LEADER pro vytváření pracovních příležitostí ve 
venkovských oblastech, REGEN v oblasti energeti-

Charakteristickým rysem druhého programového období byly dvě tak trochu 
protikladné ambice řeckých autorit: jednak snaha o uskutečnění finančně 
velmi náročných velkých infrastrukturních projektů, jednak splnění podmí-
nek pro vstup do hospodářské a měnové unie, které naopak vyžadovalo znač-
nou rozpočtovou kázeň. Oba zdánlivě neslučitelné cíle se přitom v dané době 
zdály být pro Řecko životně důležité. Překlenout tento rozpor mezi nutností 
dodržovat fiskální disciplínu a přitom zároveň realizovat obří projekty typu 
dálnic Pathe či Egnatia Odos mělo napomoci čerpání z fondů EU. Za finanč-
ní spoluúčasti evropských fondů byly v uvedeném období kromě dobudování 
a modernizace silniční a železniční infrastruktury realizovány další klíčové 
infrastrukturní projekty, například athénské metro, plynovody, rozšiřování te-
lekomunikačních sítí nebo budování větrných elektráren.
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ky a INTERREG II v rozšiřování spolupráce s bal-
kánskými zeměmi.

4. Dopady intervencí realizovaných 
v prvních dvou programových obdobích

Je zřejmé, že příliv takového významného objemu 
financí se musel projevit na makroekonomické 
úrovni. Podle studie založené na input-output ana-
lýze, jež se omezovala pouze na zkoumání efektů 
na poptávkové straně ekonomiky, přispěly inter-
vence ze strukturálních fondů a Fondu soudržnos-
ti během prvního programového období 1989–
–1993 k růstu řeckého HDP přibližně 4 procentními 
body a v období 1994 až 1999 dokonce 6 procent-
ními body. Příspěvek kohezní politiky k ročním 
mírám růstu dosahoval tedy v těchto letech prů-
měrně 0,8 až 1,0 procentního bodu. Nepochybně 
také díky příspěvkům politiky soudržnosti se tak 
Řecku podařilo zastavit zvětšování mezery v uka-
zateli HDP na obyvatele mezi ním a unijním prů-
měrem. Co se týká dopadů na zaměstnanost,odha-
duje se, že během období 1989–1993 bylo přibližně 
3,5 % zaměstnanosti aktivní populace přímo či ne-
přímo svázáno s intervencemi realizovanými za 
pomoci strukturálních fondů. To představovalo 
v uvedeném období 130 tisíc pracovních míst. 
V následujícím období 1994–1999, kdy se objem 
poskytované pomoci zvýšil a do hry výrazně vstou-
pil i Fond soudržnosti, toto číslo vystoupalo až na 
180 tisíc pracovních míst, tj. na 4,5% podíl na za-
městnanosti. Bez pomoci poskytované prostřed-
nictvím unijní politiky soudržnosti by se tak prav-
děpodobně Řecku velmi těžko podařilo stlačit 
nezaměstnanost pod 10% hranici.

Rovněž hospodářská výkonnost jednotlivých 
řeckých regionů měřená prostřednictvím HDP na 
obyvatele doznala od vstupu země do ES značných 
změn. Z regionů, které měly ještě v roce 1980 ten-
to ukazatel nejvyšší, si na začátku druhého progra-
mového období v roce 1994 tuto pozici udržely jen 
Attika (Athény) a Střední Makedonie (Soluň). 
Ostatní dříve prosperující regiony, jako např. Střed-
ní Řecko a Peloponés, značně ztratily. S nimi sou-

sedící chudé regiony Západní Řecko a Epirus stag-
novaly a naopak výraznou konvergenci zazname-
naly ostrovní oblasti jako Kréta či Egejské ostrovy.

4.1 Infrastruktura, energetika, 
telekomunikace a životní prostředí

V prvním období 1989–1993 se realizovaly infra-
strukturní projekty především v regionálním mě-
řítku. Začalo se však rovněž s výstavbou řady vel-
kých dopravních projektů, například železniční 
tratě Athény-Soluň, dvou hlavních dálničních tahů 
Pathe a Egnatia Odos či athénského metra. Byl na-
startován rovněž program pro modernizaci teleko-
munikační sítě. Bylo například zavedeno více než 
půl milionu nových telefonních linek, což v roce 
1993 odpovídalo 10 % všech existujících linek 
v Řecku. Všechny uvedené projekty nepochybně 
přispěly výraznou měrou ke zlepšení řecké infra-
struktury. Většina velkých projektů však výrazněji 
pokročila teprve ve druhém období. Řada projektů 
byla zpožděna (patřilo mezi ně právě např. athén-
ské metro či říční projekt Acheloos), a to přede-
vším kvůli administrativním nezpůsobilostem 
a neprůhledným procedurám ve veřejných zakáz-
kách. Následná vlna kritiky se odrazila ve zřízení 
zvláštní agentury pro management velkých infra-
strukturních projektů a byl rovněž novelizován zá-
kon o veřejných zakázkách. Druhé programové 
období se primárně soustředilo právě na dokonče-
ní velkých infrastrukturních projektů, zejména te-
lekomunikačních a energetických sítí a doprav-
ních transevropských sítí TEN-T.

V energetice bylo Řecko (kromě dovozu ropy) 
závislé na domácí produkci hnědého uhlí, jehož 
zhoršující se kvalita zpochybňovala jednak samot-
nou efektivitu těžby, jednak těžba i spalování uhlí 
značně zatěžovaly životní prostředí. Pomoc po-
skytnutá ze strukturálních fondů umožnila částeč-
nou diverzifikaci energetických zdrojů díky za-
vádění zemního plynu. Bylo položeno 7000 km 
potrubí a vybudováno 20 výměníkových stanic, 
díky čemuž dosáhl podíl elektrické energie vyrábě-
né ze zemního plynu 12 %. Výsledný přínos ne-
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tkvěl pouze v oblasti snižování spotřebitelských 
cen energií. Příznivé efekty se záhy projevily i na 
životním prostředí snížením úrovní škodlivin (oxi-
dů siřičitého i uhličitého) v ovzduší. V této souvis-
losti je třeba poznamenat, že Řecko v 80. letech ve 
sféře ochrany životního prostředí výrazně zaostá-
valo za prakticky všemi členskými státy ES. Pomoc 
poskytovaná ze strany strukturálních fondů a Fon-
du soudržnosti mu umožnila implementovat řadu 
evropských standardů v oblasti životního prostředí 
a další rozvoj orientovat více na výroby a sektory 
šetrnější k přírodě. Významným projektem struk-
turálních fondů a Fondu soudržnosti bylo v tomto 
směru například dobudovávání městských kanali-
začních sítí — ještě v roce 1993 na ně byly napoje-
ny jen 2 miliony osob, na konci druhého progra-
mového období v roce 1999 to bylo již 8,5 milionu 
osob. Ještě důležitějším příspěvkem než tyto kon-
krétní projekty zaměřené na zlepšování životního 
prostředí byla přísná pravidla, která vyžadovala 
hodnocení dopadů na životní prostředí u jakých-
koliv jiných investic spolufinancovaných z evrop-
ských fondů. Tento striktní požadavek na shodu 
s environmentálními politikami ES pozitivně změ-
nil existující řeckou praxi, panující do té doby při 
navrhování a realizaci infrastrukturních projektů.

4.2 Lidské zdroje, výzkum a vývoj

S ohledem na nízkou úroveň vzdělání v populaci 
a nedostatek odborné kvalifikace kladl první řecký 
Rámec podpory Společenství značný důraz také 
na rozvoj lidských zdrojů. Řecko se soustředilo 
hlavně na odborné vzdělávání a výcvik u aktivní 
pracovní síly a u nezaměstnaných. V období 1989–
–1993 participovalo v Řecku na tréninkových či 
vzdělávacích programech kofinancovaných Evrop-
ským sociálním fondem 460 tisíc osob, což odpoví-
dalo přibližně 10 % aktivní populace. Z tohoto po-
čtu tvořili jednu čtvrtinu nezaměstnaní, další 
čtvrtinu osoby ohrožené ztrátou místa, přes deseti-
nu osoby se zvláštními potřebami (hendikepova-
ní). Přibližně třetina benefitujících pak byli mladí 
lidé — středoškoláci a vysokoškoláci. Ve druhém 

programovém období 1994–1999 byly v Řecku rea-
lizovány programy zaměřené na rozvoj lidských 
zdrojů v přibližně stejném rozsahu i s podobným 
rozložením. Je velmi problematické hodnotit dnes 
úspěšnost těchto programů, neboť i ve zprávách 
Evropské komise se uvádí, že tehdejší řecký moni-
torovací systém takovéto odhady neumožňoval. 
Nicméně minimálně pro první období platilo, že 
nedostatečná kontrola, příliš široký záběr a roz-
tříštěnost programů i naprostá absence vhodných 
administrativních struktur značně snížily kvalitu, 
a tím i oslabily účinnost velké části intervenčních 
akcí v této oblasti. Pro druhé období pak byla již 
pro školitele i obsah tréninkových a vzdělávacích 
akcí vyžadována odpovídající certifikace.

Akce na podporu výzkumu a vývoje tvořily rov-
něž jednu z prioritních os pro obě programová ob-
dobí. V letech 1994 až 1999 bylo realizováno za 
přispění politiky soudržnosti v Řecku na 350 vý-
zkumných projektů a počet výzkumných pracov-
níků se téměř zdvojnásobil na 19 tisíc evidovaných 
v roce 1999. Díky spolufinancování aktivit na poli 
vědy a výzkumu ze strany evropských fondů se 
zvýšil podíl hrubých domácích výdajů na výzkum 
a vývoj (GERD) na HDP z 0,36 % v roce 1989 na 
0,70 % v roce 1999.

4.3 Zemědělství a rybolov

Jak bylo zmíněno, v devadesátých letech hrál 
v Řecku stále velmi důležitou roli zemědělský sek-
tor. Poskytoval zaměstnání zhruba jedné pětině 
aktivní populace (v EU-15 to bylo ve stejné době 
mezi 5 a 6 %) a jeho podíl na HDP činil 15 %, na 
celkovém exportu dokonce 30 %. Podoba řeckého 
agrárního sektoru byla a je výrazně ovlivňována 
především přírodními podmínkami. Suché klima, 
které se vyznačuje dlouhými obdobími bez srážek, 
a rozsáhlé hornaté či jinak znevýhodněné oblasti 
do značné míry ovlivňují i jeho strukturu. Horské 
a znevýhodněné oblasti (Less Favoured Areas — 
LFA), tak jak byly definovány tehdejším nařízením 
75/286/EEC, tvoří 80 % veškeré zemědělské půdy 
v Řecku. Z celkových 9 mil. hektarů byly v 90. le-
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tech jen necelé 4 mil. ha vhodné k obdělávání 
a zbylých 5 mil. ha tvořily pastviny. Pro řecké ze-
mědělství je navíc charakteristická velká fragmen-
tace na farmy menší velikosti. Průměrná řecká 
farma zahrnovala v 90. letech okolo 4 hektarů po-
zemků, zatímco v EU-15 to bylo zhruba 16 hek-
tarů.

Negativní vývoj v řeckém zemědělském sekto-
ru bylo možné sledovat již od počátku 80. let. Po-
dobně jako v jiných sektorech se i zde začalo pro-
jevovat postupné omezování nezbytných investic 
a od roku 1985 již dokonce zemědělské dovozy za-
čaly převažovat nad vývozy. Kromě přírodních 
podmínek však hrály v dalším zhoršování postave-
ní zemědělského sektoru podstatnou roli i další 
faktory. Mezi ně patřily především stárnutí popula-
ce ve venkovských oblastech, nízká úroveň odbor-
né kvalifikace v zemědělství, nevhodná organizace 
výrobně-zpracovatelského a distribučního řetězce 
či nevhodné zacházení s omezenými vodními 
zdroji. Přílišná pozornost nebyla věnována ani 
kvalitě produkce. Teprve v pozdějších letech došlo 
k systematičtějšímu sledování a určování kvality 
zemědělských výrobků, například prostřednictvím 
chráněného označování původu či zeměpisného 
označení. Pomoc poskytovaná řeckému zeměděl-
skému sektoru v prvním a druhém programovém 
období nabývala rozličných forem a sahala od pod-
pory pěstitelských a jiných výrobních aktivit (při-
bližně 100 tisíc benefitujících subjektů v obou ob-
dobích dohromady) až po kompenzační platby 
poskytované ve znevýhodněných oblastech (LFA) 
na péči o krajinu a udržení místní populace (190 ti-
síc subjektů v prvním období, 250 tisíc ve druhém 
období). Pomoc v oblasti produkčních aktivit ob-
nášela v prvním programovém období 850 projek-
tů, ve druhém období pak 1200 projektů, jež byly 
ve své většině zaměřeny na modernizaci zpracová-
ní produkce, marketing a na venkovskou základní 
infrastrukturu. V oblasti rybolovu patřily mezi tři 
hlavní priority strukturálních intervencí moderni-
zace a regulace rybářské flotily, větší rozsah sa-
motného chovu ryb a zlepšení jejich zpracování. 
Důležitá byla zejména řízená redukce rybářské flo-

tily s ohledem na vytvoření rozumné rovnováhy 
mezi počtem rybářů a dostupnými rybími popula-
cemi v oblasti.

4.4 Produktivní prostředí

Výsledky naplňování další priority, rozvoje pro-
duktivního prostředí, také nebyly v první fázi nijak 
povzbuzující. Záměr pozvednout konkurence-
schopnost průmyslu se nepodařilo naplnit zejmé-
na kvůli absenci jasných cílů. Dosáhnout zvýšení 
objemu investic zase nešlo kvůli obecně špatnému 
investičnímu klimatu v zemi. Výdaje na podporu 
produktivního prostředí představovaly třetinu cel-
kových veřejných výdajů určených na posílení řec-
kých podniků. Přestože průmyslová politika po-
strádala v Řecku v období 1989–1993 jasně určené 
cíle, přispěly realizované intervence k masivnější-
mu zakládání malých a středních podniků i k posí-
lení a modernizaci těch stávajících. Bylo podpoře-
no 400 investičních projektů, vytvořeno 22 prů-
myslových zón a v rámci zvyšování kvalifikace 
prodělalo školení či odborný výcvik na 130 tisíc 
osob. Bohužel se většina takto zaměřených progra-
mů v prvním období vyznačovala značnou složi-
tostí administrativních procedur a komplikovaným 
systémem hodnocení investičních projektů. To vše 
nahrávalo klientelistickému přístupu.

Zatímco ostatním třem kohezním zemím, Špa-
nělsku, Irsku, a dokonce i Portugalsku, se podařilo 
v prvním programovém období přilákat pozoru-
hodný objem přímých zahraničních investic, Řec-
ku se investoři spíše vyhýbali. Pro druhé progra-
mové období proto Řecko poměrně zásadně 
redefinovalo své rozvojové strategie a rozhodlo se 
pro velmi aktivní průmyslovou politiku. Šlo zejmé-
na o selektivní podporu perspektivních oborů a cí-
lené lákání zahraničních investic. Ve druhém ob-
dobí měly tedy programy pro podnikání již jasnější 
zacílení a ve své většině byly zaměřeny na pod-
poru malých a středních podniků orientovaných 
na mezinárodní trhy. Došlo rovněž k podstatné-
mu zjednodušení administrace finančních pobí-
dek a autorizace poskytované pomoci.
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5. Čerpání kohezní pomoci v programovém 
období 2000–2006

Příprava a realizace třetího řeckého Rámce podpo-
ry Společenství se již odvíjela ve zcela odlišné hos-
podářské situaci, než tomu bylo u jeho předchůd-
ce. Na přelomu tisíciletí převládal ve většině 
členských států EU optimismus ohledně budoucí-
ho vývoje na kapitálových trzích i možností tzv. 
nové ekonomiky založené na rozvoji informačních 
technologií. Nejinak tomu bylo i v Řecku. Velká 
očekávání týkající se hospodářského oživení byla 
spojována rovněž s přípravou země na olympijské 
hry, které se konaly v Athénách v roce 2004. Sníže-
ní inflace a veřejného dluhu na nejnižší úrovně za 
předchozích 25 let, z toho vyplývající snížení ná-
kladů na získání kapitálu a zlepšení řady dalších 
makroekonomických ukazatelů, to vše se nutně 
projevilo i v pozměněných prioritách řeckých pro-
gramů pro nové programové období. Přes uvedené 
potíže při implementaci programů a čerpání aloko-
vaných prostředků byly v předchozím období 
1994–1999 položeny dobré základy nejen pro další 
modernizaci technické infrastruktury země, ale 
také pro zlepšování produktivního prostředí a do-
vedností pracovní síly. Řecké podniky se také opro-
ti minulosti postupně ve stále větší míře dokázaly 
přizpůsobovat novým podmínkám, které přinášel 
technologický rozvoj a globalizace ekonomiky. 
Strukturální změny ve státem vlastněných korpo-
racích a jejich otevření se tržním principům a kon-
kurenci umožnily překonat jednu z největších pře-
kážek, jež bránila rychlejšímu rozvoji řeckého 
hospodářství. Řecko v této době rovněž značně 
zvýšilo svou investiční i obchodní angažovanost 
v ekonomikách zemí Balkánu a oblasti Černého 
moře. Zlepšila se přeshraniční spolupráce v oblas-
ti dopravní infrastruktury, telekomunikačních i ener-
getických sítí.

Přestože ekonomický růst v Řecku převyšoval 
ve druhé polovině 90. let průměrný růst ve většině 
ostatních členských států EU, řecký HDP na obyva-
tele v roce 1999 stále ještě zůstával na úrovni nece-
lých 70 % průměru EU-15. V období 1994–1999 do-

sahoval průměrný roční růst řeckého HDP 2,8 %, 
přičemž průměrný růst EU-15 činil jen 2,3 %. Sil-
nou akceleraci růstu však bylo možné pozorovat 
spíše až ve druhé polovině programového období, 
od roku 1997. Bylo to způsobeno hlavně domácí 
poptávkou zesílenou výraznými veřejnými i sou-
kromými investicemi. Uvedené růstové tendence 
však bohužel nebyly doprovázeny adekvátním 
zvýšením zaměstnanosti. V roce 1999 byla v Řec-
ku celková úroveň zaměstnanosti 55 %, což byla 
jedna z nejnižších úrovní zaměstnanosti v Evrop-
ské unii (průměr EU-15 byl ve stejném roce 62 %). 
Míra nezaměstnanosti se přitom během let 1994 až 
1999 mírně zvýšila z 8,9 % na 10,4 %. Strukturální 
problémy řeckého trhu práce přetrvávaly a proje-
vovaly se jednak vysokou dlouhodobou nezaměst-
naností (v tomto období byla vyšší, než činil 
průměr EU-15), jednak vyšším procentem neza-
městnaných mezi mladými lidmi a ženami. Neza-
městnanost žen byla v té době v Řecku více než 
dvojnásobná než u mužů a míra nezaměstnanosti 
mládeže se pohybovala o 2–4 procentní body nad 
průměrem EU-15.

Ohledně inflace došlo k výraznému zlepšení — 
podle harmonizovaného indexu spotřebitelských 
cen se inflace snížila ze 7,9 % v roce 1996 na 2,1 % 
v roce 1999 (průměr EU-15 byl v roce 1999 1,2 %). 
Řecko pak v následujících letech čelilo silným in-
flačním tlakům, přesto se inflaci podařilo udržet 
v rozumných mezích (3,4 % v roce 2003). Podobně 
se od roku 1994 začala pozitivně vyvíjet do té doby 
velmi nepříznivá čísla týkající se stavu veřejných 
financí. Bylo zcela zjevné, že řecká hospodářská 
a měnová politika se postupně začala podřizovat 
cíli v podobě vstupu do eurozóny.

Ačkoliv se poněkud zvýšila hospodářská vý-
konnost, velkou slabinou řecké ekonomiky zůstá-
vala poměrně nízká úroveň kvalifikace pracovní 
síly. V roce 1997 bezmála 45 % řecké populace ve 
věku 14–64 let nedosáhlo vyššího než základního 
vzdělání. Jen 17 % populace bylo ve stejném roce 
evidováno jako absolventi či účastníci terciárního 
vzdělávání. Především se však projevovala obecně 
nízká kvalita vzdělávání a odborného výcviku, ze-
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jména pak ve vztahu k měnícím se podmínkám 
trhu, především novým potřebám informační spo-
lečnosti. Rozdíl v technologické vyspělosti mezi 
Řeckem a většinou ostatních členských států EU 
byl v 90. letech výrazný. Zatímco v EU-15 byl v ro-
ce 1995 průměrný podíl hrubých výdajů na vý-
zkum a vývoj na HDP přibližně 2 %, v Řecku se ve 
stejné době pohyboval indikátor GERD na úrovni 
okolo 0,5 % HDP. Regionální analýzy navíc doklá-
dají, že největší část výdajů na výzkum a vývoj 
byla realizována v regionech Attika (Athény) 
a Střední Makedonie (Soluň). Ještě výraznější roz-
díly bylo možné vysledovat v objemu výdajů na 
výzkum a vývoj, který realizovaly soukromé firmy, 

což do značné míry koresponduje s inovačními ak-
tivitami podniků. Jestliže v Evropské unii tyto pri-
vátní výdaje v 90. letech tvořily bezmála dvě třeti-
ny všech výdajů na výzkum a vývoj, v Řecku to 
byla necelá čtvrtina celkových výdajů na výzkum 
a vývoj.

Mezi hlavní přetrvávající slabiny řeckého hos-
podářství tak patřily na počátku třetího programo-
vého období míra nezaměstnanosti nad průměr-
nou úrovní Evropské unie, nízká míra zaměstna-
nosti žen a nízká produktivita práce. Slabá 
produktivita byla způsobena především zaostává-
ním ve výzkumu a vývoji, nedostatečnými inova-
cemi, nízkou úrovní kvality lidských zdrojů, ne-
dostatkem kvalifikované pracovní síly a nízkými 
soukromými podnikovými investicemi. Dalšími 
problémy k řešení byly vysoký podíl zaměstnanos-
ti v zemědělství (v roce 1998 bylo 18 % zaměstna-
nosti vytvářeno primárním sektorem, 23 % prů-
myslem a 59 % terciárním sektorem), stále ještě za-
ostávající telekomunikační sektor a přetrvávající 
infrastrukturní deficity, především v dopravě a ži-
votním prostředí.

5.1 Priority a programy pro programové 
období 2000–2006

V letech 2000 až 2006 dosahovala pomoc pro Řec-
ko alokovaná strukturálními fondy výše bezmála 
25 mld. eur. Bylo to tedy zhruba o třetinu více než 
v předcházejícím období. Pro pomoc z Fondu sou-
držnosti bylo v období 2000–2006 vyčleněno 
3,32 mld. eur. V období 2000–2006 se pod Cíl 1 
(alokováno 21 mld. eur) kvalifikovaly všechny řec-
ké regiony.

Třetí Rámec podpory Společenství byl struktu-
rován kolem sedmi priorit a celkově bylo v tomto 
období v Řecku 25 operačních programů (z toho 

12 tematických a 13 regionálních). Vytyčené prio-
ritní osy Rámce podpory Společenství v období 
2000–2006 nesly názvy Doprava, Lidské zdroje, 
Konkurenceschopnost, Zemědělství, rozvoj venko-
va a rybolov, Kvalita života, Informační společ-
nost, Regionální rozvoj. V oblasti dopravy byly in-
vestice do dopravní infrastruktury orientovány na 
snížení periferality vzhledem ke zbytku EU a na 
redukci nákladů na dopravu. S ohledem na udrži-
telnost rozvoje byla větší pozornost věnována také 
environmentálním aspektům. Priorita Lidské zdro-
je kladla důraz na intervence zlepšující vzdělávací 
systémy a odborný výcvik, dodržování principu 
rovných příležitostí pro muže a ženy, podporu slu-
žeb agentur práce apod. Záměrem priority Konku-
renceschopnost bylo modernizovat a diverzifiko-
vat systém podpory podnikání, se zaměřením na 
malé a střední podniky, zlepšit postavení cestovní-
ho ruchu jako odvětví podnikání, zavést nové typy 
finančních produktů, podpořit liberalizaci energe-
tických trhů.

Priorita Zemědělství, rozvoj venkova a rybolov 
se nesla v duchu mobilizace soukromých investic 

Pro období 2007 až 2013 bylo pro Řecko z prostředků politiky soudržnosti alo-
kováno celkem 20,4 mld. eur. Při porovnání s předchozím obdobím jde o sní-
žení celkové alokace přibližně o jednu čtvrtinu.
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v zemědělství, podpory kvality, zlepšení zpracová-
ní a marketingu produktů, ochrany přírodních 
zdrojů. Konkrétně pro oblast rybolovu se priorita 
týkala reorganizace rybářské flotily, chovu a zpra-
cování ryb. Kvalita života byla priorita odkazující 
na ochranu životního prostředí, kulturu, zdraví 
a sociální péči. V oblasti životního prostředí šlo 
hlavně o naplňování direktiv EU ohledně kvality 
pitné vody a nakládání s odpady. Také určení prio-
rity Informační společnost mělo své opodstatnění, 
neboť rozvoj informační společnosti byl v Řecku 
na sklonku 90. let považován za klíčový faktor po-
sílení konkurenceschopnosti podnikatelského sek-
toru i efektivity státní správy. V rámci priority Re-
gionální rozvoj si pak řecké regiony samy měly 
určit vlastní strategie vedoucí k naplnění hlavních 
cílů vymezených třetím Rámcem podpory Spole-
čenství, které se týkaly posílení konkurenceschop-
nosti, hospodářského rozvoje a zaměstnanosti.

Z uvedených prioritních os byly odvozeny ná-
sledující tematické programy: Vzdělání a odborný 
výcvik, Dálnice, přístavy, městský rozvoj, Konku-
renceschopnost, Rozvoj venkova — restrukturali-
zace, Rybolov, Životní prostředí, Kultura, Zdraví 
a péče, Informační společnost. Regionální operač-
ní programy odpovídaly třinácti regionům.

Vedle toho čerpalo Řecko v období 2000–2006 
pomoc také v rámci Iniciativ Společenství. Šlo 
o známé iniciativy přeshraniční, nadnárodní a me-
ziregionální spolupráce INTERREG, na městské 
oblasti se strukturálními potížemi zaměřenou ini-
ciativu URBAN či iniciativu LEADER soustřeďující 
se na podporu rozvoje venkova. Nadnárodní výmě-
nu zkušeností v oblasti rovných příležitostí pro 
přístup na pracovní trh zajišťovala iniciativa 
EQUAL. Na všechny tyto iniciativy bylo v Řecku 
v období 2000–2006 vyčleněno přes 900 mil. eur, 
z toho nejvíce, asi dvě třetiny této částky, na skupi-
nu iniciativ INTERREG.

5.2 Výsledky čerpání v programovém období 
2000–2006

Co se týká vlastní implementace, poměrně úspěš-
ně probíhala u projektů silniční infrastruktury 
a programů zaměřených na odbornou přípravu 
a zvýšení zaměstnanosti. V některých dalších ob-
lastech, jako například životní prostředí, informač-
ní společnost či budování železničních sítí, se však 
hlavní cíle třetího Rámce podpory Společenství na-
plnit nepodařilo. V řadě dalších oblastí (např. ener-
getika, zdravotnictví, vzdělávání) byly operační 
programy implementovány kompromisním způso-
bem, mimo jiné kvůli naprosté absenci či zpoždě-
ní ve vytváření příslušných národních strategií. 
Problémy s koordinací, nedostatečným využívá-
ním synergií i s překryvy kompetencí přetrvávaly 
i v programovém období 2000 až 2006. Přesto se 
však, mimo jiné díky tlaku ze strany Evropské ko-
mise, resp. nové unijní legislativy, podařilo řeckou 
absorpci prostředků v tomto období zlepšit.

Mezi roky 2000 a 2006 bylo v Řecku z evrop-
ských fondů podpořeno na 7 tisíc nových podnika-
telských projektů a 23 tisíc firem získalo z těchto 
zdrojů prostředky na zlepšení své technologické 
vybavenosti. Bylo financováno vytváření podnika-
telských inkubátorů a zlepšování infrastruktury 
pro výzkum a vývoj, z fondů EU byl podporován 
mimo jiné také vznik tzv. regionálních rozvojo-
vých pólů. Za přispění Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj (ERDF) vznikly po celém Řecku Pod-
nikatelská a technologická rozvojová centra a bylo 
založeno přes padesát Center pro asistenci investo-
rům či Národní observatoř pro malé a střední pod-
niky při řeckém sdružení pro malé a střední podni-
ky (EOMMEX). Podle odhadů přispěly všechny 
uvedené aktivity v oblasti rozvoje podnikání k vy-
tvoření 14 tisíc nových pracovních míst. Ve sféře 
vědy a výzkumu pomohla kohezní politika v Řec-
ku v tomto období s financováním 3,5 tisíce vědec-
kých projektů a asistovala přibližně tisícovce firem 
při navazování spolupráce s univerzitami a vý-
zkumnými centry. V oblasti rozvoje lidských zdro-
jů se různých výcvikových či vzdělávacích progra-
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mů v celém tomto programovém období zúčastnilo 
na 260 tisíc lidí. Určitá část programů byla zaměře-
na na zapojení většího podílu žen do trhu práce. 
Prošlo jimi zhruba 20 tisíc žen, přičemž asi 20 % 
z nich po absolvování programu následně získalo 
práci.

Investice do dopravní infrastruktury se zaměři-
ly hlavně na zlepšení spojení mezi důležitými ur-
bánními centry a na propojení s trhy střední Evro-
py a Balkánu. Během tohoto období se výrazně 
podařilo snížit infrastrukturní deficit. Pomoc pro-
středků politiky soudržnosti byla využita napří-
klad při budování dálnic (Patras-Athény-Soluň-
-Evzonoi) či silniční sítě na větších ostrovech 
s turistickým potenciálem (na Krétě, Korfu, Rho-
du). V tomto období byla modernizována také řada 
přístavů a zvýšila se jejich přepravní kapacita. Po-
moc z evropských fondů byla využívána rovněž 
v oblasti rozvoje informačních technologií. Téměř 
12 tisícům podniků pomohly finance z fondů s vy-
tvořením komerčních webových stránek, dalších 
1400 firem mohlo díky nim zavést pokročilé ICT 
systémy do svého řízení. S pomocí částečného 
unijního spolufinancování byl také zaváděn inter-
net nejen do podniků, ale také do většiny základ-
ních i středních škol. V oblasti energetiky (společ-
ná výroba tepla a elektrické energie) a vytváření 
obnovitelných zdrojů bylo podpořeno bezmála 
500 projektů. Úsporná řešení vykazovaly i některé 
inovativní projekty na ostrovech — kombinovaly 
totiž přepravu dodávek energie z pevniny s vytvá-
řením dalších sítí (např. vodovodních).

Zmíněná nová unijní legislativa přijatá v roce 
1999 pro čerpání ze strukturálních fondů definova-
la mimo jiné také nový rámec pro partnerství. Ten 
sice na jednu stranu posílil monitorovací úlohu Ev-
ropské komise i její možnosti provádět penalizaci 
za případné neregulérnosti při implementaci, na 
druhou stranu však dával členským státům daleko 
větší volnost při samotném procesu programování 
a výběru projektů. To mělo, společně s reálnou 
hrozbou trvalé ztráty alokovaných prostředků 
v případě zpoždění s implementací, nepochybně 
pozitivní vliv na větší úspěšnost čerpání ve třetím 

programovém období v Řecku. I když ještě na kon-
ci roku 2006 byla míra absorpce prostředků ze 
zdrojů EU okolo 60 %, nakonec se Řecku podařilo 
dosáhnout téměř 100% absorpční míry. Samozřej-
mě také díky mimořádnému prodloužení období 
pro čerpání o půl roku až do 30. června 2009, ke 
kterému Evropská komise přistoupila jako k jedno-
mu z opatření pro boj se světovou finanční a eko-
nomickou krizí.

6. Čerpání kohezní pomoci v programovém 
období 2007–2013

Pro období 2007 až 2013 bylo pro Řecko z pro-
středků politiky soudržnosti alokováno celkem 
20,4 mld. eur. Při porovnání s předchozím obdo-
bím jde o snížení celkové alokace přibližně o jed-
nu čtvrtinu. Většina z těchto prostředků je určena 
pro intervence v rámci cíle Konvergence (bývalý 
Cíl 1), 365 milionů eur na cíl Regionální konku-
renceschopnost a zaměstnanost (bývalý Cíl 2) 
a 210 milionů eur na cíl Evropská územní spolu-
práce. Řecký příspěvek z národních zdrojů na fi-
nancování intervencí Národního strategického re-
ferenčního rámce má být přitom celkově nejméně 
6 mld. eur. Oproti předchozímu období 2000–2006 
vypadlo z cíle Konvergence (resp. z bývalého 
Cíle 1) pět řeckých regionů. Tři z nich (Střední 
Makedonie, Západní Makedonie, Attika) se jako 
tzv. statistické phasing-out regiony kvalifikovaly 
pod cíle Regionální konkurenceschopnost a za-
městnanost a Evropská územní spolupráce, stejně 
jako další dva tzv. phasing-in regiony (Střední Řec-
ko, Jižní Egeis).

Poučeni problémy předchozích let se řecké au-
tority v současném programovém období 2007–
–2013 rozhodly pro zjednodušení implementač-
ních procedur, redukci počtu operačních programů 
a nové nastavení řídících a kontrolních mechanis-
mů na základě best practices. Došlo rovněž k roz-
šíření technických a manažerských kapacit imple-
mentačních subjektů a úpravě problematické 
legislativy související s realizací čerpání pomoci. 
Architekturu Národního strategického referenční-
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ho rámce 2007–2013 charakterizuje menší počet 
operačních programů a oproti předchozímu pro-
gramovému období i pružnější schéma řízení a ko-
ordinace. Řecký Národní strategický referenční rá-
mec pro období 2007–2013 se opírá o jednotlivé 
národní koncepce a politiky, například o Strategii 
sociálního začleňování 2006–2008, Digitalizační 
strategii 2006–2013, Plán rozvoje dopravy 2007–
–2013, Národní politiku pro přístavy, Národní plán 
pro rozvoj venkova apod. Již z tohoto výčtu je zjev-
ný posun oproti prvním programovým obdobím 
a je na něm zřetelně vidět, jak si Řecko během více 
než dvacetiletého uplatňování unijní politiky sou-
držnosti přeci jen zčásti osvojilo praxi dlouhodo-
bého strategického plánování.

Řecký Národní strategický referenční rámec 
2007–2013 obsahuje 5 tematických prioritních os, 
pod kterými je definována řada obecných cílů. Jed-
ná se o priority Investice do produktivního prostře-
dí, Znalostní ekonomika a inovace, Zaměstnanost 
a sociální soudržnost, Institucionální prostředí 
a Atraktivita Řecka a jeho regionů. První prioritní 
osa je zaměřená především na podporu internacio-
nalizace domácích firem a přílivu přímých zahra-

ničních investic, rozvoj podnikání a zvyšování pro-
duktivity a v neposlední řadě i na diferenciaci 
služeb cestovního ruchu. Druhá prioritní osa Zna-
lostní ekonomika a inovace cílí zejména na zlepše-
ní kvality a zvýšení objemu investic do řeckého 
vzdělávacího systému a na podporu zavádění 
a systematického využívání informačních a komu-
nikačních technologií. Stranou této priority nezů-

stává ani snaha o posílení výzkumu, vývoje a ino-
vací ve všech odvětvích.

Priorita Zaměstnanost a sociální soudržnost 
obsahuje cíle jako dosažení lepší adaptability pra-
covníků i podniků, rozšíření možností zaměstna-
nosti, podporu sociálního začleňování či zřízení 
operativního a ekonomicky udržitelného systému 
sociální a zdravotní péče. Obecně je v jejím rámci 
kladen důraz na hospodářské, sociální a rozvojové 
aspekty genderové problematiky. Priorita s plným 
názvem Atraktivita Řecka a jeho regionů jako mís-
ta pro život, práci a investice se zaměřuje na rozvoj 
a modernizaci fyzické infrastruktury (včetně do-
pravních služeb), zajištění dodávek energie, udrži-
telnost péče o životní prostředí a efektivnější im-
plementaci souvisejících politik a na podporu 
kultury jako životaschopné složky ekonomického 
růstu. Prioritní osa Institucionální prostředí pak 
formuluje své cíle velmi vágně jako efektivní im-
plementaci politik pro zlepšení podmínek k podni-
kání a zvyšování kvality života.

Vedle těchto priorit řecký Národní strategický 
referenční rámec identifikuje ještě tři teritoriální 
priority zaměřené na udržitelný rozvoj měst, roz-

voj venkovských oblastí a přeshraniční, nadnárod-
ní a me ziregionální spolupráci. V tomto ohledu na-
vázalo Řecko na předchozí iniciativy INTERREG 
a v rám ci programů přeshraniční spolupráce vyvíjí 
společné aktivity s Itálií, Kyprem, Albánií, Make-
donií a Bulharskem. Celkově nyní participuje Řec-
ko na dvanácti teritoriálních kooperačních pro-
gramech. Kromě šesti nástupců INTERREGu jsou 

Předběžně Evropská komise na počátku programového období odhadovala, 
že implementace Národního strategického referenčního rámce povede za celé 
období (tj. dle pravidla n+2 do roku 2015) k nárůstu řeckého reálného HDP 
o 3,5 % a k vytvoření 95 tisíc nových pracovních míst. S ohledem na dopady 
finanční a ekonomické krize a na současný kritický stav řeckých veřej-
ných financí můžeme však na tyto optimistické výhledy zcela určitě zapome-
nout.
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to ještě dva nadnárodní programy (Adriatický 
a Středozemní) a čtyři programy meziregionální 
spolupráce (INTERACT II, URBACT II, ESPON 
a INTERREG IVC).

Uvedené strategické cíle a priority jsou imple-
mentovány prostřednictvím 8 tematických operač-
ních programů (Životní prostředí a udržitelný roz-
voj, Posílení dostupnosti, Konkurenceschopnost 
a podnikání, Digitální konvergence, Rozvoj lid-
ských zdrojů, Vzdělávání a celoživotní učení, Re-
forma řízení, Technická asistence) a 5 regionál-
ních operačních programů (Makedonie-Thrákie, 
Západní Řecko, Peloponés-Jónské ostrovy, Thesá-
lie-Střední Řecko-Epirus, Attika). Kromě individu-
álních potřeb daných oblastí řeší všechny regionál-
ní operační programy společná témata, jakými 
jsou například budování zdravotnické, kulturní 
a sociální infrastruktury, udržitelný rozvoj měst či 
problematika životního prostředí. Vedle toho jsou 
zde již zmíněné programy územní spolupráce a je-
den program se zvláštním určením (Národní kon-
tingenční rezerva).

Byť je v současném programovém období 2007–
–2013 patrná snaha řeckých autorit restrukturali-
zovat řecké hospodářství více směrem ke znalostní 
ekonomice, Řecko opět největší díl z alokovaných 
prostředků investuje do zlepšení dopravní infra-
struktury a dostupnosti (bezmála 6 mld. eur). Nej-
větší část (3 mld. eur) přitom pohltí velké projekty 
transevropských dopravních sítí (TEN-T). Řecko 
investuje ještě přibližně 1,6 mld. eur do ICT infra-
struktury a služeb, na výcvik a vzdělávání je alo-
kováno 2,2 mld. eur, na péči o podnikání, obzvláš-
tě malých a středních podniků, je vyčleněno 
1,3 mld. eur. Poměrně vysoká důležitost je dle výše 
objemu alokovaných prostředků nyní v Řecku při-
pisována ochraně životního prostředí, udržitelné-
mu růstu a boji proti klimatickým změnám (cel-
kem 5,5 mld. eur). Z této částky jde nejvíce právě 
na boj s měnícím se klimatem (2,6 mld. eur), pod-
statně skromnější částka je vyčleněna na podporu 
obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické 
účinnosti (625 mil. eur).

Do výzkumu, vývoje a inovací má v období 

2007 až 2013 směřovat přes 3,6 mld. eur. Podíl vý-
zkumu a vývoje na řeckém hrubém domácím pro-
duktu se momentálně pohybuje na velmi nízkých 
úrovních okolo půl procenta ročního HDP. Do kon-
ce programového období mělo Řecko v úmyslu 
zvýšit tento podíl na 1,5 % HDP — jde však o plány 
spadající ještě do předkrizového období.

Pro stávající programové období tedy došlo 
v Řecku k rozhodujícímu posunu od důrazu na 
budování infrastruktury směrem k posilování kon-
kurenceschopnosti a rozvoje prostředí pro podni-
kání. A to i přesto, že téměř šestimiliardová aloka-
ce na infrastrukturu může svádět k opačnému 
dojmu. Jde totiž vesměs o dokončení rozběhnu-
tých projektů z minulých období. Faktem je, že 
kromě několika místních infrastrukturních projek-
tů a dokončení některých celonárodních sítí se do 
technické infrastruktury v současném období již 
nově příliš neinvestuje. Peníze naopak nyní více 
plynou do posilování inovační infrastruktury a na 
tzv. měkké projekty v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů. Veškeré národní i regionální intervence se 
přitom mají zaměřovat na zvyšování konkurence-
schopnosti. V případě Řecka je velký důraz kladen 
rovněž na spolupráci s nedávno přistoupivšími no-
vými členy EU (Bulharsko, Rumunsko) i se země-
mi, jejichž vstup se v dohledné době chystá 
(Chorvatsko). Řecko se také v období 2007–2013 
rozhodlo pro dokončení hospodářských změn, jež 
v předchozích programových obdobích nebyly do-
končeny. Jde především o privatizaci či fúze stá-
tem vlastněných společností, deregulaci energetic-
kého trhu či podporu rozvoje podniků, jež mají 
potenciál vstoupit na mezinárodní trhy. Mezi cíle-
né intervence patří například podpora malých 
a středních podniků, vytváření dalších rozvojo-
vých pólů v regionech či obnova pozic řeckých 
podniků na domácím trhu.

Předběžně Evropská komise na počátku progra-
mového období odhadovala, že implementace Ná-
rodního strategického referenčního rámce povede 
za celé období (tj. dle pravidla n+2 do roku 2015) 
k nárůstu řeckého reálného HDP o 3,5 % a k vytvo-
ření 95 tisíc nových pracovních míst. S ohledem na 
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dopady finanční a ekonomické krize a na součas-
ný kritický stav řeckých veřejných financí můžeme 
však na tyto optimistické výhledy zcela určitě za-
pomenout. Nepochybně realističtější pohled na 
současné řecké možnosti při využívání prostředků 
kohezní pomoci přináší hodnocení, které zveřejni-
la Evropská komise v březnu 2010 v rámci svého 
průběžného hodnocení regionální politiky. Strate-
gická zpráva 2010 o provádění programů na obdo-
bí 2007–2013 (Strategic Report 2010 on the imple-
mentation of the programmes 2007–2013) hodnotí 
mimo jiné i míru absorpce, která určuje, jak vel-
kou část prostředků z národní alokace byly již 
členské státy schopny rozdělit. Řecká míra absorp-
ce ve výši 11,9 % je zdaleka nejnižší z celé Evrop-
ské unie (předposlední Rumunsko mělo míru ab-
sorpce 14 %). V průměru se přitom členským 
státům EU podařilo v polovině programového ob-
dobí konkrétním projektům přidělit 27 % prostřed-
ků, které mají v letech 2007–2013 k dispozici. 
V absolutních číslech uvedených 27 % představuje 
93 mld. eur. Řecko přitom mělo k listopadu 2009 
přiděleny projekty za pouhé 2,4 miliardy eur z cel-
kové alokace 20,4 mld. eur.

Na vině nízké úrovně čerpání kohezní pomoci 
ve stávajícím programovém období jsou samozřej-
mě především napjaté veřejné rozpočty v Řecku. 
Potíže s likviditou se objevovaly již v polovině roku 
2008 a řeckým úřadům se od té doby nedostávají 
peníze na kofinancování zejména investičních pro-
jektů. Situaci komplikují i další problémy, jako je 
například relativně dlouhá doba na přípravu infra-
strukturních projektů. Panhelénské socialistické 
hnutí (PASOK), které se opět ujalo moci po před-
chozí jedenáctileté vládě konzervativní Nové de-
mokracie, oznámilo, že má v plánu pozměnit stá-
vající struktury a procedury pro čerpání a dále 
zjednodušit řídící a kontrolní mechanismy. Počát-
kem září 2010 proběhla rozsáhlá reorganizace vlá-
dy, která má za cíl posílit koordinaci klíčových re-
sortů, mimo jiné právě těch odpovědných za 
čerpání kohezní pomoci. Otázky regionálního roz-
voje přešly zcela do kompetence Ministerstva pro 
hospodářství, konkurenceschopnost a námořnic-

tvo, ze kterého se však oddělila agenda námořnic-
tva. Ministerstvo se změnilo na Ministerstvo pro 
regionální rozvoj a konkurenceschopnost, které 
bude mít na starosti veškerou agendu spojenou se 
zajištěním hospodářského růstu. Znovu bylo usta-
veno již dříve samostatné Ministerstvo pro námoř-
ní záležitosti, ostrovy a rybolov. Vzniklo rovněž sa-
mostatné ministerské portfolio pro zahraniční 
investice. Tyto změny se samozřejmě nevyhnutel-
ně promítnou také na nižších úrovních administra-
tivy zapojené do čerpání kohezní pomoci. Je otáz-
kou, nakolik mohou tyto zásahy prováděné 
v polovině programového období pomoci. Je však 
pravda, že k úpravám v mechanismu čerpání smě-
rem k dalšímu zjednodušení a zrychlení přistoupi-
ly nedávno v souvislosti s krizí prakticky všechny 
čerpající státy, včetně České republiky.

7. Vývoj řecké ekonomiky během 
uplatňování kohezní politiky

S ohledem na to, že vývoj řeckého hospodářství 
v prvních dvou dekádách po vstupu do ES byl zma-
pován ve větší či menší míře v předchozích čás-
tech, soustředím se dále na situaci v posledním de-
setiletí a především pak v posledním období, kdy 
se Řecko ocitlo na pokraji státního bankrotu. Posu-
zovat budu zejména stěžejní strukturální ukazate-
le v oblasti obecného ekonomického prostředí, so-
ciální soudržnosti, vzdělání, výzkumu a vývoje.

7.1 Obecné ekonomické prostředí

Zásadní zpráva je, že řecká ekonomika v poslední 
dekádě setrvale až do roku 2008 rostla, a to tem-
pem rychlejším, než byl unijní průměr. Od roku 
1999 až do roku 2008 se řecký růst reálného HDP 
většinou pohyboval 1 až 3 procentní body nad 
průměrným růstem EU-15, resp. EU-27, avšak 
i v tomto období zaznamenával průběžně určité 
výkyvy a růstové míry se pohybovaly většinou 
mezi 2 a 4 % (s maximem 5,6 % v roce 2003 a s mi-
nimem 2 % v roce 2008). První dopady globální 
ekonomické krize se projevily až v posledním 
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čtvrtletí roku 2008. Tehdejší vláda liberální strany 
Nová demokracie přijala několik balíčků protikri-
zových opatření. Jako první byl schválen balíček 
opatření na ochranu bankovních úvěrů a vkladů 
a balíček opatření na podporu bankovního sektoru 
v celkové hodnotě 28 mld. eur, následoval balíček 
sociálních opatření na podporu důchodců s nej-
nižšími důchody a nezaměstnaných v celkové 
hodnotě 1,5 mld. eur. Teprve v roce 2009 se však 
naplno projevil dopad globální krize umocněný 
přetrvávajícími strukturálními nedostatky řecké 
ekonomiky. Poprvé od roku 1993 klesla v roce 
2009 růstová dynamika HDP pod nulu (-2,0 %).

Ukazatel HDP na obyvatele v paritě kupní síly 
se v Řecku od počátku nového tisíciletí zvyšoval, 
až v roce 2008 překonal 95% hranici průměru 
EU-27. Absolutní úroveň HDP v paritě kupní síly 
v roce 2007 byla v Řecku 257 600 mil. PPS, tedy 
o zhruba 50 miliard PPS více než ve srovnatelné 
České republice či Portugalsku. V roce 2009 však 
byla řecká absolutní úroveň HDP v paritě kupní 
síly již o zhruba 10 miliard PPS nižší oproti stavu 
v roce 2007.

Navzdory tomu, že nepoměr v rozvoji jednotli-
vých částí Řecka je oproti některým dalším člen-
ským státům přeci jen menší, řada regionů stále 
čelí vážným problémům. Týká se to hlavně rozdílů 
v produktivitě a v ukazatelích mapujících konku-
renceschopnost. Hrubá přidaná hodnota na obyva-
tele je výrazně pod národním průměrem v 6 ze 13 
regionů a míry nezaměstnanosti jsou rovněž pod-
statně vyšší asi v polovině regionů. Příznačné je, 
že tři čtvrtiny všech nově založených podnikatel-
ských subjektů v zemi vzniká pouze ve dvou z cel-
kového počtu regionů (z toho celých 60 % je zaklá-
dáno v regionu Attika). Je to dáno i přetrvávajícím 
nerovnoměrným rozmístěním průmyslové výroby 
— největší koncentrace průmyslu je v oblasti Athén 
a kolem největších přístavů (Pireus, Soluň).

Hospodářská situace v řeckých regionech se 
v poslední dekádě zlepšovala v podstatě pouze 
v Attice, na Peloponésu a ve Středním Řecku, ostat-
ní regiony zaznamenaly víceméně stagnaci či do-
konce mírný propad regionálního HDP na obyvate-

le. Attika je také jediným řeckým regionem, jehož 
HDP na obyvatele překročil v roce 2006 unijní prů-
měr. Nejnižší HDP na obyvatele zaznamenávají 
v současnosti regiony Východní Makedonie a Th-
rákie a Severní Egeis. Disperze regionálního HDP 
na obyvatele (v procentech národního HDP na oby-
vatele) se v Řecku mezi roky 2000 a 2006 zvýšila 
přibližně o šest procentních bodů (z 22,8 % na 
28,6 %). Hospodářské rozdíly mezi regiony v Řec-
ku mají tedy tendenci se prohlubovat. Rozdíly 
v nezaměstnanosti jsou však mezi řeckými regio-
ny minimální. Disperze mezi regionálními mírami 
nezaměstnanosti je v Řecku vůbec nejnižší ze 
všech členských států EU a v letech 2000 až 2007 
se tento ukazatel pohyboval v rozmezí 14–18 %. 
Průměr EU-27 byl přitom ve stejném období mezi 
45 a 60 %.

Významný vliv na řeckou hospodářskou, fiskál-
ní i monetární politiku měl proces přijímaní eura. 
Vážnost přístupu ostatních zemí Unie k otázkám 
měnové stability a disciplíny totiž k témuž přinuti-
la i Řecko. Země vstoupila do mechanismu směn-
ných kurzů (ERM) se zpožděním v roce 1998 a do 
eurozóny rovněž se zpožděním jako její 12. člen 
v roce 2001. V té době již řecká inflace byla jedno-
ciferná a po roce 2000 byla srovnatelná s drtivou 
většinou členů EU. V posledních deseti letech se 
pohybovala přibližně o 1,5 procentního bodu nad 
průměrnou úrovní EU-27, ale s ohledem na úroveň 
inflace v předchozích letech jde o velký úspěch. 
Zatímco v roce 1996 dosahovala v Řecku roční 
míra inflace měřená harmonizovaným indexem 
spotřebitelských cen ještě téměř 8 %, od roku 1999 
do roku 2007 nepřekročila úroveň 4 %. V roce 2009 
se snížila na 1,2 %, v roce 2010 se pohybuje na 
úrovni 2 % a výhled na další tři roky předpokládá 
setrvání přibližně na této úrovni.

Schodek veřejných rozpočtů se sice v Řecku 
v letech 1997–1999 díky snaze přijmout euro snížil, 
avšak od roku 2000 se začal postupně opět zhoršo-
vat. V roce 2004 byl schodek již 7,5 % HDP. O rok 
později se sice řecký rozpočtový deficit snížil na 
5,2 % HDP, v následujícím období však začal opět 
výrazně narůstat — v roce 2007 dosáhl schodek ve-
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řejných financí Řecka 6,4 % HDP, v roce 2008 pak 
9,4 % HDP. Je nutno zdůraznit, že Řecko se v mi-
nulosti potýkalo nejen s problémy ve veřejných fi-
nancích samotných, ale i v jejich evidenci. Eu-
rostat v minulosti přikročil k několika revizím 
řeckého fiskálního hospodaření, které vyústily ve 
výrazné navýšení vykazovaných rozpočtových de-
ficitů.

Poměr celkového veřejného dluhu k HDP mělo 
Řecko na sklonku 90. let (94 % HDP v roce 1999) 
spolu s Itálií a Belgií nejvyšší v celé EU. Postupně 
však docházelo k jeho dalšímu zvyšování a v roce 
2007 Řecko vykazovalo veřejný dluh na úrovni 
105 % HDP. Šlo o nejvyšší úroveň zadlužení ze 
všech členských států EU. V tomto ohledu druhá 
nejhorší Itálie měla v roce 2007 veřejný dluh na 
úrovni 103,6 % HDP, třetí nejhorší Belgie 84,2 % HDP.

Špatnou situaci veřejných rozpočtů v Řecku na-
plno odhalil příchod ekonomické krize v roce 
2009. S prohlubující se recesí došlo opět k razant-
nímu zhoršení stavu řeckých veřejných financí. 
Protikrizová opatření, která přijala vláda strany 
Nová demokracie, se ukázala jako nedostatečná 
a jejich nákladnost spolu s nadměrnými výdaji ve-
řejného sektoru naopak ještě prohloubila fiskální 
nerovnováhu země. Neúspěch vlády potvrdila její 
porážka v předčasných parlamentních volbách 
v říjnu roku 2009. Nastoupila nová vláda strany 
PASOK. Ta deklarovala v ekonomické oblasti jako 
hlavní priority zvýšení transparentnosti, potírání 
korupce a klientelismu na všech úrovních veřejné 
správy, stabilizaci veřejných financí, podporu zele-
ného rozvoje a oživení trhu.

V roce 2009 došlo k prudkému nárůstu řeckého 
rozpočtového deficitu (na 15,4 % HDP z 9,4 % HDP 
v roce 2008) i veřejného dluhu (na 126,8 % HDP ze 
110,3 % HDP v roce 2008). Rozpočtový schodek 
i veřejný dluh Řecka za rok 2009 byl Eurostatem 
několikrát revidován směrem vzhůru. Ukázalo se, 
že kromě nepřiměřeně vysokých státních výdajů 
nepřestala předchozí řecká vláda s praxí falšování 
statistických dat. Nízká úroveň statistické eviden-
ce a značná dávka kreativity byla pro řecké národ-
ní účetnictví příznačná i přes rozsáhlé úpravy, 

k nimž ve spolupráci s Eurostatem došlo v před-
cházejícím období. Na nesoulady v číslech stát-
ních financí poukazovala již dříve Evropská komi-
se a vyžadovala provedení hloubkové kontroly 
řeckých národních účtů, nicméně Rada její dopo-
ručení ignorovala, a proto také mohla dojít situace 
v Řecku tak daleko. V prosinci 2009 mezinárodní 
ratingové agentury přikročily ke snížení hodnoce-
ní řecké kredibility a pro investory se Řecko stalo 
nejrizikovější zemí eurozóny. Koncem roku 2009 
se situace řeckých veřejných financí vyhrotila na-
tolik, že na mezinárodních finančních trzích nasta-
ly silné spekulační tlaky na řecké státní dluhopisy 
a přes ně dokonce na společnou evropskou měnu. 
Nastaly zcela oprávněné obavy z bankrotu řecké 
státní pokladny. Řecko na jaře roku 2010 v této 
souvislosti přijalo mezinárodní finanční pomoc, 
která Athénám umožňuje čerpat v příštích třech le-
tech až 110 miliard eur (asi 2,7 bilionu Kč), pokud 
bude země průběžně plnit stanovené podmínky. 
K těm patří hlavně snižování státních výdajů.

Vzhledem k tomu, že výše řeckého rozpočtové-
ho schodku několikanásobně překročila hranici 
stanovenou Paktem stability a růstu, nachází se 
nyní řecké fiskální hospodaření pod přísným dozo-
rem Evropské komise. Řecko bylo vyzváno k oka-
mžité konsolidaci veřejných financí a ke zkvalitně-
ní systému sběru a zpracování statistických údajů. 
První revizí státního rozpočtu na rok 2010 byl Pro-
gram stability a růstu na léta 2010–2013, který řec-
ká vláda odeslala do Bruselu v lednu 2010 a v ně-
mž se zavazuje k obnovení fiskální rovnováhy a ke 
snížení rozpočtového deficitu na 8,7 % HDP do 
konce roku 2010 a pod 3 % HDP do konce roku 
2012. Ambiciózní cíl stanovený na rok 2010 přepo-
kládal, že rozpočtový deficit klesne zhruba o 8 mld. 
eur. Tohoto cíle mělo být dosaženo prostřednic-
tvím zásahů provedených stejným dílem na straně 
rozpočtových příjmů i výdajů. Řecká vláda již zve-
řejnila několik balíčků daňových opatření a výda-
jových škrtů. První balíček doprovázel Program 
stability a růstu, druhý byl zveřejněn začátkem 
března 2010 a třetím je rozsáhlá reforma daňového 
systému schválená začátkem dubna 2010, která 
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obsahovala zvýšení některých přímých i nepří-
mých daní. Reforma se týkala také zdanění fyzic-
kých osob a pracuje se na reorganizaci daňového 
mechanismu. Počítá se s postupnou reformou ce-
lého veřejného sektoru včetně územní a penzijní 
reformy a s posílením metod e-governmentu.

Řecko však podle všeho pravděpodobně v roce 
2010 nedokáže snížit rozpočtový deficit tak, jak 
původně plánovalo. Příjmová stránka rozpočtu to-
tiž nebude tak silná, jak se vláda původně domní-
vala. Deficit rozpočtu by měl klesnout jen asi na 
9,6 % HDP a veřejný dluh dosáhne podle všeho 

hranice 140 % HDP. Na vině jsou především nižší 
než očekávané daňové příjmy, což bylo způsobe-
no, kromě tradiční špatné daňové disciplíny po-
platníků, především propadem řecké ekonomiky 
v tomto roce. Hluboká recese, do které řecká eko-
nomika upadla v průběhu roku 2009, se v roce 
2010 dále prohloubila — odhad Evropské komise 
z listopadu 2010 uvádí, že velikost propadu reálné-
ho HDP Řecka bude v roce 2010 více než 4 %. Řec-
ko přitom dosud činilo velmi slušné pokroky ve 
svém úsporném programu, ke kterému se zavázalo 
vůči Evropské komisi. Do září 2010 se snížily výda-
je o 11 % oproti stejnému období předcházejícího 
roku, avšak daňové příjmy se zvýšily pouze o 3 %. 
Řecká vláda tak bude patrně nucena prosadit další 
výdajové škrty, což však může mít negativní dopad 
na poptávku a opět to zhorší daňové příjmy. Je 
také otázka, zda bude další snižování výdajů 
a mezd pracovníků ve veřejných službách v Řecku 

vůbec politicky a sociálně průchodné a zda sou-
časná vláda bude moci ve svých reformních pro-
gramech konsolidace veřejných financí pokračo-
vat.

Je zřejmé, že vývoj stavu veřejných rozpočtů se 
přímo odvíjí od stavu reálné ekonomiky a ani ten, 
jak bylo již naznačeno, není v současnosti v Řecku 
vůbec dobrý. Co se týká produktivity práce počíta-
né jako HDP v paritě kupní síly na zaměstnance, 
Řecku se ji, na rozdíl například od další kohezní 
země Portugalska, dařilo v posledním desetiletí 
stále mírně zvyšovat. V posledních letech se řecká 

produktivita pohybovala jeden až dva procentní 
body pod průměrem EU-27, zatímco zmíněné Por-
tugalsko je dlouhodobě na úrovni kolem 70 % unij-
ního průměru. Řecká hodinová produktivita práce 
však činí jen okolo 80 % průměru EU-27 a 70 % 
průměru EU-15.

Přestože Řecko do určité míry zlepšilo svou in-
frastrukturu i ekonomickou výkonnost, jeho integ-
race do mezinárodní dělby práce a mezinárodních 
obchodních struktur zůstává nižší než u většiny 
srovnatelných členských zemí EU. Řecku se stále 
příliš nedaří lákat přímé zahraniční investice a ani 
zahraničněobchodní výměna se nezvyšovala tako-
vým tempem, jak by odpovídalo zvýšení celosvěto-
vého obchodu.

V systému mezinárodního obchodu zůstává 
Řecko zapojeno zejména službami (cestovní ruch 
a námořní doprava), speciálními zemědělskými 
a potravinářskými produkty (bavlna, tabák a tabá-

V roce 2009 došlo k prudkému nárůstu řeckého rozpočtového deficitu (na 
15,4 % HDP z 9,4 % HDP v roce 2008) i veřejného dluhu (na 126,8 % HDP ze 
110,3 % HDP v roce 2008). Rozpočtový schodek i veřejný dluh Řecka za rok 
2009 byl Eurostatem několikrát revidován směrem vzhůru. Ukázalo se, že kro-
mě nepřiměřeně vysokých státních výdajů nepřestala předchozí řecká vláda 
s praxí falšování statistických dat. Nízká úroveň statistické evidence a značná 
dávka kreativity byla pro řecké národní účetnictví příznačná i přes rozsáhlé 
úpravy, k nimž ve spolupráci s Eurostatem došlo v předcházejícím období.
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kové výrobky, víno, olivový olej, citrusové plody) 
a nově i některými produkty průmyslové výroby 
(bauxit, hliník, koncentráty rud barevných kovů, 
ferroslitiny, magnezit, azbest). Z hlediska komo-
ditní struktury tvoří největší podíl na vývozech 
průmyslové výrobky (22 % v roce 2008) a potravi-
ny a nápoje (19 %), na dovozech pak stroje a pře-
pravní zařízení (27 %) a minerální paliva a oleje 
(20 %).

Nejvíce vyváží Řecko tradičně do Itálie, Němec-
ka (10–11 % celkového vývozu v roce 2008), při-
čemž z těchto dvou zemí Řecko i nejvíce dováží 
(11–12 % celkových dovozů v roce 2008). Řecko 
dále hodně vyváží na Kypr (6 %) a v posledních le-
tech pak významně stoupl i vývoz do Bulharska 
(7 %) a Rumunska (4,5 %). Poměrně velký podíl 
Ruska (7 %) a Číny (5,5 %) na řeckých dovozech je 
dán importem surovin, resp. spotřebního zboží.

Řecká obchodní bilance je však dlouhodobě 
v minusu, s tím, že její záporné saldo se stále zvy-
šuje a od roku 1997 do roku 2007 narostlo ze 14 mld. 
eur na 38 mld. eur. Zatímco řecké dovozy se za 
toto období více než zdvojnásobily (ze 23 mld. eur 
na 56 mld. eur), řecké vývozy stouply pouze 
z 10 mld. eur na 17 mld. eur. Srovnáme-li to s obje-
my vývozu a dovozu, které v uvedených letech vy-
kazovaly ostatní srovnatelné kohezní země či Čes-
ká republika, vidíme, jak hodně Řecko v oblasti 
zahraničněobchodní výměny zaostává. Například 
portugalské vývozy byly v roce 2007 téměř 38 mld. 
eur, irské 84 mld. eur a české 90 mld. eur. V přípa-
dě obou kohezních zemí došlo v poslední dekádě 
přibližně ke zdvojnásobení vývozů, u České re-
publiky dokonce k více než ztrojnásobení.

Ještě markantnější se jeví tento rozdíl, pokud 
vztáhneme objemy vývozu k celkové výši HDP. Za-
tímco v případě Řecka tvoří podíl vývozu na HDP 
v posledních letech přibližně 20 %, v Portugalsku, 
které rovněž není příliš exportně orientované, je 
to okolo 30 %. Další menší kohezní zemi, Irsko, 
s podílem vývozu na HDP pohybujícím se mezi 
80 a 90 % lze považovat za extrémně otevřenou 
ekonomiku a rovněž Česká republika s 80–85 % 
patří mezi jednu z nejvíce integrovaných ekono-

mik do světového trhu. Z tohoto porovnání je zřej-
mé, že v rámci Evropské unie je zapojení Řecka do 
mezinárodního obchodu mimořádně nízké. Po-
dobné je to i u podílu dovozu zboží a služeb na 
HDP, který je v Řecku na úrovni kolem 30 %. Ve 
srovnatelném Portugalsku je to mezi 35 a 40 %, 
v Irsku a České republice 70–80 %. Podíl řeckého 
obchodu s ostatními členskými zeměmi Evropské 
unie v rámci vnitřního trhu je přitom na přibližně 
stejné nebo jen o něco málo nižší úrovni, jako je 
tomu v průměru EU-27. Podíl vývozu do EU na cel-
kových řeckých vývozech byl v roce 2008 téměř 
64 %, u dovozů to bylo přes 62 %.

Reálný efektivní směnný kurz v posledních de-
seti letech mírně rostl, což signalizuje postupné 
oslabování cenové a nákladové konkurenceschop-
nosti. Jednotkové pracovní náklady vzrostly v řec-
kém zpracovatelském průmyslu mezi roky 2000 
a 2009 o 21 %, tj. o 2 procentní body více, než tomu 
bylo v průměru EU. Obchodní deficit je však podle 
všeho podmíněn i dalšími, necenovými faktory, ja-
kými jsou např. kvalita zboží a specializace. Bilan-
ce služeb Řecka je přitom v dlouhodobém přebyt-
ku, hlavně díky cestovnímu ruchu a lodní přepra-
vě. Ve výsledku však deficit obchodu se zbožím 
přebytek obchodu se službami výrazně převyšuje 
a deficit běžného účtu byl v roce 2009 přibližně 
11 % HDP. Lze říci, že schodky běžného účtu v po-
sledních deseti letech jsou odrazem nedostatků 
řecké výrobní základny jako takové, zejména její 
nevhodné struktury ve vztahu k domácí i zahra-
niční poptávce. Řecko se specializuje spíše na od-
větví s nízkými či středními nároky na pracovní 
dovednosti a význam odvětví s vyššími požadavky 
na kvalitu pracovní síly zůstává stále spíše margi-
nální. To dokresluje i pohled do statistik, který na-
víc dokládá dominanci sektorů s nízkou a středně 
nízkou technologickou náročností a minimální roli 
vysoce technologicky náročných odvětví. Nejroz-
vinutějšími odvětvími řeckého zpracovatelského 
průmyslu jsou průmysl petrochemický, potravi-
nářský a tabákový, textilní, obuvnický, těžební 
a metalurgický (hliníkárny, ocelárny). Trvalý po-
kles zaznamenává textilní a oděvní průmysl. V sek-
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toru služeb mají velký význam kromě velkoobcho-
du a maloobchodu zejména hotelnictví a stravová-
ní, doprava i státní správa. Tradičně rozhodující 
podíl na růstu sektoru služeb má cestovní ruch, 
který se podílí na tvorbě HDP zhruba 18 %. Cestov-
ní ruch také výrazně přispívá k celkové zaměstna-
nosti — vytváří zhruba milion pracovních míst, tj. 
přibližně 20 % celkové zaměstnanosti. Pro řeckou 
ekonomiku má tedy tento sektor, podobně jako ze-
mědělství a rybolov, podstatně větší důležitost, 
než je tomu u většiny ostatních členských států EU.

7.2 Sociální soudržnost

Míra zaměstnanosti se v Řecku od konce 90. let 
kontinuálně stále zvyšovala. Zatímco v roce 1997 
byla míra zaměstnanosti na úrovni 55 % celkové 
pracovní síly, v roce 2008 to bylo již bezmála 62 % 
(průměr EU-27 byl 66 %). Řecká populace v po-
slední dekádě roste — v roce 1998 mělo Řecko 
10,8 milionu obyvatel, v roce 2007 se odhady blíži-
ly již 11,3 mil. obyvatel. Srovnáme-li to s Českou 
republikou, z přibližně stejných 10,3 mil. obyvatel 
se populace u nás rozrostla jen na 10,5 milionu 
obyvatel. Míru nezaměstnanosti, která se v Řecku 
na sklonku 90. let pohybovala na úrovni 11–12 %, 
se přitom do roku 2008 podařilo snížit na úroveň 
obvyklou ve většině ostatních členských zemí Ev-
ropské unie (7,7 % v Řecku, 7,0 % v EU-27). Míra 
nezaměstnanosti v krizovém roce 2009 pak činila 
10,3 %.

Rapidně se zvýšila i míra zaměstnanosti žen, je-
jíž nízká úroveň byla v minulosti v Řecku nepo-
chybně jednou z příčin nedostatečného výkonu 
ekonomiky. Míra zaměstnanosti žen stoupla v uve-
deném období z 39 % na 49 %. Průměr EU-27 sice 
stále v tomto ukazateli dosahuje hodnot o deset 
procentních bodů vyšších a Řecko patří spolu s Itá-
lií (47 %) a Maltou (37 %) mezi nejhorší v EU, nic-
méně pro Řecko jde přesto o posun pozitivním 
směrem. Co se týká míry nezaměstnanosti žen 
v Řecku, hodnota 11,4 % z roku 2008 sice vypadá 
ve srovnání s průměrem EU-27 (7,5 %) jako velmi 
vysoké číslo, ale opět se na tuto výši musíme dívat 

v kontextu hodnot na úrovni 17–18 %, jež v tomto 
ukazateli vykazovalo Řecko před deseti lety. V ro-
ce 2009, kdy míra nezaměstnanosti mužů byla 
7,7 %, byla u žen vykazována míra nezaměstna-
nosti ve výši 14 %, tedy téměř dvojnásobná oproti 
mužům.

Rovněž míra dlouhodobé nezaměstnanosti se 
snížila, a to z úrovně mezi 5 a 6 % z konce 90. let 
na 3,6 % v roce 2008 (o jeden procentní bod více 
než průměr EU-27). Také v tomto ohledu se zlep-
šuje situace žen — míra dlouhodobé nezaměstna-
nosti žen se z úrovně kolem 10 % z konce 90. let 
snížila na 6 % v roce 2008.

Geograficky byla v roce 2007 nejvyšší míra ne-
zaměstnanosti v regionu Západní Makedonie 
(12,6 %) a naopak nejnižší v regionech Severní 
Egejské ostrovy (3,7 %) a Kréta (4,2 %). O dva roky 
později, v roce 2009, byla zaznamenána nejvyšší 
míra nezaměstnanosti v regionu Jižní Egejské ost-
rovy (13,2 %) a naopak nejnižší v regionech Sever-
ní Egejské ostrovy (5,3 %), Peloponés (8,7 %) a Zá-
padní Řecko (8,7 %). Z hlediska věkové struktury 
je nejvyšší míra nezaměstnanosti evidována u vě-
kové skupiny 15–29 let (přes 20 % v roce 2009).

7.3 Vzdělání, výzkum a vývoj

Situace v oblasti vzdělanosti řecké populace se 
dlouhodobě zlepšuje a v současnosti se již velmi 
přibližuje stavu ve vyspělejších zemích Evropské 
unie. Podíl osob ve věku 25–64 let s vysokoškol-
ským vzděláním je v Řecku přibližně na úrovni 
unijního průměru a pohybuje se kolem 20 %. Podíl 
obyvatel ve věku 25–64 let se středním vzděláním 
je však v Řecku necelých 40 %, tedy přibližně 
o 9–10 procentních bodů nižší, než činí průměr 
EU-27. Zbylých 40 % řecké populace v produktiv-
ním věku tedy nedosahuje vyššího než základního 
vzdělání, tj. určité rezervy jsou především ve zvý-
šení počtu absolventů středoškolského vzdělá-
vání.

Lisabonská strategie stanovovala pro členské 
země Evropské unie cílovou hodnotu hrubých do-
mácích výdajů na výzkum a vývoj (GERD) v roce 
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2010 na úrovni 3 % HDP (z toho dvě třetiny by měly 
být financovány soukromým sektorem). Řecko při-
tom v roce 2007 vykazovalo GERD na úrovni nece-
lých 0,6 % HDP, přičemž podíl soukromého sekto-
ru byl pouze zhruba jedna třetina. Řecko se tak 
ohledně financování výzkumu nalézá na chvostu 
EU, ve skupině nedávno přistoupivších zemí (Ru-
munsko, Bulharsko, Kypr, Malta, Lotyšsko, Sloven-
sko, Polsko). Varovný je především fakt, že tento 
nízký podíl výdajů na výzkum a vývoj zůstává ne-
měnný již více než deset let.

Logickým vyústěním nedostatečných investic 
do výzkumu a vývoje je pak slabá inovační výkon-
nost země. Podle tzv. indexu inovační výkonnosti 
regionů (Regional Innovation Performance Index 
— RIPI) se Řecko dle údajů z let 2002–2003 nachá-
zelo na nejnižším stupni žebříčku a vůbec nejnižší 
hodnoty ukazatele ze všech regionů tehdejších 
členských zemí Evropské unie dosáhl řecký region 
Jižní Egeis. Relativně nejlépe na tom dle RIPI byly 
z řeckých regionů Západní Řecko, Střední Make-
donie a překvapivě i Kréta. Určitým dokladem 
toho, že rozsah velikosti technologické mezery 
mezi Řeckem a zbytkem EU se postupně přeci jen 
poněkud snižuje, mohou být patentové přihlášky 
podané u Evropského patentového úřadu (EPO). 
Zatímco ještě v polovině 90. let byl počet řeckých 
patentů na milion obyvatel mezi dvěma až třemi, 
o deset let později to bylo již deset patentů. Urči-
tým příslibem do budoucna může být také důraz 

na investice do výzkumu, vývoje a inovací v rámci 
řeckého čerpání z fondů EU v současném progra-
movém období 2007–2013. Původní snaha o větší 
posun směrem ke znalostní ekonomice může 
ovšem v současné krizové době s velkou pravdě-
podobností narazit na rozpočtové restrikce a úspor-
ná opatření státu. To se ostatně již projevuje a ne-
platí to zdaleka jen pro programy zaměřené na 
výzkum a vývoj, nýbrž pro státní spolufinancování 
projektů dlouhodobějšího dosahu obecně. Součas-
ná řecká vláda avizuje změny v mechanismu a pri-
oritách Národního strategického referenčního rám-
ce 2007–2013. Je třeba se ale oprávněně obávat, že 
celkem pochopitelný důraz na krátkodobé cíle, 
tedy v prvé řadě na rychlé oživení poptávky a tlu-
mení sociálních dopadů recese, bude nyní činěn 
na úkor dlouhodobějších rozvojových ambicí řec-
ké ekonomiky, například právě v oblasti vzdělává-
ní, vědy a výzkumu. Význam politiky soudržnosti 
pro řecké hospodářství a společnost přitom v mi-
nulosti spočíval právě v její orientaci na střednědo-
bé a dlouhodobé cíle.

8. Příspěvek kohezní politiky k rozvojovým 
procesům v Řecku

Pro řeckou ekonomiku znamenal vstup do Evrop-
ských společenství dočasný pokles hospodářské 
výkonnosti a poté značně nevyrovnaný ekonomic-
ký růst. Řecko významněji těžilo ze svého členství 

Příliv pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti od doby vstupu 
Řecka do ES až do dnešní doby významně přispěl k tomu, že se podařilo do 
značné míry restrukturalizovat řecké hospodářství a přitom současně mírnit 
sociální dopady tohoto procesu. Na druhé straně vše neprobíhalo vždy hladce 
a současná neradostná situace řecké ekonomiky by mohla svádět ke zjedno-
dušující paušální odpovědi, že Řekové evropské peníze prohospodařili. Nejpr-
ve na nepřeberné množství drobných projektů bez odpovídajících efektů, kon-
troly a rozvojového potenciálu, později naopak někdy prostředky z fondů utá-
pěli v infrastrukturních projektech zbytečně megalomanských.
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v ES až později — měřeno stabilitou růstu hrubého 
domácího produktu teprve až v 90. letech. Nezane-
dbatelnou roli pro fiskální stabilitu a další hospo-
dářský rozvoj sehrály v Řecku v druhé polovině 
90. let a na počátku první dekády nového tisíciletí 
určitě i evropské fondy. Řecké vládě totiž, spolu 
s nízkými úroky z vládních dluhů, umožnily in-
vestice do dalšího rozvoje země bez toho, aby mu-
sela čelit problémům s financováním.

Na počátku prvního programového období, 
v roce 1989, se řecký HDP na obyvatele pohyboval 
na úrovni okolo 60 % průměru EU-15, na počátku 
současného programového období, v roce 2007, to 
bylo již téměř 95 % průměru EU-27. Velký objem 
investic z evropských fondů působil pozitivním 
efektem i na účast soukromého kapitálu a na ob-
jem výhodných úvěrů poskytovaných ze strany Ev-
ropské investiční banky. To umožnilo v Řecku rea-
lizovat rozvojové investice v takovém rozsahu, že 
se v relativně krátkém časovém úseku podařilo 
z určité části modernizovat strukturu ekonomiky. 
Odhaduje se, že pomoc poskytovaná z evropských 
fondů umožnila v prvním programovém období 
veřejné investice v takřka dvojnásobném rozsahu, 
než by jinak bylo v možnostech řeckého státního 
rozpočtu. Vzhledem k tomu, že na počátku čerpá-
ní, tedy v období krátce po vstupu do ES, byla nej-
větší slabinou řecké ekonomiky právě nízká úro-
veň tvorby hrubého fixního kapitálu, lze v tomto 
spatřovat velmi důležitý příspěvek politiky soudrž-
nosti pro Řecko.

Kromě důležitosti samotného objemu poskyt-
nutých financí a jejich kvantitativního dopadu na 
ekonomiku se Řecku díky pomoci ze strukturál-
ních fondů podařilo také alespoň zčásti adaptovat 
na nové podmínky důležité instituce a politiky. Vý-
znam tohoto vlivu pro kultivaci státní správy a vý-
konnost hospodářství se plně projevil až v pozděj-
ších letech, zejména na počátku nového milénia. 
Co se týká rozličných politik a koncepcí, většina 
z nich byla modifikována ve smyslu posílení part-
nerského principu. V oblasti dopravy byla největší 
priorita přisouzena velkým projektům zásadní dů-
ležitosti pro změny ve struktuře hospodářství, ve 

sféře vzdělávání byla posílena role odborného a ce-
loživotního vzdělávání. Průmyslová politika se da-
leko více zaměřila na povzbuzování konkurenční-
ho prostředí. Část politik byla přímo iniciována 
nebo se do značné míry opírala o komunitární po-
moc — jednalo se hlavně o koncepce v oblasti 
ochrany životního prostředí či ve sféře výzkumu 
a vývoje. Boj proti sociálnímu vyloučení a integra-
ce hendikepovaných osob byla rovněž v režii po-
moci poskytované ze strukturálních fondů.

Příliv pomoci ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti od doby vstupu Řecka do ES až do 
dnešní doby tedy nepochybně významně přispěl 
k tomu, že se podařilo do značné míry restruktura-
lizovat řecké hospodářství a přitom současně mír-
nit sociální dopady tohoto procesu. Na druhé stra-
ně vše neprobíhalo vždy hladce a současná 
neradostná situace řecké ekonomiky by mohla svá-
dět ke zjednodušující paušální odpovědi, že Řeko-
vé evropské peníze prohospodařili. Nejprve na 
nepřeberné množství drobných projektů bez od-
povídajících efektů, kontroly a rozvojového poten-
ciálu, později naopak někdy prostředky z fondů 
utápěli v infrastrukturních projektech zbytečně 
megalomanských. Někdo může rovněž poukazo-
vat na rizika spojená s rozdělováním jakýchkoliv 
veřejných prostředků, tedy i těch unijních, v zemi 
s tak vysoce korupčním prostředím. Odpůrci jaké-
hokoliv přerozdělování zase mohou vidět v Řecku 
naprosto exemplární příklad morálního hazardu, 
k němuž poskytování veřejných prostředků vždy 
svádí. Tyto argumenty mají nepochybně v případě 
Řecka svou určitou váhu, ale rozhodně nejsou ur-
čujícími faktory stávající obtížné řecké hospodář-
ské situace. Ta by podle mého názoru mohla být 
ještě horší, nebýt právě ukotvení Řecka v unijních 
strukturách a možnosti čerpání evropských peněz 
na rozvoj. Nejde jen o samotné peníze na některé 
nezbytné, z dnešního pohledu zcela základní in-
vestice, jež by dnes Řecku chyběly (silnice, vodo-
vody, kanalizace apod.). Nutnost dodržování urči-
tých pravidel spojených s čerpáním evropské 
pomoci vedla i k některým vedlejším efektům — 
zejména k postupné změně chování místních akté-
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rů. Přísnější legislativní normy, požadavky na eko-
logické i sociální standardy, to vše vedlo v případě 
Řecka ve srovnání s jeho výchozí situací ke znač-
né, byť evidentně stále nedokončené kultivaci 
místního prostředí.

Zde je dobré si opět uvědomit, v jaké situaci se 
Řecko před více než dvaceti lety jak ekonomicky, 
tak společensky nacházelo. V Řecku se na počátku 
příjímání kohezní pomoci asi nejvýrazněji ze všech 
čtyř tehdejších kohezních zemí projevila hluboká 
propast mezi intelektuální konstrukcí politiky sou-
držnosti opírající se o rozvojové teorie a realitou 
v daném místě praktického provádění politiky. 
Konkrétně v případě Řecka šlo o faktickou ne-

funkčnost státní správy. Trvalo v podstatě celá dvě 
programová období, než se systém i plánování po-
dařilo vyladit tak, aby se čerpání pomoci stalo ale-
spoň trochu efektivním. Šlo hlavně o nastavení ko-
ordinačních mechanismů mezi jejími jednotlivými 
složkami a transparentní monitoring výsledků jed-
notlivých opatření na národní i regionální úrovni. 
Navzdory minulým, i zčásti přetrvávajícím problé-
mům je tak podle mého soudu více než dvacetiletá 
zkušenost Řecka s využíváním prostředků politiky 
soudržnosti velmi cenná zejména s ohledem na 
tlak, který čerpání pomoci vytvořilo na státní sprá-
vu a její postupné (byť stále ne zcela dokončené) 
reformování.
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Když se globální finanční a hospodářská krize ve 
svém závěru přelila do krize fiskální, nevyhnula se 
zhoršení veřejných financí ani česká ekonomika, 
třebaže nemusela sanovat bankovní sektor. K dlou-
hodobě neřešeným strukturálním problémům ve-
řejných financí se přidal propad daňových příjmů 
vyvolaný hospodářskou recesí a umocněný fungo-
váním automatických stabilizátorů a implementa-
cí fiskálních stimulů. Poté, co rozpočtový schodek 
přesáhl referenční hodnotu Paktu stability a růstu, 
rozhodla Rada EU o existenci nadměrného schod-
ku a uvalila na Českou republiku nápravnou roz-
počtovou proceduru. Úsilí o nápravu veřejných fi-
nancí si vyžádalo změny v nastavení rozpočtové 
politiky, zvláště na výdajové straně veřejných roz-
počtů, a omezilo prostor pro zvyšování dalších 
výdajů, tedy i výdajů na zahraniční rozvojovou 
spolupráci. V této situaci vláda zcela rozumně pre-
feruje fiskální konsolidaci a v oblasti rozvojové po-
moci se snaží o její stabilizaci, snižování fragmen-
tace a cílenější vynakládání peněz.

Krize zhoršila hospodářskou výkonnost ekono-
mik a obnažila v plné šíři problém malé připrave-
nosti veřejných rozpočtů na horší časy. Pravidla 
pro rozpočtovou kázeň evropských států stanove-
ná Paktem stability a růstu porušilo v krizovém 
období 24 členských států Unie a Rada EU na ně 
uvalila nápravnou proceduru pro nadměrnost roz-
počtových schodků. V prosinci roku 2009 sklouzla 
do této procedury též Česká republika a po roz-

hodnutí Rady o existenci nadměrného rozpočtové-
ho schodku obdržela doporučení, aby přijala účin-
ná nápravná opatření a do roku 2013 skoncovala 
s nadměrným rozpočtovým schodkem, aby vyho-
věla parametrům evropského fiskálního rámce. 
Vzhledem ke špatnému stavu veřejných financí 
a slabé fiskální udržitelnosti ve středním a dlou-
hém období musí Česká republika primárně řešit 
konsolidaci veřejných financí. Činí tak přijímáním 
bezprostředních úsporných opatření a zakládáním 
trvale udržitelných trendů. Z pohledu mezinárod-
ní sounáležitosti a globální odpovědnosti si však 
nemůže dovolit zanedbávat ani mezinárodní zá-
vazky, jako je zahraniční rozvojová pomoc nej-
chudším zemím, kterým pomáhá v boji s extrémní 
chudobou a z ní odvozenými problémy.

Konflikt zájmů řeší česká vláda racionálně — 
v případě fiskální konsolidace, kde jsou cíle závaz-
né a podléhají evropskému dohledu, velmi úspor-
ným rozpočtovým chováním, v případě rozvojové 
pomoci její stabilizací a mírným kolísáním podle 
rozpočtových možností státu, třebaže kolem stále 
nízkého základu a bez konkrétní vize zvyšování 
na úroveň odpovídající přijatému mezinárodnímu 
závazku. Od roku 2004 přestala být Česká republi-
ka příjemcem rozvojové pomoci a stala se jejím vý-
hradním poskytovatelem. Ve své nové pozici nále-
žitě formuluje a prosazuje národní zájmy, někdy 
s větším důrazem na ekonomické zájmy země, než 
by se hodilo, častěji s ohledem na zahraničněpoli-
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  Zahraniční rozvojová spolupráce 
  v kontextu fiskální konsolidace 
  v České republice
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tické a bezpečnostní zájmy. Změnou režimu se 
rozvojová pomoc oprostila od ideologického náno-
su z dob bývalého Československa a nasála do 
sebe komerčně orientované zájmy. Teritoriálně se 
zaměřuje zvláště na zvyšování stability východní 
a jihovýchodní Evropy jako jedné z cest v boji pro-
ti ilegální imigraci, prorůstání organizovaného zlo-
činu, pašování drog a doprovodných negativních 
jevů, dále na Afghánistán a Irák, kde jsou kromě 
hospodářské obnovy prosazovány i další záměry, 
jako posilování bezpečnosti, ochrana před teroris-
mem, či podpora současných geopolitických zá-
jmů a sounáležitosti s aliančními spojenci. Afghá-
nistán se dostal významně do popředí preferencí 
světových dárců a Česká republika v tomto ohledu 
nezůstala pozadu. Na jeho obnovu směřují vysoké 
částky pomoci. Toky čistě rozvojové pomoci zací-
lené na primární rozvojové cíle jsou tak navyšová-
ny důrazem na další témata, která jsou z logického 
pohledu pochopitelná, ale nejsou pomocí nejchud-
ším státům k překonání extrémní chudoby.

Nasměrování toků české bilaterální pomoci 
svým způsobem navazuje na její dřívější poskyto-
vání do spřátelených prosovětských regionů, ob-
dobně jako navazuje britská či francouzská pomoc 
na dřívější koloniální tradice. V tomto kontextu 
čerpá Česká republika z mnohaletých zkušeností 
z dob bývalého Československa, které od počátku 
60. let minulého století poskytovalo transfer finan-
cí, materiálu, expertů a technické pomoci mnoha 
zemím — orientovalo se například na podporu Li-
dového hnutí za osvobození Angoly, nebo realizo-
valo rozvojovou spolupráci s Jemenem a Zambií. 
Uvedené země dnes nejsou teritoriálními priorita-
mi české zahraniční rozvojové sféry, ale rozvojové 
projekty v nich pokračují.

Součástí české rozvojové pomoci je i program 
transformační spolupráce, který se zaměřuje na 
podporu demokracie, vytváření demokratických 
institucí a zakládání institucionálního rámce pro 
dobré vládnutí (Irák, Kuba, Bělorusko, Barma, 
Ukrajina, Moldavsko, Balkán a Gruzie). Také v do-
bě předsednictví v Radě EU v první polovině roku 
2009 Česká republika zdůrazňovala, že česká vlá-

da u bilaterální rozvojové pomoci prosazuje její vý-
chodní dimenzi a sektorově oblast energetiky a ne-
bude se prioritně zabývat subsaharskou Afrikou. 
Přitom právě subsaharská Afrika, která nepřirostla 
českým politikům příliš k srdci, je považována za 
oblast rozhodující pro úspěšnost boje s extrémní 
chudobou, nalézá se tam nejvíce chudobou ohro-
žených zemí a dochází k malému pokroku. Česká 
rozvojová pomoc v podstatě nikdy nesdílela příliš 
silnou evropskou euforii ve vztahu k Africe. Po při-
stoupení k EU směřovala česká pomoc nejvíce do 
zemí nižší střední příjmové skupiny a mezi osmi 
prioritními zeměmi se do roku 2010 nacházely jen 
dvě africké země z kategorie nejméně rozvinutých 
(Angola a Zambie). O provázanosti s obchodními 
zájmy nelze ani spekulovat, protože objemem vzá-
jemného obchodu s Českou republikou tyto země 
nepatřily a nepatří mezi významnější subsaharské 
obchodní partnery. Výslednicí mnoha faktorů čes-
ká bilaterální pomoc více ovlivňovala Východ než 
chudý Jih. Česká veřejnost s poskytováním rozvo-
jové pomoci spíše souhlasí, než aby ji aktivně pod-
porovala, a výraznou ochotu projevuje pouze při 
mimořádných tragických událostech, které jsou 
náležitě medializovány, jako tsunami v jihový-
chodní Asii nebo zemětřesení na Haiti.

1. Globální vývoj, globální problémy

Bezprecedentní krize snížila rozpočtové zdroje 
dárcovských zemí i příjemců pomoci. Chudé roz-
vojové země nebyly vzhledem ke své slabší míře 
integrace do světové ekonomiky postiženy tak sil-
ně jako rychle se rozvíjející země, které jsou ob-
chodně a investičně propojeny v globální ekono-
mice, nebo jako vyspělé země. Nepostihla je ani 
finanční krize odstartovaná propadem amerického 
hypotečního trhu, finančními inovacemi americ-
kých bank nebo pádem trhu nemovitostí a aktiv, 
jako se to stalo ve Spojených státech nebo někte-
rých zemích západní Evropy. Vzhledem ke globál-
nímu propojení hospodářských struktur se však 
zhoršily rovněž jejich hospodářské ukazatele, 
i když tyto země krizi nezpůsobily. Většina z nich 
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zvolnila hospodářský růst v důsledku nižší zahra-
niční poptávky a zhoršeného financování ze za-
hraničních finančních trhů. Dopady na sociální 
rozvoj byly značné. Podle odhadu Světové banky 
v publikaci The Millennium Development Goals 
Report 2010 vydané Organizací spojených národů 
(OSN) se následkem krize zvýšil počet lidí žijících 
v extrémní chudobě v roce 2009 o 50 milionů osob 
a do konce roku 2010 se očekává nárůst o dalších 
64 milionů osob. Obdobné závěry přinesla pu-
blikace World Economic Outlook — Rebalancing 
Growth z dílny Mezinárodního měnového fondu 
zveřejněná v dubnu 2010, která odhadla, že se „do 
konce roku 2010 následkem globální krize celosvě-
tově zvýší počet lidí žijících v extrémní chudobě 
o 64 milionů. Mnohé z nejchudších ekonomik bu-
dou na finančních trzích obtížně hledat zdroje pro 
svůj rozvoj a budou muset rozvíjet domácí finanční 
sektor. Je potřeba, aby vyspělé země udržely objemy 
své rozvojové pomoci v podmínkách, kdy budou mu-
set přistoupit ke své vlastní fiskální konsolidaci.“

Všude na světě se globální finanční a hospodář-
ská krize projevila zvýšeným zadlužením vlád, 

rostoucí nezaměstnaností a nárůstem výdajů na 
obsluhu dluhové služby. Poklesy daňových příjmů 
byly umocněné vládními fiskálními stimuly na 
podporu poptávky, které vyspělé země vynakláda-
ly koordinovaně. Masivní částky peněz, které moh-
ly směřovat na jiné účely, musely vlády vyspělého 
světa vynaložit na stabilizaci bankovního sektoru. 
Česká republika záchranu finančních institucí na-
štěstí řešit nemusela.

I rozvojové země přijímaly v globální krizi 
fiskální intervence a zaznamenaly zhoršení roz-
počtového hospodaření — z celkového pohledu 
u nich v roce 2009 došlo k nárůstu rozpočtového 
schodku nad 5 % HDP po předchozí téměř vyrov-
nané rozpočtové bilanci. Jejich častým problémem 
jsou nevhodně nastavené daňové systémy, malá 
vymahatelnost daní, rozsáhlá korupce a velký roz-
měr neformální ekonomiky, které nezajišťují vlá-
dám stálé a předvídatelné vlastní zdroje. Podle pu-
blikace OECD African Economic Outlook 2010 se 
roční daňové výnosy na osobu v roce 2008 pohy-
bovaly od 20 až 40 USD v Burundi, Guineji-Bissau, 
Demokratické republice Kongo a Etiopii až po 

Graf č. 1 » Rozvojová pomoc pro subsaharskou Afriku v bilaterální pomoci České republiky (v mld. Kč)

Pramen: MZV: Česká republika pomáhá, Statistická příloha — Zahraniční rozvojová spolupráce ČR 2004–2008
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11 425 USD v Libyi. Rozvojové země mají také 
menší vlastní zdroje a jejich ekonomiky nejsou za-
loženy na odpovídajících funkčních hospodář-
ských modelech. Přitom je jasné, že z pomoci trva-
le žít nemohou a nakonec to ani není její smysl.

Rozpočty rozvojových zemí se nenalézají pou-
ze pod tlakem minulých nebo současných váleč-
ných konfliktů, nevýkonných ekonomik, sociál-
ních problémů, nedokonalých institucionálních 
rámců, špatné infrastruktury, či rozšířené chudo-
by, ale musejí financovat opatření na zmírňování 
negativních projevů klimatických změn, které do-
padají na region Jihu silněji než na bohatý Sever. 
Většina rozvojových zemí musí proto kromě finan-
cování rozvoje vynakládat výdaje na adaptační 
opatření. Nedisponují přitom stabilními, dostateč-
ně diverzifikovanými a flexibilními hospodářský-
mi systémy, postrádají přiměřené sociální záchran-
né sítě a nemají dostatečné rezervy na horší 
hospodářské časy. Řada zemí rozvojového světa 
zažívá politické napětí a to zvyšuje jejich zranitel-
nost v nepříznivých dobách. Nejhůře jsou postiže-
né nejméně rozvinuté země, malé ostrovní státy, 
státy subsaharské oblasti a země, které prodělaly 
válečné konflikty, nebo jsou jimi ohroženy.

Vyspělé země se podílejí na odstraňování chu-
doby, mezer ve sféře vzdělávání a zdravotní péče 
a dalších doprovodných projevech chudoby v chu-
dých zemích, ale pomáhají také s financováním 
mitigačních a adaptačních opatření v klimatické 
oblasti, když pro nic jiného, tak z vlastního zájmu. 
V roce 2009 rozvojové země očekávaly, že na pro-
sincové kodaňské konferenci vznikne nová klima-
tická dohoda, která by s konečnou platností stano-
vila kromě redukčních emisních závazků vyspělých 
zemí závaznou mezinárodní finanční podporu vy-
spělých zemí rozvojovému světu od roku 2013, až 
přestane platit současný Kjótský protokol. Očeká-
vání byla příliš optimistická, k úplné shodě nedo-
šlo, ale přesto byly dohodnuty finanční zdroje na 
překlenutí financování v oblasti klimatické politi-
ky pro mezidobí. Vlády rozvojových zemí naléha-
vě žádaly při různých příležitostech vyspělé země, 
aby přijaly ambiciózní a zvýšené závazky a po-

mohly zmírnit následky klimatických změn a za-
bránit dalšímu globálnímu oteplování, zvláště 
prostřednictvím nových, dodatečných a předvída-
telných finančních zdrojů, budování kapacit 
a transferu technologií. Místo přislíbených a pů-
vodně zvažovaných nových a dodatečných finanč-
ních zdrojů se často vyspělé země uchýlily k větší-
mu zohlednění klimatických témat v profilu již 
dříve dohodnuté rozvojové pomoci. Udělala to 
i Česká republika.

2. Provázanost ekonomik, politik a cílů

Globální finanční a hospodářská krize dopadla na 
rozvojový svět jako další rána po energetické a po-
travinové krizi a po poklesu světových cen komo-
dit. Negativně ovlivnila vysoce zadlužené rozvojo-
vé země snížením globální poptávky po exportech, 
snížením zájmu investorů, snížením výdělků za-
hraničních živitelů chudých domácností a zhorše-
ním možností získávání úvěrových zdrojů. Vzhle-
dem k nižší míře integrace nejchudších rozvojových 
zemí do globální ekonomiky se neprojevil tak zni-
čující pokles remitencí.

Celkový tok remitencí z EU, tj. příjmů domác-
ností v zemích mimo EU od jejich živitelů trvale 
nebo dlouhodobě žijících v EU, poklesl z částky 
22,5 mld. eur v roce 2008 na 21,5 mld. eur v roce 
2009. Více než 64 % z těchto remitencí bylo v le-
tech 2008 a 2009 zasíláno ze Španělska, Itálie, 
Francie a Německa. Z České republiky v roce 2009 
odcházelo 263 mil. eur, tj. 1,22 % odlivu remitencí 
z Unie, na rozdíl od předchozího roku, kdy se jed-
nalo o 1,44 %. Hlavní toky remitencí z EU do zemí 
mimo EU směřovaly v roce 2008 z Itálie do Číny 
a na Filipíny, ze Španělska do Kolumbie, Ekvádoru 
a Bolívie, z Francie do Maroka, z Německa do Tu-
recka. Česká republika má odlišnou strukturu za-
hraniční pracovní síly: v roce 2007 bylo z ČR ode-
sláno na Ukrajinu 116 mil. eur a v roce 2008 částka 
144 mil. eur.

Rozvojový svět není homogenní, vyvíjí se a roz-
díly se zvyšují. V posledních dvaceti letech se 
z množiny rozvojových zemí začala prudkým tem-
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pem vynořovat skupina velkých zemí jako Čína, 
Indie, Brazílie. To změnilo tradiční toky rozvojové 
pomoci mezi chudým Jihem a bohatým Severem. 
Zvýšila se ekonomická síla Jihu, kde se dominant-
ně profilují velké, rychle se rozvíjející země, je-
jichž růst se nezastavil ani v globální krizi a které 
jen mírně zvolnily své tempo růstu. Významným 
způsobem sílí vzájemné hospodářské vazby mezi 
zeměmi tradičního Jihu. Faktorem, který ovlivňuje 
příjmovou situaci rozvojových zemí, je vybavenost 
nerostnými zdroji a jejich vývoz, který zajišťuje 

příjmy zejména u zemí produkujících ropu a zem-
ní plyn, i když distribuce příjmů je nerovnoměrná. 
Řada rozvojových zemí zakládá své hospodářské 
modely na exportních strategiích, aniž by diverzi-
fikovala ekonomiky a zajistila základní pořádek, 
založila fungující institucionální rámec a podpoři-
la vyhlídky na stálý a udržitelný růst na mikroú-
rovni výstavbou základní infrastruktury, zvýšením 
přístupu k základnímu vzdělání, zdravotní péči 
a mikroúvěrům a rozvíjením tradiční výroby. Ty-
pickým příkladem nefungujícího státu je Angola, 

Tabulka č. 1 » Tempo růstu HDP podle MMF (meziroční % změny, stálé ceny)

2008 2009 2010*) 2011*)

Svět 3,0 -0,6 4,2 4,3

Vyspělé země
 USA
 EU-27
 Eurozóna
 Německo
 Francie
 Japonsko

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

-1,2

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

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

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

Rozvíjející se a rozvojové země
 Rusko
 Čína
 Indie
 Subsaharská Afrika
 Brazílie
 Mexiko

6,1
5,6
9,6
7,3
5,5
5,1
1,5

2,4
-7,9
8,7
5,7
2,1

-0,2
-6,5

6,3
4,0

10,0
8,8
4,7
5,5
4,2

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

*) projekce MMF
Pramen: MMF: World Economic Outlook, Rebalancing Growth, duben 2010

Tabulka č. 2 » Tempo růstu zahraničního obchodu podle MMF (objem zboží a služeb, meziroční % 

změny, stálé ceny)

2008 2009 2010*) 2011*)

Světový obchod 2,8 -10,7 7,0 6,1

Dovoz vyspělých zemí 0,6 -12,0 5,4 4,6

Dovoz rozvíjejících se a rozvojových zemí 8,5 -8,4 9,7 8,2

Vývoz vyspělých zemí 1,9 -11,7 6,6 5,0

Vývoz rozvíjejících se a rozvojových zemí 4,0 -8,2 8,3 8,4

*) projekce MMF
Pramen: MMF: World Economic Outlook, Rebalancing Growth, duben 2010
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kde vláda vykazuje vysoké příjmy z exportu ropy, 
země je bohatá na nerostné zdroje, ale vláda ne-
splácí své domácí závazky, pod hranicí chudoby 
žije 68 % obyvatel, 25 % dětí umírá ve věku do pěti 
let a rozdělení příjmů vykazuje vysokou nerovno-
měrnost. Trend zvyšování příjmových nerovností 
se obecně projevuje u rozvojového světa, přede-
vším v Latinské Americe a Africe, a nevede k soci-
ální vyrovnanosti. Zdá se, že dárci z bývalých 
komunistických zemí nevnímají tuto okolnost ne-
gativně s ohledem na předchozí zkušenosti s rov-
nostářskou mzdovou politikou.

Globálně se mění tradiční skupina dárců rozvo-
jové pomoci — nově nastupující země Jihu stále vý-
znamněji tvarují nejen obchodní a investiční toky, 
ale pronikají na trhy rozvojových zemí, zajišťují si 
budoucí zdroje a upevňují podhoubí pro budoucí 
ekonomické zájmy. Čína se hlásí k poskytování 
rozvojové pomoci od padesátých let. V roce 2008 
to uvedla v hodnocení svého pokroku při plnění 
rozvojových cílů tisíciletí, když konstatovala, že 
celkově již poskytla pomoc 120 zemím a podílela 
se na zhruba 2000 projektech, třebaže jako rozvo-
jová země není povinna rozvojovou pomoc posky-
tovat. Strategický dokument o rozvojové spoluprá-
ci mezi Angolou a Evropskou komisí z prosince 
2008 indikuje, že Angola přijala výhodné úvěry od 
Číny v rozsahu 12,5 mld. USD, které jsou kryty 
ropnými zdroji a v 70% hodnotě jsou vázány na 
nákup čínského zboží. K tomu je nutno podo-
tknout, že vázání pomoci je velmi zpochybňováno 
mezinárodními organizacemi jako málo přijatelný 
postup při poskytování rozvojové pomoci a uplat-
ňování tohoto postupu se snižuje, i když je stále 
praktikováno i dalšími státy, včetně České republiky. 
Čínský zájem o Afriku je pochopitelný v kontextu 
velkého nerostného bohatství a růstového poten-
ciálu Afriky. Studie společnosti McKinsey & Com-
pany z roku 2010 dospěla k závěru, že zatímco 
v roce 2008 vykázal africký kontinent souhrnně 
HDP ve výši 1,6 bilionu USD, což zhruba odpovídá 
Brazílii nebo Rusku, v roce 2020 to již bude 2,6 bi-

lionu USD a 128 milionů afrických domácností 
bude disponovat částkou 1,4 bilionu USD na spo-
třebitelské výdaje. Důraz Číny na rozvojovou po-
moc probíhá paralelně s přesunem zahraničních 
investic a výrob, kdysi jednoduchých, dnes již so-
fistikovaných, do Číny a dalších rozvíjejících se 
zemí, které nabídly levnou pracovní sílu a mírnější 
sociální a ekologické požadavky. Obchodní bilan-
ce mezi EU-27 a Čínou dokumentuje výraznou ne-
rovnováhu — jen za první pololetí roku 2010 činilo 
pasivum EU-27 72,9 mld. eur a České republiky 
2,4 mld. eur. V této souvislosti je zajímavé připo-
menout poměrně neznámý fakt, že Čína a Indie 
nabízejí zahraničním investorům stále levnější 
pracovní sílu i ve srovnání s Afrikou. Je patrné, že 
poskytování rozvojové pomoci je další účinnou 
cestou k upevňování hospodářské a politické pozi-
ce a ke zvyšování konkurenceschopnosti rychle 
se rozvíjejících zemí globálně i oproti vyspělé Ev-
ropě.

3. Nestejná cesta k plnění rozvojových cílů

V září 2000, v optimismu podněcovaném přízni-
vým hospodářským prostředím a předzvěstí nástu-
pu nového tisíciletí, přijaly členské státy Organiza-
ce spojených národů včetně České republiky tzv. 
Deklaraci tisíciletí (Millennium Declaration). V ní 
potvrdily svou kolektivní odpovědnost za prosazo-
vání principů lidské důstojnosti, rovnosti a sprave-
dlnosti na globální úrovni a uznaly, že ve světě stá-
le více propojeném hospodářskými a investičními 
vztahy není možné, aby z přínosů globalizace těži-
ly jen vyspělé státy a aby se prohlubovala nerov-
nost na úkor nejzranitelnějších. Byl přijat závazek 
podporovat do roku 2015 splnění osmi cílů v roz-
vojové oblasti.2 Ty byly nazvány rozvojové cíle tisí-
ciletí.

Zastřešujícím cílem se stal závazek vyspělých 
členů OSN zvýšit svou globálně poskytovanou roz-
vojovou pomoc do roku 2015 na 0,7 % HND, který 
byl přijat v rámci osmého cíle definujícího rozvoj 

2  Osm obecných cílů má 18 dílčích cílů sledovaných prostřednictvím 48 indikátorů.
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globálního partnerství pro rozvoj.3 Následně přija-
la Rada EU v roce 2005 zpřesňující souhrnný záva-
zek pro EU na rok 2010 ve výši 0,56 % HND s tím, 
že nové členské státy, které přistoupily k Unii od 
roku 2004, přijaly slabší závazek 0,17 % HND a stá-
ty, které již překročily tato čísla, si měly svou úro-
veň udržet. Pro cílový rok 2015 ponechala vyspě-
lým evropským zemím závazek 0,7 % HND 
a novým členským zemím ho zmírnila na 0,33 % 
HND. Nejsledovanější veličinou kromě poměrové-
ho ukazatele pomoci se stal první cíl, který uvádí 
záměr snížit počet lidí trpících extrémní chudobou 
a hladem do roku 2015 na polovinu z výše 1,8 mld. 
lidí. Tyto rozvojové závazky, které byly přijaty 
v období hospodářského vzestupu, se nesly na 
vlně nadměrně pozitivních očekávání.

Ze zářijové konference OSN v roce 2010, která 
se zabývala plněním mezinárodních rozvojových 
závazků na přelomu poslední třetiny období, vyšlo 

najevo, že celkově nastal pokrok, ale nerovnoměr-
ně v oblastech, regionech i cílech. Celkový ukaza-
tel oficiálně poskytované zahraniční rozvojové po-
moci (ODA v % HND) v roce 2010 ze zemí EU 
překročí (a tím splní) jen Švédsko, Lucembursko, 
Dánsko a Nizozemsko. Průměrné plnění vyspě-
lých dárcovských zemí, členů Výboru pro rozvojo-
vou spolupráci (DAC) Organizace pro hospodář-
skou spolupráci a rozvoj (OECD), kteří poskytují 
většinu globální pomoci, činilo 0,31 % HND. Země 
EU jako celek dosahují 0,42 % HND, což znamená, 
že závazek, který si EU zpřesnila pro rok 2010 
a který potvrdily i země DAC, ve výši 0,56 % HND 
splněn nebyl.

Česká republika vykazuje v posledních letech 
ukazatel ODA pohybující se v rozmezí 0,11 až 
0,13 % HND a střednědobý výhled vykazuje stabili-
zaci na této úrovni. V krizovém období vysoký pro-
pad HDP paradoxně zvýšil koeficient pomoci, kte-

Box č. 1 » Oficiální rozvojová pomoc

OECD definuje zahraniční rozvojovou pomoc pod názvem ODA (Official Development Assistance), která musí spl-
ňovat následující kritéria. Je
• poskytována oficiálně vládami (národními nebo místními orgány veřejné správy) rozvojovým zemím bilaterál-

ně a prostřednictvím multilaterálních organizací,
• realizována s hlavním cílem podporovat ekonomický rozvoj a prosperitu v rozvojových zemích,
• poskytována za výhodných podmínek — buď celá jako grant, nebo pokud jde o půjčku, musí tato půjčka ob-

sahovat složku grantu ve výši alespoň 25 %.
ODA je vykazována od roku 1969 Výborem OECD pro rozvojovou spolupráci (DAC). Do globální rozvojové po-
moci OECD započítává oficiální rozvojovou pomoc svých hlavních dárcovských zemí (bilaterální a multilaterální 
pomoc členů DAC), dále zemí, které mají statut pozorovatelů, a dalších světových dárců. V poslední skupině je 
významným dárcem např. Saúdská Arábie, která poskytuje více než desetinásobek pomoci České republiky v ab-
solutní hodnotě, nebo Čína, která poskytuje zhruba trojnásobek.
Kromě oficiální rozvojové pomoci existuje ukazatel OA (Official Assistance), který obsahuje rozvojovou pomoc 
tranzitivním zemím, a ukazatel OOA (Other Official Assistance) pro další rozvojovou pomoc, která nesplňuje výše 
stanovená kritéria. Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010–2017 definuje 
zahraniční rozvojovou pomoc v souladu s výše uvedenými kritérii jako „souhrn činností hrazených ze státního 
rozpočtu, jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně ži-
votního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v roz-
vojových zemích“.

3  Tento cíl v rozvojové pomoci opakovaně prosazuje OSN od počátku 70. let. Statisticky je vykazován indikátor oficiální rozvojo-
vé pomoci (v širší podobě zachycující bilaterální i multilaterální pomoc prostřednictvím mezinárodních organizací, v bilaterální 
pomoci včetně humanitární pomoci, stipendií, pomoci uprchlíkům v zemi dárce, rozvojového podílu ve vojenské pomoci, od-
dlužení, osvěty a administrativních nákladů) v relaci k hrubému národnímu důchodu.
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rý je relativním ukazatelem. S ohledem na to, že 
by do roku 2015 měla ODA dosáhnout hodnoty 
0,33 % HND, to není optimální trend. Ve struktuře 
rozvojové pomoci slabě převažuje multilaterální 
pomoc nad bilaterální. Multilaterální pomoc je po-
skytována hlavně prostřednictvím EU, OSN, skupi-
ny Světové banky a prostřednictvím regionálních 
rozvojových bankovních domů. V absolutní i rela-
tivní částce Česká republika zaostává za vyspělejší-
mi evropskými ekonomikami, slabou útěchou 
může být skutečnost, že ve skupině nových člen-
ských států Unie se drží na špici.

Od roku 1990, který se stal srovnávací základ-
nou pro plnění mezinárodních závazků v rozvojo-
vé pomoci přijatých na půdě OSN v roce 2000, by 
se měl do cílového roku 2015 celosvětový rozsah 
extrémní chudoby, kdy lidé žijí z denního příjmu 
pod jeden USD,4 snížit na polovinu. Počet osob ži-
jících v extrémní chudobě zatím klesl ze zhruba 
1,8 miliardy osob v roce 1990 na 1,4 miliardy, ale 

do cílového roku 2015 OSN stále očekává naplnění 
cíle, tedy snížení počtu osob žijících v extrémní 
chudobě o 920 milionů, přestože globální vývoj 
vykazuje nerovnoměrné trendy. Rozvojové země 
mají národní strategie rozvoje a omezování chudo-
by a pravidelně vykazují výsledky. Mezinárodní 

organizace v posledních letech s obdivem sledují 
vývoj v Číně, která podle Společné zprávy čínské-
ho ministerstva zahraničí a místní pobočky OSN 
z roku 2008 uvádí, že od roku 1990 poklesl počet 
Číňanů žijících v extrémní chudobě o 300 milionů 
osob a že země většinu rozvojových cílů splnila již 
se sedmiletým předstihem. Zhoršení naopak na-
stalo v subsaharské Africe, kde za dvacet let stoupl 
počet osob žijících v extrémní chudobě o 100 mili-
onů, míra chudoby zůstává nad 50 % a téměř dvě 
třetiny městského obyvatelstva žijí ve slumech. 
O úspěchu, či neúspěchu plnění rozvojových cílů 
se rozhodne na africkém kontinentu. Afrika v po-
kroku plnění rozvojových cílů zaostává nejvíce 
a ani závazky do roku 2010 přijaté vyspělými ze-
měmi na summitu skupiny G8 ve skotském Glene-
agles v červenci 2005 nejsou plněny.

Vyspělé státy přijaly na summitu G8 v Glenea-
gles závazek zdvojnásobit pomoc Africe, tj. zvýšit 
ji o 25 mld. USD ročně do roku 2010 (v cenách 

roku 2004). Podle odhadu OSN dosáhla pomoc vy-
spělých zemí Africe v roce 2009 částky 44 mld. 
USD a zvýšila se na 45 mld. USD v roce 2010. Tím 
vznikla mezera ve financování v roce 2010 ve výši 
16 mld. USD (v cenách roku 2009) oproti cíli pro 
rok 2010.

Globálně se mění tradiční skupina dárců rozvojové pomoci — nově nastupu-
jící země Jihu stále významněji tvarují nejen obchodní a investiční toky, ale 
pronikají na trhy rozvojových zemí, zajišťují si budoucí zdroje a upevňují 
podhoubí pro budoucí ekonomické zájmy. Čína se hlásí k poskytování rozvo-
jové pomoci od padesátých let. V roce 2008 to uvedla v hodnocení svého po-
kroku při plnění rozvojových cílů tisíciletí, když konstatovala, že celkově již 
poskytla pomoc 120 zemím a podílela se na zhruba 2000 projektech, třebaže 
jako rozvojová země není povinna rozvojovou pomoc poskytovat.

4  Tato částka se v každé zemi přepočítává paritou kupní síly, aby vypovídala srovnatelně o míře deprivace. Nejde tedy o příjem 
jednoho amerického dolaru v chudé africké republice. V roce 2008 provedla Světová banka revizi mezinárodní hranice extrém-
ní chudoby a v souladu se zohledněním růstu životních nákladů v rozvojových zemích stanovila novou hranici na 1,25 USD 
v cenách roku 2005.
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I když dárcovské země v roce 2010 pokraču-
jí v rozvojové pomoci nestejným tempem a vyspě-
lé země objem rozvojové pomoci souhrnně nespl-
nily, jejich pomoc se navzdory globální krizi 
zvýšila v roce 2009 v reálném vyjádření o 1 % ve 
srovnání s rokem předchozím a dosáhla téměř 

120 miliard USD. Svou roli pravděpodobně sehrála 
setrvačnost v plánování pomoci. Podle propočtů 
OSN celkový závazek pro rok 2010 ve stálých ce-
nách roku 2004 činil 125,8 miliardy USD, v přepoč-
tu v cenách roku 2009 představoval 145,7 miliardy 
amerických dolarů. V roce 2009 vznikla ve finan-

Tabulka č. 3 » Zahraniční rozvojová pomoc vyspělých zemí v roce 2009 (v % HND)

Země Rozvojová pomoc Země Rozvojová pomoc

Švédsko 1,12 Španělsko 0,46

Norsko 1,06 Německo 0,35

Lucembursko 1,01 Kanada 0,30

Dánsko 0,88 Rakousko 0,30

Nizozemsko 0,82 Austrálie 0,29

Belgie 0,55 Nový Zéland 0,29

Finsko 0,54 Portugalsko 0,23

Irsko 0,54 USA 0,20

Velká Británie 0,52 Řecko 0,19

Švýcarsko 0,47 Japonsko 0,18

Francie 0,46 Itálie 0,16

Pramen: OECD/DAC: Oficiální rozvojová pomoc vykazovaná podle pravidel OECD, 2010

Graf č. 2 » Cesta k rozvojovému cíli roku 2015: Česká republika versus skandinávské země (ODA v % HND)

Poznámka: Rok 2010 je odhad, roky 2011–2015 jsou projekce Evropské komise podle údajů národních statistik.
Pramen: European Commission: EU Donor Profiles, A Twelve-point EU Action Plan in Support of the Millennium Development 
Goals, Brusel, duben 2010
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Tabulka č. 4 » Zahraniční rozvojová pomoc vyspělých zemí v roce 2009 (v mld. USD)

Země Rozvojová pomoc Země Rozvojová pomoc

USA 28,67 Dánsko 2,81

Francie 12,43 Austrálie 2,76

Německo 11,98 Belgie 2,60

Velká Británie 11,50 Švýcarsko 2,31

Japonsko 9,48 Finsko 1,29

Španělsko 6,57 Rakousko 1,15

Nizozemsko 6,43 Irsko 1,00

Švédsko 4,55 Řecko 0,61

Norsko 4,09 Portugalsko 0,51

Kanada 4,01 Lucembursko 0,40

Itálie 3,31 Nový Zéland 0,31

Pramen: OECD/DAC: Oficiální rozvojová pomoc vykazovaná podle pravidel OECD, 2010

cování celosvětově mezera ve výši 26,1 miliardy 
USD (v cenách roku 2009), z toho v subsaharské 
Africe 17,6 miliardy USD. Pro rok 2010 počítá OSN 
ve svých projekcích celkově s mezerou ve financo-
vání v hodnotě 19,7 mld. USD a pro subsahar-
skou oblast 16,3 mld. USD. Pro bližší představu ob-

jem rozvojové pomoci poskytnuté celosvětově 
v roce 2009 činí zhruba 65 % hrubého domácího 
produktu České republiky odhadovaného na rok 
2010 v Makroekonomické prognóze Ministerstva 
financí ČR z července 2010 nebo se rovná hodnotě 
dovozu zboží do České republiky v posledním 

Graf č. 3 » Cesta k rozvojovému cíli roku 2015: Česká republika versus další země střední Evropy (ODA 

v % HND)

Poznámka: Rok 2010 je odhad, roky 2011–2015 jsou projekce Evropské komise podle údajů národních statistik.
Pramen: European Commission: EU Donor Profiles, A Twelve-point EU Action Plan in Support of the Millennium Development 
Goals, Brusel, duben 2010
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předkrizovém roce, než se dovozy propadly o té-
měř 18 %.

V poskytování rozvojové pomoci či (podle nyní 
v EU užívaného politicky korektnějšího pojmu) 
rozvojové spolupráce má Evropská unie dlouhou 
tradici, i když také Unie má své chudé a snaží se je 
z chudoby vyzvednout sociální sítí, aktivními opat-
řeními politiky zaměstnanosti a zlepšováním pod-
mínek pro vznik nových pracovních příležitostí. 
Evropská chudoba je slabým odvarem ve srovnání 
s extrémní chudobou v rozvojovém světě a ukaza-
tele, které ji charakterizují, jsou jinak založené — 
poměřují se k průměrné výši mzdy v dané zemi. 
Dalo by se očekávat, že v krizi opadne ochota fi-
nancovat rozvojovou pomoc, protože během krize 
přišlo v Unii o práci více než 6,3 milionu osob, 
míra nezaměstnanosti zůstala na vysoké úrovni 
a fiskální situace je neradostná. To se však ve větši-
ně evropských zemí nestalo — výdaje na rozvojo-
vou pomoc jsou stabilizované. Podpory v neza-
městnanosti a výdaje na obsluhu dluhů se přitom 
stávají konkurujícím výdajem ve všech státech 

Unie a stlačují prostor pro budoucí zvyšování vý-
dajů na zahraniční rozvojovou pomoc.

Nová desetiletá hospodářská strategie Evropa 
2020 neopomíjí rozvojovou spolupráci a upozor-
ňuje především na nutnost zvyšování pomoci Afri-
ce, i když vzhledem k charakteru dokumentu je 
zaměření na podporu zahraničního rozvoje spíše 
okrajové a hlavní záběr sleduje řešení vlastních po-
tíží a překážek. Ze závazků přijímaných Unií v roz-
vojové oblasti je patrné úsilí o větší směřování po-
moci do Afriky a do nejchudších zemí. Jeden z při-
jatých závazků EU zmiňuje potřebu poskytovat 
Africe minimálně 50 % z nárůstu ODA, další speci-
fikuje potřebu poskytovat 0,15 až 0,20 % HND na 
ODA nejméně rozvinutým zemím. Takovou částku 
neposkytuje Česká republika ani jako celkovou 
ODA. Za jeden ze svých hlavních cílů, na nichž se 
dohodla celá Unie, si strategie Evropa 2020 vytyči-
la boj s chudobou v EU — vyhlásila závazek snížit 
do roku 2020 počet Evropanů ohrožených chudo-
bou a sociálním vyloučením alespoň o 20 milio-
nů, a snížit tak rozsah evropské chudoby o 25 %. 

Graf č. 4 » Oficiální rozvojová pomoc vyspělých zemí — realita a závazek pro rok 2010 (v mld. USD, 

v cenách roku 2004)

Pramen: OSN: The Global Partnership for Development at a Critical Juncture, 2010
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Evropský sociální a hospodářský model poskytuje 
občanům, i těm nejméně přizpůsobivým, ochranu 
před extrémní bídou a hranice chudoby jsou defi-
novány individuálně v členských státech jako 60 % 
mediánové hodnoty disponibilního příjmu domác-

nosti. Pro Českou republiku není problém chudo-
by stěžejní — podílem chudého obyvatelstva patří 
mezi evropskými zeměmi k těm s nejnižším rozsa-
hem chudoby, třebaže lze předpokládat, že se vli-
vem fiskální konsolidace a zavádění reforem pro 
zabezpečení dlouhodobé fiskální udržitelnosti 
může chudoba mírně zvyšovat.

4. V konfliktu zájmů

Krize poznamenala rozpočtové bilance všech států 
integrovaných do globální ekonomiky. Třebaže ob-
jem poskytované rozvojové pomoci vykázal znač-
nou stabilitu, je evidentní, že krize negativně ovliv-
nila postup k plnění rozvojových cílů tisíciletí ve 
většině států. Již bylo zmíněno, že se rozsah české 
pomoci opožďuje za příslibem a Česká republika 
v tomto ohledu neplní mezinárodní závazky a ani 
pro budoucnosti to nevypadá, že by chtěla měnit 
svůj přístup. Po ukončení zasedání OSN na vysoké 
úrovni v září 2010, které se zabývalo plněním roz-
vojových cílů a poskytováním rozvojové pomoci, 
podnikl evropský komisař pro rozvojovou pomoc 
Andris Piebalgs cestu po nových členských stá-
tech, aby jim připomněl jejich povinnosti. Také 
českým orgánům zopakoval, že je třeba usilovat 

o zvyšování výdajů na zahraniční rozvojovou spo-
lupráci v kontextu přijatého mezinárodního závaz-
ku. Z české strany se mu dostalo ujištění o aktiv-
ním přístupu České republiky k rozvojové spolu-
práci a zvláště o tom, že se vláda bude snažit 

předávat své zkušenosti, které získala při hospo-
dářské transformaci. Takové počínání lze hodnotit 
jako přiměřené prosazování národních zájmů, pro-
tože prvořadým úkolem vlády ČR, a tedy i prvořa-
dým národním zájmem, je nyní fiskální konsolida-
ce, i když Česká republika nepopírá své meziná-
rodní závazky, mezi které patří i závazky vůči 
nejchudším zemím rozvojového světa, kterým má 
pomáhat udržitelným způsobem snižovat extrém-
ní chudobu a hlad a napravovat řadu dalších souvi-
sejících příznaků. Nakonec tuto vůli Česká repub-
lika potvrdila na půdě Organizace spojených náro-
dů, když v září 2000 podepsala jako další členské 
státy OSN Deklaraci tisíciletí a stvrdila odhodlání 
podporovat plnění rozvojových cílů tisíciletí. V ná-
sledujícím období to nikdy nepopřela, ale ani ne-
dodržela.

Dnes je více než patrné, že své závazky pro rok 
2010 EU kolektivně, ani ČR jako individuální dárce 
nesplní. Pohled do státního rozpočtu na rok 2010 
ukazuje, že o tom Česká republika ve svých roz-
počtových plánech ani neuvažovala. Výdaje na 
rozvojovou pomoc se pohybují kolem 0,13 % HND, 
nebo spíše slabě pod touto hodnotou. Závazky 
z roviny politické se většinou nepřenášejí do rovi-
ny rozpočtové rychle a konkrétní plnění často 

Dalo by se očekávat, že v krizi opadne ochota financovat rozvojovou pomoc, 
protože během krize přišlo v Unii o práci více než 6,3 milionu osob, míra ne-
zaměstnanosti zůstala na vysoké úrovni a fiskální situace je neradostná. To se 
však ve většině evropských zemí nestalo — výdaje na rozvojovou pomoc jsou 
stabilizované. Podpory v nezaměstnanosti a výdaje na obsluhu dluhů se při-
tom stávají konkurujícím výdajem ve všech státech Unie a stlačují prostor pro 
budoucí zvyšování výdajů na zahraniční rozvojovou pomoc.
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značně zaostává za sliby nejen v České republice. 
Když Rada EU pro zahraniční věci přijala na svém 
zasedání v červnu 2010 společnou pozici pro zase-
dání OSN na vysoké úrovni o rozvojových cílech ti-
síciletí, které se konalo v září 2010 v New Yorku, 
téměř se nevyjádřila k hlavnímu zadání, pouze 
kvantifikovala objem oficiální rozvojové pomoci, 
kterou EU „od roku 2000 při podpoře rozvojových 
cílů zdvojnásobila, a v roce 2009 poskytla 49 mili-
ard eur, což je více než polovina celkového objemu 
globálně poskytnuté rozvojové pomoci“. Později ev-
ropští politikové museli přiznat, že ukazatel pomo-
ci, který si EU-27 stanovila ve výši 0,56 % HND, ne-
bude v roce 2010 splněn. Ani Česká republika 
nesplnila svých 0,17 % HND, i když mezi novými 
členskými státy EU patří k zemím, které vynaklá-
dají na rozvojovou pomoc nejvíce prostředků.

Rozvojové země vyjadřovaly obavy z možného 
snížení pomoci na počátku globální krize a mezi-
národní organizace na toto volání reagovaly. V srp-
nu 2008 se na hlavy států obrátili generální tajem-
ník OECD Angel Gurría a předseda Výboru OECD 
pro rozvojovou spolupráci Eckhard Deutscher s vý-
zvou, aby pokračovaly v poskytování přislíbené 
rozvojové pomoci, aby globální finanční krize ne-
přerostla v krizi rozvojové pomoci. Koncem roku 
2008 byl již zřejmý rozměr a šíře krize a generální 
tajemník OECD Angel Gurría zmínil v úvodu své 
pravidelné Zprávy o rozvojové spolupráci v roce 
2009, že „je zásadní, abychom uprostřed bouře ne-
ztratili směr. Abychom neoslabovali naše úsilí 
o snižování nebezpečí chudoby, nerovností a kli-
matických změn. Abychom dodrželi své závazky 
k rozšíření rozvojové pomoci a nezaváděli omezení 
pro globální obchod a investice. Abychom rozvíjeli 
čistší energie k ochraně životního prostředí. OECD 
vyzvala hlavy států k zachování toků pomoci v sou-
ladu se závazky z Gleneagles a dalších míst.“ Poz-
ději zpracované dokumenty však potvrdily zhorše-
né výsledky.

5. Košile bližší než kabát

Po mnoho let dosahovalo rozpočtové hospodaření 
vlády České republiky červených čísel, i když 
země zažívala několikaletou hospodářskou kon-
junkturu. Neúnosnou rozpočtovou pozici umocni-
la globální krize a evropské instituce se začaly 
s větší vervou zajímat o rozpočtovou problematiku 
a rozhodly se posílit rozpočtový dohled. To si uvě-
domila nová česká vláda vzešlá z voleb v květnu 
2010. V programovém prohlášení ze srpna roku 
2010 potvrdila, že je vládou rozpočtové kázně a od-
povědnosti a rozhodla o řadě velmi úsporných 
opatření. Dala jasně najevo, že již dále nechce pro-
hlubovat zadlužení a zvolila si první z naznače-
ných variant, kdy „buď, obrazně řečeno, zatáhne 
za záchrannou brzdu a zastaví prohlubování nega-
tivních tendencí, zejména zadlužování státu, dlou-
hodobou nefunkčnost klíčových veřejných systémů, 
jako je důchodový systém a zdravotnictví, začne vy-
řezávat rakovinu společnosti — korupci — a zvýší 
konkurenceschopnost naší ekonomiky, nebo se po-
stupně propadneme mezi země, o kterých se ví, že 
nejsou samy schopny řešit své problémy, a jimž hro-
zí bolestivá nápravná opatření, která již nemají 
plně ve svých rukou“.

Úsporná opatření pocítí široké spektrum obyva-
tel, i když více postižena bude střední třída a méně 
se dotknou lidí s nejvyššími příjmy, protože neza-
vedou progresivní zdanění příjmů. Zřejmě nejradi-
kálnějším opatřením bude pokles objemu platů 
v organizačních složkách vlády a v příspěvkových 
organizacích v roce 2011, a to nejméně o 10 %, 
s výjimkou pedagogických pracovníků. Vláda po-
nechala v odpovědnosti ministrů a vedoucích or-
ganizací, zda půjdou cestou snížení počtu pracov-
ních míst, nebo výše mezd, nebo kombinací obou 
způsobů. Moratorium na zvyšování mzdových 
prostředků by mělo být stanoveno na následující 
tři roky. Důsledné šetření se bude týkat i zbylé čás-
ti provozních výdajů, kde vláda požaduje v roce 
2011 snížení minimálně o dalších 10 %. Dalším 
z kroků bude například snížení státní podpory sta-
vebního spoření na polovinu u všech existujících 

í

{6
/1

0}



 Scientia et Societas » 4/10 87

Odborné stati

Evropští politikové museli přiznat, že ukazatel pomoci, který si EU-27 stano-
vila ve výši 0,56 % HND, nebude v roce 2010 splněn. Ani Česká republika ne-
splnila svých 0,17 % HND, i když mezi novými členskými státy EU patří k ze-
mím, které vynakládají na rozvojovou pomoc nejvíce prostředků.

Box č. 2 » Vývoj vládních záměrů: rozpočtová versus rozvojová politika České republiky

Programové prohlášení vlády — srpen 2002

Hlavní hospodářské a rozpočtové priority:
• příprava na členství v EU
• podpora hospodářského růstu, aby země rychleji doháněla hospodářskou výkonnost zemí EU
• ozdravení veřejných financí, aby deficit veřejných rozpočtů v roce 2006 nepřekročil hodnotu 4,9–5,4 % HDP 

a v následujících letech měl tendenci k poklesu

Základní rysy zahraniční politiky:
• aktivní a vyvážená zahraniční politika založená na co nejširším konsensu domácích politických sil
• prosazuje a obhajuje národní zájmy, posiluje prosperitu, stabilitu a bezpečnost ČR

Charakter rozvojové politiky:
• bude jedním z nástrojů podpory demokratizačních procesů ve světě
• bude uskutečňována v souladu s principy uplatňovanými ve vyspělých zemích

Programové prohlášení vlády — leden 2007

Hlavní hospodářské a rozpočtové priority:
• závazek snížení schodku veřejných financí v roce 2008 na 3 % HDP, v roce 2009 na 2,6 % HDP a v roce 2010 

na 2,3 % HDP
• přehodnocení mandatorních výdajů tak, aby jejich podíl na státním rozpočtu do roku 2010 klesl pod 50 %
• pokles složené daňové kvóty pod 34 % HDP do roku 2009

Základní rysy zahraniční politiky:
• aktivní, realistická a praktická, respektující geografickou a geopolitickou realitu ČR, ale projevující i dostatek 

tvořivosti a ofenzivního jednání, například při obhajobě lidských práv
• vysílá jasná politická sdělení a je srozumitelná české veřejnosti
• bude prosazovat efektivní model ekonomické diplomacie zaměřené na podporu exportu, investic a cestovní-

ho ruchu
• prosazovat liberalizaci světového obchodu, ale citlivě a s ohledem na rozvoj nejzaostalejších zemí

Charakter rozvojové politiky:
• vytvořit sjednocený a efektivní systém rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
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Box č. 2 (dokončení)

Programové prohlášení vlády — srpen 2010

Hlavní hospodářské a rozpočtové priority:
• reformovat veřejné finance s cílem zastavit rostoucí veřejný dluh, aby bylo v roce 2016 dosaženo vyrovnanos-

ti veřejných rozpočtů s tím, že nejpozději v roce 2013 bude schodek dosahovat maximálně 3 % HDP
• provést reformu důchodového systému, aby byl dlouhodobě udržitelný
• podporovat dodržování pravidel Paktu stability a růstu, včetně sankčního mechanismu při jejich porušování 

za předpokladu rovného zacházení s členskými zeměmi EU

Základní rysy zahraniční politiky:
• sebevědomá, aktivní, realistická a čitelná
• intenzivně a koordinovaně prosazující zájmy ČR v sektorových politikách EU i ve vznikající Evropské službě pro 

vnější činnost
• prosazuje ekonomické zájmy země s proexportní politikou zaměřenou na dynamicky se rozvíjející trhy s při-

hlédnutím k bezpečnostním zájmům

Charakter rozvojové politiky:
• v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR pokračovat v úsilí o odstraňování chudoby v nejmé-

ně rozvinutých částech světa cestou udržitelného socioekonomického rozvoje
• aktivně se podílet na mezinárodním úsilí o naplňování rozvojových cílů tisíciletí a řešení globálních výzev 

v rozvojové oblasti

Tabulka č. 5 » Vývoj vybraných fiskálních ukazatelů České republiky

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Složená daňová kvóta*), v % HDP 36,2 37,0 36,5 38,0 36,3 37,3 37,1 34,4 36,5

Celkové mandatorní výdaje na výdajích 
státního rozpočtu, v % 51,0 52,7 52,5 51,1 51,3 50,8 53,7 53,5 55,1

Výdaje na dluhovou službu, v mld. Kč 18,63 21,33 26,77 25,34 31,51 33,98 44,60 47,94 62,98

*) daně a pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, údaje za rok 2008 jsou předběžné, údaje za rok 2009 vycháze-
jí z očekávané skutečnosti, údaje za rok 2010 z odhadu dopadů legislativy, s jejíž účinností počítal státní rozpočet na rok 2010 
od 1. ledna 2010
Pramen: Státní rozpočet České republiky na rok 2010 schválený Poslaneckou sněmovnou PČR dne 9. prosince 2009

Box č. 3 » Doporučení Rady EU České republice ve fiskální oblasti

• Implementovat v roce 2010 konsolidační opatření v souladu s návrhem rozpočtu pro rok 2010
• Zajistit průměrné roční strukturální zlepšení salda veřejných rozpočtů v rozsahu 1 % HDP v období 2010–

–2013
• Specifikovat opatření nezbytná pro odstranění nadměrného deficitu do roku 2013 a urychlit konsolidaci, 

pokud se vývoj ekonomiky ukáže lepší, než se nyní očekává
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i nově uzavíraných smluv. Tím by došlo fakticky 
ke snížení státní podpory se zpětnou platností, 
přestože se v právní oblasti obecně vylučuje retro-
aktivita práva. Dále vláda hodlá zdanit paušální ná-
hrady poslanců, senátorů, prezidenta i některých 
příspěvků ozbrojených sborů. Rovněž dojde ke 
zkrácení některých druhů sociálních dávek, pod-
por a příspěvků, výplata sociálních výdajů bude 
vázána na čestné prohlášení jejich budoucího pří-
jemce, že se bez této podpory z veřejných rozpoč-
tů neobejde. Podobně budou zpřísněny podmínky 
v oblasti podpory v nezaměstnanosti, která bude 
podmíněna aktivitou nezaměstnaného. Novinkou 
je i vázání výplaty některých sociálních dávek ro-
dičům na zajištění řádné docházky jejich dětí do 
školy.

V takové situaci je pochopitelné, že přijetí tvr-
dých škrtů, které sníží disponibilní příjmy řady 
občanů a nutně sníží koupěschopnou poptávku, 
nenavodí velkou ochotu rozvíjet financování roz-
vojové pomoci.

Ze srovnání programových prohlášení vlád lze 
vyčíst oblibu proklamací o nutnosti zdravých ve-
řejných financí, které jsou základem pro dobrý vý-
voj ekonomiky. Rozpočtové chování národních 
vlád v Unii bezesporu zlepší nová opatření chysta-
ná na celoevropské úrovni v oblasti posilování eko-
nomického řízení, tedy novelizace Paktu stability 
a růstu, zvýšená vynutitelnost sankcí pro země 
eurozóny v případě špatné rozpočtové disciplíny 
a vidina sankcí v další fázi reformy rozpočtového 
dohledu od roku 2014, kdy by do výdajových pro-
gramů z rozpočtu EU měly být zavedeny doložky 
o jejich podmíněnosti dobrou rozpočtovou morál-
kou. Z programových prohlášení vlád lze zpětně 
vyčíst odvážné vize, které se staly planými přísliby 
— nevyšel například předpoklad o fiskální konsoli-
daci z ledna 2007, částečně kvůli dopadu globální 
krize na veřejné rozpočty, částečně z důvodu trva-
le přežívajících strukturálních problémů veřejných 
financí a nedodržování rozpočtové kázně. Také 
vize snížení podílu mandatorních výdajů na celko-
vých výdajích státního rozpočtu z roku 2007 nevy-
šla, stejně jako se složená daňová kvóta nedostala 

v roce 2009 pod 34 % HDP, i když krize snížila da-
ňové příjmy.

Ve vizi zahraniční politiky se silně projevuje 
snaha o prosazování národních zájmů, zejména 
bezpečnostních, které by byly náležitě podporová-
ny proexportní politikou, investičními stimuly 
a dalšími nástroji hospodářské politiky. K závazku 
týkajícímu se plnění rozvojových cílů tisíciletí se 
vláda oficiálně přihlásila velmi pozdě, protože se 
o nich zmínila až v srpnu 2010, přitom se k jejich 
plnění zavázala již v září roku 2000. Také závazek 
z roku 2002 o tom, že Česká republika bude prosa-
zovat rozvojovou politiku v souladu s principy vy-
spělých států, byl naplněn o mnoho let později. 
Z textu vládních prohlášení lze mezi řádky vyčíst 
i to, že teprve současná vláda si s úplností uvědo-
mila, že již nemůže kličkovat a musí brát evropský 
fiskální rámec vážně, a jasně to uvedla ve svém 
programovém prohlášení ze srpna 2010. Situace ve 
veřejných financích členských států EU dokumen-
tuje, že stávající Pakt stability a růstu nebyl dosta-
tečným nástrojem k vynucení fiskální disciplíny, 
i když nikdo nezpochybňuje, že žádná pravidla ne-
mohou nahradit primární odpovědnost národních 
vlád za dobré rozpočtové hospodaření.

6. Ve světle fiskální konsolidace

Dne 2. prosince 2009 rozhodla Rada EU již podru-
hé za dobu členství České republiky v Evropské 
unii o tom, že ČR překročila referenční hodnotu 
3 % HDP pro rozpočtový schodek, kterou stanovu-
je evropský fiskální rámec, a byla proti ní podle čl. 
126 Smlouvy o fungování EU zahájena procedura 
při nadměrném schodku. Na základě uznání 
zvláštních okolností prodloužila Rada jinak stan-
dardní roční nápravné období do roku 2013.

Česká republika začala s nápravnými akcemi 
brzy. Již v průběhu druhé poloviny roku 2009, kdy 
se ekonomický pokles zastavil a prokázaly se sil-
nější náznaky oživení, začala vláda ČR jako jedna 
z prvních v EU s implementací ústupové strategie. 
S ohledem na rizika nadměrné zadluženosti a s vě-
domím nástupu hospodářského oživení vláda na-
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vrhla rozpočtová opatření pro rok 2010, zaměřená 
na snížení deficitu vládního sektoru, která schváli-
la Poslanecká sněmovna. Podle údajů dostupných 
na počátku roku 2010 odhadovalo Ministerstvo fi-
nancí při autonomním vývoji schodek sektoru vlád-
ních institucí ještě ve výši 5,9 % HDP. Protože byl 
fiskální cíl pro rok 2010 stanoven oficiálně v Kon-
vergenčním programu na úrovni 5,3 % HDP, přijala 
vláda další úsporná opatření pro rok 2010, aby svůj 
rozpočtový plán splnila. Rovněž potvrdila své odhod-
lání dodržet schválené cíle pro roky 2011 a 2012.

Hlavním cílem fiskální politiky současné vlády 
je udržení vládního deficitu v roce 2010 na úrovni 
5,3 % HDP a postupná konsolidace v dalších letech 
tak, aby Česká republika odstranila nadměrný de-
ficit v roce 2013. V průběhu přípravy návrhu stát-
ního rozpočtu na rok 2011 a střednědobého fiskál-
ního výhledu na období 2010–2013 vláda potvrdila 
svůj závazek snížit schodek sektoru vládních insti-
tucí v souladu s doporučeními procedury při nad-
měrném schodku. Potřebná konsolidace je tak pro 
rok 2011 rovněž podpořena aktualizovaným výda-

jovým stropem státního rozpočtu a státních fondů. 
Aktualizace střednědobých výdajových rámců pro 
období 2010–2013 je založená na těchto rámcích 
upravených v souladu se zákonem o státním roz-
počtu. Nově navržené výdajové rámce korespon-
dují se saldy sektoru vládních institucí ve výši 
-4,8 % HDP v roce 2011, -4,2 % HDP v roce 2012 
a -3,0 % HDP v roce 2013.

7. Evropská rozvojová politika — 
cíle a záměry

Evropská unie je největším poskytovatelem rozvo-
jové pomoci a každoročně vydává více než 50 % 
z celosvětových prostředků na tuto oblast. V roce 
2009 vynaložila Unie na oficiální rozvojovou po-
moc částku 49 mld. eur, z toho Evropská komise 
řídila zhruba 10 %. Klíčovým a zastřešujícím cílem 
rozvojové politiky Evropské unie je vymýcení chu-
doby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně pro-
sazování rozvojových cílů tisíciletí. Pomoc se tra-
dičně zaměřuje na nejchudší z chudých zemí, 

Graf č. 5 » Výdaje státního rozpočtu České republiky na podpory v nezaměstnanosti a rozvojovou po-

moc (v mld. Kč)

Pramen: Státní rozpočet České republiky na rok 2010 schválený Poslaneckou sněmovnou PČR dne 9. prosince 2009
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Graf č. 6 » Výdaje státního rozpočtu České republiky na dluhovou službu a rozvojovou pomoc (v mld. Kč)

Pramen: Státní rozpočet České republiky na rok 2010 schválený Poslaneckou sněmovnou PČR dne 9. prosince 2009
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přitom klíčovou odpovědnost za svůj rozvoj mají 
samotné rozvojové země. Kromě pomoci existují 
další iniciativy zaměřené na zlepšení hospodářské 
úrovně rozvojového světa.

Rozvojová politika zemí EU je sdílenou odpo-
vědností členských států a Unie. V zájmu co nej-
lepších účinků vynaloženého úsilí a finančních 
zdrojů členské státy koordinují své politiky v rám-
ci Rady, vzájemně slaďují své programy pomoci, 
včetně vystupování v mezinárodních organizacích 
a na mezinárodních fórech, aby v rozvojovém svě-
tě podporovaly obecné rozvojové cíle, demokracii, 
právní stát, jakož i dodržování lidských práv a zá-
kladních svobod. Unie má pravomoc provádět spo-
lečnou politiku v oblasti rozvojové spolupráce, ale 
nemůže tak činit na úkor členských států a bránit 
jim ve výkonu jejich pravomocí. Klíčovým a zastře-
šujícím cílem rozvojové politiky Evropské unie je 
vymýcení chudoby v kontextu udržitelného rozvo-
je, včetně prosazování rozvojových cílů tisíciletí. 
Kromě epizody financování předvstupní pomoci 
transformujícím se zemím východní Evropy byla 

a je rozvojová pomoc Unie orientována zvláště na 
málo rozvinuté a chudé země Afriky, Karibiku 
a Tichomoří. Pomoc se zaměřuje na nejchudší 
z chudých zemí, přitom hlavní odpovědnost za 
svůj rozvoj mají rozvojové země a tato skutečnost 
se jim stále zdůrazňuje.

Právní podklad pro rozvojovou spolupráci polo-
žila Smlouva o EU (tzv. Maastrichtská smlouva) 
v roce 1992, která shodou okolností také založila 
základy pro koordinaci hospodářské politiky a do-
držování rozpočtové disciplíny, aby připravila pod-
mínky pro vznik společné měny. Teprve vize vzni-
ku eurozóny přiměla členské státy k zlepšování 
rozpočtového hospodaření. Soustavnější úsilí 
o zlepšování v oblasti rozvojové pomoci nastalo 
později — až od roku 2000, kdy byly přijaty na 
půdě OSN rozvojové cíle tisíciletí. Pro srovnání, 
v březnu 2000 přijala EU svou desetiletou Lisabon-
skou strategii, která byla stejně jako rozvojové cíle 
tisíciletí přijata v době vrcholné konjunktury 
a s předpokladem hospodářsky příznivého deseti-
letí, které nepřišlo. Cíle Lisabonské strategie se po 
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její desetileté existenci nepodařilo splnit; cíle roz-
vojové pomoci byly stanoveny na rok 2015, ale ces-
ta k nim se také odklonila, jak se ukázalo z hodno-
cení plnění v roce 2010.

Lisabonská smlouva nezměnila významně po-
skytování mezinárodní rozvojové pomoci. Od pro-
since 2009 založila funkci vysokého představitele 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a roz-
dělila dřívější Radu pro všeobecné záležitosti 
a vnější vztahy (GAERC) na dvě části — na Radu 
pro obecné záležitosti (GAC) a Radu pro zahranič-
ní věci (FAC), která podle strategických záměrů 
Evropské rady zajišťuje kromě společné zahranič-
ní a bezpečnostní politiky a společné obchodní po-
litiky také rozvojovou spolupráci a humanitární 
pomoc. Rada pro zahraniční věci se stala jedinou 
formací Rady, ve které není uplatňován systém ro-
tujícího předsednictví, a v jejím čele se budou stří-
dat vysocí představitelé pro zahraniční věci a bez-
pečnostní politiku, kteří budou současně vykonávat 
funkci místopředsedy Evropské komise a jejichž 
funkce není závislá na rotujícím předsednictví 

členských států v Radě EU. V praxi to znamená 
oslabení vlivu členských států na rozhodování 
o rozvojové pomoci na evropské úrovni.

V zásadě může Evropská unie poskytnout tře-
tím zemím rozvojovou pomoc podle čl. 208 a 209 
Smlouvy o fungování EU (SFEU) řádným legisla-
tivním postupem v kontextu snižování chudoby, 
makrofinanční pomoc podle čl. 212 SFEU řádným 
legislativním postupem na podporu udržitelnosti 
platební bilance a rozpočtového hospodaření, 
makrofinanční pomoc v případě naléhavosti podle 
čl. 213 SFEU zvláštním legislativním postupem, 
nebo humanitární pomoc podle čl. 214 SFEU v pří-
padě katastrof nebo jejich hrozby řádným legisla-
tivním postupem. Smlouva o fungování EU vložila 
do procesu implementace pomoci článkem 209 
řádný legislativní postup, kdy o implementaci 
opatření v oblasti rozvojové spolupráce rozhodují 
Rada a Evropský parlament na rozdíl od dřívějšího 
postupu, kdy rozhodovala sama Rada na základě 
návrhu Komise s konzultací Evropského parla-
mentu. Stejný postup spolurozhodování se zavádí 

Graf č. 7 » Výdaje státního rozpočtu České republiky na podporu stavebního spoření a rozvojovou po-

moc (v mld. Kč)

Pramen: Státní rozpočet České republiky na rok 2010 schválený Poslaneckou sněmovnou PČR dne 9. prosince 2009
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článkem 212 SFEU pro případ implementace opat-
ření v oblasti hospodářské, finanční a technické 
spolupráce (tedy i finanční asistence) s třetími ze-
měmi (jinými než rozvojovými). Snaha tvůrců Li-
sabonské smlouvy o co nejširší spolurozhodování 
v zájmu maximálního konsensu v tomto případě 
zároveň znamená procedurálně složitější, a tudíž 
pomalejší postup. Zřejmě proto Smlouva o fungo-
vání EU v následujícím článku 213 umožňuje, aby 
v případě naléhavé situace ve třetí zemi vyžadující 
si finanční asistenci z EU mohla Rada přijmout ne-
zbytná rozhodnutí pouze na základě návrhu Komi-
se. Je patrné, že výklad může do značné míry závi-
set na poskytovateli této pomoci. Kromě zmíněných 
možností mohla Unie svým členům, kteří nejsou 
v eurozóně, poskytnout podle čl. 143 SFEU půjčku 
na podporu střednědobé udržitelnosti platební bi-
lance. To v krizi využilo Maďarsko, Lotyšsko a Ru-
munsko.

8. V duchu solidarity

Solidarita bohatších s chudými je zásadním mo-
mentem pro poskytování rozvojové pomoci a je ci-
tována v mnoha dokumentech upravujících posky-
tování zahraniční rozvojové pomoci. Ukázkově to 
konstatuje Deklarace tisíciletí OSN, když říká, že 
svět musí být solidární, protože „ti, kteří trpí, nebo 
mají nejmenší přínosy z globalizace, si zaslouží po-
moc od těch, kteří mají největší prospěch“. Konec-
konců vzájemná solidarita patří mezi základní 
a uznávané hodnoty, na nichž stojí celá evropská 
integrace. Solidarita má mnoho tváří — jde o soli-
daritu mezi národy, mezi členskými zeměmi, mezi 
generacemi. Deklarace tisíciletí v politické rovině 
vyzývá vyspělé státy, aby odpouštěly těžce zadlu-
ženým chudým zemím dluhy, aby otevíraly své 
trhy dovozům z těchto zemí, aby odstraňovaly do-
vozní cla a dovozní kvóty, aby byly velkorysé v po-
skytování rozvojové pomoci. Na druhé straně má 
v sobě dvě únikové klauzule. První říká, že primár-
ní odpovědnost za svůj rozvoj mají národní vlády 
chudých zemí, a druhá, že vyspělé země postupu-
jí v rámci svých ekonomických možností.

V oblasti koordinace hospodářských politik de-
finuje Smlouva o fungování EU článkem 122 nut-
nost solidarity mezi členskými státy Unie, kdy 
Rada může v duchu solidarity rozhodnout o „opat-
řeních přiměřených hospodářské situaci“ zejména 
tehdy, když vzniknou obtíže v zásobování v oblas-
ti energetiky, nebo pokud nastanou mimořádné 
události či přírodní pohromy, které členský stát ne-
může ovlivnit. Smlouva o fungování EU obsahuje 
i doložku o solidaritě pro případ teroristického 
útoku v článku 222, kdy uvádí, že další členské 
státy a Unie jednají společně v duchu solidarity 
a uvedou do pohotovosti veškeré nástroje, které 
jsou k dispozici, včetně vojenských prostředků, 
aby teroristickou hrozbu odvrátily, chránily demo-
kratické instituce a obyvatelstvo před útokem, pří-
padně aby postiženému členskému státu poskytly 
pomoc, pokud o to jeho vláda požádá. Také Pakt 
stability a růstu nabízí možnost zohlednit ve své 
nápravné proceduře případnou mezinárodní po-
moc, i když země, které ji poskytují nejvíce, mají 
zároveň nejlepší rozpočtovou kázeň a takové zmír-
nění nepotřebují ani ho nevyžadují.

Na okraj úvah o solidaritě a poskytování pomo-
ci, i když nejde o rozvojovou pomoc, lze zmínit 
případ Slovenska, který vyvolal nelibost evrop-
ských institucí. Ustanovení o solidaritě nebyla do 
primárního či sekundárního práva vkládána 
s úmyslem poskytování pomoci členskému státu, 
který svým špatným rozpočtovým hospodařením 
skončí v kritické situaci, jako se to stalo Řecku. 
Protože primární evropská legislativa neobsahova-
la možnost poskytnutí půjčky na podporu udržitel-
nosti platební bilance členu eurozóny, nastaly 
komplikace. Na počátku května 2010, kdy ještě ne-
byly schváleny dočasné mechanismy pro finanční 
stabilizaci a možnou pomoc zemi eurozóny, se mi-
nistři financí zemí EU jednomyslně (včetně Slo-
venska) dohodli, že poskytnou Řecku bilaterálně 
s pomocí Mezinárodního měnového fondu tříletou 
půjčku v celkovém objemu 110 mld. eur výměnou 
za nápravný hospodářský plán s výraznými úspor-
nými rozpočtovými opatřeními. Na půjčce poskyt-
nuté Řecku se měly podílet všechny státy eurozó-
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ny dohromady částkou 80 mld. eur, zbytek měl 
poskytnout Mezinárodní měnový fond. Pomoc 
byla implementována podle dohody, ale bez účasti 
Slovenska, protože slovenský parlament ji násled-
ně neratifikoval a Slovensko ji odmítlo — vzkázalo 
Evropské komisi, že „nemůže být řeč o solidaritě, 
pokud by mělo chudé Slovensko pomáhat mnohem 
bohatšímu Řecku“.

V duchu solidarity v období globální krize jed-
nal také Mezinárodní měnový fond, když zvýšil 
s pomocí vyspělých zemí prostředky na pomoc. 
Následkem krize se na něj obrátila řada chudých 
rozvojových zemí, které se v důsledku propadu 
přílivu zahraničních investic, příjmů za exporty 
a menšího propadu remitencí dostaly do problémů 
s rovnováhou platební bilance. MMF byl schopen 
reagovat flexibilně, protože na mezinárodní úrovni 
došlo v rámci skupiny G20 k dohodě o navýšení fi-
nančních zdrojů. Zatímco v roce 2007 před krizí 
poskytoval MMF půjčky v hrubé částce kolem 
1 miliardy USD, v roce 2008 objem pomoci vzrostl 
na 49 miliard USD a v roce 2009 na 120 miliard USD. 
Ke konci dubna 2010 mělo s MMF dojednáno 
půjčky na podporu udržitelnosti platební bilance 
57 zemí, z toho 30 nízkopříjmových. Také Evrop-
ská unie rozšířila své aktivity v oblasti pomoci roz-
vojovému světu.

9. Nové země, nové impulsy

Rozvojovou spolupráci Evropská unie tradičně od-
vozovala z Úmluvy z Yaoundé, která nabyla účin-
nosti v roce 1959 a platila do roku 1975. Po Úmlu-
vě z Yaoundé následovala Úmluva z Lomé a po ní 
byla v roce 2000 podepsána Dohoda z Cotonou. Na 
základě těchto právních předpisů poskytovala 
a poskytuje EU finanční pomoc africkým, karib-
ským a tichomořským státům prostřednictvím Ná-
stroje pro rozvojovou spolupráci a Evropského roz-
vojového fondu.

Postkomunistické státy vnesly svým vstupem 
do EU v roce 2004 a 2007 do rozvojové politiky 
Unie výraznou „východní dimenzi“, protože se 
z velké části zaměřovaly na své sousedy a znaly je-

jich problémy, i když některé z nich měly také tra-
dici při poskytování rozvojových financí pro afric-
ké země. Také prošly hospodářskou transformací 
a získaly cenné zkušenosti při zakládání nových 
institucí a zlepšování prostředí pro podnikání. 
Trvalo poměrně dlouho, než nové země EU začaly 
pracovat na zavedení vhodného institucionálního 
a legislativního rámce pro rozvojovou spolupráci. 
Ještě v roce 2008 vyjadřoval Evropský parlament 
znepokojení nad tím, že nové členské státy sice po-
depsaly Evropský konsensus o rozvoji a přihlásily 
se k rozvojovým cílům tisíciletí, ale objem pomoci 
je nízký a „některé vnímají rozvojovou pomoc 
s ohledem na potřebu snížit veřejné zadlužení jako 
oblast možných rozpočtových škrtů“. Zdrojem potí-
ží při provádění účinných politik v nových člen-
ských zemích byla náročnost přechodu z pozice 
příjemce pomoci do pozice jejího poskytovatele, 
protože v těchto zemích je nedostatek centralizo-
vaných rozvojových agentur, malé povědomí veřej-
nosti o poskytování pomoci a nejistá finanční situ-
ace rozvojových nevládních organizací. Dnes se již 
postkomunistické země svým institucionálním na-
stavením blíží standardu vyspělých zemí, i když 
některé zatím nemají propracované programy po-
moci a ač jsou členy OECD, účastní se práce ve Vý-
boru pro rozvojovou spolupráci jen jako pozorova-
telské země. Východní dimenze v pomoci zůstala 
zřejmá.

V roce 2008 získalo 10 největších příjemců bila-
terální ODA České republiky následující částky: 
Afghánistán 717,17 mil. Kč, Srbsko 132,87 mil. Kč, 
Mongolsko 102,21 mil. Kč, Palestinská autonomie 
80,06 mil. Kč, Vietnam 66,44 mil. Kč, Bosna a Her-
cegovina 56,22 mil. Kč, Ukrajina 54,51 mil. Kč, 
Moldavsko 49,40 mil. Kč, Gruzie 37,48 mil. Kč 
a Angola 32,37 mil. Kč.

Podle Eurobarometru zveřejněného v září 2010, 
který se zabýval postoji Evropanů k rozvojové po-
moci, pokládá v průměru 45 % Evropanů poskyto-
vání rozvojové pomoci za velmi významné; nejsil-
nější podporu projevují obyvatelé Kypru (72 %), 
Švédska (67 %), Malty (59 %) a Irska (58 %), nej-
slabší se ukázala v případě Slovenska (31 %), Čes-
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ké republiky (30 %) a Maďarska (29 %). Také vlády 
bývalých komunistických zemí vyjadřují svou niž-
ší podporu prostřednictvím nižších rozpočtových 
výdajů, kdy jde na pomoc částka od 0,05 % HND 
v Bulharsku po 0,13 % HND v České republice 
a Polsku. Cíl pro rok 2010, který EU stanovila pro 
nové členské země ve výši 0,17 % HND, nedokáza-
la splnit žádná z nich.

10. Pomáhat sobě, nebo jiným?

Za jeden z nedostatků české rozvojové pomoci 
označila OECD ve své studii Rozvojová spolupráce 
České republiky z roku 2007 praxi, kdy je rozvojo-
vá pomoc využívána k podpoře českého průmyslu, 
obchodu a investic pro komerční účely. Studie byla 
vypracována z podnětu českého Ministerstva za-
hraničních věcí a Česká republika se tak stala prv-

Tabulka č. 6 » Prioritní země v rozvojových politikách Visegrádské čtyřky v roce 2010

Česká republika Maďarsko Polsko Slovensko

Prioritní země

Afghánistán,
Bosna a Hercegovina,
Etiopie,
Moldavsko,
Mongolsko

Bosna a Hercegovina,
Srbsko,
Moldavsko,
Palestinská autonomie,
Vietnam,
Afghánistán

Bělorusko,
Ukrajina,
Gruzie,
Moldavsko,
Afghánistán,
Angola,
Palestinská autonomie

Srbsko,
Keňa,
Afghánistán

Nízkopříjmové 
prioritní země

Afghánistán,
Etiopie

Afghánistán Afghánistán,
Angola

Afghánistán

Pramen: Least but not Last? Least Developed Countries in Official Development Assistance of Visegrad Four Countries, Člověk 
v tísni, říjen 2010

Tabulka č. 7 » Plnění mezicíle rozvojové pomoci v roce 2010

Odhad ukazatele v roce 2010
(v % HND)

Mezera ve financování
pro splnění cíle pro rok 2010

(v mil. eur)

Bulharsko 0,05 41

Česká republika 0,13 51

Estonsko 0,10 9

Maďarsko 0,09 76

Lotyšsko 0,12 9

Litva 0,16 6

Polsko 0,13 114

Rumunsko 0,08 112

Slovensko 0,08 62

Slovinsko 0,15 8

Poznámka: Simulace Evropské komise podle národních údajů dodaných do 3/2010.
Pramen: European Commission: EU Donor Profiles, A Twelve-point EU Action Plan in Support of the Millennium Development 
Goals, Brusel, duben 2010
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ním z nových dárcovských států, které tímto hod-
nocením prošly. Dokument poukázal na řadu 
úzkých míst a přinesl doporučení, která se stala 
základem pro následnou transformaci institucio-
nálního rámce. Jako okrajovou záležitost ponechal 
skutečnost, že poskytování rozvojové pomoci není 
vedeno jen cílem pomoci nejchudším zemím, ale 
často bezpečnostními hledisky, kdy je pomoc po-
skytována státům jihovýchodní a východní Evropy 
s hlavním cílem snížit bezpečnostní rizika, bránit 
nelegální migraci a pronikání organizovaného zlo-
činu, hrozbám teroristických útoků a dalším proje-
vům nestability.

Z motta české rozvojové pomoci „Česká repub-
lika pomáhá“ na první pohled není viditelné, komu 
ČR pomáhá, proč tak činí a jakým způsobem. Kon-
flikt v prosazování národních zájmů zakládá sám 
kompetenční zákon z roku 1969,5 který určuje roz-
dělení kompetencí ve státní správě. Hlavní od-
povědnost za zahraniční rozvojovou pomoc, její 
koncepci a koordinaci ukládá Ministerstvu zahra-
ničních věcí, které má z definice svého postavení 
zároveň zajišťovat zájmy České republiky v zahra-
ničí. Odpovědnost ve specifické oblasti prosazová-
ní ekonomických a obchodních zájmů v zahraničí 
a při podpoře exportu zadává Ministerstvu prů-
myslu a obchodu. Na druhé straně lze těžko oče-
kávat, že je v praxi možné úplně oddělit účinky po-
skytované rozvojové pomoci od účinků oficiálních 
vládních kampaní zaměřených na zvyšování presti-
že země v regionu příjemců, nebo od účinků pod-
pory investičních a obchodních záměrů dárcovské 
země systémem investičních stimulů, proexportní 
politiky, případně dalšími nástroji hospodářské po-
litiky a ekonomické diplomacie.

Cílové skupiny zemí, které jsou nyní prioritami 
exportní strategie a rozvojové strategie České re-
publiky, nevykazují shodné země. Ani předcháze-
jící exportní a rozvojové koncepce neměly velké 
průniky v teritoriálních prioritách. Předchozí Ex-
portní strategie České republiky pro období 2006–
–2010 obsahovala ve svých 19 teritoriálních priori-

tách pouze Srbsko a Vietnam, které byly zároveň 
teritoriálními prioritami rozvojové pomoci. Obě 
nové strategie snižují počet zemí jako teritoriálních 
priorit — strategie rozvojové spolupráce ustupuje 
z osmi prioritních zemí a dvou střednědobých pri-
orit na pět prioritních zemí, exportní strategie 
z 19 priorit na 12. Podle nové Koncepce zahraniční 
rozvojové spolupráce České republiky na období 
2010–2017 se Srbsko posouvá z množiny priorit-
ních programových zemí do podskupiny projekto-
vých zemí, tedy prioritních zemí bez programu 
spolupráce, a Vietnam ještě níže do podskupiny 
zemí, v nichž bude pokračovat spolupráce pro za-
jištění udržitelnosti již existujících nebo končících 
projektů. Ani v případě nově zařazené teritoriální 
priority pro poskytování rozvojové pomoci — Etio-
pie — nejde o zemi s nejvyšším objemem zahranič-
ního obchodu v Africe (v roce 2009 Česká republi-
ka vyvezla stroje a zařízení pro potravinářský 
průmysl, telefonní přístroje a osobní automobily 
v hodnotě 252,0 mil. Kč a dovezla suché luštěniny, 
kávu, řezané květiny a boty se svrškem z usně 
v hodnotě 60,5 mil. Kč). Etiopie je jednou z nej-
chudších, vysoce zadlužených zemí světa, 80 % 
pracovní síly pracuje v zemědělství, pouze 8 % 
v průmyslu, 2/3 devizových příjmů přináší export 
kávy. Je zemí, která splňuje parametry pro posky-
tování pomoci, možná je mezi dárci až příliš často 
preferovaná.

V oficiálních dokumentech České republiky za-
bývajících se rozvojovou pomocí je patrné, jak se 
mění náhled na poskytování pomoci úměrně přejí-
mání principů, na nichž je založeno poskytování 
evropské rozvojové pomoci. Zásady zahraniční 
rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do 
Evropské unie přijaté v roce 2004 ještě uvádějí, že 
zahraniční rozvojová spolupráce odráží zájmy 
a potřeby ČR a napomáhá intenzifikaci politických 
a hospodářských vazeb mezi partnerskými země-
mi a Českou republikou. Také navazující bilaterál-
ní programy rozvojové spolupráce ČR s prioritními 
zeměmi na období 2006 až 2010 zmiňují přímo ná-

5  Zákon č. 2/1969 Sb., ze dne 8. ledna 1969 ve znění pozdějších předpisů.
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rodní zájmy — mezi důvody pro poskytování po-
moci Jemenu je uveden též „potenciál pro export 
českých technologií do Jemenu“, u Moldavska „po-
tenciál pro zvýšení obchodní výměny s Moldav-
skem“ a nepřímo lze mezi řádky vyčíst zájem 
o „zmírnění masové migrace obyvatel Moldavska 
do evropských zemí včetně České republiky“, neboť 
to „klade zvýšené nároky na azylovou infrastruktu-
ru a veřejné rozpočty těchto cílových zemí“. Zákon 
o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární 
pomoci poskytované do zahraničí, který vstoupil 
v platnost 1. července 2010, byl již připraven opatr-
něji s ohledem na evropské zvyklosti. Lze předpo-
kládat, že v pozadí rozvojové spolupráce původ-
ních členských států Unie také existují ekonomické 
zájmy, ale nejsou tak silně vnímány a zejména ne-
jsou zveřejňovány.

Americká administrativa prosazuje ekonomic-
ké zájmy viditelněji, evropské státy se snaží více 
deklarovat principy, které řídí evropskou rozvojo-
vou spolupráci, a jsou si vědomy evropských pra-
videl. Několik studií6 došlo k závěru, že potřeby 
příjemců zohledňuje jen 36 % poskytnuté bilaterál-
ní pomoci. Realita na české scéně rovněž budí do-
jem, že se při plánování a poskytování rozvojové 
pomoci nebere příliš ohled na evropské motto roz-
vojové pomoci, které říká, že „pomáháme druhým 
zemím, aby si tyto země byly schopny pomoci 
samy“, což jinými slovy znamená, že neposkytuje-
me pomoc, abychom se zviditelnili na mezinárod-
ní scéně, zvýšili si sféru vlivu, nebo prosadili čistě 
ekonomické zájmy.

11. Česká zahraniční rozvojová pomoc

Po roce 1989 zaznamenala česká rozvojová pomoc 
výrazný útlum, který byl překonán v souvislosti se 
vstupem země do Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj v roce 1995. Po tomto roce se 
řídilo poskytování pomoci Zásadami pro poskyto-
vání zahraniční pomoci, které vláda schválila 

v březnu 1995. Ty definovaly postupy a kompeten-
ce jednotlivých ministerstev. Ministerstvo zahra-
ničních věcí mělo roli koordinátora, výdajová mi-
nisterstva byla odpovědná za přípravu a realizaci 
projektů pomoci a za nakládání s vyčleněnými fi-
nančními prostředky. V letech 1996 až 2000 byly 
uskutečněny významnější projekty ve čtyřech de-
sítkách zemí. V lednu 2002 schválila vláda Koncep-
ci zahraniční rozvojové pomoci České republiky na 
období 2002–2007, přihlásila se k rozvojovým cí-
lům tisíciletí a vymezila dvacet prioritních zemí. 
Přistoupením k Evropské unii 1. května 2004 se 
Česká republika zapojila do aktivit EU v oblasti 
rozvojové politiky.

Nové Zásady zahraniční rozvojové spolupráce 
po vstupu České republiky do Evropské unie, které 
vláda schválila v březnu 2004, zúžily počet priorit-
ních zemí, s nimiž byly uzavřeny pětileté progra-
my spolupráce, na osm (Bosna a Hercegovina, Srb-
sko a Černá Hora, Moldavsko, Jemen, Mongolsko, 
Vietnam, Angola, Zambie). Kromě těchto osmi pri-
oritních zemí zásady uváděly jako dvě střednědo-
bé teritoriální priority Afghánistán a Irák. Odpo-
vědnost za administraci projektů a efektivní 
vynakládání prostředků vyčleněných na rozvojo-
vou pomoc měla před transformací rozvojové po-
moci resortní ministerstva, roli koordinátora Mi-
nisterstvo zahraničních věcí a jako poradní orgán 
sloužilo Rozvojové středisko Ústavu mezinárod-
ních vztahů.

V současnosti odpovídají základní principy čes-
ké rozvojové spolupráce evropským standardům, 
vycházejí z Evropského konsensu o rozvoji (2005), 
Pařížské deklarace o efektivnosti pomoci (2005) 
a Akční agendy z Akkry (2008). Česká pomoc pod-
poruje partnerství s přijímajícími zeměmi, je vede-
na poptávkou ze strany partnerských zemí a jejich 
potřebami. Česká republika podporuje posilování 
systémů a kapacit partnerských zemí. S principem 
partnerství souvisí rovněž vzájemná odpovědnost 
(Česká republika jako dárce i partnerské země 

6  Hoeffler, A., Outram, V.: Need, Merit or Self-Interest — What Determines the Allocation of Aid? University of Oxford, červenec 
2008.
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mají odpovědnost za výsledky a dopady rozvojo-
vých programů vůči svým občanům a vůči sobě 
navzájem). ČR se snaží koordinovat svoji rozvojo-
vou politiku s dalšími dárci.

V roce 2010 Česká republika završila transfor-
maci zahraniční rozvojové spolupráce, o které vlá-
da rozhodla v září 2007. Poskytování pomoci je 
centralizováno, na koncepčním a strategickém 
vrcholu stojí Ministerstvo zahraničních věcí a od 
1. ledna 2008 se implementací pomoci zabývá nově 
zřízená Česká rozvojová agentura. V květnu 2010 
byla přijata Koncepce zahraniční rozvojové spolu-
práce České republiky na období 2010–2017, která 
navázala s tříletou mezerou na Koncepci zahranič-
ní rozvojové pomoci České republiky na období 
2002–2007. Nová koncepce snížila vysokou frag-
mentaci pomoci a vysoký počet prioritních zemí 
a přesněji definovala sektorové priority. Novou 
a jedinou prioritní zemí v Africe se stala Etiopie, 
která se na světové scéně prosazuje jako vývozce 
kávy a řezaných květin. Země nepatří k význam-
ným obchodním partnerům České republiky v Af-
rice, stejně jako jimi nebyly předchozí prioritní 
země Angola a Zambie. Násobně větší hodnotu za-
znamenaly v roce 2009 české vývozy do Mali, kte-
ré však není rozvojovou prioritou. Je zajímavé, že 
do Mali se nevyvážely hlavně automobily, ale textil 
a textilní výrobky, pneumatiky, oděvní doplňky 
a sklo. Nejvýznamnějším obchodním partnerem 
v Africe je Jihoafrická republika. V Etiopii byly 
nyní realizovány projekty v sektorech vzdělávání 
a vodohospodářství, na českých univerzitách po-
čátkem roku 2010 studovalo 16 vládních stipen-
distů.

1. července 2010 vstoupil v platnost dlouho při-
pravovaný zákon o zahraniční rozvojové spoluprá-
ci a humanitární pomoci poskytované do zahrani-
čí, který v souladu s evropskými zvyklostmi 
definuje rozvojovou spolupráci a humanitární po-
moc a vymezuje pravomoci jednotlivých aktérů. 
Česká republika má již dnes vytvořený institucio-
nální rámec, který odpovídá evropským standar-
dům; věcný obsah pomoci a postupy při jejím plá-
nování a poskytování se precizují. Poskytováním 

rozvojové pomoci vyjadřuje, že uznává princip so-
lidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem a přijímá 
svůj díl odpovědnosti za řešení globálních problé-
mů. Konkrétně vychází z komparativních výhod 
a snaží se využít zkušeností s procesem politické, 
ekonomické a společenské transformace. Česká 
rozvojová politika je transparentní, je otevřena ve-
řejné diskusi, která zahrnuje nestátní neziskové or-
ganizace, podnikatelskou sféru, akademickou obec 
a další složky občanské společnosti. Sektorovými 
prioritami jsou životní prostředí, zemědělství, so-
ciální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdra-
votnických služeb), ekonomický rozvoj (včetně 
energetiky), podpora demokracie, lidských práv 
a společenské transformace.

12. Běh na dlouhé trati

Na vyřešení problémů chudých zemí neexistuje 
jednoduchý recept. Jedna věc je vyslovovat opti-
mistické a dobře znějící vize, druhá pak tvrdší rea-
lita. Hlavní zásadou při poskytování pomoci je ná-
rodní odpovědnost za rozvoj. Vlády rozvojových 
zemí by měly konzistentně začlenit strategie sni-
žování chudoby do strategií hospodářského rozvo-
je a zaměstnanosti. Poskytování pomoci je navíc 
často komplikovaným zadáním s nejistým kon-
cem, protože ve hře je mnoho dalších faktorů spo-
jených s nižší hospodářskou úrovní, vysokou ko-
rupcí, odlišnou tradicí, odlišnými kulturními zvyk-
lostmi a mentalitou. Na druhé straně vize dárců 
zůstávají optimistické, i když realita pokulhává.

Formulace a prosazování národních zájmů vy-
spělých zemí v oblasti rozvojové spolupráce se 
obecně v krizovém a pokrizovém období stává po-
liticky citlivou záležitostí. Voliči vnímají rozvojo-
vou politiku jako potřebnou, ale krize zvýšila míru 
nezaměstnanosti a počet chudých domácností na-
růstá všude. Globalizace zvýšila propojenost chu-
dých a bohatých zemí a ukázala, jak rychle se 
může šířit nákaza i do států, které nejsou ohrože-
ny nerovnováhami. Ve světle stárnutí obyvatelstva, 
vysokého zadlužení vlád a trendu rostoucích vlád-
ních dluhů se fiskální přizpůsobení stalo prvo-
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řadou záležitostí. Zvyšování daňových příjmů 
i snižování výdajů je nepopulární u voličů; konku-
renčních výdajových cílů je mnoho a jejich příjem-
ci se s nimi neradi loučí. Globální finanční a hos-
podářská krize se ve většině vyspělých zemí 
negativně projevila zhoršením veřejných rozpočtů, 
zvýšila zadlužení vládního sektoru a omezila pro-
stor pro diskreci vlády při rozhodování o výdajích. 
Míra zadlužení v České republice je v mezinárod-
ním srovnání nízká, ale vysoce riziková je dlouho-
dobá fiskální udržitelnost z důvodu značných do-
padů stárnutí obyvatelstva na penzijní systém 
a zdravotní výdaje.

Při poskytování rozvojové pomoci Česká repub-
lika naráží za rozpočtová omezení a místo zvyšo-
vání objemu finančních prostředků se snaží o je-
jich lepší využití a směrování na omezený počet 
zemí a na oblasti, v nichž má komparativní výho-
du a zkušenosti. Principiálně nepodporuje zvyšo-
vání protekcionismu, ale na druhé straně neprosa-

zuje ani okamžitou a radikální liberalizaci, která 
by mohla slabší země poškodit. Při plnění kvanti-
tativně stanovených cílů zaostává, i když ve skupi-
ně postkomunistických států patří mezi nejštědřej-
ší dárce. Při poskytování pomoci respektuje hlavní 
cíle rozvojové pomoci, i když prosazuje zároveň 
obchodní zájmy, neposkytuje v plné míře neváza-
nou pomoc, zohledňuje zájmy bezpečnostní a vět-
ší měrou se zaměřuje na Afghánistán a východní 
Evropu než na subsaharskou Afriku. Nicméně ze 
strany evropských institucí bude čelit tlaku na zvy-
šování objemu rozpočtových prostředků plynou-
cích na rozvojovou pomoc. Česká republika však 
ani v minulosti nepatřila mezi štědré dárce a počí-
nání české vlády nenaznačuje, že by svůj směr 
chtěla měnit. Nakonec předchozí vlády vynakláda-
ly na tuto oblast nižší zdroje, a ač je česká pomoc 
vzhledem k rozměru globální chudoby kapkou 
v moři a trpí ještě řadou dětských nemocí, pozvol-
na se posunuje k normám vyspělého světa.
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ABSTRACT
As a member of the European Union, the Czech Republic assumes its part of responsibility in addressing glo-
bal issues. From the standpoint of official declarations, it fully promotes the development cooperation and 
Millennium Development Goals confirmed by the UN Millennium Summit in 2000. However, from the more 
practical level due to limited budgetary resources, persistent budgetary deficits and growing public debt the 
main priority is focused on fiscal consolidation. The national interests are formulated and pursued ration-
ally with more stress on public finance issues, while stabilizing the development cooperation, even though 
on much lower level with respect to adopted internationally commitments. Sometimes, the assistance is 
granted to promote more economic and security interests of the Czech Republic than to relieve the extreme 
poverty, for example in Sub-Saharan African countries.
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Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost uplynul 
více než rok. Má smysl proto rozebrat, jak se na zá-
kladě platnosti této smlouvy změnilo postavení 
České republiky, zda změny primárního práva 
ovlivnily možnosti národních států (s konkrétním 
zaměřením na Českou republiku) prosazovat své 
oprávněné národní zájmy. Tomuto tématu bude 
věnován následující text, přičemž se zaměří ze-
jména na vybrané aspekty rozhodování a hlasová-
ní v EU. Lisabonská smlouva, jak známo, je noveli-
zační smlouvou, která novelizovala Smlouvu 
o Evropské unii (dále SEU), přičemž Unii přiznala 
právní subjektivitu, a Smlouvu o založení Evrop-
ského společenství, kterou přejmenovala na Smlou-
vu o fungování Evropské unie (dále SFEU). Evrop-
ská unie se poté, co Lisabonská smlouva vstoupila 
v platnost, stala právní nástupkyní Evropského 
společenství.

1. Hlasování v Radě

Lisabonská smlouva podstatným způsobem změ-
nila pravidla hlasování při přijímání sekundárních 
právních aktů (tj. nařízení, směrnic, rozhodnutí, 
doporučení a stanovisek). Především dochází ke 
změně systému hlasování kvalifikovanou většinou 
v Radě (čl. 16 SEU a čl. 238 SFEU). Účinnost této 
změny je však odložena na 1. listopad 2014. Kvali-
fikovaná většina po tomto datu již nebude založe-
na na systému vážených hlasů, ale je vymezena 

jako nejméně 55 % členů Rady zastupujících člen-
ské státy, které představují nejméně 65 % obyvatel-
stva Unie. Blokační menšinu musí tvořit nejméně 
čtyři členové Rady, jinak se kvalifikovaná většina 
považuje za dosaženou. Pokud ovšem Rada neroz-
hoduje na návrh Komise nebo vysokého představi-
tele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, je 
kvalifikovaná většina vymezena jako nejméně 72 % 
členů Rady zastupujících členské státy, které před-
stavují nejméně 65 % obyvatelstva Unie. V Protoko-
lu o přechodných ustanoveních je v období od 
1. listopadu 2014 do 31. března 2017 dána členům 
Rady možnost požádat, aby bylo dané rozhodnutí 
přijato kvalifikovanou většinou na základě dosa-
vadního systému vážených hlasů. V tomto proto-
kolu je také stanoven způsob výpočtu vážených 
hlasů pro období do 31. října 2014.

Je tedy třeba zdůraznit, že v současnosti se na 
úrovni Rady rozhoduje postupem, který byl uplat-
ňován před Lisabonskou smlouvou, tj. každý stát 
má určitý počet hlasů (vycházející z počtu obyva-
tel státu), přičemž k přijetí právního aktu je nutná 
obvykle kvalifikovaná většina hlasů. Mezi členské 
státy je v současné podobě rozhodování rozděleno 
celkem 345 hlasů. Jedná-li Rada na návrh Komise, 
je kvalifikované většiny dosaženo, jestliže nejmé-
ně 14 členů Rady odevzdá alespoň 255 hlasů vyja-
dřujících kladné stanovisko. Kterýkoli člen Rady 
může kromě toho požádat, aby bylo potvrzeno, že 
hlasy „pro“ zastupují alespoň 62 % celkového po-

*

  Hlasování v EU po vstupu 
  Lisabonské smlouvy v platnost 
  a české národní zájmy
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čtu obyvatel EU. Současné rozdělení hlasů mezi 
státy je uvedeno v tabulce 1.

Jedna z častých námitek odpůrců Lisabonské 
smlouvy spočívala v tom, že změnou hlasování se 
zhorší postavení České republiky v rámci EU. Nic-
méně vzhledem ke zde uvedenému je zřejmé, že 
v současné chvíli má Česká republika stejný počet 
hlasů jako před vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost a v případě řádného hlasování není její 
postavení odlišné od stavu před Lisabonskou 
smlouvou. Proto prozatím nelze říci, že by se zde 
postavení České republiky zhoršilo. Predikovat 
zhoršení postavení ČR po roce 2014 je potom v té-
to chvíli ošidné, neboť až do roku 2017 může být 
hlasováno podle současných pravidel. Kromě toho 
je možné, že nově navržená úprava, která by od 
1. listopadu 2014 měla vstoupit v účinnost, dozná 
změn. Navíc nelze ani zapomenout, že se do té 
doby může zvýšit počet členských zemí EU, při-
čemž členy se stanou zejména menší státy (Chor-
vatsko, případně Srbsko, Makedonie, Černá Hora). 
Význam menších zemí v EU tak spíše vzroste.

Rada obecně zasedá v deseti různých slože-
ních: ve složení pro obecné záležitosti, zahraniční 
věci, hospodářské a finanční věci (ECOFIN), spra-
vedlnost a vnitřní věci, zemědělství a rybolov, za-
městnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele, konkurenceschopnost (vnitřní trh, 

průmysl a výzkum), dopravu, telekomunikace 
a energetiku, životní prostředí a vzdělávání, mlá-
dež a kulturu. Složení Rady v současné podobě 
byla stanovena Evropskou radou na zasedání v Se-
ville v červnu roku 2002 (Rada pro obecné záleži-
tosti a Rada pro zahraniční věci byly samostatně 
vyčleněny poté, co v prosinci roku 2009 vstoupila 
v platnost Lisabonská smlouva). Do roku 1999 
existovalo 22 složení Rady; Evropská rada zaseda-
jící v prosinci roku 1999 v Helsinkách se rozhodla 
jejich počet snížit na 16. Ministři pro obecné zále-
žitosti, ministři zahraničních věcí, ministři pro 
hospodářské a finanční věci a ministři zemědělství 
se zpravidla scházejí každý měsíc. Jiná složení 
Rady zasedají jednou až třikrát za pololetí. Před-
sednictví jednotlivých složení Rady, s výjimkou 
složení pro zahraniční věci, zajišťují zástupci člen-
ských států v Radě na základě systému šestiměsíč-
ní rotace. Radě pro zahraniční věci předsedá vyso-
ký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku. Výbor stálých zástupců vlád členských 
států (COREPER) odpovídá za přípravu práce 
Rady. Samotná jednání tohoto výboru připravuje 
více než 150 výborů a pracovních skupin, slože-
ných z delegátů z členských států. V roce 1992 
byly na zasedání Evropské rady v Edinburghu za-
vedeny „veřejné rozpravy“ a tato praxe byla v ná-
sledujících letech značně rozšířena, nejnověji Lisa-
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Tabulka č. 1 » Současný počet hlasů členů EU při hlasování v Radě EU

Počet hlasů

Německo, Francie, Itálie, Velká Británie 29

Španělsko, Polsko 27

Rumunsko 14

Nizozemsko 13

Belgie, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Portugalsko 12

Rakousko, Bulharsko, Švédsko 10

Dánsko, Irsko, Litva, Slovensko, Finsko 7

Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Slovinsko 4

Malta 3
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bonskou smlouvou. Podle této Smlouvy Rada 
zasedá veřejně, pokud projednává návrh legislativ-
ního aktu a hlasuje o něm. Zasedání Rady se kona-
jí v Bruselu a v dubnu, červnu a říjnu v Lucembur-
ku. Zasedání se nicméně již konala také na jiných 
místech, zejména v Ženevě v rámci jednání Světo-
vé obchodní organizace (WTO). Akty Rady mají 
podobu nařízení, směrnic, rozhodnutí, společných 
akcí nebo společných postojů, doporučení nebo 
stanovisek. Rada může dále přijímat závěry, pro-
hlášení a usnesení. Pokud Rada jedná jako záko-
nodárce, podává jí návrhy v zásadě Evropská ko-
mise. Rada je posuzuje a může je před přijetím 
upravit.

2. Řádný legislativní postup

Další změna, kterou Lisabonská smlouva přinesla, 
spočívá v tom, že při přijímání legislativních aktů 
se rozlišuje řádný legislativní postup (spolurozho-
dování), při kterém mají Evropský parlament a Ra-
da rovnocenné postavení, a zvláštní legislativní 
postupy, které se uplatňují pouze ve specifických 
případech, kdy má Evropský parlament pouze 
konzultační roli. Řádný legislativní postup je po-
staven tak, že Evropský parlament a Rada přijíma-
jí společně na návrh Komise nařízení, směrnice 
nebo rozhodnutí.

Odkazuje-li Smlouva o Evropské unii nebo 
Smlouva o fungování Evropské unie, pokud jde 
o přijetí aktu, na řádný legislativní postup, použije 
se následující postup:
• Komise předloží Evropskému parlamentu a Ra-

dě návrh. Evropský parlament zaujme svůj 
postoj v prvním čtení a postoupí jej Radě. Schvá-
lí-li Rada postoj Evropského parlamentu, je do-
tyčný akt přijat ve znění odpovídajícím postoji 
Evropského parlamentu.

• Neschválí-li Rada postoj Evropského parlamen-
tu, přijme svůj postoj v prvním čtení a postoupí 
jej Evropskému parlamentu. Rada podrobně in-
formuje Evropský parlament o důvodech, na 
základě kterých přijala postoj v prvním čtení. 
Komise podrobně informuje Evropský parla-

ment o svém postoji. Jestliže ve lhůtě tří měsíců 
od tohoto postoupení Evropský parlament:
a) schválí postoj Rady v prvním čtení nebo ne-

přijme žádné usnesení, pokládá se dotyčný 
akt za přijatý ve znění odpovídajícím postoji 
Rady;

b) odmítne postoj Rady v prvním čtení větši-
nou hlasů všech svých členů, pokládá se na-
vrhovaný akt za nepřijatý;

c) navrhne většinou hlasů všech svých členů 
změny postoje Rady v prvním čtení, postou-
pí se změněný text Radě a Komisi, která 
k těmto změnám zaujme stanovisko.

• Jestliže ve lhůtě tří měsíců od obdržení změn 
Evropského parlamentu Rada kvalifikovanou 
většinou:
a) schválí všechny tyto změny, pokládá se do-

tyčný akt za přijatý;
b) neschválí všechny změny, svolá předseda 

Rady po dohodě s předsedou Evropského 
parlamentu ve lhůtě šesti týdnů dohodovací 
výbor. O návrzích změn, k nimž Komise za-
ujala odmítavé stanovisko, Rada rozhoduje 
jednomyslně.

• Dohodovací výbor, který se skládá z členů Rady 
nebo z jejich zástupců a ze stejného počtu čle-
nů zastupujících Evropský parlament, má za 
úkol dosáhnout přijetí dohody o společném ná-
vrhu kvalifikovanou většinou členů Rady nebo 
jejich zástupců a většinou členů zastupujících 
Evropský parlament ve lhůtě šesti týdnů od své-
ho svolání, a to na základě postojů Evropského 
parlamentu a Rady v druhém čtení. Komise se 
účastní jednání dohodovacího výboru a vyvíjí 
veškerou činnost potřebnou ke sblížení postojů 
Evropského parlamentu a Rady.
Neschválí-li dohodovací výbor ve lhůtě šesti 
týdnů od svého svolání společný návrh, poklá-
dá se navrhovaný akt za nepřijatý. Schválí-li do-
hodovací výbor v této lhůtě společný návrh, 
mají Evropský parlament, který se usnáší nad-
poloviční většinou odevzdaných hlasů, a Rada, 
která rozhoduje kvalifikovanou většinou, ode 
dne tohoto schválení šest týdnů na to, aby přija-

í
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ly navrhovaný akt v souladu se společným ná-
vrhem. Pokud tak neučiní, pokládá se navrho-
vaný akt za nepřijatý. Lhůty tří měsíců a šesti 
týdnů se prodlužují z podnětu Evropského par-
lamentu nebo Rady, první nejvýše o jeden mě-
síc a druhá nejvýše o dva týdny.

• Je-li legislativní akt v případech uvedených ve 
Smlouvách podán k řádnému legislativnímu 
postupu z podnětu skupiny členských států, na 

doporučení Evropské centrální banky nebo na 
žádost Soudního dvora, v takovém případě Ev-
ropský parlament a Rada předají Komisi návrh 
aktu i se svými postoji v prvním a druhém čte-
ní. Evropský parlament nebo Rada mohou kdy-
koli během celého postupu požádat Komisi 
o stanovisko, které může Komise rovněž vydat 
z vlastního podnětu. Pokud to pokládá za ne-
zbytné, může se rovněž podílet na činnosti do-
hodovacího výboru.
Smlouva o fungování EU dále konstatuje, že ne-

uvádějí-li Smlouvy druh aktu, který má být přijat, 
zvolí jej orgány pro jednotlivé případy v souladu 
s platnými postupy a se zásadou proporcionality. 
Právní akty musí obsahovat odůvodnění a odkazo-
vat na návrhy, podněty, doporučení, žádosti nebo 
stanoviska požadovaná Smlouvami. Posuzují-li Ev-
ropský parlament a Rada návrh legislativního aktu, 
zdrží se přijetí aktů, které příslušný legislativní po-
stup pro danou oblast nestanoví. Legislativní akty 
přijaté řádným legislativním postupem podepisuje 
předseda Evropského parlamentu a předseda Rady. 
Legislativní akty se vyhlašují v Úředním věstníku 

Evropské unie. Vstupují v platnost dnem, který je 
v nich stanoven, jinak dvacátým dnem po vyhláše-
ní. Nařízení, směrnice, které jsou určeny všem 
členským státům, a rozhodnutí, ve kterých není 
uvedeno, komu jsou určena, se vyhlašují v Úřed-
ním věstníku Evropské unie. Vstupují v platnost 
dnem, který je v nich stanoven, jinak dvacátým 
dnem po vyhlášení. Ostatní směrnice a rozhodnu-
tí, ve kterých je uvedeno, komu jsou určena, se 

oznamují těm, jimž jsou určeny, a nabývají účinku 
tímto oznámením. Smlouva o fungování EU dále 
konstatuje, že při plnění svých úkolů se orgány, in-
stituce a jiné subjekty Unie opírají o otevřenou, 
efektivní a nezávislou evropskou správu.

3. Zvláštní legislativní postup

Zvláštní legislativní postup je určitá sběrná katego-
rie, kam spadá přijímání všech legislativních aktů, 
které nejsou přijímány řádným legislativním po-
stupem. Před přijetím Lisabonské smlouvy byla 
zde užívaná terminologie poněkud nejednotná 
a Lisabonská smlouva pravidla pro odlišné hlaso-
vání zpřesnila. Zvláštních legislativních postupů je 
několik — např. akt přijímá Evropský parlament za 
účasti Rady, nebo Rada za účasti Evropského par-
lamentu (Evropský parlament se může účastnit 
formou souhlasu nebo konzultace). Tento postup 
se pozná podle formulace typu „Rada zvláštním le-
gislativním postupem“. I když je předepsán zvlášt-
ní legislativní postup, může obecně Evropská rada2 
rozhodnout o použití řádného legislativního po-

Lisabonská smlouva podstatným způsobem změnila pravidla hlasování při 
přijímání sekundárních právních aktů (tj. nařízení, směrnic, rozhodnutí, do-
poručení a stanovisek). Především dochází ke změně systému hlasování kvali-
fikovanou většinou v Radě. Účinnost této změny je však odložena na 1. listo-
pad 2014. Kvalifikovaná většina po tomto datu již nebude založena na systému 
vážených hlasů, ale je vymezena jako nejméně 55 % členů Rady zastupujících 
členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie.
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stupu. Smlouva o EU ve svém článku 48 výslovně 
konstatuje: „Stanoví-li Smlouva o fungování Ev-
ropské unie, že Rada přijímá legislativní akty 
zvláštním legislativním postupem, může Evropská 
rada přijmout rozhodnutí, kterým umožní přijímat 
tyto akty řádným legislativním postupem.“ Legis-
lativní akty přijaté zvláštním legislativním postu-

pem jsou přijímány jednomyslně. Podepisuje je 
předseda orgánu, který je přijal. Zvláštní legislativ-
ní postup se obecně používá v politicky citlivých 
oblastech, kde mezi členskými státy EU panují vět-
ší názorové rozdíly. Konkrétně se v případě Rady 
zvláštní legislativní postup uplatní v níže uvede-
ných případech, které definuje Smlouva o fungo-
vání Evropské unie3:
• Článek 19 SFEU: Aniž jsou dotčena ostatní usta-

novení Smluv a v rámci pravomocí svěřených 
Unii Smlouvami, může Rada zvláštním legisla-
tivním postupem a po obdržení souhlasu Ev-
ropského parlamentu jednomyslně přijmout 
vhodná opatření k boji proti diskriminaci na zá-
kladě pohlaví, rasy nebo etnického původu, ná-
boženského vyznání nebo přesvědčení, zdravot-
ního postižení, věku nebo sexuální orientace.

• Článek 21 SFEU: K výkonu práva občanů EU 
pobývat a usazovat se na území kteréhokoliv 
členského státu, nestanoví-li k tomu Smlouvy 
nezbytné pravomoci, může Rada zvláštním le-
gislativním postupem přijmout opatření týkají-
cí se sociálního zabezpečení nebo sociální 
ochrany. Rada rozhoduje jednomyslně po kon-
zultaci s Evropským parlamentem.

• Článek 22 SFEU: Každý občan Unie mající byd-
liště v členském státě, jehož není státním pří-
slušníkem, má právo volit a být volen v obec-

ních volbách v členském státě, v němž má 
bydliště, za stejných podmínek jako státní pří-
slušníci tohoto státu. Toto právo je vykonáváno 
v souladu s podrobnou úpravou přijatou Radou 
zvláštním legislativním postupem a po konzul-
taci s Evropským parlamentem jednomyslně; 
tato úprava může stanovit výjimky tam, kde je 

to odůvodněno zvláštními obtížemi některého 
členského státu.
Každý občan Unie mající bydliště v členském 
státě, jehož není státním příslušníkem, má prá-
vo volit a být volen ve volbách do Evropského 
parlamentu v členském státě, v němž má byd-
liště, za stejných podmínek jako státní přísluš-
níci tohoto státu. Toto právo je vykonáváno 
v souladu s podrobnou úpravou přijatou Radou 
jednomyslně zvláštním legislativním postupem 
a po konzultaci s Evropským parlamentem; tato 
úprava může stanovit výjimky tam, kde je to 
odůvodněno zvláštními obtížemi některého 
členského státu.

• Článek 23 SFEU: Každý občan Unie má na úze-
mí třetí země, kde členský stát, jehož je občan 
státním příslušníkem, nemá své zastoupení, 
právo na diplomatickou nebo konzulární ochra-
nu kterýmkoli členským státem za stejných 
podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. 
Rada může zvláštním legislativním postupem 
a po konzultaci s Evropským parlamentem při-
jímat směrnice o opatřeních v oblasti koordina-
ce a spolupráce nezbytných pro usnadnění této 
ochrany.

• Článek 64 SFEU: Opatření, která v oblasti libe-
ralizace pohybu kapitálu do třetích zemí či 
z nich představují v právu Unie krok zpět, může 

Je třeba zdůraznit, že v současnosti se na úrovni Rady rozhoduje postupem, 
který byl uplatňován před Lisabonskou smlouvou.

2  Evropská rada je orgán EU na úrovni hlav států, respektive předsedů vlád.
3  Výčet není úplný, některé technické případy použití zvláštního legislativního postupu jsou vědomě vynechány.
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přijímat pouze Rada zvláštním legislativním 
postupem jednomyslně po konzultaci s Evrop-
ským parlamentem.

• Článek 77 SFEU: Rada zvláštním legislativním 
postupem může přijmout předpisy týkající se 
cestovních pasů, průkazů totožnosti, povolení 
k pobytu a jiných obdobných dokladů. Rada 
rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evrop-
ským parlamentem.

• Článek 81 SFEU: Rada přijímá opatření týkající 
se rodinného práva s mezinárodním prvkem 
zvláštním legislativním postupem. Rada rozho-
duje jednomyslně po konzultaci s Evropským 
parlamentem.

• Článek 86 SFEU: Pro boj proti trestným činům 
poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy 
Unie může Rada zvláštním legislativním postu-
pem formou nařízení vytvořit z Eurojustu Úřad 
evropského veřejného žalobce. Rada rozhoduje 
jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského 
parlamentu.

• Článek 89 SFEU: Rada stanoví zvláštním legisla-
tivním postupem podmínky a meze, za nichž 
mohou příslušné orgány členských států činné 
v trestním řízení působit na území jiného člen-
ského státu ve spojení a po dohodě s jeho orgá-
ny. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci 
s Evropským parlamentem.

• Článek 113 SFEU: Rada zvláštním legislativním 
postupem a po konzultaci s Evropským parla-
mentem a Hospodářským a sociálním výborem 
jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci 
právních předpisů týkajících se daní z obratu, 
spotřebních daní a jiných nepřímých daní v roz-
sahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná 
pro vytvoření a fungování vnitřního trhu a za-
bránění narušení hospodářské soutěže.

• Článek 115 SFEU: Rada zvláštním legislativním 
postupem a po konzultaci s Evropským parla-
mentem a Hospodářským a sociálním výborem 
jednomyslně přijímá směrnice o sbližování 
právních a správních předpisů členských států, 
které mají přímý vliv na vytváření nebo fungo-
vání vnitřního trhu.

• Článek 118 SFEU: Rada stanoví zvláštním legis-
lativním postupem formou nařízení pravidla 
pro používání jazyků ve vztahu k evropským 
právům duševního vlastnictví. Rada rozhoduje 
jednomyslně po konzultaci s Evropským parla-
mentem.

• Článek 126 SFEU: Rada přijme zvláštním legis-
lativním postupem a po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Evropskou centrální bankou 
jednomyslně vhodná ustanovení, která nahradí 
Protokol o postupu při nadměrném schodku.

• Článek 127 SFEU: Rada může zvláštním legisla-
tivním postupem jednomyslně po konzultaci 
s Evropským parlamentem a Evropskou cent-
rální bankou formou nařízení svěřit Evropské 
centrální bance zvláštní úkoly týkající se poli-
tik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohle-
du nad úvěrovými a dalšími finančními institu-
cemi, s výjimkou pojišťovacích podniků.

• Článek 153 SFEU: V oblastech, které se týkají 
sociálního zabezpečení a sociální ochrany pra-
covníků, ochrany pracovníků při skončení pra-
covního poměru, zastupování a kolektivní obra-
ny zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně 
spolurozhodování a podmínek zaměstnávání 
státních příslušníků třetích zemí oprávněně po-
bývajících na území Unie, rozhoduje Rada 
zvláštním legislativním postupem jednomyslně 
po konzultaci s Evropským parlamentem, Hos-
podářským a sociálním výborem a Výborem re-
gionů.

• Článek 192 SFEU: V oblasti ochrany životního 
prostředí přijme Rada zvláštním legislativním 
postupem a po konzultaci s Evropským par-
lamentem, Hospodářským a sociálním výbo-
rem a Výborem regionů jednomyslně:
a) předpisy především fiskální povahy;
b) opatření týkající se územního plánování, 

hospodaření s vodními zdroji nebo týkající 
se přímo nebo nepřímo dostupnosti vodních 
zdrojů, využívání půdy, s výjimkou hospo-
daření s odpady;

c) opatření významně ovlivňující volbu člen-
ského státu mezi různými energetickými 
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zdroji a základní skladbu jeho zásobování 
energií.

• Článek 194 SFEU: V oblasti energetiky přijme 
Rada opatření zvláštním legislativním postu-
pem jednomyslně po konzultaci s Evropským 
parlamentem, pokud jsou především fiskální 
povahy.

• Článek 203 SFEU: Rada na návrh Komise jedno-
myslně na základě zkušeností získaných z při-
družení zemí a území k Unii a na základě zásad 
vymezených Smlouvami stanoví podrobnosti 
a postup pro přidružování zemí a území k Unii. 
Pokud dotyčná ustanovení přijímá Rada zvlášt-
ním legislativním postupem, rozhoduje na ná-
vrh Komise jednomyslně po konzultaci s Evrop-
ským parlamentem.

• Článek 262 SFEU: Aniž jsou dotčena ostatní 
ustanovení Smluv, může Rada zvláštním legis-
lativním postupem a po konzultaci s Evrop-
ským parlamentem jednomyslně přijímat práv-
ní předpisy s cílem přenést na Soudní dvůr 
Evropské unie v míře, kterou Rada stanoví, 
pravomoc rozhodovat ve věcech týkajících se 
aktů přijatých na základě Smluv, které vytváře-
jí evropská práva duševního vlastnictví. Tyto 
předpisy vstoupí v platnost po schválení člen-
skými státy v souladu s jejich ústavními před-
pisy.

• Článek 308 SFEU: Rada může na žádost Evrop-
ské investiční banky a po konzultaci s Evrop-
ským parlamentem a Komisí, anebo na návrh 
Komise a po konzultaci s Evropským parlamen-
tem a Evropskou investiční bankou jednomysl-
ně zvláštním legislativním postupem měnit sta-
tut Evropské investiční banky.

• Článek 311 SFEU: Rada přijme zvláštním legis-
lativním postupem jednomyslně po konzultaci 
s Evropským parlamentem rozhodnutí, kterým 
se stanoví ustanovení týkající se systému vlast-
ních zdrojů Unie. V této souvislosti může zřídit 
nové kategorie vlastních zdrojů nebo zrušit stá-

vající kategorii. Toto rozhodnutí vstoupí v plat-
nost až po schválení členskými státy v souladu 
s jejich ústavními předpisy. Rada dále přijme 
zvláštním legislativním postupem formou naří-
zení prováděcí opatření pro systém vlastních 
zdrojů Unie. Rada rozhoduje po obdržení sou-
hlasu Evropského parlamentu.

• Článek 312 SFEU: Rada přijme zvláštním legis-
lativním postupem nařízení, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec EU. Rada rozhoduje 
jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského 
parlamentu, který se usnáší většinou hlasů 
všech svých členů.

• Článek 352 SFEU: Ukáže-li se, že k dosažení ně-
kterého z cílů stanovených Smlouvami je ne-
zbytná určitá činnost Unie v rámci politik vy-
mezených Smlouvami, které však k této 
činnosti neposkytují nezbytné pravomoci, při-
jme Rada na návrh Komise jednomyslně po ob-
držení souhlasu Evropského parlamentu vhod-
ná ustanovení. Pokud jsou dotyčná ustanovení 
přijímána Radou zvláštním legislativním postu-
pem, rozhoduje rovněž jednomyslně, na návrh 
Komise a po obdržení souhlasu Evropského 
parlamentu.
Je třeba konstatovat, že zvláštní legislativní po-

stup nebyl použit od vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost příliš často. Konkrétně se týkal několika 
technických situací. V nejbližší době4 by však 
zvláštním legislativním postupem měl být upraven 
tzv. Pakt stability a růstu, tedy nařízení Rady (ES) 
č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení do-
hledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace hospodářských 
politik a nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 
7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu 
při nadměrném schodku, pokud jde o jeho funkci 
sankční. Tato novela by měla zvýšit pravomoci ev-
ropských orgánů a zpřísnit postihy členských stá-
tů, které mají nadměrný schodek veřejných finan-
cí. Zde je třeba uvést, že vzhledem ke zkušenostem 

4  Tento text vznikal v listopadu 2010.
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získaným v průběhu ekonomické krize od roku 
2008 se ukazuje, že zdravá rozpočtová politika ze-
jména v nekrizových časech je nutnou podmín-
kou, aby státy byly schopny na eventuální vznik 
krize reagovat. Vzhledem k propojenosti evropské 
ekonomiky, vzájemné závislosti jednotlivých člen-
ských zemí EU, existenci společné měny euro 
a dalším faktorům je potom zřejmé, že neschop-
nost kteréhokoliv členského státu adekvátním způ-
sobem reagovat zvyšuje ohrožení i ostatních člen-
ských zemí, přičemž tyto země mohou samy mít 
zdravé veřejné finance.

Z dosavadního vývoje tedy plyne, že zvláštní le-
gislativní postup, který byl mj. koncipován jako 
možnost národních států aktivně prosazovat své 
zájmy, není příliš využíván. Je to samozřejmě dáno 
i skutečností, že tento zvláštní legislativní postup 
se omezuje na taxativně vymezené záležitosti. Za-
tím se ukazuje, že některé otázky řešené zvláštním 
legislativním postupem představují marginální 
problematiku, která neohrožuje národní zájmy 
České republiky. Jiné otázky, jež mají být zvlášt-
ním legislativním postupem řešeny, jsou potom 
v zájmu ČR, neboť Česká republika jako země 
s malou otevřenou ekonomikou, s vysokou závis-
lostí na zahraničním obchodě a zahraničních in-
vesticích potřebuje stabilní ekonomické prostředí, 
bez dramatických vnějších zásahů či výkyvů. Na 
případné problémy má Česká republika větší šanci 
reagovat v rámci silného hospodářského společen-
ství než samostatně.

4. Oblasti, o kterých se v EU 
rozhoduje

Další výhrada kritiků Lisabonské smlouvy spočíva-
la ve skutečnosti, že jejím vstupem v platnost EU 
získala pravomoci v dalších oblastech, kde je dříve 
neměla. I když se prakticky nic nezměnilo na vý-
lučných pravomocech EU (týkají se celní unie, 
společné obchodní politiky, stanovení pravidel 
hospodářské soutěže nezbytných pro fungování 
vnitřního trhu, měnové politiky pro členské státy, 
jejichž měnou je euro, a zachování biologických 

mořských zdrojů v rámci společné rybářské politi-
ky), rozšířily se ve prospěch EU tzv. sdílené pravo-
moci, tj. oblasti, ve kterých vykonává pravomoci 
jak EU, tak členský stát. Lisabonská smlouva obec-
ně rozšířila počet oblastí rozhodování kvalifikova-
nou většinou o 68 oblastí, z toho 19 nahrazuje ob-
lasti s jednomyslným rozhodováním, 49 oblastí je 
nových. Celkem se nyní kvalifikovanou většinou 
rozhoduje ve 218 oblastech. Kvalifikovanou větši-
nou se nyní rozhoduje např. o pravidlech pro legál-
ní přistěhovalectví, o tom, jaká budou společná 
pravidla v boji proti změně klimatu, o některých 
dopravních předpisech, o společných pravidlech 
ochrany veřejného zdraví, například před škodli-
vými účinky tabáku a alkoholu, o energetické poli-
tice, o předpisech pro cestovní ruch, o předpisech 
pro policejní a soudní spolupráci v trestních vě-
cech. Je tedy vidět, že rozhodování se týká i tzv. 
citlivých oblastí, které obzvláště zajímají národní 
státy (vízová, azylová a přistěhovalecká politika, 
energetika, doprava atd.).

Prozkoumat, zda na úrovni Evropské unie do-
chází po přijetí Lisabonské smlouvy k možnému 
ohrožení národních zájmů České republiky, je vel-
mi komplikovaná otázka, protože na úrovni EU se 
vskutku rozhoduje o řadě témat. Žádný výběr té-
mat zde proto nemůže být úplný a vždy lze vznést 
obvinění, že při rozboru nebyly vzaty do úvahy 
další oblasti. Vědomě proto budeme postupovat 
následovně. Jednak zde ocitujeme vybrané závěry 
ze zasedání některé Rady na úrovni příslušných 
ministrů, jednak ocitujeme vybraný přehled před-
pisů zveřejněných v Úředním věstníku Evropské 
unie v době psaní tohoto textu. Postupujeme tak 
zejména proto, aby čtenář získal představu o téma-
tech, která mohou být na úrovni EU projednávána. 
Z hlediska citací se zaměříme na období po vstupu 
Lisabonské smlouvy v účinnost, přičemž jsou vě-
domě vybrány dokumenty z doby léta a podzimu 
2010, tedy dokumenty, kdy nové institucionální 
uspořádání dané Lisabonskou smlouvou existova-
lo více než půl roku. Na základě citací daných do-
kumentů se dále potom vyslovíme k otázce, zda 
jsou tímto rozhodováním na úrovni EU národní zá-
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jmy České republiky ohroženy, i k případným 
možnostem jejich obrany.

Nejprve tedy ocitujeme vybrané závěry ze zase-
dání Rady EU:
• Ze zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 

13. září 2010: Komise informovala Radu o vývo-
ji společného registru zástupců zájmových sku-
pin (lobbistů), na jehož vzniku se podílejí Ko-
mise a Evropský parlament a který má začít 
fungovat od června 2011. Rada požádala Výbor 
stálých zástupců, aby se touto věcí zabýval 

v souvislosti s obnovenou žádostí Komise 
o účast Rady v této iniciativě.
Rada přijala prováděcí nařízení, kterým se mění 
nařízení č. 1292/2007 a č. 367/2006, pokud jde 
o vynětí z opatření stanovených těmito naříze-
ními jednoho izraelského vývozce polyethylen-
tereftalátového (PET) filmu pocházejícího z In-
die a o ukončení celní evidence dovozu od to-
hoto vývozce, a prováděcí nařízení o opětovném 
uložení konečného antidumpingového cla na 
dovoz žehlicích prken pocházejících z Číny, vy-
ráběných společností Foshan Shunde Yongjian 
Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan. 
Rada dosáhla kvalifikovanou většinou politické 
dohody o návrhu nařízení, jehož účelem je re-
vize systému EU pro standardní popis textilních 
vláken a označování textilních výrobků etiketa-
mi. Italská delegace hlasovala proti návrhu. 
Rada rozhodla nebránit Komisi v přijetí tří roz-
hodnutí o technických specifikacích pro intero-
perabilitu transevropského železničního systé-
mu, a to subsystému „Energie“ konvenčního 
železničního systému, subsystému „Infrastruk-
tura“ konvenčního železničního systému a sub-
systému „Provoz a řízení dopravy“ konvenč-

ních a vysokorychlostních železničních sys-
témů.

• Ze zasedání Rady pro zemědělství a rybolov 
dne 12. července 2010: V Radě se konala výmě-
na názorů ohledně doporučení skupiny na vy-
soké úrovni pro mléko, která byla požádána, 
aby rozpracovala možné střednědobé a dlouho-
dobé výhledy pro odvětví mléka. Členské státy 
vysoce ocenily celkovou práci skupiny na vyso-
ké úrovni s ohledem na to, že poskytne pevný 
základ pro další diskuse o budoucnosti odvětví 

mléka. Tři z doporučení navržených touto sku-
pinou byly projednány podrobněji: smluvní 
vztahy mezi producenty mléka a mlékárnami, 
posílení pozice producentů při vyjednávání, 
což bylo obecně vnímáno jako nezbytné, a pří-
padná úloha meziodvětvových organizací v od-
větví mléka, podle vzoru odvětví ovoce a zele-
niny. Za důležité byly rovněž označeny inovace 
a výzkum, jakož i transparentnost v dodavatel-
ském řetězci v odvětví mléka, které by mohlo 
být dosaženo díky lepší informovanosti o ce-
nách a objemech v EU. Obecně delegace pova-
žovaly záchrannou síť za přiměřenou, nicméně 
některé delegace poukázaly na to, že stávající 
opatření by měla být zlepšena nebo by měly být 
vyvinuty nové nástroje na snížení volatility pří-
jmů.

• Ze zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace 
a energetiku dne 24. června 2010: Rada přijala 
rozhodnutí o podpisu a prozatímním uplatňo-
vání protokolu, kterým se mění dohoda o letec-
ké dopravě mezi EU a USA (dohoda o „otevře-
ném nebi“), která byla podepsána v roce 2007 
a prozatímně se uplatňuje od roku 2008. Po při-
jetí tohoto rozhodnutí EU a USA v rámci zase-

Zvláštní legislativní postup nebyl použit od vstupu Lisabonské smlouvy v plat-
nost příliš často. Konkrétně se týkal několika technických situací. V nejbližší 
době by však zvláštním legislativním postupem měl být upraven tzv. Pakt sta-
bility a růstu.

í

{7
/1

0}



 Scientia et Societas » 4/10 111

Odborné stati

dání Rady protokol podepsaly. Změna dohody 
zahajuje proces vedoucí k dalším příležitostem 
pro zahraniční investice do leteckého průmys-
lu; dále otevírá tržní přístup a posiluje regulač-
ní spolupráci ve všech oblastech politiky v ob-
lasti letectví, zejména s cílem omezit dopady 
letectví na životní prostředí. Uznává rovněž vý-
znam pracovních norem vysoké úrovně. Další 
rozšíření obchodních příležitostí bude založe-
no na vzájemných koncesích. USA požadují, 
aby EU za účelem zvýšení transparentnosti po-
sílila úlohu Komise při monitorování provoz-
ních omezení ke snížení hluku na velkých letiš-
tích, a EU od USA požaduje větší liberalizaci 
investic, která by umožnila většinové vlastnic-
tví a kontrolu leteckých společností USA státní-
mi příslušníky EU. Jakmile budou tyto podmín-
ky splněny, EU a USA navzájem poskytnou 
leteckým společnostem druhé strany další prá-
va k zajišťování leteckých služeb mezi jejich 
územím a třetími zeměmi a rovněž odstraní 
překážky v přístupu na trh pro letecké dopravce 
třetích zemí vlastněné nebo kontrolované pří-
slušníky druhé strany; kromě toho EU podnik-
ne stejné kroky jako USA, pokud jde o většino-
vé vlastnictví a kontrolu leteckých společností 
EU státními příslušníky USA. Pokud jedna stra-
na splní podmínky a druhá nikoliv, strana plní-
cí podmínky má podle dohody právo zastavit 
provoz leteckých společností druhé strany.

• Ze zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 
7. a 8. června 2010: Na základě zprávy o pokro-
ku předsednictví stručně informovalo Radu 
o aktuálním stavu jednání o návrhu směrnice 
o provádění zásady rovného zacházení s osoba-
mi bez ohledu na náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo se-
xuální orientaci. Španělské předsednictví před-
ložilo řadu pracovních návrhů týkajících se ob-
lasti působnosti směrnice, rozdělení pravomocí 
mezi EU a členské státy a ustanovení o zdravot-
ním postižení. Návrhy předsednictví mimo jiné 
směřují zejména k tomu, aby znění bylo v sou-

ladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, 
aby byl lépe definován koncept diskriminace 
a objasněna oblast působnosti směrnice 
a upřesněna ustanovení o zdravotním postiže-
ní. I přes určitý pokrok je zapotřebí o mnoha 
otázkách nadále diskutovat. To zahrnuje rozdě-
lení pravomocí mezi členské státy a EU, zvlášt-
ní ustanovení o postiženích (např. oblast pů-
sobnosti směrnice, její finanční a praktické 
dopady a vzájemný vztah mezi směrnicí a kon-
krétními podmínkami v jednotlivých odvět-
vích), prováděcí kalendář a otázky právní jisto-
ty. Návrh Komise usiluje o rozšíření ochrany 
před diskriminací z důvodů náboženského vy-
znání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace rovněž na oblasti 
mimo oblast pracovního trhu (např. sociální 
ochrany, včetně sociálního zabezpečení a zdra-
votní péče, sociálních výhod, vzdělání a přístu-
pu ke zboží a službám).
V Úředním věstníku Evropské unie byly ve 

dnech 12. a 13. listopadu 2010 publikovány např. 
následující dokumenty:
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních 
na zajištění bezpečnosti dodávek zemního ply-
nu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se sta-
noví povinnosti hospodářských subjektů uvá-
dějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Toto 
nařízení zakazuje uvádět na trh nezákonně vy-
těžené dřevo.

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a pre-
venci nehod a incidentů v civilním letectví 
a o zrušení směrnice 94/56/ES.

• Nařízení Komise (EU) č. 1021/2010 ze dne 
12. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných 
zeměpisných označení (Peperone di Ponte-
corvo).

• Nařízení Komise (EU) č. 1022/2010 ze dne 
12. listopadu 2010, kterým se povoluje zvýšit 
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mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného 
z vinných hroznů sklizených v roce 2010 v ně-
kterých vinařských zónách.

• Nařízení Komise (EU) č. 1026/2010 ze dne 
12. listopadu 2010, kterým se stanoví jednotná 
procentní sazba pro schvalování částek ozná-
mených členskými státy Komisi, pokud jde 
o žádosti o prémii za klučení pro hospodářský 
rok 2010/11.

• Nařízení Komise (EU) č. 1027/2010 ze dne 
11. listopadu 2010, kterým se po sto třicáté de-
váté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o za-
vedení některých zvláštních omezujících opat-
ření namířených proti některým osobám 
a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, 
sítí Al-Kajdá a Talibanem.

• Nařízení Komise (EU) č. 1028/2010 ze dne 
12. listopadu 2010 o stanovení paušálních do-
vozních hodnot pro určení vstupní ceny někte-
rých druhů ovoce a zeleniny.

• Nařízení Komise (EU) č. 1029/2010 ze dne 
12. listopadu 2010, kterým se mění reprezenta-
tivní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé 
produkty v odvětví cukru stanovená nařízením 
(EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11.
Jakkoliv výše uvedený přehled obsahuje nere-

prezentativní výběr, je z něj zřejmé, že na úrovni 
EU jsou projednávány jak podstatné a potřebné 
otázky (např. zákaz uvádět na trh nezákonně vytě-
žené dřevo, dohoda o leteckém provozu mezi USA 
a EU), tak otázky, které lze označit za velmi margi-
nální (uvalení antidumpingového cla na konkrétní-
ho výrobce ze třetí země). U některých otázek lze 
mít odůvodněné pochyby, zda navrhované úpravy 
povedou k rozvoji tržního mechanismu, respektive 
se lze domnívat, že budou mít za následek jeho na-
rušení včetně toho, že mohou vést k nadprodukci 
nebo podprodukci některých výrobků a k netrž-
ním cenám (např. kroky v oblasti mléka), čili k po-
škození spotřebitelů. Z tohoto pohledu je třeba 
otevřeně konstatovat, že v některých případech 
mohou být zájmy České republiky rozhodováním 
na úrovni EU ohroženy. Ani za současného hlaso-
vacího systému, ani za systému hlasování, jenž 

vstoupí v platnost v listopadu 2014, nemusí mít 
Česká republika dostatečně silné postavení, aby 
těmto krokům zabránila, tedy reálně může k naru-
šení zájmů ČR dojít.

Možnosti obrany jsou vzhledem k výše uvede-
nému postavení České republiky poněkud kompli-
kované. Je zřejmé, že eventuální obrana nemůže 
být založena, jak se někdy děje, na tezích o mož-
nostech vystoupení ČR z EU apod. Zde platí, že 
Česká republika není dostatečně silným subjek-
tem, nemá dostatečné nerostné bohatství, tradičně 
stabilní bankovní systém, rezervní měnu a další 
komparativně výhodné faktory jako některé evrop-
ské země, které mimo EU jsou (Norsko, Švýcar-
sko), aby mohla mimo EU dlouhodobě úspěšně 
existovat, čili aby byl zajištěn její dlouhodobý eko-
nomický růst, nízká inflace, nízká nezaměstna-
nost a dlouhodobě udržitelný vývoj platební bilan-
ce. Vzhledem k závislosti České republiky na 
dovozu z EU a na vývozu do EU potom členství 
v Evropské unii usnadňuje všechny zahraniční 
operace a dává České republice možnost vyjádřit 
se k jednotlivým navrhovaným krokům. Jakákoliv 
obrana tedy musí spočívat v aktivní činnosti uvnitř 
EU, v poukazování na možné důsledky jednotli-
vých kroků, ve vyhledávání spojenců, kteří mohou 
být ohroženi stejně jako Česká republika.

5. Použití zásady subsidiarity 
a proporcionality

Výše uvedený, byť — znovu zdůrazňujeme — nere-
prezentativní přehled ukazuje, že na úrovni EU 
jsou často řešeny technické, detailní otázky, které 
by mnohdy nemusely být na této úrovni řešeny. 
Nabízí se zde proto využití možnosti, kterou za-
vedla právě Lisabonská smlouva, tj. možnosti tzv. 
oboustranné flexibility. Tato možnost říká, že pra-
vomoci mohou být přenášeny nejen z členských 
států na Unii, ale i opačně z Unie zpět na členské 
státy, pokud se jejich výkon na úrovni EU ukáže 
jako neefektivní. V Prohlášení č. 18 o vymezení 
pravomocí je upřesněn tento princip oboustranné 
flexibility. V zásadě jsou otevřeny dvě varianty na-
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plnění principu oboustranné flexibility. První 
z nich je možnost zrušení legislativních aktů, ze-
jména z důvodu porušení principu subsidiarity 
nebo proporcionality. Pokud Rada na podnět jed-
noho nebo více svých členů požádá Komisi, aby 
předložila návrh na zrušení legislativního aktu, 
bude Komise podle svého prohlášení těmto žádos-

tem věnovat zvláštní pozornost (nebude však po-
vinna podat návrh na zrušení legislativního aktu). 
Tento mechanismus může přispět k naplnění zása-
dy subsidiarity, neboť členské státy budou moci 
iniciovat zpětný přesun výkonu pravomocí v pří-
padech, kdy se ukáže, že jejich výkon na úrovni 
Unie není efektivní a mohou být uspokojivě vyko-
návány na úrovni členských států.

Druhou variantu představuje změna zakládají-
cích smluv podle článku 48 odstavce 6 SEU, který 
konstatuje: Vláda každého členského státu, Evrop-
ský parlament nebo Komise mohou předložit Ev-
ropské radě návrhy na změnu všech nebo části 
ustanovení části třetí Smlouvy o fungování Evrop-
ské unie, která se týkají vnitřních politik a činností 
Unie. Evropská rada může přijmout rozhodnutí 
o změně všech nebo části ustanovení části třetí 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Evropská 
rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Ev-
ropským parlamentem a Komisí a, v případě insti-
tucionálních změn v měnové oblasti, s Evropskou 
centrální bankou. Toto rozhodnutí vstoupí v plat-
nost až po schválení členskými státy v souladu 

s jejich ústavními předpisy. Rozhodnutí nesmí roz-
šířit pravomoci svěřené Unii Smlouvami.

Dále je třeba upozornit, že Protokol č. 2 o pou-
žívání zásad subsidiarity a proporcionality mj. 
konstatuje:
• Návrhy legislativních aktů se odůvodňují s ohle-

dem na zásady subsidiarity a proporcionality. 

Každý návrh legislativního aktu by měl obsaho-
vat zevrubnou informaci umožňující posoudit 
soulad se zásadami subsidiarity a proporciona-
lity. Tato informace by měla obsahovat zhodno-
cení finančního dopadu návrhu, a jde-li o směr-
nici, zhodnocení důsledků pro předpisy, jež 
mají být členskými státy přijaty, případně včet-
ně důsledků pro regionální předpisy. Důvody 
umožňující dospět k závěru, že cílů Unie lze 
lépe dosáhnout na její úrovni, se opírají o kvali-
tativní, a kdekoli je to možné, kvantitativní úda-
je. Návrhy legislativních aktů přihlížejí k nut-
nosti postupovat tak, aby každá zátěž, finanční 
nebo správní, dopadající na Unii, vlády člen-
ských států, regionální nebo místní orgány, hos-
podářské subjekty a občany byla co nejmenší 
a přiměřená cíli, jehož má být dosaženo.

• Ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návr-
hu legislativního aktu v úředních jazycích Unie 
může každý vnitrostátní parlament nebo která-
koli komora vnitrostátního parlamentu zaslat 
předsedům Evropského parlamentu, Rady a Ko-
mise odůvodněné stanovisko uvádějící, proč 

Je třeba konstatovat, že v některých případech mohou být zájmy České repub-
liky rozhodováním na úrovni EU ohroženy. Ani za současného hlasovacího 
systému, ani za systému hlasování, jenž vstoupí v platnost v listopadu 2014, 
nemusí mít Česká republika dostatečně silné postavení, aby těmto krokům za-
bránila, tedy reálně může k narušení zájmů ČR dojít. Možnosti obrany jsou 
vzhledem k postavení České republiky poněkud komplikované. Je zřejmé, že 
eventuální obrana nemůže být založena, jak se někdy děje, na tezích o mož-
nostech vystoupení ČR z EU apod.
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soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zása-
dou subsidiarity. Pokud odůvodněná stanovis-
ka o nedodržení zásady subsidiarity v návrhu 
legislativního aktu představují nejméně jednu 
třetinu všech hlasů přidělených vnitrostátním 
parlamentům, musí být návrh přezkoumán. Po 
takovém přezkoumání může Komise a případ-
ně skupina členských států, Evropský parla-
ment, Soudní dvůr, Evropská centrální banka 
nebo Evropská investiční banka, pochází-li od 
nich návrh legislativního aktu, rozhodnout, že 
návrh buď zachová, změní nebo jej stáhne. Toto 
rozhodnutí musí být odůvodněno.

• Pokud Komise rozhodne o zachování návrhu, 
musí v odůvodněném stanovisku uvést, proč se 
domnívá, že daný návrh je v souladu se zása-
dou subsidiarity. Toto odůvodněné stanovisko 
a odůvodněná stanoviska vnitrostátních parla-
mentů musí být předložena normotvůrci Unie 
ke zvážení v rámci tohoto postupu:
a) před ukončením prvního čtení posoudí 

normotvůrce (Evropský parlament a Rada) 
soulad legislativního návrhu se zásadou sub-
sidiarity, přičemž zohlední zejména odů-
vodnění předložená a sdílená většinou vnit-
rostátních parlamentů, jakož i odůvodněné 
stanovisko Komise;

b) pokud normotvůrce zaujme většinou 55 % 
členů Rady nebo většinou odevzdaných hla-

sů v Evropském parlamentu stanovisko, že 
návrh není v souladu se zásadou subsidiari-
ty, není legislativní návrh dále zvažován.

• Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc roz-
hodovat o žalobách týkajících se porušení zása-
dy subsidiarity některým legislativním aktem, 
které podal členský stát nebo které členský stát 
předal v souladu se svým právním řádem jmé-
nem svého vnitrostátního parlamentu či někte-
ré jeho komory. Takové žaloby může podávat 
rovněž Výbor regionů v případě legislativních 
aktů, pro jejichž přijetí Smlouva o fungování 
Evropské unie stanoví, že má být konzulto-
ván.
Výše uvedené možnosti představují účinné pro-

středky, jak bránit oprávněné národní zájmy. Pro-
zatím však nejsou příliš využívány. Lze se domní-
vat, že v této oblasti by mohla být Česká republika 
aktivnější a zabraňovat tak přijímání aktů, které by 
ji eventuálně mohly poškozovat. Obecně je však 
nutno konstatovat, že dosavadní vývoj v EU po 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nenasvěd-
čuje tomu, že by české národní zájmy byly ohrože-
ny v nějakém větším rozsahu. Jak je konstatováno 
výše, v některých dílčích případech může k ohro-
žení dojít. Lisabonská smlouva však nabízí jednot-
livým členským zemím prostředky, jak tomuto 
ohrožení předcházet. Záleží pouze na členských 
zemích, zda tyto prostředky dokážou využít.
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Problematika ochrany spotřebitele jako slabší 
smluvní strany se stala jedním z prioritních témat 
Evropské unie, což potvrzují i její strategické do-
kumenty a Lisabonská smlouva. Na posílení posta-
vení a právní ochrany spotřebitele se pohlíží jako 
na důležitý faktor růstu důvěry ve fungování ev-
ropského vnitřního trhu a předpoklad dalšího pro-
pojení a efektivity spotřebitelských trhů v rámci 
EU (přeshraniční spotřebitelské trhy, finanční re-
tailové trhy, důvěryhodné elektronické obchodo-
vání apod.). Přitom řešení této problematiky vyža-
duje interdisciplinární přístup, má své politické, 
ekonomické a právní aspekty. Tento příspěvek je 
se zřetelem k těmto širším souvislostem zaměřen 
především na analýzu současné situace a trendů 
v oblasti právní regulace ochrany spotřebitele v EU 
a České republice.

1. Historický exkurs

Vznik spotřebitelského práva souvisí s rozvojem 
ekonomiky vyspělých zemí, kdy v podmínkách 
rostoucí nabídky zboží a služeb a sílící konkuren-
ce se otevírají současně pro spotřebitele možnosti 
dosáhnout lepší pozice a rovnoprávnějšího posta-
vení vůči výrobcům a prodejcům. V zájmu spotře-
bitelů začínají v prostředí demokratické občanské 
společnosti působit také různé nezávislé spotřebi-
telské organizace, sdružení i média. Sílící vliv zá-
jmových skupin spotřebitelů se pak projevuje 
i v politických rozhodnutích a přijímaných práv-
ních úpravách na ochranu spotřebitele. Potřeba 
ochrany spotřebitele narůstá v soudobé společnos-

ti i v souvislosti s růstem počtu složitějších výrob-
ků a služeb a častou koncentrací tržní síly na stra-
ně podnikatelů. Dosavadní vývoj v podmínkách 
globalizované ekonomiky ukazuje, že princip for-
mální rovnosti smluvních stran nestačí vždy pro 
zajištění práv slabších subjektů (v tomto případě 
spotřebitelů) v daných strukturách trhu.

Svou dlouhodobou tradici má již ochrana spo-
třebitele v USA, kde zejména v průběhu 20. století 
celá řada institucí a orgánů získala kompetence 
v oblasti ochrany spotřebitele, vznikla řada komisí 
a iniciativ a od padesátých let uvedeného století se 
zde více rozšířila i spotřebitelská legislativa. Jako 
oblast právní regulace vztahů mezi spotřebiteli 
a podnikateli (výrobci, obchodníky) se zde zfor-
movalo spotřebitelské právo (consumer law, resp. 
consumer protection law), které zahrnuje četné 
právní úpravy přijímané na federální i státních 
úrovních a týkající se bezpečnosti potravin, ochra-
ny zdraví, bankovnictví (mimo jiné např. oblasti 
spotřebních úvěrů a půjček), telekomunikací, 
ochrany proti neodbytnému telemarketingu a dal-
ších oblastí ochrany spotřebitele. Značná pozor-
nost je věnována právním úpravám záruk u proda-
ného zboží, kde v situaci nedostatečné informova-
nosti spotřebitele dochází ze strany prodejců 
k jejímu zneužití různými smluvními doložkami 
a tlakům na zřeknutí se práv spotřebitelů. Vznikla 
zde dokonce skupina zákonů přezdívkou označo-
vaná jako „lemon laws“. Přeneseně se takto ozna-
čuje právní ochrana spotřebitele před možnou si-
tuací, kdy se v důsledku prodeje vadného zboží 
stává „zatrpklým spotřebitelem bezcenných věcí“, 

*
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neboť nedisponuje plnými informacemi a nemá 
vytvořeny ani dostatečné záruky ze strany prodej-
ce [1]. K ochraně spotřebitele před klamavými 
a podvodnými záručními praktikami byl proto na 
federální úrovni přijat Magnuson-Moss Warranty 
Act a řada obdobných zákonů také na úrovni jed-
notlivých států (zejména v souvislosti s prodejem 
nebo půjčováním aut). V angloamerickém právu 
se na rozdíl od českého práva setkáváme kromě 
obvyklé náhrady škody spotřebiteli (institutu s re-
parační, sankční a preventivní funkcí) navíc s tzv. 
punitivním odškodněním (punitive damage), tedy 
jakýmsi „odškodněním nad rámec“, které se pou-
žívá v podstatě s cílem odradit ekonomicky moti-
vované podnikatele ještě více od opakování proti-
právního jednání (posílení sankční a preventivní 
funkce) [2]. Z hlediska možnosti uplatnění tohoto 
institutu např. v českém právním prostředí existují 
četné námitky (pravomoc trestat má jen stát, v sou-
kromém právu se hradí vzniklá škoda a ušlý zisk). 
Nicméně v USA jeho použití přispívá k vyšší ocho-
tě žalovaných společností uzavřít mimosoudní do-
hodu, což má svůj efekt také v nižší zátěži civilní-
ho justičního systému. Ostatně v některých ame-
rických státech je vyžadováno nejprve hledání 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (po-
užití příslušného ADR — Alternative Dispute Reso-
lution — systému jako např. arbitrážního řízení 
nebo mediace).

Obdobně v evropských vyspělých zemích je 
ochrana spotřebitele pojata jako oblast právní re-
gulace vztahů mezi jednotlivými spotřebiteli a vý-
robci a prodejci zboží a služeb, která pokrývá po-
měrně široký okruh témat. S rozdíly se lze setkávat 
z hlediska začlenění ochrany spotřebitele v systé-
mu práva. Soustředění ochrany spotřebitele do sa-
mostatného kodexu (spotřebitelského zákoníku) 
bylo v Evropě realizováno ve Francii [3]. V Němec-
ku se stal základem úprav občanský zákoník a ně-
které dílčí úpravy jsou obsaženy v samostatných 
zákonech. V České republice byl spotřebitel až na 
některé výjimky (jako např. u kupní smlouvy) 
chráněn v převažující míře předpisy veřejného prá-
va do roku 2000, kdy došlo k novelizaci občanské-

ho zákoníku zákonem č. 367/2000 Sb., který zave-
dl právní institut spotřebitelských smluv. Právní 
úprava spotřebitelských smluv v občanském záko-
níku se pod vlivem komunitárního práva rozšiřuje, 
což ale vyvolává také diskuse o začlenění této práv-
ní úpravy. Pokud se jedná o předmětnou stránku 
ochrany spotřebitele v zákonodárství členských 
států EU, v současné době se vyvíjí zejména cestou 
implementace a transpozice pramenů komunitár-
ního práva (zejména příslušných směrnic) do ná-
rodních právních řádů.

Vývoj právních úprav v oblasti ochrany spotře-
bitele byl ve značné míře stimulován a zprostřed-
kován formulováním spotřebitelských politik v ce-
losvětovém měřítku, na regionální i národní 
úrovni. K ochraně spotřebitele v podmínkách 
globalizované ekonomiky byly v rezoluci Valného 
shromáždění OSN č. 39/248 ze dne 14. 4. 1985 sta-
noveny tyto cíle: napomáhat jednotlivým zemím 
k dosažení a udržení přiměřené ochrany jejich 
obyvatel jako spotřebitelů, podporovat vysokou 
úroveň etického chování výrobců a distributorů 
zboží a poskytovatelů služeb, napomáhat k ome-
zování obchodních praktik majících nepříznivý 
vliv na spotřebitele, přispívat k vytváření nezávis-
lých spotřebitelských sdružení, podporovat mezi-
národní spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele 
ad. Všechny vyspělé ekonomiky i jejich integrační 
uskupení mají v současné době stanovenu politiku 
ochrany spotřebitele, která koresponduje s těmito 
cíli. Přitom orgány tehdejšího EHS začaly s formu-
lováním politiky na ochranu spotřebitele již počát-
kem 70. let. Principy a rozvíjení této spotřebitelské 
politiky v dalších letech se staly i východiskem 
řady právních úprav zaměřených na ochranu 
spotřebitele v komunitárním právu. V tomto 
směru byl zásadním politickým dokumentem 
„První program politiky na ochranu a k informova-
nosti spotřebitelů“, který v roce 1975 schválila 
Evropská rada (tehdejšího EHS) a jenž obsahuje 
pět dosud akceptovaných základních práv spotřebi-
telů:
• právo na ochranu zdraví a bezpečnosti spotře-

bitele,
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• právo na ochranu ekonomických zájmů spotře-
bitele před zneužíváním moci prodejcem,

• právo na náhradu za utrpěnou škodu,
• právo na spolehlivé a pravdivé informování a na 

poučení,
• právo na zastupování spotřebitelů. [4]

V roce 1989 přijala Rada EU rezoluci, která sta-
novila v oblasti politiky na ochranu spotřebitele 
tyto priority:
• integrace politiky ochrany spotřebitele do okru-

hu společné politiky ES v jednotlivých oblastech,
• zastoupení spotřebitelů v orgánech ES,
• podpora všeobecné bezpečnosti zboží a služeb 

a zlepšení informovanosti o jejich kvalitě,
• podpora snadnějšího přístupu spotřebitelů 

k právním prostředkům,
• vymezení nekalých smluvních podmínek a úpra-

va zásilkového prodeje. [4]
V tomtéž roce byla posílena institucionální 

stránka ochrany spotřebitele zřízením samostatné-
ho Úřadu pro ochranu spotřebitelů, který byl poz-
ději přejmenován na Poradní výbor spotřebitelů. 
Od roku 1990 začaly být také připravovány a reali-
zovány akční plány spotřebitelské politiky (nejpr-
ve tříleté), kdy součástí realizace bylo i přijímání 
příslušných směrnic komunitárního práva. Pozor-
nost se postupně zaměřila rovněž na konsolidaci 
již existujících právních předpisů (zejména směr-
nic) komunitárního práva a na rozvoj vybraných 
priorit (např. zvýšení úrovně ochrany spotřebitelů 
tak, aby si byli vědomi svých práv a aby jim právní 
ochrana byla dostupná).

V současné době EU disponuje strategií spotře-
bitelské politiky a již poměrně rozsáhlou právní 
úpravou ochrany spotřebitele. Stanovenými priori-
tami strategie spotřebitelské politiky na období 
2007–2013 jsou zlepšení:
• kontroly spotřebitelských trhů a vnitrostátních 

spotřebitelských politik,
• právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele,
• vymahatelnosti předpisů a domáhání se práv,
• informovanosti a vzdělávání spotřebitelů
• a učinění spotřebitele středem zájmu dalších 

politik a právních předpisů EU. [5]

Spotřebitelské hledisko má tak v příštích letech 
hrát dokonce rostoucí roli při tvorbě všech politik 
týkajících se vnitřního trhu EU, což ostatně vyplý-
vá i z Lisabonské smlouvy.

2. Právní ochrana spotřebitele v Evropské 
unii: fragmentace a konsolidace

Evropská unie věnuje již řadu let pozornost právní 
ochraně spotřebitele jako slabší smluvní strany. 
Tato pozice spotřebitele ve smluvních vztazích je 
dána především asymetrií informací. Spotřebitel 
nemá obvykle dostatečné množství potřebných in-
formací, znalostí a schopností, aby se mohl zcela 
kvalifikovaně rozhodnout při sjednávání přísluš-
ných smluv a posoudit patřičně možné důsledky 
svého jednání a rozhodnutí. Z těchto důvodů ne-
musí také rozpoznat nekalé, klamavé a agresivní 
obchodní praktiky. Svou roli zde hraje často i ne-
dostatek času na straně spotřebitele. Navíc je třeba 
si uvědomit jednu z hlavních odlišností nákupního 
chování běžného spotřebitele od firmy či jiné insti-
tuce, která se promítá i do rozdílů specifik prů-
myslových a institucionálních trhů od trhů spo-
třebitelských (retailových). Na rozdíl například od 
průmyslového podniku, jehož chování a rozhodo-
vání při nákupu má zřetelně racionální průběh, se 
v chování běžného spotřebitele prolínají často raci-
onální a emocionální prvky. Zejména právě na vliv 
emocionálních prvků v nákupním chování spotře-
bitele se soustřeďuje reklama a jiné marketingové 
komunikační nástroje používané firmami v kon-
kurenčním boji na trhu. Pozice spotřebitele jako 
slabší smluvní strany je dána také horšími ekono-
mickými podmínkami pro rozpoznání případných 
negativních obchodních praktik a pro obranu proti 
nim. Náklady spojené se soudním řízením jsou pro 
spotřebitele dosti vysoké a řešení spotřebitelských 
sporů soudní cestou je obvykle časově zdlouhavé. 
Navíc nelze předpokládat, že spotřebitel bude v da-
ném sporu úspěšný. V současné době se však již 
v členských státech EU prosazuje stále více alter-
nativní řešení k soudnímu řízení, jímž je mimo-
soudní řešení spotřebitelských sporů (Alternative 
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Dispute Resolution), které je spojeno s podstatně 
nižšími finančními náklady pro spotřebitele a je 
rychlejší.

Ochrana spotřebitele je zakotvena v primárním 
a sekundárním právu EU. Smlouva o fungování 
Evropské unie obsahuje právo na ochranu spotře-
bitele v článku 169 hlavy XV, v němž je mimo jiné 
uvedeno: „K podpoře zájmů spotřebitelů a k zajiš-
tění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá 
Unie k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodář-
ských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich 
práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat 
se k ochraně svých zájmů.“ [6] Členským státům 
EU se také umožňuje zachovávat nebo zavádět 
přísnější ochranná opatření. Tato opatření však 
musí být slučitelná s právem EU a notifikována Ko-
misí. V podstatě tedy Lisabonská smlouva naváza-
la na bývalý článek 153 Smlouvy o založení ES. Po-
žadavek na zajištění vysoké ochrany spotřebitele 
v unijních politikách je obsažen i v Listině základ-
ních práv Evropské unie.

V sekundárním právu EU jsou pak upraveny 
konkrétní okruhy ochrany spotřebitele, a to nej-
častěji ve směrnicích, přičemž se jejich implemen-
tace a transpozice na národní úrovni členských 
států EU týká řady předpisů soukromého a veřej-
ného práva. Na zřeteli je třeba mít, že komunitární 
právo nerozlišuje mezi veřejným právem a soukro-
mým právem. Počet směrnic komunitárního prá-
va, které zajišťují cíle EU v oblasti ochrany spotře-
bitele, postupně narůstal. Tato jejich extenze byla 
v jisté míře i odrazem často převažujících kasuis-
tických přístupů orgánů EU k řešení problémů ob-
jevujících se ve vztazích mezi dodavateli a spotře-
biteli. Ve svém celku se pak tato právní úprava 
stávala méně přehlednou. Směrnice komunitární-
ho práva vydané v zájmu ochrany spotřebitele ob-
sahovaly tak i různé, nesjednocené definice pojmů 
a v jejich důsledku lze nalézt i kolize mezi těmito 
jednotlivými směrnicemi. Svůj vliv na to má zřej-
mě také rostoucí četnost rozhodnutí Evropského 
soudního dvora. Navíc mnohé tyto směrnice se vy-
značují často komplikovanou a nepříliš přehled-
nou strukturou právní úpravy.

Problémem se tak v komunitárním právu stal 
fragmentární charakter právní úpravy ochrany spo-
třebitele pokrývající řadu různých témat jako např. 
zajištění kvality a bezpečnosti výrobků či služeb, 
náhrada škody, spotřebitelské smlouvy včetně 
např. podomního prodeje, timesharingu nebo uza-
vírání smluv na dálku, elektronické obchodování 
ad. Ochrana spotřebitele, která se soustředila pů-
vodně na spotřební zboží, se v posledních letech 
stále více zaměřuje také na oblast služeb jako vý-
znamného sektoru národního hospodářství, zvláš-
tě pak oblast finančních služeb, což vede k poža-
davkům na další právní úpravy. Určitou reakcí na 
dosavadní fragmentární charakter právní úpravy 
ochrany spotřebitele je snaha o konsolidaci této 
právní úpravy sloučením čtyř směrnic do jedné 
právní úpravy. Jde o návrh směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o právech spotřebitelů [7], kte-
rá je výsledkem revize spotřebitelského acquis [8] 
a měla by nahradit tyto stávající platné směrnice: 
97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv 
uzavřených na dálku, 85/577/EHS o ochraně spo-
třebitele v případě smluv uzavřených mimo ob-
chodní prostory, 93/13/EHS o nepřiměřených pod-
mínkách ve spotřebitelských smlouvách a 99/44/ES 
o některých aspektech prodeje spotřebního zboží 
a záruk na toto zboží. Měla by být i příspěvkem 
k tvorbě jednodušší a přehlednější právní úpravy 
v souladu s principy better regulation.

Návrh nové směrnice, která má být horizontál-
ním právním předpisem, je založen na maximální 
a cílené harmonizaci. Z toho vyplývá, že členské 
státy EU by neměly v rámci národního práva za-
chovat nebo přijmout přísnější opatření. Právě dal-
ším důležitým a současně problémovým rysem 
komunitární spotřebitelské legislativy bylo její do-
savadní založení na minimální harmonizaci, z níž 
pro členské státy EU vyplývá, že musejí minimálně 
zavést pravidla obsažená v příslušné směrnici, ale 
mohou jít i nad její rámec a přijmout pro území da-
ného státu přísnější pravidla. Požadavek na mini-
mální harmonizaci ale neodpovídá rostoucím zá-
měrům rozvíjení vnitřního trhu EU založeného na 
jednotných pravidlech a činí přeshraniční spolu-
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práci v oblasti ochrany spotřebitele obtížnější a ná-
kladnější. Dodavatel vstupující na jednotlivé trhy 
členských států EU musí nyní počítat i s možností 
odlišných podmínek, pokud se jedná o právní 
úpravu vztahů mezi dodavateli a spotřebiteli. Při 
nastavení jednotných pravidel pak dodavatel nebu-
de moci ve svých záměrech rozlišovat „měkčí“ 
a „tvrdší“ trhy z hlediska ochrany spotřebitele. 
A stejně tak s ohledem na to, že roste počet výrob-
ků a služeb, které spotřebitelé nakupují mimo úze-

mí vlastního státu v jiných zemích EU, jsou tím vy-
tvořeny předpoklady, aby spotřebitelé nebyli ve 
svých právech kráceni.

V souvislosti s návrhem nové směrnice byla 
nastolena i otázka, zda harmonizovat úplně nebo 
cíleně. Původní návrh Komise, předložený ještě 
první Barrosovou exekutivou, žádal plnou harmo-
nizaci, ale nová Komise již připouští cílenou har-
monizaci jako dostačující. Skutečností je, že člen-
ské státy EU nejsou jednotné v této otázce, některé 
jsou pro cílenou harmonizaci jen tam, kde je to ne-
zbytné, a v ostatních oblastech by si měly členské 
státy vytvářet pravidla se zřetelem ke svým potře-
bám. V návrhu nové směrnice se cílené sjednocení 
pravidel týká zejména minimálních požadavků na 
informace poskytované spotřebiteli, podmínek pro 
dodání, přechodu rizika, souladu se smlouvou 
a nápravy v případě rozporu s ní, škod a nákladů, 
zákonných a smluvních záruk, práva na odstoupe-
ní od smlouvy, přehledu nepřiměřených podmí-
nek za všech okolností a přehledu nepřiměřených 

podmínek s požadovaným přezkumem nepřimě-
řenosti.

Projednávání nové směrnice nebylo dosud uza-
vřeno. Komise svůj návrh předložila v říjnu 2008. 
Rada s konsolidací stávajícího předpisového rámce 
souhlasila v prosinci 2009. Jednání v Evropském 
parlamentu probíhají. Možností je i to, že nedojde 
ke kompromisu a bude předložen nový návrh. Po-
kud jde o transpozici výsledné přijaté směrnice, 
měla by být uskutečněna do osmnácti měsíců od 

jejího vstupu v platnost. Realizace změny až do 
úrovně členských států může být v tomto případě 
tedy i poměrně dlouhodobým procesem.

Orgány EU jsou si řady současných problémů 
v oblasti ochrany spotřebitele vědomy. Otázka dal-
šího postupu, zejména z hlediska možného soula-
du pravidel evropského vnitřního trhu a národních 
právních úprav, bude však zřejmě ještě předmětem 
diskusí. V poslední době se proto prosadila mimo 
jiné i snaha na ochranu spotřebitele pohlížet v šir-
ším právním kontextu řešených otázek evropské-
ho smluvního práva. Z hlediska rozvoje vnitřního 
trhu by fungování evropského smluvního práva 
mohlo mít přínos (jednotná smluvní pravidla pro 
podnikatele členských států EU operující na vnitř-
ním trhu EU). Avšak pokud jde o možné vytvoření 
evropského občanského práva, tento proces by byl 
značně složitý a navíc jeho přínosy jsou značně 
diskutabilní s ohledem na rozdílné kulturně-histo-
rické tradice vyjádřené v zavedených právních in-
stitutech, sdílené hodnoty v dané společnosti, vní-

Evropská unie věnuje již řadu let pozornost právní ochraně spotřebitele jako 
slabší smluvní strany. Tato pozice spotřebitele ve smluvních vztazích je dána 
především asymetrií informací. Spotřebitel nemá obvykle dostatečné množ-
ství potřebných informací, znalostí a schopností, aby se mohl zcela kvalifiko-
vaně rozhodnout při sjednávání příslušných smluv a posoudit patřičně mož-
né důsledky svého jednání a rozhodnutí. Z těchto důvodů nemusí také rozpo-
znat nekalé, klamavé a agresivní obchodní praktiky. Svou roli zde hraje často 
i nedostatek času na straně spotřebitele.
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mání rodiny apod. v jednotlivých členských státech 
EU. Nicméně jako žádoucí se ukazuje pokračovat 
v hledání určitého vhodného propojení zásady 
smluvní volnosti charakteristické pro tržní ekono-
miku s potřebou zajištění ochrany spotřebitele 
jako slabší smluvní strany. Účinná spotřebitelská 
legislativa by se pak takto neměla projevit jen v po-
žadované samotné ochraně spotřebitele, ale svým 
způsobem může přispět i k vytváření podmínek 
pro férovou soutěž dodavatelů na spotřebitelském 
trhu. Ve svých důsledcích by současně mohla být 
prospěšná právě pro ty podnikatelské subjekty, 
které používají v konkurenčním boji seriózní 
obchodní praktiky a svou nabídku zakládají na 
kvalitním, bezpečném a zdravotně nezávadném 
spotřebním zboží nebo kvalitně poskytovaných 
službách. Více sledovaným aspektem by se měl 
proto stát kontext právní úpravy ochrany spotřebi-
telů s právní úpravou podnikání.

3. Právní ochrana spotřebitele 
na finančních trzích

3.1 Význam a souvislosti

Jedním ze soudobých trendů právní ochrany spo-
třebitele je, že bude stále více přesahovat obvyklou 
předmětnou oblast spotřebního zboží (ve spojení 
s právní ochranou zdraví a bezpečnosti) a proni-
kat výrazněji do oblasti služeb. V posledních le-
tech v EU vzrůstá právě pozornost ochraně spotře-
bitele v oblasti služeb, takovým příkladem jsou 
zejména služby cestovních kanceláří, leteckých 
společností, mobilních operátorů a v rostoucím 
měřítku i finanční služby, kde není potřeba ochra-
ny spotřebitele dosud dostatečně zajišťována. Po-
malejší vývoj v oblasti právní ochrany spotřebitele 
na finančních trzích lze zdůvodnit složitějším fun-
gováním těchto trhů, více sofistikovaným charak-
terem řady zde nabízených produktů a jejich ros-
toucími inovacemi a v tomto kontextu vyššími 
riziky asymetrické informace pro spotřebitele a je-
ho schopnost hodnotit kvalitu. Dále se nepříznivě 
při přijímání předmětných právních úprav v této 

oblasti projevují rozdíly ve vyspělosti jednotlivých 
ekonomik, tlak relativně silných zájmových a lob-
bistických skupin na finančních trzích a neade-
kvátní monitoring poskytovatelů finančních slu-
žeb. Tuto skutečnost dokumentuje i to, že teprve 
po dlouhých diskusích (zahájených v září 2002) 
a opakovaném vyjednávání byla připravena 
a v dubnu 2008 přijata nová směrnice o smlou-
vách o spotřebitelském úvěru. Nicméně podstat-
nou skutečností je, že v EU se stává ochrana spo-
třebitele na finančních trzích nezbytnou součástí 
spotřebitelské legislativy i požadavkem v dohledo-
vé praxi centrálních bank, případně jiných správ-
ních orgánů. Na rostoucím významu toto téma 
spotřebitelské legislativy získalo v podmínkách 
poslední globální finanční a ekonomické krize, 
která mimo jiné ukázala právě na nedostatečné za-
jištění ochrany spotřebitele na finančních trzích. 
Ochrana spotřebitele má svůj význam v daném 
kontextu v opětném zajištění potřebné důvěry spo-
třebitelů (retailových klientů bank a dalších fi-
nančních institucí) ve finanční systém vytvořením 
takové regulace a dohledu, které vedou k účinné-
mu a transparentnímu fungování trhů retailových 
finančních služeb. Samotná regulace a dohled na 
finančních trzích pak přesahuje daleko za rámec 
ochrany spotřebitele svým celkovým zaměřením 
na udržování systémové stability a hlídání zdraví 
finančních institucí.

Potřeba zvýšené ochrany spotřebitele na finanč-
ních trzích má i své širší teoretické zdůvodnění. 
Potenciál pro prováděná regulační opatření a inter-
vence ve prospěch spotřebitelských zájmů na fi-
nančních trzích je vyvozován z možných selhání 
těchto trhů, k nimž podle odborné ekonomické li-
teratury a expertů především patří [9] [10]:
• nedostatečné informace pro spotřebitele a tím na 

jeho straně vyvolané nadměrné náklady pro 
získání informací skutečně zajišťujících volbu 
kvalitního finančního kontraktu a také produk-
tu s potřebnou hodnotou;

• neschopnost spotřebitele vyhodnotit v některých 
případech kvalitu finančních produktů (a to 
i v případě dispozice všemi relevantními infor-
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macemi, na finančních trzích existují různě so-
fistikované produkty — např. termínované vkla-
dy, životní pojištění apod.);

• asymetrická informace a tzv. „lemon problem“, 
kdy se projevuje to, že finanční instituce se při-
rozeně lépe vyznají v jimi nabízených produk-
tech než samotní spotřebitelé a mnoho spotře-
bitelů tuto skutečnost také připouští a uznává. 
Zejména je to zřejmé u produktů, kdy jde u spo-
třebitele o finanční rozhodnutí jednorázového 
charakteru nebo málo opakované v jeho životě 
(např. hypoteční úvěry, resp. různé půjčky), za-
tímco pro banky a jiné finanční instituce, které 
vyvíjejí daný produkt, může jít pak při jeho po-
skytování o takřka rutinní činnost. Z racionálně 
založených předpokladů spotřebitele, že má 
méně informací než prodejce, a v této souvis-
losti i z jeho očekávání, že by prodejce mohl 
tuto výhodu využít ve svůj prospěch, vyplývá 
pak často i takové chování spotřebitele, kdy se 
obává chybného rozhodnutí a s tím pro sebe 
vzniklých finančních ztrát, a tak dokonce i přes 
možný ekonomický užitek z daného produktu 
nerealizuje jeho koupi nebo danou transakci. 
Z výše uvedeného tak mimo jiné vyplývá, že 
lépe informovaný spotřebitel a redukce jeho ne-
jistoty vytvářejí reálné předpoklady pro větší 
důvěru k danému trhu a ve své podstatě stimu-
lují jeho rozvojový potenciál;

• odlišná „chuť“ a ochota k podstoupeným rizi-
kům při investicích prostředků na spravovaných 
účtech, která je také určitým konfliktem zájmů 
mezi danou finanční institucí a investorem. Fi-
nanční instituce může být na rozdíl od investo-
ra motivována k umístění jeho prostředků na 
trhy a do titulů s nadměrným rizikem, ale sou-
časně značným výnosem, přičemž má zájem 
i na účasti investora na riziku případných ztrát 
z poklesu trhu.

3.2 Situace v České republice

V České republice bylo možno po roce 2000 (s vr-
cholem v roce 2007 a 2008) zaznamenat výrazný 

nárůst zájmu spotřebitelů o finanční služby (po-
skytování hypotečních úvěrů, spotřebitelských 
úvěrů, uzavírání životního a neživotního pojištění, 
investice v podílových fondech apod.). Podílela se 
na tom jak rostoucí nabídka různých finančních 
produktů a služeb a jejich dostupnost pro širší 
okruh domácností (včetně např. příznivých úro-
kových sazeb hypotečních úvěrů), tak rostoucí 
poptávka po nich spojená zejména s nástupem 
silných demografických ročníků do profesního ži-
vota. Spotřebitelé z mladší generace přijímají větši-
nou již jako běžný životní styl žití na dluh a hod-
notově stále silněji preferují konzumerismus, 
vyžadující rostoucí příjmy a projevující se růstem 
spotřeby a půjčování.

Dynamický růst poptávky po retailových fi-
nančních službách i současné požadavky komuni-
tárního práva a praxe řady evropských zemí v této 
oblasti ochrany spotřebitele se již také projevují 
v české bankovní a finanční legislativě. Novela zá-
kona o České národní bance (uskutečněná záko-
nem č. 124/2008 Sb.) zařadila ochranu spotřebite-
le v sektoru retailových finančních služeb jako 
novou odpovědnost České národní banky při výko-
nu jejích funkcí dohledu na bankovních a finanč-
ních trzích. Podle ustanovení § 44a platného záko-
na o České národní bance vykonává tato banka 
dohled nad dodržováním povinností (především 
informačních) stanovených občanským zákoní-
kem pro uzavírání smluv o finančních službách 
uzavíraných na dálku (podle § 54a až 54d zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném zně-
ní). Od 1. listopadu 2009 dohlíží též na plnění in-
formačních povinností před uzavřením smlouvy 
o platebních službách podle novely zákona o pla-
tebním styku. Dále Česká národní banka vykonává 
dohled nad dodržováním povinností zákazu pou-
žívání nekalých obchodních praktik, a to u všech 
osob podnikajících na bankovních a finančních tr-
zích, nad nimiž má ze zákona určen výkon dohle-
du. Problémem je, že tento její dohled zatím nepo-
krývá řadu finančních (nebankovních) společností, 
které poskytují půjčky a jiné finanční služby, ani 
různých zprostředkovatelů na finančních trzích. 
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Část trhu tedy není tímto dohledem dotčena a ve 
značné míře jde právě z hlediska ochrany spotřebi-
tele o nejvíce problematické subjekty. Česká ná-
rodní banka je povinna vykonávat tento dohled 
i v rámci přeshraniční spolupráce v souladu s pří-
slušným předpisem Evropského společenství [11]. 
Zjistí-li porušení nebo má-li důvodné podezření, 
že může dojít k porušení společného zájmu spo-
třebitelů osobou, nad kterou vykonává dohled 
a která se dopustila protiprávního jednání na úze-
mí členského státu EU nebo v jiném státě tvořícím 
Evropský hospodářský prostor, zakáže této osobě 
pokračovat v protiprávním jednání. Podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
se „společnými zájmy spotřebitelů“ rozumí zájmy 
více spotřebitelů, kteří mohou být protiprávním 
jednáním příslušné osoby poškozeni. Instituciona-
lizace ochrany spotřebitele na finančních trzích 
byla na úrovni České národní banky podpořena 
i zřízením samostatného odboru ochrany spotře-
bitele.

Podíváme-li se pak blíže na vlastní procesní 
stránku výkonu dohledu České národní banky 
v oblasti ochrany spotřebitele a relevanci jeho vý-
sledků, jsou zde zřejmá určitá omezení. Na rozdíl 
od ostatních oblastí dohledu nad finančními trhy 

neexistuje v tomto případě zpravodajská povin-
nost dohlížených subjektů. Informace o možných 
porušeních právních předpisů jsou získávány z po-
dání spotřebitelů či sdružení pro ochranu spotřebi-
telů, případně z vlastní činnosti orgánu dohledu. 
Obdržená podání nebo další informace jsou pro-
šetřovány, neexistuje obvyklý plán kontrol na mís-
tě, ale případné kontroly na místě se kombinují 
s jinými nástroji dohledu jako písemným prošetřo-
váním, pohovorem se zástupci kontrolovaného 
subjektu apod. Tento výkon dohledu v oblasti 
ochrany spotřebitele je označován jako reaktivní 
postup. Výsledkem je zjištění oprávněnosti, resp. 
neoprávněnosti stížnosti, uložení opatření k ná-
pravě (např. upuštění od nesprávného postupu 
u dohlíženého subjektu apod.), případně i sankční 
řízení. Na zřeteli je zde nutno především mít, že 
Česká národní banka, která vystupuje ve funkci ve-
řejnoprávního orgánu dohledu nad finančními 
trhy, není vlastně oprávněna vstupovat do soukro-
moprávních vztahů mezi dohlíženými subjekty 
a spotřebiteli. Na rozdíl od činnosti finančního ar-
bitra tak nevystupuje jako orgán mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů. Pro spotřebitele ne-
vyplývá z výsledku dohledové činnosti České ná-
rodní banky příslušné závazné rozhodnutí (např. 

V EU se stává ochrana spotřebitele na finančních trzích nezbytnou součástí 
spotřebitelské legislativy i požadavkem v dohledové praxi centrálních bank, 
případně jiných správních orgánů. Na rostoucím významu toto téma spotře-
bitelské legislativy získalo v podmínkách poslední globální finanční a ekono-
mické krize, která mimo jiné ukázala právě na nedostatečné zajištění ochra-
ny spotřebitele na finančních trzích. Ochrana spotřebitele má svůj význam 
v daném kontextu v opětném zajištění potřebné důvěry spotřebitelů (retailo-
vých klientů bank a dalších finančních institucí) ve finanční systém vytvoře-
ním takové regulace a dohledu, které vedou k účinnému a transparentnímu 
fungování trhů retailových finančních služeb. Samotná regulace a dohled na 
finančních trzích pak přesahuje daleko za rámec ochrany spotřebitele svým 
celkovým zaměřením na udržování systémové stability a hlídání zdraví fi-
nančních institucí.
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v jeho prospěch včetně možného a očekávaného 
odškodnění). Pokud jsou spotřebitelé s touto sku-
tečností obeznámeni, nejsou příliš motivováni 
k podávání stížností nebo k dostatečné součinnos-
ti při prošetřování jejich podání. Ostatně to nazna-
čuje i porovnání počtu podaných stížností České 
národní bance a finančnímu arbitrovi ČR. V roce 
2009 byl počet těchto podaných stížností finanční-
mu arbitrovi ČR více než dvojnásobný ve srovnání 
s Českou národní bankou a tento trend je zřetelný 
i v roce 2010.

Pro hodnocení rozsahu a výsledků výkonu 
dohledu České národní banky v oblasti ochrany 
spotřebitele jsou zatím k dispozici údaje za rok 
2009 [12]. Z nich vyplývá, že Česká národní banka 
obdržela v tomto roce 313 podání, z nichž 41 bylo 
mimo její působnost dohledu, neboť tato podání 
směřovala proti nebankovním poskytovatelům 
spotřebitelských úvěrů a splátkovým a leasingo-
vým firmám. Z 272 obdržených a šetřených podá-
ní bylo 260 zasláno přímo fyzickými osobami-spo-
třebiteli. 40 % šetřených podání se týkalo oblasti 
pojišťovnictví (pojišťoven nebo pojišťovacích zpro-
středkovatelů), kdy se jednalo především o poměr-
ně sofistikovaný produkt investičního životního 
pojištění a s ním spojený způsob jeho prodeje 
a poskytování informací. Na úrovni EU se již obje-
vují iniciativy ke zlepšení regulace v podobě návr-
hů na revizi směrnice o pojišťovacích zprostředko-
vatelích a na regulaci takových kombinovaných 
produktů, jakým je právě např. investiční životní 
pojištění. U složitějších bankovních a finančních 
produktů se uvažuje o řádně vyplněných zázna-
mech o potřebách klientů, důvodech nabídky a do-
poručení příslušného produktu a způsobu jeho vy-
světlení prodejcem. Bankovní a finanční instituce 
však poukazují v daném kontextu obvykle na sou-
visející růst nákladů. Zdůrazňují také potřebu po-
silovat finanční vzdělávání. Ze šetřených podání se 
jich dále 35 % týkalo bank (včetně stavebních spoři-
telen), přičemž většina stížností směřovala na 
bankovní služby, a to zejména na nedostatečné in-
formace o poskytovaných produktech, jejich pod-
mínkách a cenách. Z 272 obdržených a šetřených 

podání se podařilo České národní bance do konce 
roku 2009 uzavřít a vyřídit 148 stížností. V 63 pří-
padech byly stížnosti uzavřeny jako neoprávněné 
ze strany spotřebitele. Druhou nejsilnější skupi-
nou uzavřených stížností (55 případů) byly stíž-
nosti na ústní informace. Zde však často stojí 
tvrzení spotřebitele proti tvrzení dohlíženého sub-
jektu. Existují ale i případy, kdy daný bankovní 
nebo finanční subjekt provede dobrovolně nápravu.

Uvedené rozšíření dohledu centrální banky 
(primárně zaměřeného na zajištění stability fi-
nančního sektoru a finančních trhů) o oblast 
ochrany spotřebitele vyvolalo však i řadu otázek. 
Zejména se tyto otázky týkají funkčního sladění 
dohledu nad stabilitou finančních trhů a dohledu 
nad ochranou spotřebitele na těchto trzích, dosa-
žené úrovně a možného rozsahu ochrany spotřebi-
tele na finančních trzích, dosavadního fragmentár-
ního institucionálního rámce ochrany spotřebitele 
a možností monitoringu a vyhodnocení jeho vý-
sledků v oblasti finančních služeb. Svým způso-
bem vytváří regulace finančního sektoru a dohled 
nad jeho fungováním určitou formu nepřímé a re-
lativně dlouhodobé rámcové ochrany spotřebitele, 
neboť cíleně směřuje k vytváření stability na fi-
nančních trzích, která je prospěšná i pro spotřebi-
tele. Vlastní ochrana práv a zájmů spotřebitele se 
pak musí projevovat průběžně a efektivně a je spo-
jena i s určitými náklady poskytovatelů finančních 
služeb v daných případech. V současné době se 
přitom setkáváme v České republice s poměrně 
častými stížnostmi ze strany spotřebitelů a zejmé-
na Sdružení obrany spotřebitelů na poskytování fi-
nančních služeb. Prostředky ochrany spotřebitele 
jsou zde však relativně omezené a roztříštěné. Do-
hled v oblasti ochrany spotřebitele začala v rámci 
svých výše uvedených možných postupů a výsled-
ků vykonávat Česká národní banka. Ministerstvo 
financí ČR je pověřeno přípravou rámcové politiky 
v oblasti ochrany spotřebitele na finančních trzích, 
která se zabývá také nástroji a subjekty ochrany 
spotřebitele. Legislativní přípravu právních předpi-
sů v oblasti ochrany spotřebitele zajišťuje pak ve 
značné míře Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 
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Finanční arbitr jako mimosoudní orgán řešení spo-
třebitelských sporů, který byl zřízen zákonem 
č. 229/2002 Sb., má pro zajištění nápravy v opráv-
něných případech svůj rozsah odpovědnosti 
a správní kapacity omezen v podstatě na oblast 
platebního styku, ale dostává i podněty z jiných 
produktových oblastí. Česká obchodní inspekce 
jako nejvýznamnější orgán státního dozoru nad 
dodržováním práv spotřebitelů, která je jinak po-
měrně aktivní a úspěšná při ochraně spotřebitele 
na trzích zboží a některých služeb, se potýká s ne-
dostatkem zkušeností a kvalifikovaných pracov-
ních sil v otázkách finančních trhů. V některých 
oblastech ochrany spotřebitele hrají určitou roli 
i dobrovolné profesní organizace sdružující posky-
tovatele finančních služeb (viz např. etické kodexy 
České bankovní asociace, České asociace pojišťo-
ven, Asociace penzijních fondů ČR ad., obsahující 
i požadavky na chování bankovních a finančních 
institucí k retailovým klientům s důrazem na přes-
né vymezení a dodržování jejich práv apod.).

3.3 Změny v právní ochraně spotřebitele 
na trzích spotřebitelských úvěrů 
v EU a České republice

V posledních letech byla věnována v EU značná 
pozornost problematice větší ochrany spotřebitele 
na trzích spotřebitelských úvěrů. Výsledkem těch-
to snah se stala nová směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotře-
bitelském úvěru [13], která přináší některé změny 
z hlediska zlepšení pozice spotřebitele v úvěro-
vých vztazích. Tato směrnice byla prosazena ze-
jména s těmito cíli:
• vytvářet podmínky pro skutečný vnitřní trh se 

spotřebitelskými úvěry, který byl dosud v urči-
tých případech v některých členských státech 
narušován rozdílnými nástroji na ochranu spo-
třebitele a přísnějšími opatřeními ve srovnání 
s původní směrnicí 87/102/EHS, a otevřít tak 
větší prostor pro tzv. přeshraniční úvěry;

• zajistit vyšší stupeň ochrany spotřebitele na 
rostoucím úvěrovém trhu (jde o reakci na znač-

ný růst počtu i objemu poskytovaných spotře-
bitelských bankovních a zejména nebankov-
ních úvěrů, ale i na zavádění nových typů 
úvěrů);

• zjednodušit komunitární úpravu (better regula-
tion).
Směrnice se však nevztahuje mimo jiné na úvě-

ry zajištěné hypotékou, smlouvy s výší úvěru pod 
200 EUR a přes 75 000 EUR, některé leasingové 
smlouvy, povolená přečerpání se splatností do jed-
noho měsíce, zaměstnanecké úvěry a některé krát-
kodobé bezúročné půjčky. Jinak většina spotřebi-
telských úvěrů, povolených přečerpání a kreditních 
karet jako úvěrových produktů je novou směrnicí 
regulována. Členské státy EU měly jako povinnost 
zajistit soulad s touto směrnicí do 12. 5. 2010. 
V České republice byla příslušná směrnice trans-
ponována do zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebi-
telském úvěru a o změ ně některých zákonů (ze 
dne 21. 4. 2010), který nabude účinnosti dnem 
1. 1. 2011.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru ukládá 
poskytovateli úvěru (věřiteli) a v některých přípa-
dech i jeho zprostředkovateli řadu nových povin-
ností pro období před uzavřením smlouvy o spo-
třebitelském úvěru, dále pro samotnou smlouvu 
a v průběhu plnění této smlouvy. Smlouva o spo-
třebitelském úvěru musí být písemná a spotřebitel 
má právo obdržet bezplatně kopii návrhu této 
smlouvy. Spotřebitel musí být již v předsmluvní 
fázi písemnou formou seznámen s ekonomickými 
údaji (roční procentní sazbou nákladů, celkovými 
náklady spotřebitelského úvěru, celkovou částkou 
splatnou spotřebitelem, celkovou výší spotřebitel-
ského úvěru a možností přečerpání). Spotřebiteli 
je tak dána možnost reálně posoudit, zda bude 
schopen spotřebitelský úvěr splácet. Zároveň má 
možnost porovnat nabídku spotřebitelských úvěrů 
na finančním trhu. Nový zákon dále chrání více 
spotřebitele před rizikovými úvěry a zadlužová-
ním domácností tím, že stanovil povinnost věřiteli 
prověřit bonitu potenciálního klienta a jeho schop-
nost dostát svému závazku. Když věřitel na zákla-
dě využití registrů dlužníků zamítne poskytnutí 
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spotřebitelského úvěru, je povinen okamžitě a bez-
platně vyrozumět žadatele o výsledku vyhledávání 
a uvede použitou databázi. Ke zkvalitnění právní 
úpravy spotřebitelských úvěrů došlo v zásadě ze-
jména v těchto směrech:
• Zvýšení informovanosti spotřebitelů zavede-

ním povinných informací v reklamě o spotřebi-
telském úvěru, před uzavřením smlouvy o spo-
třebitelském úvěru a ve smlouvě o spotřebitel-
ském úvěru a informací ve vztahu k možnému 
přečerpání spotřebitelského úvěru. Všechny in-
formace musí být vytištěny stejně výrazně, 
musí být čitelné. Svoji informační povinnost 
může věřitel splnit též poskytnutím informací 
na standardizovaném formuláři. Věřitel je dále 
povinen uvedené informace bezplatně vysvět-
lit. V průběhu plnění spotřebitelské smlouvy je 
povinen spotřebitele předem informovat o kaž-
dé změně úrokové sazby a možnosti přečerpání.

• Umožnění spotřebiteli odstoupit od smlouvy 
o spotřebitelském úvěru ve lhůtě 14 dnů od její-
ho uzavření, a to bez sankcí ze strany poskyto-
vatele úvěru. Spotřebitel nemusí uvádět důvo-
dy, které ho vedou k odstoupení od smlouvy. 
Informace o odstoupení jsou podstatnou nále-
žitostí smlouvy o spotřebitelském úvěru.

• Oprávnění spotřebitele předčasně splatit úvěr 
bez sankcí ze strany věřitele. Věřitel v případě 
předčasného splacení spotřebitelského úvěru 
má právo pouze na náhradu nutných a objek-
tivně odůvodněných nákladů, které vznikly 
v přímé souvislosti s předčasným splacením.

4. Alternativní cesta pro spotřebitele 
k domáhání se jeho práv

Z hlediska ochrany spotřebitele se postupně uká-
zalo, že nepostačuje pouze vytvoření její odpoví-
dající a efektivní právní regulace, ale je nutno do-
sáhnout i podstatného zlepšení v domáhání se 
práv spotřebitelů. Tradičním postupem jsou spo-
třebitelské spory řešeny soudní cestou. Tato cesta 
je však i s ohledem na předmět sporu obvykle 
zdlouhavá, zvláště v České republice fungují sou-

dy dosud relativně pomalu. Navíc je finančně ne-
výhodná, neboť náklady na soudní řízení přesahu-
jí často hodnotu předmětu sporu, což spotřebitele 
většinou odrazuje od hledání řešení svého sporu 
u soudu. Proto byly v zemích EU hledány alterna-
tivní mechanismy, které by spotřebitelům umožni-
ly řešit jejich případné spory s výrobci, obchodní-
ky a poskytovateli služeb bez toho, aby jim 
vznikaly další náklady a časové ztráty, které jsou 
svým rozsahem a povahou neúměrné hodnotě 
předmětu sporu.

4.1 Různorodost ADR systémů

Jako alternativní řešení k soudnímu řízení se tak 
v zemích EU v období od devadesátých let minulé-
ho století prosadilo a rozšířilo mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů (forma tzv. ADR — Alterna-
tive Dispute Resolution), vycházející z principů 
rychlosti, síly, dobrovolnosti a nízkých nákladů, 
které jsou obsaženy v doporučeních Evropské ko-
mise (viz doporučení Komise 98/257/ES ze dne 
30. března 1998 o zásadách pro orgány příslušné 
pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských spo-
rů a doporučení Komise 2001/310/ES ze dne 
4. dubna 2001 o zásadách pro mimosoudní orgány 
při řešení spotřebitelských sporů dohodou). Ve 
Strategii spotřebitelské politiky EU 2007–2013 se 
pak zdůrazňuje, že v rámci pozornosti věnované 
zlepšení situace v domáhání se práv spotřebitelů 
bude posílena kontrola a podpořeno využívání již 
existujících doporučení pro způsoby alternativní-
ho řešení sporů.

V úvahu je však třeba vzít současnou vysokou 
různorodost ADR mechanismů, a to nejen v rámci 
EU, ale i v jednotlivých členských státech. V člen-
ských státech EU bylo podle průzkumů zjištěno 
750 schémat ADR relevantních pro spory mezi 
podnikateli (obchodníky) a spotřebiteli, z nichž 
asi jen 60 % má notifikaci Evropské komise [14]. 
V ostatních případech jde obvykle o to, že některé 
způsoby alternativního řešení spotřebitelských 
sporů se nacházejí na samém začátku činnosti 
nebo si jejich nositelé neuvědomují notifikační 
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proces apod. Existují veřejné systémy ADR (finan-
cované z veřejných prostředků), soukromé systé-
my ADR (financované z privátních zdrojů), systé-
my ADR založené na spolupráci mezi veřejným 
sektorem a průmyslem nebo spotřebitelskými or-
ganizacemi a průmyslem. Zvláště na vysoce regu-
lovaných trzích, kdy orgány ADR byly vytvořeny 

podle veřejného práva, může ale docházet i ke spo-
lufinancování, i když v naprosté většině případů je 
účast podnikatelské sféry dobrovolná. Nelze při-
tom také přehlédnout, že značná část systémů 
ADR má mandatorní charakter.

Nicméně i přes značnou různorodost lze v Ev-
ropě identifikovat podle určitých znaků (centrali-
zovaný či decentralizovaný přístup, univerzální či 
sektorový (odvětvový) přístup k organizaci systé-
mu ADR) tři základní modely:
• skandinávský (Švédsko, Dánsko, Finsko), kdy 

jde v podstatě o univerzální (týkající se řešení 
všech spotřebitelských stížností až na některé 
výjimky) a centralizovaný notifikovaný ADR 
systém s mediačními pravomocemi, který zajiš-
ťuje příslušný národní orgán, případně je vytvo-
řena platforma na principu účasti řady zaintere-
sovaných subjektů (stakeholders), obvykle se 
zde pracuje s doporučeními (nezávaznými roz-
hodnutími);

• sektorově oddělené systémy ADR (např. Němec-
ko, Velká Británie, Nizozemsko, Irsko, ale 
i Francie), kdy žádná instituce nemá všeobec-
nou pravomoc řešit veškeré spotřebitelské spo-

ry a jde o fragmentaci ADR v podobě speciali-
zovaných orgánů a mediátorů na jednotlivé 
sektory (odvětví), v nichž vznikají spotřebitel-
ské stížnosti (např. telekomunikace, pojišťovací 
služby, bankovní služby, e-business, cestovní 
služby apod.), a kdy na nich výrazně (i po fi-
nanční stránce) participují podnikatelé pro-

střednictvím svých profesních sdružení působí-
cích na daném segmentu trhu;

• jihoevropský, který představuje státem orga-
nizovaný decentralizovaný systém (např. ve 
Španělsku a Portugalsku regionálně organizo-
vaný se začleněním různých sektorů v rámci 
dané regionální instituce pro ADR) s použitím 
arbitrážního řízení na dobrovolné bázi, kdy 
jeho obvyklým výstupem jsou závazná rozhod-
nutí.
ADR systémy v EU mohou být také rozlišovány 

podle toho, jaké je jejich procesní uspořádání a co 
je výstupem daného procesu. Některé systémy se 
zaměřují na dosažení smíru mezi stranami a výsle-
dek řešení v podobě doporučení (nezávazného 
rozhodnutí), s čímž se lze setkat obvykle u spotře-
bitelských rad a soukromých ombudsmanů. Vý-
sledkem jiných systémů (např. rozhodčího řízení) 
je rozhodnutí závazné pro obě strany sporu. Exis-
tují také systémy založené na rozhodnutích závaz-
ných pro představitele strany byznysu, tedy zalo-
žené na částečně závazném rozhodnutí (např. 
většina bankovních ombudsmanů). V praxi jsou 
však časté i kombinace různých procesů a výstupů 

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že spotřebitelé projevují postupně zájem 
o využití mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Projevuje se již i určitý 
zájem ze strany některých podnikatelů o tento systém (princip dobrovolnosti). 
Určitou překážkou využití mediace jsou pro spotřebitele dosud nepostačující 
informace a chybějící právní úprava mediace v netrestních věcech využitelná 
i v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitelé po ukazují i na 
nedostatek informací o rozhodčím řízení.
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(např. spojení mediace a rozhodčího řízení, čás-
tečně závazná mediace apod.).

V současné době jsou hlavními používanými 
systémy ADR v zemích EU [14]:
• Rozhodčí (arbitrážní) řízení, které je závazným 

procesem, v němž spor řeší orgán kolektivní 
nebo individuální povahy jako třetí neutrální 
osoba. Toto řízení nemá charakter konsensuál-
ních mechanismů (jako mediace a smírčí říze-
ní), neboť sporné strany se vzdávají možnosti 
dosáhnout samy smírného řešení a souhlasí 
s tím, že se budou řídit konečným rozhodnu-
tím příslušné neutrální osoby. V tomto ohledu 
se blíží rozhodčí řízení více soudnímu řízení 
než konsensuální mechanismy řešení spotřebi-
telských sporů. Stejně jako rozhodnutí soudu je 
i u tohoto způsobu řešení sporů vymahatelné 
rozhodnutí (nález). V zásadě pak není možnost 
odvolat se proti rozhodnutí rozhodce.
Rozhodčímu řízení se přisuzuje jako výhoda 
především zrychlení procesu řešení sporu opro-
ti soudnímu řízení. Tomu napomáhá i to, že 
strany si samy mohou zvolit osoby, které budou 
rozhodovat jejich spory. Mají svobodnou volbu 
orgánu, před nímž bude probíhat rozhodčí říze-
ní (rozhodce), v případě přeshraničních sporů 
i volbu práva, podle něhož se spotřebitelský 
spor bude řešit. Jako nevýhoda se uvádí nemož-
nost odvolat se proti rozhodnutí rozhodce. Pou-
žití rozhodčího řízení pro řešení sporu však vy-
žaduje uzavření dohody mezi dodavatelem 
a spotřebitelem, a to obvykle v podobě písemné 
smlouvy. Problémem rozhodčího řízení se 
může stát zajištění nestrannosti. Obvykle po-
chyby o nestrannosti tohoto procesu narůstají 
s jeho zrychlením.

• Mediace a smírčí řízení, jejichž podstatou je to, 
že strany by měly samy dojít ke smírné dohodě 
za účasti třetí osoby. Mediace je spíše technika 
řešení sporu, kdy mediátor jako třetí osoba a ve 
sporu jako neutrální osoba jmenovaná po vzá-
jemné dohodě stran se snaží zajistit, aby strany 
přijaly řešení pro ně uspokojivé, resp. dosáhly 
nezávisle kompromisu. Nenutí je do nějakého 

konkrétního řešení, především vytváří prostor 
pro vzájemnou komunikaci vedoucí účinně 
k jejich dohodě. Výsledek tak může být odlišný 
od toho, ke kterému by mohlo dospět soudní ří-
zení. Ve směrnici Evropského parlamentu a Ra-
dy 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o někte-
rých aspektech mediace v občanských a ob-
chodních věcech je mediace definována jako 
formální řízení, jakkoli nazvané nebo uváděné, 
ve kterém dvě nebo více stran sporu samy dob-
rovolně usilují o dosažení dohody o vyřešení 
sporu za pomoci mediátora. Podle této směrni-
ce uvedené řízení mohou zahájit strany sporu 
nebo může být navrženo či nařízeno soudem 
nebo stanoveno právem členského státu EU. 
Smírčí řízení představuje postup, kdy neutrální 
třetí osoba pomáhá stranám urovnat jejich spor, 
přičemž může sdělovat svůj názor na daný 
předmět sporu či někdy dokonce může mít po-
vinnost dát stranám doporučení ohledně určité-
ho způsobu řešení sporu. Společné pro mediaci 
a smírčí řízení je to, že touto cestou realizované 
řešení sporu nemusí vycházet z konkrétního 
právního předpisu, není svázáno ustanoveními 
hmotného práva ani procesního práva. Důraz je 
často kladen na všeobecné zásady jako čest-
nost, dobrá víra, legitimita apod. Na druhé stra-
ně dohoda o smíru uzavřená mezi stranami na 
základě mediace či smírčího řízení vyžaduje 
většinou doplnění klauzule o vykonatelnosti 
soudem.

• Ombudsmani, kteří jsou individuálními osoba-
mi jmenovanými k řešení určitých spotřebitel-
ských sporů (např. i z iniciativy podnikatelů), 
mají status nezávislého orgánu opírajícího se 
o solidní pověst, profesní kvalifikaci pro danou 
oblast a společenskou prestiž. Mohou pravo-
mocně rozhodovat o případech z určité oblasti, 
přičemž při svých rozhodnutích vycházejí 
z právních předpisů a pravidla rovnosti obou 
stran sporu. Jejich rozhodnutí jsou obvykle 
závazná pro podnikatele (dodavatele), ale 
také nemusí být závazná pro žádnou ze stran 
sporu.
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• Spotřebitelské rady, které jsou kolektivními or-
gány s rovným dílem zastoupení spotřebitelů 
a podnikatelů. Jsou zakládány společně nebo 
nezávisle spotřebitelskými organizacemi a sdru-
ženími a institucemi podnikatelů a obchodní-
ků. Při jejich zakládání se vychází z právních 
předpisů dané země a dále i různých etických 
kodexů apod. Pokud jde o dosažený smír mezi 
oběma stranami spotřebitelského sporu, má ob-
vykle nezávazný charakter (doporučení), v ně-
kterých těchto systémech ADR je závazný jen 
pro podnikatele.
Rozvoj informačních a komunikačních techno-

logií vytváří pak ještě předpoklady pro tzv. on-line 
alternativní řešení sporů (s používanou zkratkou 
ODR), které však není v současné době zatím příliš 
rozšířeno.

S ADR systémy se ale dosud nepracuje ve všech 
členských státech EU. Do roku 2008 chyběla alter-
nativní forma řešení spotřebitelských sporů i v Čes-
ké republice. Avšak ani v některých starých člen-
ských státech EU nepokrývá adekvátně všechna 
teritoria. Pokud jde o sektorový pohled, ADR sché-
mata jsou již poměrně rozšířena ve finančních 
službách, cestovních a turistických službách a v te-

lekomunikacích. Souvisí to zřejmě s frekvencí vý-
skytu spotřebitelských sporů a rozsahem škody 
(újmy) pro spotřebitele. ADR schémata v uvede-
ných sektorech jsou již také obvykle nastavena na 
řešení přeshraničních spotřebitelských sporů v těs-
né spolupráci s Evropskými spotřebitelskými cent-
ry (European Consumer Centres — ECC), která 
mají právě za úkol pomáhat spotřebitelům řešit je-
jich přeshraniční stížnosti. Síť ECC tvoří 29 center 
v zemích EU a v Norsku a na Islandu. Počet stíž-
ností přijatých ECC činil v roce 2009 zhruba 8 tisíc. 
Nicméně využití ADR systémů spotřebiteli v pře-
shraničních stížnostech je omezené, nejvíce je pak 
využíváno v cestovních službách.

Podle provedených průzkumů v rámci EU jsou 
ADR mechanismy skutečně pro spotřebitele nízko-
nákladovou a rychlou alternativou řešení sporů 
s podnikateli. Velká většina procesů je pro spotře-
bitele osvobozena od poplatků, a pokud jsou pla-
ceny, nepřesahují tyto náklady 50 EUR. Většina 
spotřebitelských stížností je pak s využitím pří-
slušného ADR systému rozhodnuta do 90 dnů. Při-
tom počet těchto mimosoudně řešených spotřebi-
telských sporů v celé EU postupně narůstá. Podle 
zveřejněných statistik to v roce 2006 bylo přibližně 

Graf č. 1 » Mimosoudně řešené spotřebitelské spory v EU

Pramen: Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union, 2009
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410 tisíc případů, v roce 2007 asi 473 tisíc a v roce 
2008 již zhruba 530 tisíc případů [14].

Tento celkový růst může odrážet různé pozitiv-
ní i negativní skutečnosti, jako např. větší rozšíření 
ADR schémat v členských státech EU, vyšší infor-
movanost spotřebitelů o této možnosti řešení spo-
třebitelských sporů a také jejich zvyšující se náro-
ky na kvalitu výrobků a služeb, ale i rostoucí počet 
vad prodávaných výrobků a poskytovaných služeb 
apod. Avšak podíváme-li se blíže na situaci v jed-
notlivých členských státech EU, ukazuje se, že vy-
užití ADR systémů se značně liší. Podle počtu pří-
padů na 1000 obyvatel zaujímaly v roce 2007 
vedoucí pozici Belgie (4,7 případu) a Velká Britá-
nie (2,5 případu). Nad hranicí jednoho případu na 
1000 obyvatel (průměr EU) se ještě nacházelo dal-
ších sedm zemí (Malta, Španělsko, Irsko, Rakous-
ko, Dánsko, Švédsko a Nizozemsko). Zřetelně pod 
průměrem EU byla většina členských zemí. Česká 
republika se pak umístila podle údajů za rok 2007 
jako poslední za Slovenskem a Slovinskem, kdy si-
tuaci těchto zemí bez ADR systémů zřejmě mírně 
vylepšilo využití ADR schémat v rámci přeshranič-
ních spotřebitelských sporů.

4.2 Mimosoudní řešení spotřebitelských 
sporů v České republice

Výše uvedená a většinou evropských zemí již vyu-
žívaná rychlejší a levnější alternativní forma řešení 
menších spotřebitelských sporů (zejména rekla-
mačních řízení) do začátku roku 2008 v České re-
publice chyběla. Teprve k 1. dubnu 2008 zahájilo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spoluprá-
ci zejména s Hospodářskou komorou ČR a spotře-
bitelskými organizacemi pilotní projekt mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů, který v pod statě 
vychází z jihoevropského modelu ADR.

Principy, o které se opírá mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů v České republice, jsou 
v souladu s příslušnými doporučeními EU (dobro-
volnost, objektivita a nestrannost řízení, časová 
a nákladová úspora a jednodušší postup pro vyře-
šení sporu). V České republice existují tři fáze, 
resp. tři pilíře tohoto mimosoudního řešení spotře-
bitelských sporů: 1. podání informací a doporučení 
na kontaktním místě (kvalifikovaná rada), 2. medi-
ace, 3. rozhodčí řízení (arbitráž). V první fázi se 
spotřebitel se svou stížností (s uvedením preferen-
ce mediace nebo rovnou arbitráže) obrátí na kon-
taktní místo (Hospodářská komora ČR nebo spo-
třebitelské organizace), kde má dostat kvalifikova-
né informace o možnostech řešení. Z kontaktního 
místa je stížnost doručena též protistraně s lhůtou 
15 dnů na vyjádření. Je pak otázkou důvěry spotře-
bitelů, zda se spotřebitelé obracejí více na Hospo-
dářskou komoru ČR jako reprezentanta podnika-
telských zájmů, nebo na spotřebitelské organizace, 
které vznikly k hájení zájmů a práv spotřebitelů.

Pokud se spotřebitelský spor v první fázi nevy-
řeší, dostane spotřebitel nabídku řešit ho prostřed-
nictvím mediátora. Mediace, která je pro obě stra-
ny bezplatná, však může proběhnout pouze za 
souhlasu obou stran (s možným uzavřením i pí-
semné dohody) včetně shody na nezávislém medi-
átorovi. Pokud se strany na osobě mediátora ne-

Tabulka č. 1 » Výsledky mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v České republice

Rok Řešené 
případy

Uzavřené 
případy

z toho uzavřeno na základě

kvalifikovaná 
rada mediace rozhodčí 

řízení
nesoučinnost 
protistrany

2008 1077 862 320 49 1 492

2009 1293 1228 374 83 0 771

Celkem 2370 2090 694 132 1 1263

Pramen: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
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shodnou, je mediátor podle okolností a možností 
daného případu stanoven příslušným pracovní-
kem kontaktního místa. V současné době je na se-
znamu mediátorů téměř 50 osob různého (přede-
vším jiného než právnického) vzdělání. Mediace, 
jak bylo již výše zmíněno, je hledání řešení sporu 
speciálně vyškolenou osobou, která se snaží obě 
strany při vzájemné komunikaci dovést k dohodě.

Jestliže se spor cestou mediace ale nevyřeší, 
mohou se obě strany dohodnout na arbitráži (roz-
hodčím řízení), která se uskuteční u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární 
komoře ČR. Toto řízení probíhá podle zákona 
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, v platném 
znění. Rozhodčí řízení může také proběhnout 
elektronickou cestou. Na seznamu rozhodců je 
v současné době téměř 60 osob s právnickým 
vzděláním. Arbitráž však již znamená pro navrho-
vatele určité náklady (poplatek rozhodčímu soudu 
ve výši 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně 
800 Kč). V úvahu je však třeba vzít to, že se sníží 
náklady na zastupování a dojíždění (možnost pí-
semného průběhu řízení) a zcela zde odpadají ná-
klady na odvolací řízení (o arbitráži rozhoduje roz-
hodčí soud pouze v jednom stupni).

V období od dubna 2008 do konce roku 2009 
bylo přijato k mimosoudnímu řešení spotřebitel-
ských sporů celkem 2370 podnětů [15]. Téměř 
40 % případů bylo uzavřeno tak, že se je podařilo 
vyřešit. Přitom 84 % těchto případů bylo vyřešeno 
na základě kvalifikované rady. Postupně narůstala 
i pozornost k využití mediace při řešení sporu 
(z celkového počtu případů řešených na základě 
mediace pak zhruba 80 % bylo uzavřeno doho-
dou). Na naprostém okraji zájmu je zatím rozhod-
čí řízení. Většina uzavřených případů však nebyla 
vyřešena z důvodu nesoučinnosti protistrany (pří-
pady odmítnutí účasti podnikatele na řešení sporu 
nebo jeho nevyjádření se ve lhůtě 15 dnů, shledání 
požadavku spotřebitele zjevně neoprávněným, od-
mítnutí požadavku na řešení sporu mediací nebo 
rozhodčím řízením ze strany spotřebitele).

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že spotřebi-
telé projevují postupně zájem o využití mimosoud-

Graf č. 2 » Předmět spotřebitelského sporu

Pramen: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR — informační 
systém ADR; Hospodářská komora ČR; vlastní zpracování

 výrobky   služby   finanční služby

Graf č. 3 » Důvody vzniku spotřebitelského sporu

 reklamace   odstoupení od smlouvy
 náhrada škody   jiné

Graf č. 4 » Formy podání podnětu k projednání

 elektronicky   osobně   poštou   telefonicky
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ního řešení spotřebitelských sporů. Projevuje se již 
i určitý zájem ze strany některých podnikatelů 
o tento systém (princip dobrovolnosti). Určitou 
překážkou využití mediace jsou pro spotřebitele 
dosud nepostačující informace a chybějící právní 
úprava mediace v netrestních věcech využitelná 
i v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. 
Spotřebitelé poukazují i na nedostatek informací 
o rozhodčím řízení a zjevně mají i obavy o jeho 
nestrannost. Současně se ukazuje, že k řadě sporů 
mezi spotřebiteli a podnikateli dochází také v dů-
sledku neznalosti příslušných práv a povinností 
nebo jejich nesprávné interpretace.

I v případě České republiky se však potvrzuje, 
že celkově je finanční zatížení pro spotřebitele niž-

ší ve srovnání se soudním řízením. Nižší náklady 
na řešení sporu mohou působit vůbec jako vý-
znamný motivační prvek pro obě strany sporu. 
Dalším přínosem je urychlení sporů. Podle před-
pokladů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kte-
ré je garantem uvedeného projektu systému ADR, 
nepřesahuje průměrná doba mimosoudního řeše-
ní konkrétního spotřebitelského sporu dva měsíce. 
Je tedy podstatně kratší než průměrná doba řízení 
u soudu v občanskoprávních záležitostech, která 
byla podle údajů Ministerstva spravedlnosti ČR 
v roce 2009 zhruba 16 měsíců. Přidanou hodnotou 
tak může být i snížení zátěže soudů. Naplňuje se 
i původní předpoklad o vyřešení naprosté většiny 
spotřebitelských sporů již v prvních dvou fázích.
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Železniční doprava se na evropském kontinentu 
rozvíjela především v 19. století a na počátku 
20. století, kdy představovala dominantní vnitro-
zemský způsob přepravy a byla vysoce ziskovým 
odvětvím. Ve 20. století však následoval strukturál-
ní pokles, způsobený především rozvojem levnější 
a flexibilnější silniční dopravy. Železnice začaly 
v důsledku poklesu poptávky a vysokých fixních 
nákladů akumulovat finanční ztráty. Tyto ztráty 
pak v některých zemích vedly k omezení železnič-
ního provozu, v Evropě však byl hlavním důsled-
kem růst veřejných dotací na úhradu těchto finanč-
ních ztrát. V České republice byly tyto dlouhodobé 
trendy nejdříve zpomaleny centrálně plánovaným 
hospodářstvím a následně akcelerovány ekono-
mickou transformací na konci dvacátého století. 
Významnou změnou pro českou železnici byl po-
čátek roku 2003, kdy zanikla integrovaná organiza-
ce České dráhy, s. o. a vznikly dvě nástupnické or-
ganizace, manažer infrastruktury Správa železniční 
dopravní cesty, s. o. (SŽDC), na kterou byla převe-
dena železniční dopravní cesta, a České dráhy, a. s. 
(ČD), na které byl převeden vozový park a většina 
zaměstnanců. Přes tuto transformaci železniční 
dopravy dále akceleruje její ztrátovost, která je sa-
nována z veřejných rozpočtů. Cílem článku je 
kvantifikace celkových veřejných dotací do želez-
niční dopravy v České republice v období 2003–
–2008.

1. Metodika

V rámci práce byly kvantifikovány veškeré veřejné 
dotace do železnice v České republice, konkrétně 
potom následující typy dotací:
• investiční,
• provozní,
• na úhradu ztrát z osobní dopravy,
• odpuštění závazků vůči státu,
• mimořádné a ostatní.

Hlavními poskytovateli veřejných dotací jsou 
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Státní 
fond dopravní infrastruktury (SFDI), kraje a evrop-
ské fondy. Dotace z evropských fondů byly zahr-
nuty do celkového výpočtu, protože jsou taktéž 
financovány z veřejných zdrojů. Výpočet byl za-
měřen na dva hlavní subjekty železniční dopravy: 
Správu železniční dopravní cesty a České dráhy, 
protože jsou zcela dominantními příjemci veřej-
ných dotací v železniční dopravě. Veřejné dotace 
do dalších železničních dopravců byly zanedbány 
z důvodu jejich minimálního podílu na celkovém 
objemu veřejných dotací v tomto odvětví.

Při kalkulaci celkového objemu veřejných dota-
cí do železniční dopravy vyvstala otázka, jakým 
způsobem započítat úhrady závazků SŽDC z veřej-
ných zdrojů. Typickým postupem je situace, kdy 
závazky SŽDC uhrazuje věřitelům Ministerstvo fi-
nancí z titulu státních záruk za tyto závazky. Ná-
sledně potom vzniká závazek SŽDC vůči státu, kte-

*

  Veřejné dotace do železniční dopravy 
  v České republice
 } Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. » Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno 1

1  Článek byl zpracován v rámci grantového projektu Grantové agentury ČR č. 402/08/1438 „Konkurenceschopnost a konkuren-
ce v železniční dopravě — možnosti a limity hospodářské politiky“.



rý SŽDC ze svých zdrojů není schopna uhradit, 
a proto je průběžně odpouštěn. V této práci byl 
zvolen přístup, kdy do celkového objemu veřej-
ných dotací bylo v takovémto případě započítává-
no až odpuštění závazku SŽDC vůči státu a nikoliv 
samotná úhrada závazku SŽDC státem, protože 
dokud je veden jako závazek vůči státu, tak se jed-
ná o půjčku státu vůči SŽDC a stále existuje povin-
nost ji splatit. Teprve jejím odpuštěním se z půjčky 
stává dotace.

2. Veřejné dotace do Správy železniční 
dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty je státní organi-
zace, jejímž posláním je správa, údržba a moderni-
zace železniční dopravní cesty. Vznikla v roce 
2003 jako jedna ze dvou nástupnických organizací 
po bývalých ČD, s. o., kdy na SŽDC byla převedena 
železniční dopravní cesta a většina závazků. Sa-
mostatná existence SŽDC má umožnit rozvoj kon-
kurence při poskytování železničních služeb, pro-
tože SŽDC je povinna umožnit vstup na železniční 
dopravní cestu všem subjektům, které k tomu pro-
kážou způsobilost. Za použití železniční dopravní 
cesty vybírá SŽDC poplatek. Příjmy SŽDC z po-
platku, které se pohybují na úrovni 5–6 mld. Kč 
ročně, ovšem ani zdaleka nepostačují k financová-
ní veškerých nákladů spojených s údržbou, provo-
zuschopností a investicemi do železniční dopravní 
cesty. Proto musí být rozpočet SŽDC dofinancová-
ván pomocí veřejných dotací. Ty se pak konkrétně 
skládají z:
• investiční dotace,
• dotace na provoz,
• odpuštění závazku,
• ostatních dotací.

2.1 Investiční dotace

Investiční dotace SŽDC slouží k financování inves-
tic na železniční dopravní cestě. Hlavní podíl na 
investicích má modernizace čtyř koridorových tra-
tí. První dva koridory již byly zmodernizovány, tře-

tí a čtvrtý jsou ve fázi rozestavěnosti. Celkové 
náklady na výstavbu koridorových tratí činily 
k 31. 12. 2008 197 miliard Kč, přičemž 104 miliard 
Kč již bylo prostavěno. Vysoké investice do moder-
nizace koridorů jsou obhajovány zvyšováním rych-
losti železniční přepravy až na 160 km/h a napoje-
ním české železnice na evropskou dopravní síť. 
Dalšími investičními akcemi na železniční doprav-
ní cestě jsou elektrifikace vybraných tratí, zavádě-
ní GPS, optimalizace, racionalizace a rekonstrukce 
železničních tratí, zvýšení bezpečnosti a výstavba 
nových zastávek. Investiční dotace do SŽDC má 
v posledních letech akcelerující trend. V letech 
2006, 2007 a 2008 dosahovala hodnot 13,2 mld., 
15,8 mld. a 22,9 mld. Kč. Dominantním poskytova-
telem investiční dotace je SFDI, menšinovým pak 
evropské fondy.

2.2 Provozní dotace

Příjmy SŽDC z poplatku za použití železniční do-
pravní cesty nejsou dostatečně vysoké, aby pokry-
ly veškeré provozní náklady spojené s provozová-
ním železniční dopravní cesty. Proto dalším typem 
dotace, kterou dostává SŽDC, je dotace na údržbu 
a provoz železniční dopravní cesty od SFDI. V le-
tech 2003–2007 se výše této dotace pohybovala na 
úrovni okolo 5,5 mld. Kč ročně, v roce 2008 byla 
zvýšena na 7,7 mld. Kč. Povinností SŽDC je s vyu-
žitím této dotace zajistit provoz na železniční do-
pravní síti. V období 2003–2008 tuto funkci pro 
SŽDC zajišťovaly smluvně ČD, a. s. a SŽDC jim z té-
to dotace platily za provedené služby. Od 1. čer-
vence 2008 tuto funkci převzala do vlastní režie 
SŽDC, k tomuto účelu převzala od ČD 10,5 tisíce 
zaměstnanců a odkoupila část podniku od ČD, a. s. 
vyčleněnou k tomuto účelu.

2.3 Odpuštění závazků vůči státu

Další způsob, kterým do SŽDC plynou veřejné do-
tace, představuje odpouštění závazků SŽDC vůči 
státu. Tyto závazky vznikají, protože Ministerstvo 
financí průběžně uhrazuje za SŽDC závazky, které 
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má tato organizace u jiných subjektů. K 1. lednu 
2003 došlo k převodu téměř všech krátkodobých 
i dlouhodobých závazků zanikajících ČD, s. o. na 
SŽDC. Nejvýznamnější část představovaly bankov-
ní úvěry poskytnuté na výstavbu železničních ko-
ridorů. Za tyto bankovní úvěry se zaručil stát. Tyto 
závazky dosahovaly k 1. 1. 2003 57,7 mld. Kč, 
k 1. 1. 2009 se je podařilo snížit na 40,2 mld. Kč. 

Vzhledem k tomu, že SŽDC nemá v zásadě žádné 
volné disponibilní zdroje na jejich úhradu, tyto zá-
vazky splácí za SŽDC Ministerstvo financí. Úhra-
dou závazku SŽDC Ministerstvem financí dochází 
ke vzniku pohledávek státu za SŽDC, které jsou 
postupně promíjeny. Úhrady Ministerstvem finan-
cí byly uskutečňovány již od samotného vzniku 
SŽDC, významnější odpouštění vznikajících zá-
vazků ovšem nastalo až od roku 2005 a pohybuje 
se na úrovni 4–8 mld. Kč ročně.

2.4 Ostatní dotace

V roce 2008 dále došlo ke vzniku mimořádné dota-
ce ve prospěch SŽDC. V červenci 2008 došlo k fak-
tickému převodu výkonu funkce provozovatele 
dráhy z ČD na SŽDC. K tomuto účelu SŽDC odkou-
pila od ČD majetek potřebný k provozování dráhy. 
K financování tohoto nákupu od ČD poskytlo Mi-
nisterstvo dopravy Správě železniční dopravní ces-
ty mimořádnou dotaci ve výši 11 852 mil. Kč. SŽDC 
je dále příjemcem menších neinvestičních dotací.

3. Veřejné dotace do Českých drah

České dráhy, a. s. jsou dominantním poskytovate-
lem služeb v železniční osobní i nákladní dopravě 
v České republice. Vznikly v roce 2003 jako jedna 
z nástupnických organizací ČD, s. o. Během trans-
formace v roce 2003 byly zbaveny téměř veškerých 
dluhů z předchozí činnosti. V provozování náklad-

ní dopravy se předpokládá finanční soběstačnost 
a nelze na její provozování nárokovat veřejné dota-
ce. Naopak provozování osobní železniční dopra-
vy funguje v tzv. závazku veřejné služby, kdy ztrá-
ty vznikající Českým drahám z jejího provozování 
jsou uhrazovány z veřejných zdrojů. Veřejné dota-
ce do Českých drah lze rozdělit na následující:
• úhrada ztrát z osobní dopravy,
• investiční dotace,
• ostatní dotace.

3.1 Úhrada ztrát z osobní dopravy

Úhradu ztrát z provozování osobní dopravy lze 
rozdělit do dvou kategorií. První představuje dál-
ková doprava, která je klasifikována jako dopravní 
obslužnost státu. Ztrátu z provozu tohoto typu 
spojů uhrazuje Českým drahám Ministerstvo do-
pravy. Druhým typem veřejné dotace na úhradu 
ztrát z osobní dopravy je úhrada ztrát vznikajících 
z provozování regionální dopravy, a to především 
osobních a spěšných vlaků, a tuto veřejnou dotaci 
poskytují Českým drahám kraje. Celková částka na 

Je možné identifikovat výrazný nárůst celkového objemu veřejných dotací do 
železniční dopravy. V období 2003–2008 činil tento nárůst v běžných cenách 
137 %. Pokud vezmeme v úvahu, že ve stejném období vzrostla cenová hladi-
na o 11 %, potom reálný nárůst celkové veřejné dotace představuje 114 %. Ve 
vztahu k celkovým veřejným výdajům došlo k nárůstu celkové dotace z 2,24 % 
na 3,96 % a v poměru k hrubému domácímu produktu k nárůstu celkové do-
tace z 0,97 % na 1,60 %.
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úhradu ztrát z provozování osobní železniční do-
pravy se pohybuje na úrovni 8–9 mld. Kč ročně. 
Podle údajů ČD ani takto vysoké veřejné dotace ne-
postačují na úhradu veškerých ztrát spojených 
s provozováním osobní dopravy.

V současnosti byl tento dotační mechanismus 
prolongován na dalších deset let, kdy České dráhy 
uzavřely s jednotlivými kraji i s Ministerstvem do-
pravy dlouhodobou desetiletou smlouvu na provo-
zování osobní železniční dopravy v závazku veřej-
né služby, což ČD garantuje dlouhodobé veřejné 
dotace. Na jedné straně tato smlouva umožňuje za-
jištění dlouhodobých zdrojů pro nákup novější že-
lezniční techniky, na druhé straně tak ovšem došlo 
k uzavření tohoto trhu pro ostatní subjekty v osob-
ní železniční dopravě.

3.2 Investiční dotace

I České dráhy jsou příjemcem investičních dotací, 
i když ve výrazně menší míře než SŽDC. Investiční 
dotace slouží především ke spolufinancování ná-

kupu a modernizace drážní techniky. Kvůli slabé 
ziskovosti celého odvětví je finanční situace ČD 
napjatá. Mají velké obtíže s financováním běžného 
provozu a na zásadnější investice se jim nedostává 
vlastních zdrojů. Proto se při snaze o modernizaci 
zastaralého vozového parku ČD opět obracejí na 
veřejné zdroje. Potřeba investic ČD vyplývá z tlaku 
jejich zákazníků na modernizaci vozového parku. 
Poskytovatelé dotací logicky argumentují, že po-
kud dotují provozování osobní dopravy, požadují 
od ČD vyšší kvalitu služeb.

3.3 Ostatní dotace

Hlavní část ostatní dotace představuje dotace na 
doprovodný sociální program ČD spojený s dlou-
hodobým snižováním počtu zaměstnanců. Částka 
tohoto doprovodného programu se v jednotlivých 
letech pohybovala na úrovni 300–700 mil. Kč roč-
ně. Další dotace plynou do ČD přes snižování poři-
zovací ceny investičního majetku.

Tabulka č. 1 » Celkové veřejné dotace do železniční dopravy v České republice v letech 2003–2008 (mil. Kč)

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. Investiční SŽDC 9 630 10 581 13 843 13 229 15 783 22 905

2. Provozní SŽDC 5 400 5 400 5 400 5 763 5 387 7 665

3. Odpuštění závazku SŽDC 98 4 8 000 6 450 4 567 6 369

4. Neinvestiční SŽDC 1 167 759 454 636 1 588 214

5. Mimořádná SŽDC 0 0 0 0 0 11 852

6. Dotace OD ČD (kraje) 2 175 2 175 4 469 4 562 4 670 4 871

7. Dotace OD ČD (MD) 4 996 4 867 2 626 2 536 3 491 4 034

8. Ostatní ČD 373 524 720 587 455 407

9. Investiční ČD 1 053 1 150 444 572 527 662

Celkem 24 892 25 460 35 956 34 335 36 468 58 979

HDP (mld. Kč) 2 577,1 2 814,8 2 983,9 3 222,4 3 535,5 3 689,0

Podíl dotací na HDP (%) 0,97 0,90 1,21 1,07 1,03 1,60

Veřejné výdaje (VV, mld. Kč) 1 109,7 1 158,2 1 260,6 1 362,2 1 402,7 1 488,2

Podíl dotací na VV (%) 2,24 2,20 2,85 2,52 2,60 3,96

Pramen: Vlastní výpočty z výročních zpráv ČD a SŽDC z let 2003–2008
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4. Analýza veřejných dotací do železniční 
dopravy

V následující části je provedena kvantifikace celko-
vé veřejné dotace plynoucí do železniční dopravy 
v České republice v období 2003–2008. Výpočet 
dotací byl proveden z účetních závěrek obou spo-
lečností (ČD a SŽDC), v případě úhrad závazků 
SŽDC státem byly započítávány teprve objemy od-
puštěných závazků. Veřejné dotace do železnice 
byly sečteny v běžných cenách každého roku. Aby 
bylo možné jejich vývoj zhodnotit v čase, byly tyto 
dotace poměřeny k objemu hrubého domácího 
produktu a k celkovým veřejným výdajům.

V tabulce 1 je možné identifikovat výrazný ná-
růst celkového objemu veřejných dotací do želez-
niční dopravy. V období 2003–2008 činil tento ná-
růst v běžných cenách 137 %. Pokud vezmeme 
v úvahu, že ve stejném období vzrostla cenová hla-
dina o 11 %, potom reálný nárůst celkové veřejné 
dotace představuje 114 %. Ve vztahu k celkovým 
veřejným výdajům došlo k nárůstu celkové dotace 
z 2,24 % na 3,96 % a v poměru k hrubému domácí-
mu produktu k nárůstu celkové dotace z 0,97 % na 
1,60 %. Tento vývoj je poněkud překvapivý. Jed-
ním z důvodů oddělení manažera infrastruktury 
a provozovatele služeb byla snaha zavést konku-

renci v provozování železničních služeb a pomocí 
vyšší intenzity konkurence snížit nároky železnice 
na veřejné rozpočty. Jak je vidět z tabulky 1, vývoj 
veřejných dotací do železnice po roce 2003 nenapl-
nil tato očekávání. Jaké jsou pravděpodobné příči-
ny tohoto vývoje?

Za prvé, reálná konkurence v provozování že-
lezničních služeb na českém trhu stále nevzniká 
a přes formální otevření trhu si udržují České drá-
hy, a. s. dominantní postavení. V osobní dopravě 
prozatím nedochází ke skutečné soutěži o (nejniž-
ší) dotace, a proto se zatím otevírání trhu nepromí-
tá do vyšší intenzity konkurence ani do poklesu 
veřejných dotací.

Druhým faktorem, který udržuje veřejné dotace 
na vysoké úrovni, je paradoxně vznik nezávislého 
manažera infrastruktury SŽDC. V rámci její samo-
statné existence silně rostou výdaje na investiční 
dotaci. Objem investiční dotace plynoucí do SŽDC 
ve sledovaném období plynule narůstal a reflekto-
val tak rychlejší tempo výstavby tranzitních želez-
ničních koridorů. V letech 2005–2008 také došlo 
k zintenzivnění procesu odpouštění závazku SŽDC 
vůči státu z titulu splátek dřívějších úvěrů poskyt-
nutých na výstavbu koridorů. Vzhledem k tomu, 
že vlastní tržby SŽDC jsou tvořeny pouze poplat-
kem za použití železniční dopravní cesty, což ne-

Osobní železniční doprava zvyšuje provozní i investiční náklady železnice, 
přičemž její schopnost generovat tržby je limitována kvůli intenzivní konku-
renci silniční dopravy. Železniční systém orientovaný na osobní dopravu má 
oproti železničním sítím orientovaným čistě na provozování nákladní dopra-
vy výrazně vyšší provozní i investiční náklady na zajištění bezpečnosti, rych-
losti a pohodlnosti. Tato skutečnost je příčinou rozdílu v ziskovosti mezi že-
leznicemi v Evropě a na americkém kontinentu. Americké železnice se orien-
tují primárně na nákladní dopravu a jsou schopny dosahovat zisku bez 
příspěvku veřejných rozpočtů, zatímco evropské železnice, které masivně pro-
vozují osobní dopravu, jsou při financování kriticky závislé na veřejných do-
tacích.
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postačuje ani na pokrytí provozních nákladů, je 
nutné na financování investičních akcí SŽDC po-
skytovat investiční dotaci ze zdrojů SFDI. Její vývoj 
má akcelerující tendenci, kdy byla postupně navý-
šena z 9,6 mld. Kč v roce 2003 na 22,9 mld. Kč 
v roce 2008. Pokud vezmeme v úvahu celkovou 
výši investiční dotace, je možné formulovat někte-
ré otázky týkající se jejich účelnosti a efektivity. 
Z ekonomického pohledu je sporné už samotné 
pojetí železniční infrastruktury jako statku, jehož 
výstavbu, údržbu a modernizaci mají financovat 
veřejné rozpočty. Na rozdíl od silniční infrastruk-
tury, kterou může využívat k dopravě v zásadě 
každý, jsou v současnosti dominantním uživate-
lem železniční infrastruktury v ČR České dráhy. 
Navíc železniční podnikání je v evropských ze-
mích vysoce ztrátovým podnikáním kvůli vyso-
kým zapuštěným nákladům a omezené schopnos-
ti generovat tržby. Otázkou je, zda takto ztrátové 
odvětví je rozumné vybavovat vysokými investice-
mi do rozšíření kapitálové zásoby. Dalším spor-
ným bodem je alokace investiční dotace. Dlouho-
době jsou investiční dotace v železniční dopravě 
směřovány primárně na modernizaci železničních 
koridorů pro osobní dopravu. Je však otázkou, zda 
celková investice ve výši 200 mld. Kč, která slouží 
k modernizaci zhruba 700 km železničních tratí, je 
adekvátní možnostem české ekonomiky a potenci-
álu železniční dopravy.

Provozní dotace slouží k dofinancování nákla-
dů spojených s provozem na síti, který je SŽDC po-
vinna zabezpečit. Do roku 2008 k tomuto účelu 
objednávala SŽDC služby u ČD a platila jim za ně, 
od poloviny roku 2008 je již SŽDC vykonává ve 
vlastní režii. Tržby SŽDC z poplatku za použití do-
pravní cesty nedostačují k financování provozních 
nákladů na síti a musí být dofinancovávány pomo-
cí veřejné dotace. Stanování poplatku za použití 
železniční dopravní cesty je motivováno odlišnými 
důvody než návratností vynaložených zdrojů na 
modernizaci a zvýšení provozuschopnosti doprav-
ní sítě. SŽDC je podle zákona povinna umožnit 
rovný přístup na železniční dopravní síť všem sub-
jektům, které jsou k tomu technicky způsobilé 

a které požádají o přidělení kapacity. Cílem, kte-
rým se SŽDC řídí při své činnosti, je zajistit nedis-
kriminační přístup na železniční dopravní cestu 
s cílem maximálního využití její kapacity. Cena za 
použití železniční dopravní cesty je proto cenou 
regulovanou, která se neměnila od roku 2003 pro 
osobní dopravu a od roku 2005 pro nákladní do-
pravu. V roce 2009 se regulovaná cena za použití 
železniční dopravní cesty snížila u nákladní do-
pravy o 20 %. Cena za použití železniční dopravní 
cesty tak nedostačuje na pokrytí nákladů spo-
jených s provozem železniční dopravní cesty 
a k jejich dofinancování jsou tak nutné veřejné do-
tace.

Dalším typem dotace jsou dotace na úhradu 
ztrát z osobní dopravy. Osobní doprava je v čes-
kých podmínkách mimořádně ztrátová. Osobní že-
lezniční doprava zvyšuje provozní i investiční ná-
klady železnice, přičemž její schopnost generovat 
tržby je limitována kvůli intenzivní konkurenci sil-
niční dopravy. Železniční systém orientovaný na 
osobní dopravu má oproti železničním sítím orien-
tovaným čistě na provozování nákladní dopravy 
výrazně vyšší provozní i investiční náklady na za-
jištění bezpečnosti, rychlosti a pohodlnosti. Tato 
skutečnost je příčinou rozdílu v ziskovosti mezi 
železnicemi v Evropě a na americkém kontinentu. 
Americké železnice se orientují primárně na ná-
kladní dopravu a jsou schopny dosahovat zisku 
bez příspěvku veřejných rozpočtů, zatímco evrop-
ské železnice, které masivně provozují osobní 
dopravu, jsou při financování kriticky závislé na 
veřejných dotacích. Vysoké veřejné dotace na pro-
vozování osobní dopravy jsou pravděpodobně nut-
né k udržení její samotné existence, protože tržby 
Českých drah z provozování osobní dopravy zdale-
ka nedostačují na financování nákladů spojených 
s jejím provozováním. Dotování ztrát osobní želez-
niční dopravy je obvykle zdůvodňováno potřebou 
zajištění základní dopravní obslužnosti území, je 
však skutečností, že tohoto cíle lze dosáhnout i po-
mocí autobusové dopravy s výrazně nižšími ná-
roky na veřejné dotace přepočtené na přepravní 
výkon.

{9
/1

0}

í



Odborné stati

 140 Scientia et Societas » 4/10

Riziko pro budoucí vývoj veřejné dotace do že-
leznice představuje vývoj zadlužení SŽDC i ČD. 
Velmi problematický byl již samotný převod téměř 
veškerých dluhů z ČD, s. o. na novou nástupnic-
kou organizaci SŽDC v roce 2003, čímž bylo prak-
ticky rozhodnuto o jejich uhrazení z veřejných 
zdrojů. Další součástí závazků SŽDC jsou dluhopi-
sy ve výši 7 mld. Kč, které byly vydány v roce 2003 
na úhradu krátkodobých závazků ČD, s. o. Jedno-
rázová splatnost těchto dluhopisů nastane v roce 
2011. I vývoj cizích zdrojů ČD stojí za pozornost. 
Po kompletním oddlužení k 1. 1. 2003 se ČD opět 
zadlužují a objem jejich cizích zdrojů rychle na-
rostl v období 2003–2008 z 1,8 na více než 25 mili-
ard Kč. Při úzkém vztahu železničního estab-
lishmentu ke státní administrativě se lze jen 
dohadovat, jakým způsobem bude tato situace ná-
růstu cizích zdrojů dlouhodobě řešena.

5. Diskuse

Při zhodnocení současného stavu i budoucí per-
spektivy vývoje celkového objemu veřejných dota-
cí plynoucích do železnice je vhodné vzít v úvahu 
determinanty, které ovlivňují finanční rentabilitu 
železniční dopravy v dlouhém období. Takovýto 
typ analýzy potom může napovědět, jaké vývojové 
trendy v ekonomice železniční dopravy lze očeká-
vat v bližší i vzdálené budoucnosti. Železniční do-
prava prodělala za posledních 150 let významný 
přerod od dominantního k marginálnímu doprav-
nímu modu. Podíly železniční dopravy na doprav-
ním trhu v průběhu 20. století výrazně poklesly 
a tato skutečnost výrazně ovlivňuje ziskovost od-
větví. Železniční podnikání je charakteristické vy-
sokým podílem fixních nákladů. K jejich financo-
vání jsou zapotřebí koncentrované dopravní 
proudy, aby bylo možné realizovat úspory z rozsa-
hu a hustoty. K dosažení rentability odvětví je za-
potřebí vysokého rozsahu a objemu poskytova-
ných dopravních služeb, aby se mohla projevit 
hlavní výhoda železniční dopravy, kterou je vyso-
ká kapacita. Železniční doprava ovšem v posled-
ních desetiletích postupně ztrácela tržní podíly na 

dopravním trhu, což představuje problém pro její 
finanční rentabilitu. Odliv zákazníků, kteří prefe-
rují konkurenční dopravní mody, vede ke ztrátám 
úspor z rozsahu a hustoty, a vytváří tak tlak na 
zvýšení veřejných dotací.

Provozování železniční dopravy ve vyspělých 
zemích je zatíženo vysokými náklady. Finančně 
náročná je výstavba, údržba i modernizace želez-
niční dopravní infrastruktury a vysoké jsou i ná-
klady na pořízení vozového parku. Pořizovací ceny 
vlakových souprav jsou řádově vyšší než u silnič-
ních vozidel, přičemž rozdíly v kapacitě a jejich 
využití jsou zřídka takové, aby byly schopny finan-
covat tak velké rozdíly v pořizovacích cenách. Na-
proti tomu možnosti železniční dopravy generovat 
komerční tržby jsou silně limitovány značným 
konkurenčním tlakem na trhu dopravních služeb 
a řádově nižší hustotou železniční sítě oproti 
silniční. Tato odlišná dynamika vývoje nákladů 
a tržeb vede k růstu finančních ztrát železničních 
dopravců ve vyspělém světě. Politika oddělení in-
frastruktury a provozu byla mimo jiné realizována 
s nadějí, že oddělení povede ke vzniku konkuren-
ce a konkurenční tlak povede k tlaku na akceleraci 
tržeb a pokles nákladů. Co se týče dosavadního vý-
voje v České republice, prozatím se zdá, že tyto na-
děje nebyly naplněny.

V osobní dopravě se železniční doprava nachá-
zí pod intenzivním tlakem dopravy silniční, která 
je zvýhodněna vyšší hustotou silniční sítě, což ob-
vykle umožňuje nabídnout uživateli výhodnější 
nástupní i výstupní bod přepravy z hlediska jeho 
potřeb. V osobní dopravě je tak v oblasti železnič-
ní dopravy konkurenceschopný segment hromad-
né dojížďky do velkých aglomerací (Praha, Brno, 
Ostravsko) a dálková meziměstská doprava na 
vzdálenosti, které jsou příliš dlouhé pro silniční 
dopravu a naopak příliš krátké pro dopravu letec-
kou, tudíž 300–800 km. V tomto segmentu osobní 
železniční dopravy je na malém území České re-
publiky pouze limitovaný počet vhodných destina-
cí (s klíčovou pozicí relace Praha-Ostrava), a tak 
pro většinu meziměstských cest v osobní dopravě 
na území ČR má konkurenční výhodu doprava sil-
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niční. V mezinárodní železniční dopravě je pak tok 
cestujících v Evropě řádově menší než u vnitrostát-
ní dopravy (Gerondeau 1997), tudíž zde lze jen 
těžko kompenzovat slabší výkony vnitrostátní do-
pravy. Dalším problémem pro generování komerč-
ních tržeb v osobní železniční dopravě je skuteč-
nost, že některá významná regionální centra (Zlín, 
Hradec Králové, Liberec, Jihlava) nedisponují opti-
málním napojením na železniční síť a v případě 
dopravy z/do těchto center má opět zřetelnou kon-
kurenční výhodu doprava silniční.

V oblasti nákladní dopravy představuje klíčo-
vou konkurenční výhodu železnice doprava hro-
madných substrátů, kdy je železnice schopna vyu-
žít své hlavní výhody, která spočívá ve vysoké 
kapacitě a v malých jednotkových nákladech při 
přepravě komodit s nízkým poměrem cena/hmot-
nost. Nicméně i v tomto odvětví zaznamenala že-
leznice významný ústup ze slávy, protože kvůli 
strukturálním změnám v ekonomice, zesíleným 
v případě České republiky demontáží centrálního 
plánování, hraje doprava těchto hromadných sub-
strátů v národním hospodářství stále menší úlohu. 
Železniční doprava se tak dostává do finančního 
bludného kruhu. K jejímu konkurenčnímu provo-
zování jsou potřebné koncentrované proudy pře-
pravy. Na druhou stranu je však schopnost želez-
nice generovat komerční tržby silně limitována 
intenzivní konkurencí ostatních dopravních modů 
na trhu přepravních služeb, což v kontextu vyso-
kých fixních nákladů vede k finančním ztrátám. 

Ztráty tržních podílů pak vedou ke ztrátě úspor 
z rozsahu a hustoty, což dále zhoršuje finanční si-
tuaci železničních podniků. Ty se pak ve snaze za-
bezpečit své financování obracejí na veřejné roz-
počty. Tím se prohlubuje závislost železničních 
subjektů na veřejném financování, což se negativ-
ně podepisuje na vztahu k běžným zákazníkům, 
protože nejvýznamnějším zákazníkem železnice 
se pak stává samotná veřejná správa a její rozpoč-
ty. Úzký vztah mezi železničními podniky a veřej-
nými rozpočty pak vede k celé řadě nežádoucích 
pobídek a motivací při fungování železničních 
společností.

V České republice byl podle směrnic EU imple-
mentován model odděleného správce infrastruktu-
ry a provozovatele železničních služeb. Vzhledem 
k tomu, že dominantní poskytovatel železničních 
služeb nebyl ani rozdělen, ani privatizován, reálná 
konkurence na trhu železničních dopravních slu-
žeb v ČR zatím příliš nevzniká. Jedním z důvodů 
může být skutečnost, že železniční trh v České re-
publice je příliš malý na to, aby byl schopen uživit 
více silných dopravců na tomto trhu (Friebel et al. 
2007). Odtržení infrastruktury od provozu vede 
k celé řadě sporných důsledků. Smyslem tohoto 
typu reforem bylo po vzoru jiných síťových odvět-
ví nastolit konkurenci při poskytování služeb že-
lezniční dopravy. Nicméně reálná konkurence 
v tomto segmentu přepravních služeb doposud re-
álně nevzniká. Naopak vytvoření dvou samostat-
ných subjektů v železniční dopravě, kdy jeden je 

V osobní dopravě je v oblasti železniční dopravy konkurenceschopný segment 
hromadné dojížďky do velkých aglomerací (Praha, Brno, Ostravsko) a dálko-
vá meziměstská doprava na vzdálenosti, které jsou příliš dlouhé pro silniční 
dopravu a naopak příliš krátké pro dopravu leteckou, tudíž 300–800 km. 
V tomto segmentu osobní železniční dopravy je na malém území České repub-
liky pouze limitovaný počet vhodných destinací (s klíčovou pozicí relace Pra-
ha-Ostrava), a tak pro většinu meziměstských cest v osobní dopravě na území 
ČR má konkurenční výhodu doprava silniční.
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odpovědný za financování a údržbu infrastruktury 
a druhý za provozování dopravních železničních 
služeb, vede k situaci, kdy investiční i provozní 
plánování je od sebe odtrženo a obě instituce se 
snaží získat vlastní podpory z veřejných zdrojů, 
aniž by byla centrálně posouzena smysluplnost 
celkové dotační politiky vůči železnicím včetně 
možných úsporných a racionalizačních opatření.

6. Závěr

Železniční doprava v České republice je finančně 
ztrátová, protože komerční tržby nedostačují 
k úhradě veškerých nákladů, které jsou s jejím pro-
vozováním spojeny. Železniční doprava je proto 
dofinancovávána z veřejných zdrojů a celková výše 
těchto dotací v období 2003–2008 vzrostla z hod-

noty 0,97 % HDP na 1,60 % HDP a podíl těchto do-
tací na celkových veřejných výdajích vzrostl ve 
stejném období z 2,24 % na 3,96 %. Hlavními příči-
nami takto vysokého podílu jsou intenzivnější vý-
stavba železničních koridorů, která zvyšuje náro-
ky na investiční dotaci, řešení závazků SŽDC 
pomocí veřejných rozpočtů a dotování vysoce ztrá-
tové osobní železniční dopravy. Nastavené trendy 
ve vývoji investic a zadlužení obou hlavních želez-
ničních subjektů vyvolávají obavy, že požadavky 
na veřejné dotace do tohoto odvětví budou dále na-
růstat. K udržení objemu veřejných dotací v ro-
zumných mezích a k zabezpečení jejich efektivní-
ho využití by bylo vhodné, kdyby správci veřejných 
rozpočtů stanovili konkrétní stropy pro velikost 
celkových dotací a jasně definovali plnění, které 
od železnice za tyto dotace požadují.
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Když politici soutěží o pozice ve vládě, zdůrazňují 
vlastní bezúhonnost a zkorumpovanost svých od-
půrců. Když voliči argumentují ve prospěch svých 
oblíbených politických stran, znovu zdůrazňují 
zkorumpovanost opozice. Korupce se proto stává 
fenoménem, který je nutně spojený s politickou 
soutěží. Korupce se stává fenoménem, který pro-
vází moderní demokratické režimy.

Bývalé Československo za posledních několik 
desetiletí prodělalo dramatický institucionální vý-
voj. Tento vývoj byl úzce spojený se systémovou 
transformací z centrálně plánovaného hospodář-
ství na hospodářství tržní. Jak tato systémová 
transformace ovlivnila vnímání korupce českými 
občany? Jak tato systémová transformace změnila 
pohled občanů na styl vládnutí moderních demo-
kratických stran? A konečně, jak tato systémová 
transformace přispěla k řešení problému korupce 
v České republice?

Cílem tohoto textu je zmapovat vývoj fenoménu 
korupce v České republice od roku 1989 do roku 
2009.2 Tento text ale neslouží pouze jako pozitivní 

popis vývoje fenoménu korupce v České republice 
v období transformace. Jeho přínosem je také vy-
světlení ekonomické teorie korupce, která se zabý-
vá vlivem politických institucí na ekonomický roz-
voj. Tímto se tento text stává ojedinělou popisnou 
empirickou studií, která mapuje vývoj korupce 
v České republice po roce 1989 a zároveň prezen-
tuje teoretickou argumentaci. Podobnou studii na-
bízí pouze Lízal a Kočenda (2001).

Ekonomická teorie se snaží o hodnocení urči-
tých hospodářských politik z pohledu toho, jak 
daná hospodářská politika přispívá k ekonomické-
mu rozvoji. Ekonomická teorie korupce není vý-
jimkou. Například Mauro (1995) testuje vztah 
mezi korupcí a ekonomickým růstem. Na příkladu 
více než šedesáti zemí z celého světa se snaží de-
monstrovat, že korupce vede k nižším mírám eko-
nomického růstu. K měření korupce Mauro (1995) 
používá průřezová data, která poskytuje The Eco-
nomist Intelligence Unit. Jedná se o data kompilo-
vaná v International Country Risk Guide. Mauro 
(1995) dochází k závěru, že neexistuje statisticky 

*

  Korupce v České republice 
  po roce 1989
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 Jsem si plně vědom toho, že každé hodnocení korupce může vyznít kontroverzně, obzvlášť pokud se jedná o korupci politickou. 
Proto bych rád upozornil čtenáře, že tato práce je arbitrární do té míry, do které je arbitrární každá empirická práce. Arbitrár-
nost práce spočívá ve volbě teorie, na základě které jsou interpretována zvolená data. Snažil jsem se proto vybrat ta data, kte-
rá jsou opravdu exemplární nebo co nejvíce pokrývají mapované období, bohužel pro kompletní zmapování data neexistují.

2  Je nutno zmínit, že od roku 1989 do roku 1992 se jedná o popis korupce v Československu.
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významné potvrzení negativního vztahu mezi ko-
rupcí a mírou ekonomického růstu. Na druhou 
stranu ale Mauro (1995) ukazuje, že existuje nega-
tivní vztah mezi kvalitou vládnutí a mírou ekono-
mického růstu. Důvod je ten, že nekvalitní politic-
ké instituce (přičemž politickými institucemi jsou 
míněny například politická stabilita, byrokratická 
kvalita a kvalita regulace, kvalita soudního systé-
mu, otevřenost vůči zahraničnímu obchodu atd.) 
odrazují od produktivních podnikatelských inves-
tic. Proto je míra ekonomického růstu nižší v ze-
mích, kde je nižší kvalita demokratických institucí.

Přestože mikroekonomické důkazy negativní-
ho vztahu mezi korupcí a mírou ekonomického 
růstu mohou být přesvědčivější, tato makroekono-
mická analýza ukazuje, že neexistuje jednoznačný 
negativní přímý vztah mezi korupcí a mírou eko-
nomického růstu bez dalšího teoretického zdů-
vodnění. Pravděpodobnou příčinou tohoto zjištění 
jsou mikroekonomická institucionální specifika 
různých zemí. Abych proto dokázal interpretovat 
vývoj vnímání fenoménu korupce v České republi-
ce v období transformace, vysvětlím (kapitola 1) 
nejdříve teoretický model dobývání renty, který 
aplikuji na bývalou Československou socialistic-
kou republiku. V rámci tohoto modelu vysvětlím, 
proč je korupci v České republice třeba vnímat ne-
gativně v souladu s důkazy makroekonomické 
analýzy. Dále (kapitola 2) vysvětlím, jakým způso-
bem lze empiricky zaznamenat korupci, a poku-
sím se prezentovat kompletní empirický přehled 
vývoje korupce v České republice v období trans-
formace. K tomuto účelu použiji tři typy dat. Prv-
ním typem dat budou statistiky Ministerstva vnitra 
ČR, druhým typem dat bude kompozitní index 
Corruption Perceptions Index a třetím typem dat 
budou unikátní sociologické průzkumy publikova-
né agenturou GfK Praha. Tato data byla vybrána 
tak, aby pokryla co nejdelší časově rozpětí, které 
co nejvíce zasahuje do období nejdůležitějších 
transformačních reforem České republiky. V závě-
ru jsou rekapitulována nejvýznamnější zjištění.

1. Situace v České republice v kontextu 
korupce na počátku transformace

Bývalá Československá socialistická republika pro-
dělala dramatický institucionální vývoj. Přeměna 
společenského systému z centrálního plánování 
na tržní hospodářství byla hlubokým zásahem do 
struktury společenských vztahů. Přirozeně, tako-
vá změna musela mít dopad na strukturu politic-
kých institucí.

Politické instituce obecně skýtají prostor pro 
korupci. Ta je definovaná jako „chování, které se 
odchyluje od „formálních povinností“ veřejné role 
pro soukromé (osobní, rodinné nebo skupinově 
orientované) zájmy, pro finanční nebo statusový 
zisk, a dále jakékoliv chování, které porušuje pra-
vidla za účelem zvyšování soukromého vlivu“ 
(Nye 1967, str. 419). Tato definice demonstruje, že 
v dalším textu bude korupce chápána jako pro-
blém politické (veřejné) organizace (Otáhal 2006). 
Jakým způsobem ale transformace České republi-
ky změnila korupční příležitosti v rámci vlastní 
politické organizace a jak tato změna ovlivnila dal-
ší ekonomický rozvoj?

V této kapitole se pokusím prezentovat model, 
který vysvětluje, jak vypadalo období centrálního 
plánování z pohledu korupce. Na základě tohoto 
vysvětlení se pokusím argumentovat tím, že ko-
rupce v období centrálního plánování brzdila eko-
nomický rozvoj. Tato argumentace bude sloužit 
jako výchozí bod pro hodnocení korupčního vývo-
je v České republice.

Centrálně plánované hospodářství dosahovalo 
minimálního ekonomického růstu. Byrokratický 
management (Mises 2002, Niskanen 1968), pro-
střednictvím kterého byla vyráběna a alokována 
centrálně plánovaná produkce, nebyl schopen za-
jistit obyvatelům České republiky podobný životní 
standard, jakému se těšili obyvatelé západních stá-
tů. Proto obyvatelé České republiky museli hledat 
jiné, neoficiální cesty, jak uspokojovat své spotřeb-
ní nároky.

Centrálně plánovaná výroba a alokace spotřeb-
ních statků podléhala plánům centrálních plánova-
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čů, nikoliv potřebám obyvatel. Protože ale plány 
byrokratického managementu neodpovídaly po-
třebám obyvatel, byli obyvatelé České republiky 
nuceni k obcházení byrokratických pravidel neofi-
ciálními cestami, aby své spotřební nároky uspo-
kojili.

Kornai (1980) tvrdí, že byrokratický manage-
ment, protože byl zavázán naplňovat plány cent-
rálních plánovačů, nebyl podněcován k výrobě 
a alokaci statků, které odpovídaly potřebám oby-
vatel. To vedlo k přebytkům poptávky po spotřeb-
ních statcích, jakými byly například potraviny, až 
k přebytkům poptávky po luxusních statcích, jaký-
mi byla například auta nebo zlato. Převis poptávky 
po spotřebních statcích podněcoval obyvatele i by-
rokraty ke korupci. Kornai (1980) dále tvrdí, že by-
rokratický management se snažil vytvářet převis 
poptávky tím, že snižoval cenu spotřebních statků 
pod rovnovážnou úroveň, aby maximalizoval svůj 
rozpočet. Navíc převis poptávky po spotřebních 
statcích podněcoval byrokratický management 
k soutěži o přidělované vzácné zdroje znovu pro-
střednictvím korupce.

Shleifer a Vishny (1992) navazují na Kornaiovu 
ekonomickou analýzu centrálně plánovaného hos-
podářství. Prezentují model, který vysvětluje, proč 
centrální plánovači systematicky vytvářeli chronic-
ké nedostatky centrálně plánované produkce. Pod-
le Shleifera a Vishnyho (1992) se byrokratický ma-
nagement snažil systematicky vytvářet nedostatky 
proto, aby si zajistil výnosy z korupce prostřed-
nictvím dobývání renty. Zatímco Kornai (1980) 
argumentuje tím, že alokace vzácných zdrojů 
v centrálním plánování byla provázena měkkým 
rozpočtovým omezením produkčních a adminis-
trativních organizací, Shleifer a Vishny (1992) pre-
zentují model, který argumentuje tím, že soutěž 
o spotřební statky a vzácné zdroje v období cent-
rálně plánovaného hospodářství, jakým byla Čes-
koslovenská socialistická republika, představovala 
dobývání renty (Krueger 1974, Bhagwati 1982, Tul-
lock 1988).

Protože oficiální byrokratický management mu-
sel přebytečné výnosy vykazovat u plánovacího 

úřadu, nemohli si členové produkčních a správ-
ních organizací příliš zvyšovat vlastní životní stan-
dard oficiální cestou. Jakmile byla ale cenová 
struktura nastavena tak, že cena byla pod úrovní 
ceny rovnovážné, spotřebitelé prezentující přeby-
tečnou poptávku byli ochotni korumpovat členy 
výrobních a správních organizací, aby získali vý-
hodu ve „frontě“. Protože se ale neoficiální úplatky 
oficiálně nevykazovaly a jejich výše přesahovala 
oficiální odměny byrokratického managementu, 
vedla korupce k alternativní alokaci vzácných 
zdrojů a spotřebních statků směrem k členům by-
rokratického managementu. Oficiální byrokratický 
management proto záměrně a systematicky vytvá-
řel chronické nedostatky, což bylo proti původní-
mu principu centrálně plánovaného řízení cenové 
struktury. Toto chování byrokratického manage-
mentu vedlo k neproduktivnímu vynakládání 
vzácných zdrojů neboli k dobývání renty, které 
omezuje ekonomický rozvoj (North 1992, 1994).

Oficiální systém chronického nedostatku syste-
maticky neuspokojoval spotřební nároky obyvatel. 
Byrokratický management, který rozhodoval o alo-
kaci spotřebních statků, proto mohl uplatňovat 
diskreční rozhodovací pravomoc a alokovat spo-
třební statky tak, aby maximalizoval výnosy z ko-
rupce. Zmonopolizovaná vlastnická struktura ovlá-
daná členy výrobních a správních organizací 
podněcovala k vydírání, ke zpronevěrám, ke zneu-
žití postavení nebo pravomoci, úplatkářství, klien-
telismu, či jiným formám korupce.

North (1992) tvrdí, že lidé jednají na základě 
zkušenosti. Ať je zkušenostmi podmíněné jednání 
způsobeno procesem učení, transakčními náklady 
nebo nedokonalými informacemi, je jisté, že vzor-
ce korupčního chování, které v České republice 
vznikaly čtyřicet let, nelze změnit vytrhnutím listu 
z kalendáře. Přesto transformace, která představu-
je změnu právního rámce, liberalizaci cen a priva-
tizaci státního majetku, podněcuje k domněnce, 
že korupční vývoj v České republice zaznamenal 
pozitivní trend, protože omezení diskreční rozho-
dovací pravomoci byrokratického managementu 
privatizací státního majetku a odstraněním bariér 
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vstupu liberalizací cen a obchodu zmenšuje ko-
rupční možnosti. V následující kapitole se poku-
sím ukázat, jaký směr tento korupční trend nabral 
v souladu s vysvětleným modelem.

2. Empirické ukazatele vývoje korupce 
v České republice

Empiricky zaznamenat korupci je složité. Neexis-
tuje pouze jeden způsob, jak korupční stav hospo-
dářství hodnotit. To je důvod, proč v následující 
kapitole představím několik reprezentativních 
ukazatelů a statistik, jimiž se snaží jejich autoři 
korupční stav zachytit a na základě kterých se po-
kusím popsat vývoj korupce v České republice 
v období transformace v kontextu vysvětleného 
modelu.

Stejně jako každá statistika podléhá nějakému 
zkreslení, tak i vypovídací hodnota představených 
empirických záznamů podléhá jistým omezením, 
která mohou snižovat jejich vypovídací schopnost. 
Proto se pokusím také odhalit slabiny měření ko-
rupce.

2.1 Ministerstvo vnitra České republiky

Jako první empirický ukazatel vývoje korupce po-
slouží statistiky Ministerstva vnitra ČR. To se po-
kouší o zachycení korupce na principu tvrdých dat 
zaznamenáváním zjištěných nebo objasněných 
korupčních trestných činů. Bohužel záznamy jsou 
pořizovány až od roku 1993 z důvodu konsolidace 
právního rámce.

Ministerstvo vnitra definuje korupci také jako 
„chování, které se odchyluje od „formálních povin-
ností“ veřejné role pro soukromé (osobní, rodinné 
nebo skupinově orientované) zájmy, pro finanční 
nebo statusový zisk, a dále jakékoliv chování, kte-
ré porušuje pravidla za účelem zvyšování soukro-
mého vlivu“ (Nye 1967, str. 419). Citát je dále zú-
žen na „zneužití postavení spojené s porušením 
principu nestrannosti při rozhodování, motivova-
né snahou po zisku“ (Ministerstvo vnitra ČR 2005, 
str. 4).

I přes přesnou definici korupce Ministerstva 
vnitra české právní normy pojem korupce neznají. 
Není u nás zákon, který by definoval korupci jako 

Graf č. 1 »  Vývoj počtu zjištěných trestných činů spojených s korupcí v České republice

Pramen: Ministerstvo vnitra ČR
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trestný čin. Skutky, které mohou pod korupci spa-
dat, jsou vymezeny nařízením nebo vybrány pově-
řeným státním úředníkem. To je jistá forma diskre-
ce, která sama o sobě může být korupčně zneužita. 
Na druhou stranu přesné určení trestných činů 
spojených s korupcí umožňuje získání tvrdých 
dat.

Vývoj trestných činů, které souvisejí s korupcí, 
zaznamenávají grafy 1 až 3. Stanovené trestné činy 
spojené s korupcí jsou následující: § 158 zneužívá-
ní pravomoci veřejného činitele, § 159 maření úko-
lu veřejného činitele z nedbalosti, § 160 přijímání 
úplatku, § 161 podplácení, § 162 nepřímé úplatkář-
ství. Graf 1 zaznamenává vývoj zjištěných trest-
ných činů spojených s korupcí v období od roku 
1993 do roku 2009. V grafu 1 jsou evidovány ty pří-
pady, které jsou zjištěny, což znamená, že bylo vy-
šetřovaným osobám sděleno obvinění či podezření 
z daného trestného činu nebo byla věc odložena 
podle ustanovení § 159a odst. 2 a 3 trestního řádu. 
Graf 2 zaznamenává vývoj objasněných trestných 
činů spojených s korupcí v období od roku 1993 
do roku 2009. V grafu 2 jsou evidovány ty případy, 

které jsou objasněny, což znamená, že bylo vyšet-
řovaným osobám sděleno rozhodnutí soudu.

Graf 3 zaznamenává trend vývoje součtu zjiště-
ných a objasněných trestných činů spojených s ko-
rupcí v období od roku 1993 do roku 2009. Přes vý-
kyvy oběma směry součet zjištěných a objasněných 
trestných činů spojených s korupcí v první části 
sledovaného období narůstá, aby pak po roce 2002 
výrazně klesl.

2.1.1 Interpretace záznamů Ministerstva vnitra
Korupce zaznamenaná statistikou Ministerstva 
vnitra je založena na evidenci trestných činů. Z po-
hledu měření korupce se tento ukazatel dá považo-
vat za exaktní, neboť zpracovávaná data mohou 
být kvantitativně přesná. Nevýhodou je však těžko 
uchopitelný vztah mezi tím, co se v byrokratickém 
managementu děje, a tím, co je schopna „spravedl-
nost“ dohledat.

Transparency International oponuje proti to-
muto způsobu hodnocení korupce: „Je nemožné 
založit srovnávání úrovně korupce v různých ze-
mích na primárních empirických datech, napří-

Graf č. 2 » Vývoj počtu objasněných trestných činů spojených s korupcí v České republice

Pramen: Ministerstvo vnitra ČR
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klad na srovnávání počtu zatčených či počtu soud-
ních případů. Takovéto údaje obecně neodrážejí 
opravdovou úroveň korupce v příslušné zemi, ale 
spíše schopnost žalobců, soudů či médií korupci 
odhalovat. Jediná metoda sběru dat vhodných pro 
srovnání je stavět na zkušenostech a vnímání 
situace těmi, kdo jsou nejvíce vystaveni korupci 
v realitě, tedy podnikatelů, analytiků, obchodních 
komor atd.“ (http://www.transparency.cz/index.
php?id=11, 29. 5. 2006) Jinými slovy to znamená, 
že statistiky zjištěných a objasněných trestných 
činů nezaznamenávají celkové vnímání problému 
korupce ve společnosti, ale zaznamenávají aktivitu 
žalobců, soudců a médií v odhalování korupce.

Z tohoto pohledu lze představená data interpre-
tovat tak, že zatímco aktivita žalobců, soudců 
a médií v odhalování korupce po roce 1993 narůs-
tala, po roce 2002 výrazně poklesla. Jinými slovy, 
zatímco s nástupem rychlých transformačních re-
forem odhalování korupce žalobci, soudci a médii 
nabralo na významu, po roce 2002, kdy byly zá-
sadní transformační změny provedeny, tato aktivi-
ta opadla.

Z pohledu výše vysvětleného modelu korupce 
v byrokratickém managementu nelze toto zjištění 
interpretovat tak, že by korupce v byrokratickém 
managementu výrazně ustoupila. Pokud totiž vez-
meme úvahu výše popsanou strukturu podnětů 
byrokratické organizace, v rámci níž je kontrola 
a represe prováděna, a pokud vezmeme v úvahu, 
že statistika je vedena za stejných institucionál-
ních podmínek, v jakých se trestné činy spojené 
s korupcí dějí, pak by mělo být zřejmé, že podněty 
pro korupční jednání plynoucí z diskreční rozho-
dovací pravomoci jsou pro žalobce a soudce stejné 
jako pro ty, jejichž trestné činy jsou zaznamenává-
ny a trestány (Benson 1988). Tato argumentace 
pak spěje k interpretaci, která naznačuje, že ko-
rupce v byrokratickém managementu nemusela 
výrazně ustoupit, pouze žalobce, soudce a média 
přestala korupce zajímat nebo začala být korupce 
tolerována.

Graf č. 3 » Trend vývoje zjištěných a objasněných trestných činů spojených s korupcí v České republice

Pramen: Ministerstvo vnitra ČR
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2.2 Transparency International

Jako druhý ukazatel vývoje korupce poslouží vý-
zkum Transparency International. Transparency 
International pravidelně publikuje několik indiká-
torů korupce a je asi nejvýznamnější nadnárodní 
organizací, která se výhradně zabývá zkoumáním 
korupce a komparací vlastních ukazatelů na mezi-
národní úrovni. Proto si zaslouží pozornost.

V této podkapitole představím Corruption Per-
ceptions Index (CPI) sestavovaný Transparency In-
ternational od roku 1995. Za korupční jednání je 
v rámci CPI považováno zneužití postavení veřej-
ného představitele ve svůj vlastní prospěch. Tedy 
znovu je korupce spojována s politickou (veřej-
nou) organizací (http://www.transparency.cz/in-
dex.php?id=11, 29. 5. 2006). I když existují i jiné 
indikátory korupce, které jsou velmi podobné způ-
sobu hodnocení, jaký reprezentuje CPI (např. Con-
trol of Corruption poskytovaný Světovou bankou), 
je CPI nejvíce sledovaným ukazatelem s nejdelší 
časovou řadou, která zasahuje do doby transfor-

mačních reforem v České republice. První hodno-
cení České republiky je z roku 1996.

CPI se pohybuje v rozmezí od 0 do 10, kde 10 je 
ohodnocení stavu s nejnižší mírou korupce. CPI je 
sestavován na základě dotazníků, ve kterých re-
spondenty tvoří političtí analytici, novináři, akade-
mici, vrcholoví i střední manažeři, významné 
osobnosti podnikatelské sféry z domova, ale hlav-
ně ze zahraničí, a ratingové agentury. V tabulce 1 
rozmezí označuje rozpětí, v němž se může pohy-
bovat hodnocení dané země. Údaj ukazuje, jak se 
hodnocení země může měnit v závislosti na přes-
nosti měření. Odchylka je odhad směrodatné od-
chylky normálního rozdělení. Číslo v kolonce pou-
žité průzkumy vyjadřuje počet šetření, kterými 
byla země hodnocena. CPI zahrnuje až 16 průzku-
mů a expertních posudků ratingových agentur. Pro 
zařazení do indexu musí být země hodnocena ale-
spoň třemi z nich (Lambsdorff 2005).

Vývoj vnímané korupce v ČR nalezneme v ta-
bulce 1. Subjektivní hodnocení úrovně zneužívání 
veřejné moci k vlastnímu prospěchu v České re-

Tabulka č. 1 » Vývoj CPI v České republice

Rok Hodnocení ČR 
v indexu CPI Odchylka/rozmezí Umístění Počet zemí zařazených 

do žebříčku CPI
Použité 

průzkumy

1996 5,4 0,47 : : :

1997 5,2 1,45 : : :

1998 4,8 0,8 37 85 2

1999 4,6 0,8 39 99 12

2000 4,3 0,9 42 90 10

2001 3,9 0,9 47 91 10

2002 3,7 0,8 52 102 10

2003 3,9 0,9 54 133 12

2004 4,2 3,7–4,9 51 145 11

2005 4,3 3,7–5,1 47 159 16

2006 4,8 0,7 46 163 8

2007 5,2 0,8 41 179 8

2008 5,2 1,0 45 180 8

2009 4,9 1,2 52 180 8

Pramen: Transparency International (http://www.transparency.cz/)
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publice jsou v tabulce 1 agregována do jednoho 
čísla. Česká republika zaznamenala z tohoto po-
hledu zlom v roce 2002, tady se obrací trend. CPI 
v roce 2007 tak vyrovnal stav z roku 1997. Toto 
zjištění bychom mohli považovat za pozitivní, 
avšak vzhledem k výchozímu stavu na počátku de-
vadesátých let se to nedá považovat za obzvlášť po-
zoruhodné, naopak to spíše vzbuzuje otázku: Proč 
až v roce 2007? Co lze ale považovat za pozoru-
hodné, je srovnání roku 1996 a roku 2009. Zde je 
patrné, že vnímání problému korupce v České re-
publice se od počátku sledovaného období zhorši-
lo. Vývoji relativního umístění České republiky 
v porovnání s ostatními „měřenými“ zeměmi není 
třeba věnovat významnou pozornost, neboť se po-
čty zemí zařazených do žebříčku dost mění.

2.2.1 Interpretace CPI
Konstruktéři kompozitního indexu CPI agregují 
nezávislé průzkumy do jednoho čísla, což může 
být zdrojem výrazných nepřesností. Tento proces 
vyžaduje úpravu, která umožňuje vložit všechna 
„měření“ na jednu stupnici. Techniky úprav se vy-

víjejí a počty transformovaných nezávislých prů-
zkumů se také mění, proto lze mapovat vývoj jed-
né země omezeně. Směrodatná odchylka, která je 
uváděna u každého měření, však umožňuje revi-
dovat možné nepřesnosti způsobené agregací 
a transformací průzkumů.

Kvalita CPI ale asi úplně nespočívá v sofistiko-
vanosti postupu měření nebo ve složitosti kon-
strukce indexu, nýbrž v pozornosti, jaká je ukaza-
teli věnována, a v důvěryhodnosti, jíž se Transpa-
rency International ve světě těší. V tomto ohledu 
se dá říct, že vývoj korupce vnímané manažery, 
významnými osobnostmi podnikatelské sféry ze 
zahraničí a ratingovými agenturami se od roku 
2002 zlepšuje pouze pozvolna s tím, že výsledná 
pozice České republiky není oslnivá. Otázka ovšem 
je, jaký je vztah mezi realitou a vnímáním korupce.

2.3 Domácí průzkumy

Jako třetí empirický ukazatel vývoje korupce po-
slouží sociologické průzkumy GfK Praha (2001a, 
2001b). Agentura GfK Praha představila několik 

Graf č. 4 » Vývoj CPI v České republice

Pramen: Transparency International (http://www.transparency.cz/)
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ojedinělých domácích průzkumů, v nichž občané 
České republiky odpovídají na níže uvedené jed-
noduché otázky.

Dotazníkový průzkum je na hony vzdálený mě-
ření ve smyslu přírodních věd. Proto kvalitativní 
ohodnocení reality může vypovídat pouze o nála-
dě měnícího se vzorku obyvatelstva, která je pod-
míněna místem a časem. Výhoda ukazatele tkví 
ale v tom, že dotazovaní jsou obyčejní lidé, kteří, 
přestože nemusí mít tolik informací, jež poskytuje 
byznys, jsou zástupci politické veřejnosti, jejíž slo-
vo by podle mnohých mělo být v demokratické 

společnosti poslední. Proto si sociologické průzku-
my zaslouží pozornost.

Podle tabulky 2 v roce 2001 největší část dota-
zovaných obyvatel spíše souhlasila s výrokem, že 
je Česká republika zkorumpovaným státem. Přesto 
pokud porovnáme výsledky průzkumu z roku 
1989 a z roku 1998 (viz tabulka 3), zaznamenáme 
z pohledu respondentů pozitivní vývoj.

Tabulka 3 naznačuje, že vývoj korupce po roce 
1989 zaznamenal změnu k nižším číslům. Inter-
pretace tohoto výsledku doslova zní tak, že v roce 
1998 mělo méně dotazovaných lidí pocit, že se do-

Tabulka č. 2 » Souhlasíte s výrokem, že Česká republika je zkorumpovaným státem? (procento odpovědí)

Odpověď %

Zcela souhlasím 22

Spíše souhlasím 30

Spíše nesouhlasím 27

Vůbec nesouhlasím 8

Nevím 13

Pramen: GfK Praha, 2001a

Tabulka č. 3 » Dostal(a) jste se v následujících oblastech do situace, kdy jste dal(a) úplatek? (procento 

kladných odpovědí)

Oblast 1989*) 1998**)

Osobní služby (kadeřník, holič apod.) 61 45

Zdravotnictví 42 31

Nákup předmětů dlouhodobé spotřeby 39 2

Opravárenské služby a řemeslné práce 36 37

Opravy automobilů 30 17

Úřední výkony, žádosti, potvrzení 12 17

Směna bytu, přidělení bytu 11 4

Pohřební služby 9 1

Umístění dítěte ve škole různého stupně 9 2

Získání pracovního místa, výhody v zaměstnání 6 7

*) N = 1643, údaje za celé Československo. Pramen: Výzkumný ústav obchodu, 1989
**) N = 967, údaje za Českou republiku. Pramen: GfK Praha, duben 1998
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stalo do situací, v nichž dali úplatek, než tomu 
bylo u dotazovaných lidí v roce 1989. Výjimkou 
jsou pouze opravárenské služby a řemeslné práce, 
úřední výkony, žádosti, potvrzení a získání pracov-
ního místa a výhody v zaměstnání.

Největší pozitivní skok zaznamenal nákup 
předmětů dlouhodobé spotřeby, a to o 37 procent-
ních bodů. Zatímco v roce 1989 se do korupční si-
tuace spojené s obstaráváním tohoto typu zboží 
dostalo 39 % respondentů, v roce 1998 to byla pou-
ze dvě procenta. Tento výrazný posun se dá vy-

světlit z pozice vysvětleného modelu korupce v by-
rokratickém managementu. Zboží dlouhodobé 
spotřeby bylo před rokem 1989 tím typem produk-
ce, u které oficiální byrokratický management sys-
tematicky vytvářel nedostatek, aby maximalizoval 
korupční výnosy. O devět let později byla tato od-
větví plně privatizována s tím, že nedostatková 
produkce byla nahrazena dovozy ze zahraničí, a to 
hlavně ze západních zemí, s nimiž byl po roce 
1989 postupně obnovován obchodní styk. Výrazné 
vyostření tržní konkurence v kombinaci s přebyt-

Tabulka č. 4 » Ve které oblasti je úplatkářství nejvíce rozšířeno? (procento kladných odpovědí)

Oblast 1989*) Oblast 1998**) Oblast 2001***)

Úřední výkony 3 Úřední výkony 31 Úřady 20

Prodej a opravy 11 Soudnictví 15 Soudnictví 14

Zdravotnictví 21 Zdravotnictví 15 Zdravotnictví 13

Doprava, stavebniny 5 Policie 9 Policie 14

Služby 31 Služby 9 Celnice 7

Školství 1 Školství 2

Pohostinství 3 Pohostinství 2

Maloobchodní prodej 26 Armáda 0

*) N = 1643, údaje za celé Československo. Pramen: Výzkumný ústav obchodu, 1989
**) N = 967, údaje za Českou republiku. Pramen: GfK Praha, duben 1998
***) N = 10 307, údaje za Českou republiku. Pramen: GfK Praha, 2001a

Tabulka č. 5 » Která vláda nebo které vlády se podle vás nejvíce přičinily o rozšíření korupce a úplat-

kářství v naší zemi? (procento kladných odpovědí)

Vláda 1999 2001

Komunistické vlády minulého režimu 26 19

Polistopadová federální vláda premiéra Čalfy 5 3

Polistopadová vláda premiéra Pitharta 4 3

Vlády premiéra Klause 26 29

Vláda premiéra Tošovského 0 0

Vláda premiéra Zemana 3 39

Žádná, není to otázka vlád 34 5

Nevím 2 2

Pramen: GfK Praha, 2001a
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kovou poptávkou se odrazilo na pozitivním hod-
nocení. Obrazně řečeno, zboží, které se mohlo 
zdát v době centrálního plánování legálně nedosa-
žitelné, nám bylo v roce 1998 dováženo až pod 
nos. Odstranění bariér vstupu a privatizace tak za-
jistila rychlejší odbourávání neformálních korupč-
ních institucí na trzích s obchodovatelným zbo-
žím.

Neobchodovatelné služby ovšem zaznamenaly 
také pozitivní změnu. Jedná se zejména o odvětví 
plně privatizovaná (např. osobní služby). Pozitiv-
něji se ale také jeví odvětví privatizovaná sporadic-
ky (zdravotnictví). Opačný, negativní posun o je-
den procentní bod lze shledat u opravárenských 
služeb a řemeslných prací. Zde ale nemusí být úpl-
ně zřejmé, zda respondenti pod slovem „úplatek“ 
myslí totéž.

Tabulka 4 odhaluje vývoj představ občanů Čes-
ké republiky o oblastech, v nichž je podle jejich 
názoru korupce nejvíce rozšířena. Zajímavý je zde 
vývoj na poli úředních výkonů. Ten koresponduje 
s vývojem v tabulce 3, kde se v roce 1998 dostalo 
do situace, kdy nabídli úplatek, o pět procentních 
bodů více dotazovaných, než tomu bylo v roce 
1989. Přes třicet procent dotazovaných mělo v roce 
1998 pocit, že je v oblasti úředních výkonů úplat-
kářství nejvíce rozšířeno. V porovnání se třemi 
procenty v roce 1989 je toto zjištění pozoruhodné. 
V roce 2001 zmíněný názor postupně ochladl na 
dvacet procent dotazovaných. V roce 2001 mělo 

také o pět procentních bodů více odpovídajících 
dojem, že nejvíce zkorumpovaným prostředím je 
policie.

Názory respondentů z roku 2001 na přičinění 
českých vlád o rozšiřování korupce v České repub-
lice ukazuje tabulka 5. V roce 1997 Klausova vláda 
rozhodla o programu, jehož cílem bylo „navrhnout 
koncepci ofenzivních metod odhalování korupce 
pracovníků a funkcionářů veřejné správy“ (usne-
sení vlády č. 673/97). V roce 1999 vyhlásila Zema-
nova vláda „Vládní program boje proti korupci 
v České republice“ (usnesení vlády č. 125/99). Pa-
radoxně jsou však tyto vlády z pohledu průzkumu 
v roce 2001 hodnoceny jako ty, které se nejvíce při-
činily o rozšíření korupce a úplatkářství v naší 
zemi. Klausova vláda byla v roce 1999 takto hod-
nocena stejným procentem lidí jako vláda komu-
nistická. V roce 2001 si Klausova vláda dokonce 
pohoršila o tři procentní body, zatímco komunis-
tická vláda si polepšila o sedm procentních bodů, 
což je pochopitelný vývoj, vzhledem k rozšiřující-
mu se časovému odstupu a změně vzorku respon-
dentů. Zajímavý je také politický postoj dotazova-
ných k otázce, zda je rozšiřování korupce 
a úplatkářství v naší zemi vůbec otázkou vlád. 
V roce 1999 si myslelo 34 procent respondentů, že 
za to vlády jednoduše nemohou. V roce 2001 jako 
by u dotazovaných opadla důvěra vůči politickým 
vůdcům a původních třicet čtyři procent se ztenči-
lo na pět. Nejpozoruhodnější je ale asi zjištění, že 

Největší pozitivní skok zaznamenal nákup předmětů dlouhodobé spotřeby. 
Zatímco v roce 1989 se do korupční situace spojené s obstaráváním tohoto 
typu zboží dostalo 39 % respondentů, v roce 1998 to byla pouze dvě procenta. 
Tento výrazný posun se dá vysvětlit z pozice modelu korupce v byrokratickém 
managementu. Zboží dlouhodobé spotřeby bylo před rokem 1989 tím typem 
produkce, u které oficiální byrokratický management systematicky vytvářel 
nedostatek, aby maximalizoval korupční výnosy. O devět let později byla tato 
odvětví plně privatizována s tím, že nedostatková produkce byla nahrazena 
dovozy ze zahraničí.
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největší procento respondentů v roce 2001 (39 %) 
považovalo Zemanovu vládu za tu, která se nejvíce 
přičinila o rozšíření korupce a úplatkářství v naší 
zemi. Přitom měla boj proti korupci jako jeden ze 
stěžejních bodů vlastního programu.

Lízal a Kočenda (2001) mimo jiné za pomoci 
veřejných průzkumů upozorňují na neúspěch 
vládních programů v boji proti korupci v České re-
publice. Poukazují na podobný vývoj v transfor-
mujících se ekonomikách. Korupční stav hodnotí 
jako pozitivní vzhledem ke zlepšujícím se možnos-

tem uspokojování potřeb obyvatel, avšak upozor-
ňují na postupnou koncentraci korupce ve vládní 
administrativě. Řešení vidí v další privatizaci a li-
beralizaci.

2.3.1 Interpretace domácích průzkumů
Zatímco Ministerstvo vnitra definuje korupci jako 
trestné činy spojené s korupcí a Transparency In-
ternational jako zneužití postavení představitele 
veřejného sektoru ve svůj vlastní prospěch, domá-
cí průzkumy korupci nijak nedefinují. To je velká 
slabina sociologických průzkumů, protože jejich 
výpovědi jsou odrazem subjektivních názorů, kte-
ré lze velmi těžko srovnávat. Je velmi složité srov-
návat sociologické průzkumy, které vyjadřují nála-
du respondenta podmíněnou časem a místem. 
Pokud například položíme otázku „Myslíte si, že je 
vláda zkorumpovaná?“, pak s největší pravděpo-
dobností dostaneme kladnou odpověď, třeba pro-
to, že si respondent zrovna přečetl v novinách 
o politickém skandálu vysoko postaveného úřed-
níka. Přitom komunistické vlády mohly být daleko 
více zkorumpované, ale respondent o tom prostě 
nevěděl nebo si na to momentálně nedokáže vzpo-
menout.

Dalším problémem srovnání sociologických 
průzkumů je fakt, že samotná struktura respon-
dentů se mění. Zatímco v roce 1989 mohl respon-
dent hodnotit komunistickou vládu jako zkorum-
povanou na základě vlastní zkušenosti, o dvanáct 
let později stejně starý respondent, který má jinou 
zkušenost nebo jiný názor na fungování tehdejší 
politické organizace, může hodnotit zkorumpova-
nost komunistické vlády opačně.

Na druhou stranu, pokud je dotazovaný obyčej-
ný občan, který svým postojem vyjadřuje jistou 

míru nespokojenosti, je to podle mnohých signál, 
že by měly být voličovy nároky vyslyšeny. Před-
chozí hodnocení sociologických průzkumů agen-
tury GfK Praha naznačuje, že liberalizace a privati-
zace přispěla k větší spokojenosti obyvatel České 
republiky, zatímco s úředními výkony a výkony 
policie byli občané České republiky nespokojeni.

3. Závěr

Cílem tohoto textu bylo zmapování vývoje korupce 
v období transformace v České republice. V první 
kapitole jsem vysvětlil důvody, které vedly k pře-
vládání korupčních praktik v normalizačním hos-
podářství bývalého Československa. Mezi ně patři-
lo formální institucionální prostředí vytvářející 
bariéry vstupu do odvětví, administrativně stano-
vené ceny a monopolní postavení byrokratů, kteří 
záměrně vytvářeli nedostatky spotřebních i luxus-
ních statků, aby donutili obyvatele centrálně plá-
nované ekonomiky ke korupčnímu způsobu ob-
cházení administrativních bariér. Tento způsob 
chování byrokratického managementu omezuje 
ekonomický rozvoj (North 1992). Proto se dalo 
předpokládat, že transformace založená na odbou-

Přes třicet procent dotazovaných mělo v roce 1998 pocit, že je v oblasti úřed-
ních výkonů úplatkářství nejvíce rozšířeno. V porovnání se třemi procenty 
v roce 1989 je toto zjištění pozoruhodné. V roce 2001 zmíněný názor postupně 
ochladl na dvacet procent dotazovaných.
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rání bariér vstupu a omezení diskreční rozhodova-
cí pravomoci byrokratického managementu nepo-
vede pouze k ekonomickému rozvoji, ale také ke 
zlepšení korupčního stavu, přestože změna ko-
rupčních neformálních institucí nemohla být radi-
kální.

Druhá kapitola byla věnována vývoji korupce 
podle reprezentativních empirických ukazatelů. 
Byly ukázány statistiky Ministerstva vnitra ČR, CPI 
sestavovaný Transparency International a veřejné 
průzkumy agentury GfK Praha. Ve statistikách Mi-
nisterstva vnitra je složité najít jednu vývojovou li-
nii. Vývoj statistik ale nenaznačuje pozitivní změ-
ny, spíše tendenci k útlumu žalobců, soudců a mé-
dií v potírání korupce. Ukazatel CPI sestavovaný 
organizací Transparency International naznačuje 
trend směrem k lepším pozicím na žebříčku vní-
mání korupce až od roku 2002. První „měření“ 
u nás ale proběhlo teprve v roce 1996. Pokud ale 
srovnáme toto první měření a poslední měření CPI 
v roce 2009, zjistíme, že vnímaní korupce v České 
republice znovu pozitivně nevyhlíží. Komplexní 
empirický přehled poskytují sociologické průzku-
my agentury GfK Praha. Podle dotazníků této spo-
lečnosti měnící se vzorky obyvatel soudily, že se 
korupční stav České republiky od roku 1989 zlep-
šil. Privatizovaná odvětví zaznamenala pozitivní 
vývoj, a to zejména trhy s obchodovatelným zbo-
žím, což koresponduje s očekávaným pozitivním 
vývojem podle teoretické argumentace. Naopak 

úřední výkony byly v roce 1998 hodnoceny v po-
rovnání s rokem 1989 hůře. Tento výsledek se dá 
zdůvodnit tím, že obyvatelé demokratické České 
republiky mají větší možnost srovnání byrokratic-
kého managementu s trhem. V hodnocení přičině-
ní vlád o rozšiřování korupce získala druhé největ-
ší procentní zastoupení Klausova vláda. Největší 
procento dotazovaných však přiřklo zásadní přiči-
nění o rozvoj korupce v České republice vládě Ze-
manově. Tento výsledek se dá zdůvodnit větší 
schopností obyvatel získat informace o způsobu 
vládnutí jednotlivých stran.

I když toto hodnocení vývoje korupce v České 
republice nepřináší kompletní empirické pokrytí 
sledovaného období, dá se říct, že přináší poučný 
průřezový obraz o náladě a spokojenosti obyvatel 
České republiky s fungováním politické organiza-
ce v zemi. Z pozice zaznamenaných ukazatelů 
vnímání korupce pak tento obraz nepůsobí pozi-
tivně. Přesto si dovoluji tvrdit, že korupční vývoj 
v České republice zaznamenal pozitivní trend, pro-
tože omezení diskreční rozhodovací pravomoci by-
rokratického managementu privatizací státního 
majetku a odstranění bariér vstupu liberalizací cen 
a obchodu zmenšilo korupční možnosti. Otázkou 
však zůstává, zda negativní vnímání korupce ve 
stávající politické organizaci tento vývoj nezastíní. 
V tomto ohledu nelze vůbec tvrdit, že je problém 
korupce v České republice vyřešen nebo že není 
aktuální, spíše naopak.
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ABSTRACT
The aim of the paper is to describe corruption situation and its trends in the Czech Republic during the 
transformation period. The description of corruption situation and its trends in the Czech Republic are in-
terpreted according to the bureaucratic rent-seeking model of corruption applied on the political organiza-
tion of a central planned economy in its last stage of existence (Shleifer and Vishny 1992). The following 
three types of corruption indicators are used for the description. First, the Ministry of the Interior of the Czech 
Republic statistics is employed. Second, the Corruption Perceptions Index provided by Transparency 
International is used. Third, the unique Czech sociological surveys provided by GfK Praha agency are ap-
plied. The data are chosen according to their ability to cover the first stage of the Czech Republic’s transfor-
mation. In accordance with the bureaucratic rent-seeking model of corruption, the trend of revealed and 
clarified malfeasance connected with corruption suggests that the anticorruption activity of counsels for the 
prosecution, judges and media declined after 2002. According to the Corruption Perceptions Index, the per-
ception of corruption situation in the Czech Republic changed from negative to positive in 2002. The com-
parison of the Corruption Perceptions Index score in 1996 and 2009, however, does not indicate improve-
ment. In sociological surveys the Czech respondents, in compliance with the bureaucratic rent-seeking 
model of corruption values, consider the privatized and liberalized industries less corrupt in comparison 
with the situation in 1989. Sociological surveys, however, reveal the skepticism of Czech citizens about the 
quality of governance in the Czech Republic in 2001. Generally, despite the recorded improvement of per-
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ceived corruption situation in the Czech Republic, the perceived corruption could be hardly considered a mi-
nor problem.
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corruption, corruption indicators, transformation period, economic policy, Czech Republic
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