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1. Od vstupu Velké Británie do Evropských 
společenství k rozhodnutí o odchodu 
z Evropské unie

Velká Británie nebyla zakládajícím členem tří Ev
ropských společenství (Evropského hospodářské
ho společenství, Evropského společenství uhlí 
a oceli a Evropského společenství pro atomovou 
energii), která vznikla v 50. letech 20. století a jež 
se stala základem evropského integračního proce
su, který vyústil v roce 1993 v ustavení Evropské 
unie. Do těchto tří Evropských společenství Velká 
Británie vstoupila až v první vlně rozšíření 1. ledna 
1973 společně s Irskem a Dánskem. Podmínky 
vstupu Velké Británie do Evropských společenství 
upravil zákon European Communities Act 1972  
(c. 68), který byl schválen Parlamentem Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska a jemuž 
udělila souhlas královna Spojeného království Vel
ké Británie a Severního Irska dne 17. října 1972.

Přestože se Velká Británie nakonec do evrop
ského integračního procesu zapojila, vždy patřila 
k zemím, které měly k evropské integraci největší 
výhrady. Proto se již 5. června 1975 konalo refe
rendum o členství Velké Británie v Evropských 
společenstvích. Jeho výsledek byl ve prospěch po

kračování členství Velké Británie v Evropských 
společenstvích, pro které se vyslovilo 67,2 % hlasu
jících. Účast v referendu byla 64 %.

V této souvislosti jsou velmi zajímavé informa
ce, které vysvětlují, proč se Velká Británie stala čle
nem Evropských společenství i přes svůj značně 
rezervovaný postoj k evropskému integračnímu 
procesu. Zapojení Velké Británie do Evropských 
společenství a později do Evropské unie bylo totiž 
výsledkem nejen postojů a rozhodnutí britských 
domácích politických aktérů, ale také tlaku ze za
hraničí, zejména ze strany Spojených států americ
kých a jejich zpravodajské služby CIA. Tyto skuteč
nosti rozebírá například Ambrose EvansPritchard 
ve svém článku s názvem The European Union  
always was a CIA project, as Brexiteers discover, 
který vyšel v internetovém vydání deníku The Tele
graph dne 27. dubna 2016. Uvádí se v něm:

„Evropská unie byla od samého počátku americ
kým projektem. Byl to právě Washington, který byl 
hlavním tahounem evropské integrace na konci 
čtyřicátých let a tuto integraci za vlády Trumana, 
Eisenhowera, Kennedyho, Johnsona a Nixona také 
financoval. Euroskeptici ve Velké Británii tento fakt 
jaksi přehlédli…

Byla to Trumanova vláda, která donutila Fran

*
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	 }	PhDr. Jiří Malý, Ph.D. » ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.1

1 Článek byl zpracován v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128). 
Projekt byl v období 1. 9. 2009–31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České repub-
liky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.
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cii, aby se dohodla s Německem. Dokonce jí hrozila 
tím, že v opačném případě jí nebude poskytovat po
moc v rámci Marshallova plánu. Trumanova moti
vace byla zřejmá. Jaltská dohoda byla porušována 
a americký prezident chtěl vytvořit jednotnou fron
tu, která by bránila Kremlu v další expanzi poté, co 
se zmocnil Československa. Federalista Jean Mon
net pak žil dlouhou dobu v USA a Charles de Gaulle 
ho dokonce považoval za agenta USA. A dnes je 
známo i to, že americké tajné služby pracovaly tvr
dě na tom, aby se společného evropského projektu 
účastnila také Velká Británie.

V USA dokonce vznikl Výbor pro sjednocenou 
Evropu (ACUE) a v jeho čele seděli i vysocí předsta
vitelé CIA. Spojené státy americké tak na jedné stra
ně aktivně financovaly hnutí za sjednocenou Evro
pu, na druhé straně se však snažily eliminovat 
přístup sjednocené Evropy k jiným zdrojům, který 
by snížil její závislost na USA. Na tom všem přitom 
není nic pobuřujícího, protože Spojené státy ame
rické jednaly v celkovém kontextu studené války. 
Politická obnova Evropy byla nakonec velkým úspě
chem. Na cestě k ní ovšem docházelo i k chybám. 
Jednou z takových velkých chyb byla snaha o pro
sazení měnové unie bez toho, aby se o ní vedla od
povídající debata. Tato debata měla být zdržována 
až do doby, kdy už nebylo reálně možné od projek
tu couvnout. Z dnešního pohledu dluhovědeflační 
pasti v eurozóně to nebyla ta nejlepší volba.

Tyto události jsou už dávnou minulostí, její zna
lost se ovšem někdy hodí… Mezi USA a EU určitě 
nepanuje stav zamilovanosti. Koneckonců jeden 
z vrcholných amerických představitelů během ukra
jinské krize tento vztah vystihl slovy: „Fuck the EU.“ 
I přesto však ve Spojených státech amerických pře
važuje názor, že západní liberální systém je nyní 
ohrožován hned z několika stran, a jednota EU se 
tak musí podporovat… Z tohoto pohledu tak pro 
Spojené státy americké a jejich spojence není čas na 
to, aby Velká Británie zkoušela zapalovat dynamit 
v křehkých evropských strukturách.“2

Tento zahraniční tlak může vysvětlovat, proč 
Velká Británie setrvala v Evropských společen
stvích a později v Evropské unii několik desetiletí, 
i když po většinu tohoto období byla podle prů
zkumů podpora členství v Evropských společen
stvích, respektive v Evropské unii ze strany britské 
veřejnosti nejednoznačná. Ve 43 průzkumech ve
řejného mínění provedených na toto téma v období 
od října 1977 do ledna 2016 se ve prospěch členství 
vyjádřilo v průměru 47,3 % ze všech zúčastněných 
respondentů, respektive 53,9 % z rozhodnutých re
spondentů, tedy po vyloučení odpovědi „Nevím“ 
(viz tabulka 1).

Na snahu udržet Velkou Británii v Evropských 
společenstvích a následně v Evropské unii za kaž
dou cenu může ukazovat i řada výjimek z evrop
ských pravidel, které si pro sebe Velká Británie 
jako členská země Evropských společenství, re
spektive Evropské unie vymohla. V roce 1984 si 
Velká Británie vyjednala tzv. britský rabat. Jedná 
se o slevu z plateb Velké Británie do společného 
rozpočtu EU, která se vypočítává jako 66 % z rozdí
lu mezi platbami Velké Británie do rozpočtu EU 
a příjmy Velké Británie z rozpočtu EU. Velká Britá
nie tak odvádí do společného rozpočtu EU nižší 
platby v porovnání s jinými členskými zeměmi se 
srovnatelným ekonomickým výkonem. Například 
v roce 2015 činila výše britského rabatu 5,4 mld. 
eur, takže celková platba Velké Británie do rozpoč
tu EU byla na úrovni 16,4 mld. eur. Kdyby britský 
rabat neexistoval, musela by Velká Británie do roz
počtu EU odvést celkovou platbu téměř 22 mld. 
eur, což by se blížilo částce, kterou odvádí Francie.

Na počátku 90. let 20. století při vyjednávání 
Maastrichtské smlouvy, jíž byla reformována Ev
ropská společenství a založena Evropská unie, si 
Velká Británie (společně s Dánskem) vymohla tr
valou výjimku z povinnosti zavést jednotnou ev
ropskou měnu euro. Pro Velkou Británii proto ni
kdy neplatila povinnost zavést euro po splnění 
všech nezbytných podmínek, Velká Británie nikdy 

�
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/1
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2 Evans-Pritchard, A.: The European Union always was a CIA project, as Brexiteers discover. The Telegraph, 27. 4. 2016. Český 
překlad: EU je projektem CIA. Patria Online, 7. 5. 2016.
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Tabulka č. 1 » Vývoj podpory členství Velké Británie v Evropských společenstvích, respektive v Evropské 

unii (výsledky průzkumů veřejného mínění, v %)

Datum
Všechny odpovědi (včetně „Nevím“) Vyloučena odpověď „Nevím“

Zůstat v EU Vystoupit z EU Nevím Zůstat v EU Vystoupit z EU

25.–26. 10. 1977 47 42 11 53 47

24. 5. 1978 43 48 9 47 53

29. 3. 1979 32 60 8 35 65

Březen 1980 26 65 8 29 71

19.–23. 3. 1981 33 58 9 36 64

Březen 1983 36 55 9 40 60

7.–8. 6. 1984 45 44 11 51 49

12.–16. 9. 1987 47 39 13 55 45

1989 60 29 11 67 33

Listopad 1990 62 28 9 68 32

21. 6. 1991 63 27 10 70 30

4.–5. 12. 1991 60 29 11 67 33

5.–6. 6. 1992 52 35 13 60 40

10.–13. 6. 1992 53 32 16 62 38

21.–25. 10. 1993 46 39 15 54 46

11.–30. 4. 1994 52 36 12 59 41

23.–26. 5. 1996 44 39 17 53 47

27.–29. 11. 1996 44 40 16 52 48

15. 4. 1997 40 40 19 50 50

25.–28. 4. 1997 44 41 15 52 48

2.–3. 10. 1997 44 37 19 54 46

13.–14. 11. 1997 49 35 16 58 42

25.–30. 6. 1998 47 40 13 54 46

21.–24. 5. 1999 44 39 17 53 47

10.–11. 6. 1999 41 37 22 53 47

13.–14. 10. 1999 51 41 8 55 45

27.–29. 10. 1999 42 45 13 48 52

22.–27. 6. 2000 53 32 15 62 38

29.–30. 9. 2000 43 46 11 48 52

24.–25. 11. 2000 49 44 7 53 47

15.–21. 3. 2001 39 42 19 48 52

30. 4.–1. 5. 2001 48 43 9 53 47

22. 5. 2001 43 41 16 51 49

20.–22. 6. 2003 49 41 10 54 46

20.–22. 9. 2007 51 39 10 56 44

22.–24. 10. 2011 41 49 10 46 54

10.–13. 11. 2012 44 48 8 48 52

10.–12. 5. 2014 54 37 10 59 41

11.–14. 10. 2014 56 36 8 61 39

14.–16. 6. 2015 61 27 12 69 31

17.–19. 10. 2015 52 39 9 57 43

12.–14. 12. 2015 53 36 11 60 40

23.–25. 1. 2016 50 38 12 57 43

Průměr 47,3 40,4 12,3 53,9 46,1

Pramen: European Union membership — trends. Ipsos MORI, 15. 6. 2016 �
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nebyla podřízena Paktu stability a růstu, který ur
čuje rozpočtová pravidla pro eurozónu, ani pozdě
ji (v roce 2012) nepodepsala Smlouvu o stabilitě, 
koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, 
která dále zpřísnila rozpočtová pravidla pro všech
ny země eurozóny a další členské státy EU, které se 
ke smlouvě připojily.

Velká Británie (společně s Irskem) má rovněž 
trvalou výjimku z účasti v schengenském prosto
ru, což je oblast volného pohybu osob mezi větši
nou členských států EU a některými dalšími evrop
skými zeměmi. Velká Británie proto stále na svých 
hranicích provádí hraniční a pasové kontroly a má 
výjimky z pravidel v oblasti společné vízové, azy
lové a imigrační politiky EU. V roce 2007 při vyjed
návání Lisabonské smlouvy, kterou byly novelizo
vány zakládající smlouvy EU, si Velká Británie 
(společně s Polskem) rovněž vymohla výjimku 

z uplatňování Listiny základních práv Evropské 
unie na svém území.

Přes všechny výše uvedené výjimky, které si 
Velká Británie v rámci Evropské unie dokázala pro
sadit, zůstávala otázka pokračování členství Velké 
Británie v EU stále živou a kontroverzní. Téměř po 
celé funkční období britské vlády Davida Camero
na, konkrétně od roku 2011, průzkumy volebních 
preferencí ukazovaly, že Cameronova Konzervativ
ní strana prohraje následující volby do Dolní sně
movny plánované na květen 2015 a skončí v opozi
ci. Proto David Cameron v lednu 2013 slíbil konání 
referenda o členství Velké Británie v EU nejpozději 
v roce 2017, jestliže jeho Konzervativní strana ve 
volbách v roce 2015 zvítězí. Tato taktika na britské 
voliče zřejmě zapůsobila, protože Konzervativní 
strana nakonec volby do Dolní sněmovny uskuteč
něné dne 7. května 2015 vyhrála, získala nadpolo

Graf č. 1 » Vývoj výsledků průzkumů veřejného mínění k referendu o členství Velké Británie v EU (v %)

Pramen: YouGov
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viční většinu 330 mandátů z celkových 650 a David 
Cameron se stal premiérem na další funkční ob
dobí.

Následovala jednání Velké Británie s ostatními 
členskými státy EU o reformě Evropské unie 
a o dalších výjimkách pro Velkou Británii. Jejich cí
lem bylo zaručit a upevnit zvláštní postavení Velké 
Británie v rámci EU, což mělo umožnit britské vlá
dě, aby voličům doporučila v připravovaném refe
rendu hlasovat pro setrvání Velké Británie v EU, 
avšak při dojednaných zvláštních podmínkách 
členství. Dne 19. února 2016 byla nakonec mezi 
Velkou Británií a ostatními členskými zeměmi EU 
uzavřena kompromisní dohoda, která snižovala 
sociální benefity pro občany ostatních členských 
států EU pracující ve Velké Británii, umožnila Vel
ké Británii nepodílet se na prohubování evropské 
integrace a vytváření stále užší Unie, dala státům 
mimo eurozónu možnost zkoumat legislativní ná
vrhy eurozóny, pokud by je považovaly za diskri
minační, a požadovala zvýšení konkurenceschop
nosti EU omezením nadměrné regulace, snížením 
administrativní zátěže a prováděním aktivnější ob
chodní politiky.

O den později, 20. února 2016, David Cameron 
vyhlásil uspořádání referenda o členství Velké Bri
tánie v EU již na 23. června 2016 a doporučil brit
ským voličům, aby hlasovali pro setrvání Velké Bri
tánie v Evropské unii. Odpůrci členství Velké 
Británie v EU však považovali dohodu uzavřenou 
mezi Velkou Británií a EU za nedostatečnou a za 

další důkaz toho, že Velká Británie by měla z Ev
ropské unie vystoupit. Na stranu zastánců brexitu, 
tedy vystoupení Velké Británie z EU, se přidali i ně
kteří ministři Cameronovy vlády a část poslanců 
jeho Konzervativní strany.

Zastánci setrvání Velké Británie v Evropské unii 
argumentovali v kampani před referendem zejmé
na ekonomickými výhodami zapojení Velké Britá
nie do jednotného vnitřního trhu EU a varovali 
před ekonomickými riziky, respektive negativními 
ekonomickými šoky, které by přineslo vítězství od
půrců členství Velké Británie v EU v referendu. Za
stánci brexitu, tedy vystoupení Velké Británie z Ev
ropské unie, naopak poukazovali na negativní 
důsledky, nákladnost a nepotřebnost předpisů EU 
a byrokracie EU pro britskou ekonomiku, na nut
nost obnovit suverenitu Velké Británie a vrátit roz
hodovací pravomoci zpět britským občanům, brit
skému parlamentu a britské vládě, na možnost 
lepší kontroly a snížení imigrace do Velké Británie 
a na úsporu britských plateb do rozpočtu EU ve 
výši 16,4 mld. eur ročně, pokud Velká Británie 
z Evropské unie vystoupí.

Průzkumy veřejného mínění prováděné před 
referendem přinášely poměrně vyrovnané výsled
ky, podpora zachování členství Velké Británie v EU 
a vystoupení Velké Británie z EU se lišila většinou 
jen v jednotkách procentních bodů. S blížícím se 
termínem referenda však začínala získávat výraz
nější podíl podpora vystoupení Velké Británie z EU 
(viz graf 1).

I když v kampani před referendem zastánci setrvání Velké Británie v Evropské 
unii varovali před ekonomickými riziky či negativními ekonomickými šoky, 
jestliže v referendu zvítězí odpůrci členství Velké Británie v EU, skutečný vývoj 
britské ekonomiky v období několika měsíců po referendu tyto obavy zatím 
nepotvrzuje. Došlo sice ke znehodnocení měnového kurzu britské libry o 15 %, 
konkrétně z úrovně 1,314 EUR/GBP dosažené v den referenda (23. června 2016) 
na 1,115 EUR/GBP na konci října 2016, avšak makroekonomické ukazatele 
jako reálný hrubý domácí produkt, průmyslová výroba nebo tržby v maloob-
chodě se vyvíjely i po referendu příznivě.
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Dne 23. června 2016 se uskutečnilo referendum 
o členství Velké Británie v Evropské unii. Zvítězili 
v něm odpůrci členství Velké Británie v EU (viz 
graf 2). Pro vystoupení Velké Británie z Evropské 
unie se vyslovilo 51,9 % hlasujících (17 410 742 hla
sů), pro zachování členství Velké Británie v EU pak 
48,1 % hlasujících (16 141 241 hlasů). Účast v refe
rendu byla 72,2 %.

Z výsledků referenda v jednotlivých zemích 
Velké Británie (viz graf 3) vyplývá, že pro vystou
pení Velké Británie z Evropské unie se vyslovi 
la většina voličů v Anglii (53,4 %) a ve Walesu 
(52,5 %), naopak pro pokračování členství Velké 
Británie v EU hlasovala většina voličů ve Skotsku 
(62 %) a v Severním Irsku (55,8 %). Při bližším re
gionálním pohledu na Anglii (viz graf 4) pak vidí
me, že pro setrvání Velké Británie v EU byla větši
na hlasujících v Londýně (59,9 %), ostatní anglické 
regiony se naopak vyslovily pro odchod Velké Bri
tánie z Evropské unie, a sice poměrem hlasů 51,8 % 
až 59,3 %.

Zajímavý je rovněž odhad výsledků referenda 
podle věkových skupin na základě průzkumu Lord 
Ashcroft Polls provedeného mezi hlasujícími (viz 
graf 5). Podle tohoto průzkumu se výraznou větši
nou ve prospěch setrvání Velké Británie v EU vy
slovili voliči ve věku 18–34 let, naopak voliči ve 
věku 45 a více let hlasovali většinově pro odchod 

Velké Británie z Evropské unie. To je velmi zajíma
vé zjištění, protože tyto výsledky lze interpretovat 
tak, že ve prospěch členství Velké Británie v EU 
hlasovali především voliči s menšími životními 
zkušenostmi a osobnostně méně vyzrálí, naopak 
voliči vyzrálejší a zkušenější se vyslovili převážně 
pro vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

2. Bezprostřední důsledky referenda a cesta 
k vystoupení Velké Británie z Evropské unie

Po ohlášení výsledků referenda oznámil dne  
24. června 2016 David Cameron svou rezignaci na 
post britského premiéra i předsedy Konzervativní 
strany. Rychle začal proces hledání jeho nástupce, 
respektive nástupkyně. Tou se nakonec stala The
resa Mayová, která se 11. července 2016 ujala funk
ce předsedkyně Konzervativní strany a 13. července 
2016 byla jmenována novou britskou premiérkou.

Výsledek referenda o členství Velké Británie 
v EU není právně závazný, a britská vláda a parla
ment s ním tedy mohou naložit podle svého uváže
ní — buď ho respektovat, nebo ho odmítnout. Na
víc samotný výsledek referenda nemohl spustit 
formální proces odchodu Velké Británie z Evrop
ské unie. Jednání o vystoupení členské země z EU 
se totiž zahajuje na základě článku 50 Smlouvy 
o Evropské unii, v němž se uvádí: „Každý členský 

Graf č. 2 » Celkové výsledky referenda o členství Velké Británie v EU

Pramen: BBC
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Graf č. 3 » Výsledky referenda o členství Velké Británie v EU podle zemí

Pramen: BBC
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Graf č. 4 » Výsledky referenda o členství Velké Británie v EU podle regionů

Graf č. 5 » Výsledky referenda o členství Velké Británie v EU podle věkových skupin (odhad na základě 

průzkumu)

Pramen: BBC

Pramen: Lord Ashcroft Polls; BBC
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stát se v souladu se svými ústavními předpisy může 
rozhodnout z Unie vystoupit. Členský stát, který se 
rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské 
radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie 
sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmín
kách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho 
budoucích vztahů s Unií… Smlouvy přestávají být 
pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody 
o vystoupení v platnost, nebo nedojdeli k tomu, 
dva roky po oznámení jeho záměru vystoupit, ne
rozhodneli Evropská rada jednomyslně po dohodě 
s dotyčným členským státem o prodloužení této lhů
ty…“ Rovněž britská vláda bude muset spustit pro
ces odchodu Velké Británie z EU tímto způsobem, 
tedy oznámit Evropské radě záměr Velké Británie 
vystoupit z EU v souladu s článkem 50 Smlouvy 
o Evropské unii. Až po tomto oznámení se roze
běhnou oficiální rozhovory o vystoupení Velké Bri
tánie z EU.

Příznivci setrvání Velké Británie v Evropské 
unii se po referendu snažili zvrátit jeho výsledek 
tím, že požadovali opakování referenda, protože 
doufali, že v dalším referendu by se voliči vyslovili 
pro pokračování členství Velké Británie v EU. Také 
ze Skotska se ozvaly názory, že výsledek referenda 
ve prospěch odchodu Velké Británie z Evropské 
unie by se neměl respektovat, protože ve Skotsku 
se většina voličů vyslovila pro zachování členství 
v EU. Proto skotská první ministryně Nicola Stur
geonová uvedla, že chce udržet Skotsko v Evrop
ské unii a připravit další referendum o nezávislosti 
Skotska.3 To předcházející se přitom konalo v roce 
2014 a 55,3 % hlasujících v něm nezávislost Skot
ska odmítlo.

Nová britská premiérka Theresa Mayová se 
však rozhodla výsledek referenda respektovat 
a opustit Evropskou unii. Již 11. července 2016, 
když se stala novou předsedkyní Konzervativní 
strany, prohlásila: „Jsou zde demokraticky zvolení 

politici, kteří vážně navrhují, že by vláda měla hle
dat cestu, jak ignorovat výsledek referenda a ne
chat Velkou Británii v Evropské unii. Nemohu to 
říct jasněji: Brexit znamená brexit a pokusíme se, 
aby přinesl úspěch. Neuskuteční se žádné pokusy 
zůstat v Unii nebo se k ní znovu připojit zadními 
vrátky, ani žádné další referendum. Země zvolila 
opuštění Evropské unie a já jako premiérka zajis
tím, abychom ji opustili.“4

O devět dní později, 20. července 2016, britská 
premiérka Theresa Mayová informovala předsedu 
Evropské rady Donalda Tuska, že se Velká Británie 
vzdá svého předsednictví Rady Evropské unie, kte
ré bylo plánováno na druhé pololetí 2017. Členské 
země EU se následně dohodly, že místo Velké Bri
tánie bude v uvedeném období předsednickou 
zemí Rady EU Estonsko.5

Respektování výsledku referenda a směřování 
k brexitu pak britská premiérka Theresa Mayová 
potvrdila i ve svém projevu na výroční konferenci 
Konzervativní strany v Birminghamu dne 2. října 
2016, když řekla: „Brexit znamená brexit a my ho 
proměníme v úspěch. Výsledek referenda byl jasný. 
Byl legitimní. Budeme věřit britskému lidu. Velká 
Británie opustí Evropskou unii… Velká Británie se 
po odchodu z EU stane opět nezávislou a suverénní 
zemí. Zákony se už nebudou dělat v Bruselu, ale ve 
Westminsteru. Tyto zákony nebudou interpretovat 
soudci v Lucemburku, ale soudy v této zemi.“6

Zároveň v tomto projevu Theresa Mayová ozná
mila, že koncem března 2017 bude zahájeno ofici
ální vyjednávání o vystoupení Velké Británie z EU 
v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii. 
Britská premiérka ve svém projevu na výroční kon
ferenci Konzervativní strany 2. října 2016 rovněž 
zdůraznila, že nehodlá dopustit rozvrácení unie 
Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska v průbě
hu vyjednávání o brexitu: „Budeme vyjednávat 
jako Spojené království a Evropskou unii jako Spo

3 Příští schůzka lídrů EU už bude bez Britů. Španělé se hlásí o Gibraltar. Ihned.cz, 24. 6. 2016.
4 Cameron ve středu končí, Britům povládne Mayová. Brexit odvracet nemíní. Idnes.cz, 11. 7. 2016.
5 Británie se po brexitu vzdá předsednictví EU, nahradí ji Estonsko. Idnes.cz, 20. 7. 2016.
6 Mayová: Po brexitu se Británie opět stane nezávislou a suverénní zemí. Novinky.cz, 2. 10. 2016.
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jené království opustíme.“ Nastínila také podobu 
vztahů Velké Británie s EU po brexitu: „Podoba 
vztahů s EU bude zcela nová a nelze o ní uvažovat 
s ohledem na minulost ani jako o švýcarském či 
norském modelu. S Unií bude chtít Velká Británie 
setrvat v partnerském a obchodním vztahu a spolu
pracovat především v otázkách bezpečnosti… Po 
brexitu bude moci Velká Británie znovu rozhodovat 
o svých vlastních záležitostech včetně způsobu kon
troly imigrace.“ Theresa Mayová dále prohlásila, že 
i po vystoupení z Evropské unie si Velká Británie 
ponechá legislativu EU a až podle potřeby bude 
britský parlament postupně upravovat či rušit ně
které zákony.7

V rozhovoru pro nedělník The Sunday Times 
dne 2. října 2016 Theresa Mayová také uvedla, že 
bude zrušen zákon European Communities Act 
1972 (c. 68), na jehož základě se Velká Británie sta
la členem Evropských společenství, respektive Ev
ropské unie, což bude znamenat „první krok, aby 
se Velká Británie zase stala svrchovanou a nezávis
lou zemí a moc se vrátila voleným institucím v naší 
zemi“.8

Zároveň je však nutné dodat, že v současnosti 
probíhají ve Velké Británii soudní spory o otázce, 
která instituce a za jakých podmínek má pravomoc 
zahájit oficiální vyjednávání o vystoupení Velké 
Británie z EU v souladu s článkem 50 Smlouvy 
o Evropské unii. Britská vláda je toho názoru, že 
může spustit oficiální vyjednávání sama bez schvá
lení britským parlamentem. Zastánci setrvání Vel
ké Británie v EU se však domnívají, že britská vlá
da může oznámit Evropské radě záměr Velké 
Británie vystoupit z EU až poté, co obdrží souhlas 
britského parlamentu. Doufají totiž, že mezi členy 
parlamentu je převaha zastánců členství Velké Bri
tánie v EU, a parlament by tedy nemusel vládě sou
hlas se zahájením vyjednávání o brexitu udělit. 

Proto stoupenci setrvání Velké Británie v EU poda
li žalobu k Vrchnímu soudu Anglie a Walesu, v níž 
požadují zapojení britského parlamentu do proce
su spuštění vyjednávání o brexitu. Vrchní soud 
Anglie a Walesu ve svém rozsudku ze dne 3. listo
padu 2016 jejich požadavek podpořil, podle něj je 
k zahájení vyjednávání o brexitu nutný souhlas 
britského parlamentu. Britská vláda s tím však ne
souhlasí a chce se proti tomuto rozsudku odvolat 
k Nejvyššímu soudu Spojeného království.9 „Země 
hlasovala pro odchod z Evropské unie v referendu, 
které parlament schválil zákonem. A vláda je od
hodlána výsledek referenda respektovat. Proti to
muto rozsudku se odvoláme,“ řekl mluvčí britské 
vlády. Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové 
pak uvedla, že všechny nezbytné přípravy k zahá
jení vyjednávání o brexitu v souladu s článkem 50 
Smlouvy o Evropské unii budou i přes soudní roz
hodnutí pokračovat.10 Záměr britské vlády odvolat 
se proti rozsudku Vrchního soudu Anglie a Walesu 
k Nejvyššímu soudu Spojeného království a pokra
čovat na cestě k brexitu potvrdila 4. listopadu 2016 
také britská premiérka Theresa Mayová.11

Stanovisko britské vlády respektovat výsledek 
referenda a jít cestou brexitu přitom podporuje 
i bezprostřední ekonomický vývoj Velké Británie 
po referendu. I když v kampani před referendem 
zastánci setrvání Velké Británie v Evropské unii va
rovali před ekonomickými riziky či negativními 
ekonomickými šoky, jestliže v referendu zvítězí 
odpůrci členství Velké Británie v EU, skutečný vý
voj britské ekonomiky v období několika měsíců 
po referendu tyto obavy zatím nepotvrzuje. Došlo 
sice ke znehodnocení měnového kurzu britské  
libry o 15 %, konkrétně z úrovně 1,314 EUR/GBP 
dosažené v den referenda (23. června 2016) na 
1,115 EUR/GBP na konci října 2016, avšak makro
ekonomické ukazatele jako reálný hrubý domácí 

7 Mayová: Po brexitu se Británie opět stane nezávislou a suverénní zemí. Novinky.cz, 2. 10. 2016.
8 Mayová zahájí odchod z EU do konce března. Chce zabránit rozpadu Británie. Idnes.cz, 2. 10. 2016.
9 Mayová může spustit brexit až se souhlasem parlamentu, rozhodl soud. Idnes.cz, 3. 11. 2016.
10 Mayová prohrála u soudu. K brexitu potřebuje souhlas parlamentu. Ihned.cz, 3. 11. 2016.
11 Brexit do března spustíme, věří Mayová. Parlamentu se ptát nechce. Idnes.cz, 4. 11. 2016.
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produkt, průmyslová výroba nebo tržby v maloob
chodě se vyvíjely i po referendu příznivě (viz ta
bulka 2). Znehodnocení měnového kurzu britské 
libry tedy zřejmě zatím dokázalo absorbovat nejis
toty a rizika vyplývající z očekávaného brexitu pro 
reálnou ekonomiku Velké Británie.

3. Důsledky brexitu pro Evropskou unii

Většina britských voličů se v referendu konaném 
dne 23. června 2016 vyslovila pro odchod Velké 
Británie z Evropské unie. I když výsledek referen

da není právně závazný, britská vláda se rozhodla 
ho respektovat. Vyjednávání o vystoupení Velké 
Británie z EU by mělo být zahájeno koncem břez
na 2017. V období několika měsíců po referendu se 
zatím nepotvrdily obavy z ekonomických rizik či 
negativních ekonomických šoků v důsledku hlaso
vání ve prospěch brexitu, britská ekonomika se za
tím vyvíjí poměrně příznivě.

Jaké však budou důsledky brexitu pro Evrop
skou unii, respektive pro zbytek Evropské unie po 
odchodu Velké Británie? Protože Velká Británie je 
druhá největší ekonomika v rámci EU (po Němec

Tabulka č. 2 » Makroekonomický vývoj Velké Británie v roce 2016 (změny oproti stejnému období před-

cházejícího roku, v %)

2016

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Průmyslová výroba 0,4 -1,2 0,3 4,2 3,6 1,1 2,4 2,2 0,5

Tržby v maloobchodě 4,9 4,4 3,6 4,1 5,1 3,9 5,9 6,5 4,2

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí

Reálný HDP 1,9 2,1 2,3

Pramen: Eurostat (průmyslová výroba); Office for National Statistics (tržby v maloobchodě, reálný HDP)

Tabulka č. 3 » Postavení Velké Británie v rámci Evropské unie a ztráty EU způsobené brexitem (údaje 

z roku 2015)

obyvatelstvo HDP v běžných cenách Platby do rozpočtu EU

v mil.
podíl na EU-28 

v %
v mld. eur

podíl na EU-28 
v %

v mld. eur
podíl na EU-28 

v %

Velká Británie 64,9 12,8 2 577,3 17,5 16,4 11,6

Německo 81,2 16,0 3 032,8 20,6 30,2 21,4

Francie 66,8 13,1 2 181,1 14,8 22,5 15,9

Itálie 60,8 12,0 1 642,4 11,2 16,5 11,7

Česko 10,5 2,1 167,0 1,1 1,5 1,1

Slovensko 5,4 1,1 78,7 0,5 0,8 0,6

EU-28 (včetně Velké Británie) 508,2 100,0 14 702,1 100,0 141,2 100,0

EU-27 (bez Velké Británie) 443,3 87,2 12 124,8 82,5 124,8 88,4

Pramen: Eurostat (obyvatelstvo, HDP v běžných cenách); Konečné přijetí (EU, Euratom) 2015/339 souhrnného rozpočtu Evrop-
ské unie na rozpočtový rok 2015 (platby do rozpočtu EU)
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Tabulka č. 4 » Porovnání makroekonomického vývoje Velké Británie a Evropské unie

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HDP/obyv. v PPP
(v %,
EU-28 = 100 %)

Velká Británie 117 114 112 108 106 107 108 109 110

Německo 117 118 116 121 124 124 124 126 125

Francie 107 106 107 108 108 107 108 107 106

Itálie 105 105 104 103 102 101 98 96 95

Česko 83 81 83 81 83 82 83 84 85

Slovensko 67 71 71 73 73 74 76 77 77

Eurozóna 108 108 108 108 108 107 107 107 106

EU-28 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Růst reálného
HDP
(v %)

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

Německo 3,3 1,1 -5,6 4,1 3,7 0,5 0,5 1,6 1,7

Francie 2,4 0,2 -2,9 2,0 2,1 0,2 0,6 0,6 1,3

Itálie 1,5 -1,1 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 0,1 0,7

Česko 5,5 2,7 -4,8 2,3 2,0 -0,8 -0,5 2,7 4,5

Slovensko 10,8 5,6 -5,4 5,0 2,8 1,7 1,5 2,6 3,8

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

EU-28 3,0 0,4 -4,4 2,1 1,7 -0,5 0,2 1,6 2,2

Míra 
nezaměstnanosti 
(v %)

Velká Británie 5,3 5,6 7,6 7,8 8,1 7,9 7,6 6,1 5,3

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

Francie 8,0 7,4 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 10,4

Itálie 6,1 6,7 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9

Česko 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,1

Slovensko 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2 13,2 11,5

Eurozóna 7,5 7,6 9,6 10,2 10,2 11,4 12,0 11,6 10,9

EU-28 7,2 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4

Saldo veřejných 
rozpočtů
(v % HDP)

Velká Británie -2,9 -4,9 -10,2 -9,6 -7,6 -8,3 -5,7 -5,7 -4,3

Německo 0,2 -0,2 -3,2 -4,2 -1,0 0,0 -0,2 0,3 0,7

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

Itálie -1,5 -2,7 -5,3 -4,2 -3,7 -2,9 -2,7 -3,0 -2,6

Česko -0,7 -2,1 -5,5 -4,4 -2,7 -3,9 -1,2 -1,9 -0,6

Slovensko -1,9 -2,4 -7,8 -7,5 -4,3 -4,3 -2,7 -2,7 -2,7

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

EU-28 -0,9 -2,4 -6,6 -6,4 -4,6 -4,3 -3,3 -3,0 -2,4

Veřejný dluh
(v % HDP)

Velká Británie 42,0 50,2 64,5 76,0 81,6 85,1 86,2 88,1 89,1

Německo 63,7 65,1 72,6 81,0 78,7 79,9 77,5 74,9 71,2

Francie 64,3 68,0 78,9 81,6 85,2 89,5 92,3 95,3 96,2

Itálie 99,8 102,4 112,5 115,4 116,5 123,3 129,0 131,9 132,3

Česko 27,8 28,7 34,1 38,2 39,8 44,5 44,9 42,2 40,3

Slovensko 30,1 28,5 36,3 41,2 43,7 52,2 54,7 53,6 52,5

Eurozóna 65,0 68,6 78,4 83,8 86,1 89,5 91,3 92,0 90,4

EU-28 57,5 60,7 72,8 78,4 81,1 83,8 85,7 86,7 85,0

Pramen: Eurostat
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ku), třetí nejlidnatější země Evropské unie (po Ně
mecku a Francii) a čtvrtý největší plátce do společ
ného rozpočtu EU (po Německu, Francii a Itálii), 
způsobí brexit Evropské unii významné ztráty (viz 
tabulka 3). Po vystoupení Velké Británie se po 
čet obyvatel Evropské unie sníží o téměř 13 %  
z 508 milionů na 443 milionů, velikost ekonomiky 
EU měřená jako hrubý domácí produkt v běžných 
cenách poklesne o 17,5 % ze 14,7 bilionu eur na 
12,1 bilionu eur a objem společného rozpočtu EU 
se sníží o necelých 12 % ze 141 miliard eur na  
125 miliard eur.

Vystoupením Velké Británie odejde z Evropské 
unie země, která má vyšší ekonomickou úroveň 
(měřenou jako HDP na obyvatele v paritě kupní 
síly), vyšší ekonomický růst (růst reálného HDP) 
a nižší míru nezaměstnanosti než průměr EU a na
opak vyšší rozpočtový deficit a veřejný dluh, než je 
průměr Evropské unie (viz tabulka 4). Po brexitu 
by se tedy měl, za jinak stejných podmínek, v prů
měru EU snížit HDP na obyvatele v paritě kupní 
síly i tempo růstu reálného HDP a zvýšit míra ne
zaměstnanosti, naopak by měla poklesnout úro
veň rozpočtového schodku a veřejného dluhu.

V důsledku brexitu se dále sníží již tak postup
ně klesající význam Evropské unie ve světové eko
nomice. Již dlouhodobě totiž dochází k poklesu 
podílu vyspělých ekonomik včetně USA a Evrop
ské unie na světovém hrubém domácím produktu, 
naopak roste podíl nově industrializovaných a roz
vojových zemí včetně Číny a Indie. Jestliže porov
náme vývoj podílů největších ekonomik na světo
vém HDP v paritě kupní síly v letech 2007–2014 
(viz tabulka 5), vidíme, že v uvedeném období po
klesl podíl EU28 z 22,5 % na 17,1 %, podíl USA 
z 21,6 % na 15,9 % a podíl Japonska ze 6,7 % na 
4,4 % a snižovaly se rovněž podíly největších člen
ských zemí EU (Německa, Velké Británie, Francie 
a Itálie). Naopak podíl Číny na světovém HDP v pa
ritě kupní síly v uvedeném období vzrostl z 11 % 
na 16,6 % a podíl Indie ze 4,6 % na 6,8 %. Evropská 
unie jako celek (EU28) tak sice zůstala i v roce 
2014 největší ekonomikou světa, avšak na dosah se 
jí přiblížila Čína, která navíc v roce 2014 předstih 
la USA.

V případě brexitu se podíl Evropské unie (EU27, 
tj. bez Velké Británie) na světovém HDP v paritě 
kupní síly dále sníží. Pokud tuto skutečnost bude

Tabulka č. 5 » Pokles významu Evropské unie ve světové ekonomice

Podíl na světovém HDP v paritě kupní síly (v %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Čína 11,0 11,6 13,0 13,8 14,6 14,7 15,8 16,6

USA 21,6 20,7 20,5 19,8 19,2 19,5 16,5 15,9

Indie 4,6 4,8 5,2 5,5 5,7 5,7 6,6 6,8

Japonsko 6,7 6,4 6,0 5,9 5,7 5,5 4,6 4,4

Německo 4,4 4,4 4,3 4,2 4,1 3,8 3,4 3,4

Rusko 3,2 3,3 3,0 3,0 2,9 3,0 3,4 3,3

Brazílie 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 2,8 3,0 3,0

Velká Británie 3,7 3,2 2,8 2,9 2,8 2,8 2,3 2,4

Francie 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 2,7 2,5 2,4

Itálie 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,2 2,0 2,0

EU-28 (včetně Velké Británie) 22,5 22,1 21,3 20,7 20,0 19,2 17,2 17,1

EU-27 (bez Velké Británie) : : : : : : 14,9 14,7

Pramen: Economic Forecast — Spring 2009; European Economic Forecast — Spring 2010; European Economic Forecast — 
Spring 2011; European Economic Forecast — Spring 2012; European Economic Forecast — Spring 2013; European Economic 
Forecast — Spring 2014; European Economic Forecast — Spring 2015; European Economic Forecast — Spring 2016
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me ilustrovat na údajích z roku 2014 (viz tabul 
ka 5), pak největší ekonomikou světa bude Čína 
s podílem na světovém HDP v paritě kupní síly ve 
výši 16,6 %, na druhém místě budou Spojené státy 
americké s podílem 15,9 % a až třetí bude Evropská 
unie (EU27), jejíž podíl poklesne na 14,7 %.

Největší hrozbou pro Evropskou unii je však 
skutečnost, že se brexit stane příkladem i pro jiné 
členské země EU, že Velká Británie nebude jediná, 
nýbrž první země, která z Evropské unie vystoupí. 
Tuto hrozbu umocňuje fakt, že výsledek referenda 
ve prospěch brexitu zatím nevyvolal žádnou eko
nomickou katastrofu.

Riziko, že Evropská unie bude čelit odchodu 
dalších členských států, přitom vyplývá především 
ze skutečnosti, že v posledních letech dochází 
v členských státech EU k nárůstu volebních prefe
rencí a zlepšování volebních výsledků politických 
stran, které mají kritický pohled na současné fun
gování Evropské unie a další prohlubování evrop
ské integrace. Jedná se především o reakci voličů 
na to, že v posledních několika letech se v EU na
hromadilo několik závažných problémů a krizí, 
které přitom Evropská unie nedokáže účinně řešit 
— spíše jen zmírňuje jejich následky, namísto aby 
odstraňovala jejich příčiny. To můžeme pozorovat 
v případě dluhové krize v některých zemích eu
rozóny, v souvislosti s přetrvávajícími problémy fi
nančního sektoru v některých členských státech 
EU, v případě migrační krize v Evropské unii 
i zhoršené bezpečnostní situace a nárůstu počtu 
teroristických útoků v řadě zemí EU.

Trend zlepšování volebních výsledků politic
kých stran kritických vůči Evropské unii a dalšímu 
prohlubování evropské integrace zaznamenává ta
bulka 6. V Dánsku se v parlamentních volbách 
v červnu 2015 výrazně zlepšil výsledek Dánské li
dové strany, která obsadila druhé místo a získala 
přes 21 % hlasů, téměř dvojnásobek v porovnání 
s předcházejícími volbami. Výrazné posílení voleb
ních výsledků zaznamenala v roce 2015 také Svo
bodná strana Rakouska v trojích zemských vol
bách v Rakousku, její zisky se pohybovaly od 
necelých 27 % po téměř 31 % hlasů. Ve volbách do T
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obou komor polského parlamentu v říjnu 2015 pak 
přesvědčivě zvítězila strana Právo a spravedlnost, 
když v obou komorách parlamentu získala většinu 
mandátů. V regionálních volbách ve Francii v pro
sinci 2015 obdržela Národní fronta přes 27 % hla 
sů, trojnásobek v porovnání s předcházejícími vol
bami.

V roce 2016 si v Německu připsala významné 
volební zisky Alternativa pro Německo — v zem

ských volbách v pěti německých spolkových ze
mích obdržela od necelých 13 % po více než 24 % 
hlasů. Předcházejících voleb se přitom tato strana 
neúčastnila, protože ještě neexistovala. Zajímavý 
byl rovněž výsledek prezidentských voleb v Ra
kousku. V prvním kole rakouských prezident
ských voleb v dubnu 2016 zvítězil kandidát Svo
bodné strany Rakouska Norbert Hofer se ziskem 
více než 35 % hlasů. Ve druhém kole v prosinci 
2016, kdy se rozhodovalo mezi dvěma kandidáty 
s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola, pak Nor
bert Hofer obdržel přes 46 % hlasů, což však na ví
tězství a zisk funkce rakouského prezidenta nesta
čilo.

V posledních letech také výrazně vzrostly vo
lební preference politických stran kritických vůči 
EU podle průzkumů veřejného mínění provádě
ných pro příští volby (viz tabulka 6). Podle prů
zkumů provedených na podzim 2016 by tyto poli
tické strany zvítězily například v příštích parla
mentních volbách v Rakousku (Svobodná strana 
Rakouska) nebo v prvním kole příštích prezident
ských voleb ve Francii (kandidátka Národní fronty 
Marine Le Penová).

Negativně pro Evropskou unii dopadla v roce 
2016 rovněž referenda, ve kterých se voliči vyslo

vovali k některým krokům či opatřením prosazova
ným Evropskou unií. Dne 6. dubna 2016 se konalo 
v Nizozemsku referendum o dohodě o přidružení 
mezi Evropskou unií a Ukrajinou, ve kterém 61 % 
hlasujících tuto asociační dohodu odmítlo. O půl 
roku později, 2. října 2016, se v Maďarsku konalo 
referendum o kvótách na přerozdělování imigran
tů mezi členské státy EU, ve kterém tyto kvóty od
mítlo 98,4 % hlasujících.

V této situaci, kdy v členských zemích EU ros
tou protiunijní nálady voličů, je zarážející, že orgá
ny Evropské unie nedokážou tento stav reflektovat 
a namísto hledání konkrétních efektivních řešení 
problémů a krizí EU mají tendenci opakovat dekla
race o nutnosti hledat „evropské řešení“ a prosazo
vat „více Evropy“, tedy dále prohlubovat evrop
skou integraci, což by podle jejich názoru mělo 
samo o sobě pomoci problémy a krize v EU vyřešit. 
Údaje Eurostatu, Mezinárodního měnového fondu 
nebo Světového ekonomického fóra o vývoji tempa 
ekonomického růstu, hrubého domácího produk
tu na obyvatele, míry nezaměstnanosti, veřejného 
dluhu nebo úrovně konkurenceschopnosti člen
ských zemí EU však ukazují, že koncept stále užší 
evropské integrace nedokáže automaticky zajistit 
řešení problémů a krizí Evropské unie a jejích člen
ských států a že není ani schopen zajistit splnění 
ekonomických cílů evropské integrace definova
ných zakládajícími smlouvami EU, jako jsou vyso
ce konkurenceschopné hospodářství nebo trvalá 
konvergence hospodářské výkonnosti členských 
států.

Na výsledek britského referenda ve prospěch 
brexitu pak řada vrcholných představitelů EU rea
guje mnohdy arogantním, podrážděným, urážli

Největší hrozbou pro Evropskou unii je skutečnost, že se brexit stane příkla-
dem i pro jiné členské země EU, že Velká Británie nebude jediná, nýbrž první 
země, která z Evropské unie vystoupí. Tuto hrozbu umocňuje fakt, že výsledek 
referenda ve prospěch brexitu zatím nevyvolal žádnou ekonomickou kata-
strofu.
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vým a zastrašujícím způsobem, plným negativních 
emocí vůči Velké Británii, což také zrovna nevylep
šuje obraz Evropské unie. Například pět dní po 
britském referendu, 28. června 2016, na jednání 
v Evropském parlamentu předseda Evropské komi
se JeanClaude Juncker ve svém projevu nejprve 
řekl: „Musíme respektovat britskou demokracii 
a způsob, jakým vyjádřila svůj názor.“ Když ho za 
toto prohlášení odměnili potleskem členové Strany 
nezávislosti Spojeného království (UKIP) v čele se 
svým předsedou Nigelem Faragem, kteří dlouho
době usilovali o vystoupení Velké Británie z EU,  
JeanClaude Juncker se na ně obrátil se slovy: „To
hle je naposledy, co tu tleskáte. Do určité míry jsem 
opravdu překvapený, že jste tady. Bojujete přece za 
odchod. Britský lid hlasoval pro odchod. Tak proč 
jste tady?“12

Předseda Evropské rady Donald Tusk zase  
13. října 2016 uvedl, že Velká Británie si musí zvo
lit mezi setrváním v Evropské unii a tzv. tvrdým 
brexitem. Jiná možnost podle něj nepřichází v úva
hu. Podle názoru Donalda Tuska je zbytečné spe
kulovat o tzv. měkkém brexitu, kdy by si Velká Bri
tánie zachovala volný přístup na jednotný vnitřní 
trh EU i po svém vystoupení z Evropské unie. „Je

dinou možnou alternativou pro tvrdý brexit je žád
ný brexit. Bez ohledu na to, že nyní tomu nikdo ne
věří,“ uvedl Donald Tusk. Podle Donalda Tuska 
celá kampaň ve prospěch brexitu ukázala, že Velká 
Británie touží po absolutní svobodě, zrušení práv
ních předpisů EU a odmítnutí volného pohybu 
osob z ostatních členských zemí EU a že nechce 
přispívat do společného rozpočtu EU. „Takový pří
stup má následky. Pro pozici britské vlády i celý vy
jednávací proces. To v podstatě znamená radikální 
oslabení vztahů s EU. Což je věc, kterou lze pojme
novat jako tvrdý brexit,“ prohlásil Donald Tusk.13

Jak dopadne vyjednávání mezi Velkou Británií 
a Evropskou unií o podmínkách brexitu a podobě 
budoucích vztahů mezi Velkou Británií a EU, tepr
ve uvidíme. Pokud však budou vrcholní představi
telé Evropské unie namísto hledání konkrétních 
efektivních řešení problémů a krizí EU spřádat ne
realistické vize o dalším prohlubování evropské in
tegrace, které všechny problémy a krize v EU vyře
ší, a s odpůrci svého snu o stále více integrované 
Evropě budou jednat arogantním a zastrašujícím 
způsobem, pak Evropskou unii zřejmě čeká osud 
všech velkých říší z minulosti — rozpadne se.

12 Proč jste tady? Chcete přece odejít, popíchl Juncker Farage v Bruselu. Idnes.cz, 28. 6. 2016.
13 Tvrdý, nebo žádný brexit, vzkázal Tusk do Británie. Navážel se do Johnsona. Idnes.cz, 14. 10. 2016.
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Brexit: the first step towards the disintegration of the european union?

aBstract
The article focuses on the implications of the referendum held on 23 June 2016 in the United Kingdom, in 
which the majority of votes were cast in favour of the United Kingdom’s withdrawal from the European Un
ion (socalled Brexit). Economic and political consequences for both the United Kingdom and the rest of the 
EU are analyzed. The referendum result has not had a negative impact on real economy indicators in the 
United Kingdom, but further development will depend on the agreed form of relations between the United 
Kingdom and the EU. Brexit, however, also affects the European Union, as one of the greatest Member States 
will leave the EU, thus the importance of the EU in the world economy will be further reduced. The biggest 
threat to the European Union, however, is the fact that Brexit can become an example for other EU Member 
States. It could eventually lead to the complete disintegration of the European Union.
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Cílem textu je stručně analyzovat, zda současná 
podoba práva EU (jeho současné znění) umožňuje 
řešit krize, se kterými se Evropská unie potýká, ať 
už jde o migrační krizi, finanční krizi, problemati
ku brexitu, nebo jiné problémy. Text vychází z pře
svědčení, že Evropská unie nemůže dělat více, než 
k čemu je oprávněna, tj. k čemu má pravomoci. Po
kud by EU své pravomoci překračovala, bylo by 
jednání jejích orgánů neúčinné, členské státy by 
ho nemusely respektovat. Text je koncipován ná
sledovně. První kapitola přináší přehled pravomo
cí Evropské unie. Druhá kapitola zkoumá, jak pra
vomoci Evropské unie umožňují řešit finanční 
krizi, třetí a čtvrtá kapitola řeší totéž v případě mi
grační krize a problematiky brexitu. Závěr shrnuje, 
k čemu tyto analýzy dospívají.

1. Pravomoci Evropské unie

Evropská unie je speciálním subjektem meziná
rodního práva s právní subjektivitou. Členské státy 
na Evropskou unii přenesly některé své pravomoci. 
Přenesení pravomocí z členských států na Evrop
skou unii je upraveno zakládajícími smlouvami EU 
— Smlouvou o Evropské unii (SEU) a Smlouvou 
o fungování Evropské unie (SFEU) —, které jsou 

hlavními zdroji tzv. primárního práva EU. Přenese
ní pravomocí z členských států na Evropskou unii 
však nemá takový rozsah, aby bylo možné hovořit 
o tom, že se Evropská unie stala státem, respektive 
že je federací členských států.

V některých případech se členské státy svých 
pravomocí vzdaly zcela — v daných oblastech má 
pak Evropská unie výlučnou pravomoc. Konkrétně 
má Evropská unie výlučnou pravomoc v těchto ob
lastech: a) celní unie, b) stanovení pravidel hospo
dářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřní
ho trhu, c) měnová politika pro členské státy, 
jejichž měnou je euro, d) zachování biologických 
mořských zdrojů v rámci společné rybářské politi
ky, e) společná obchodní politika.

V jiných oblastech členské státy přenesly na Ev
ropskou unii své pravomoci částečně — v takových 
případech Evropská unie sdílí pravomoci s člen
skými státy. Poněkud zjednodušeně řečeno zde 
platí, že členské státy mohou danou oblast upravo
vat svými předpisy tehdy, pokud již tak neučinila 
Unie. Ustanovení článku 2 SFEU konstatuje: „Svě
řujíli v určité oblasti Smlouvy Unii pravomoc  
sdílenou s členskými státy, mohou v této oblasti 
vytvářet a přijímat právně závazné akty Unie 
i členské státy. Členské státy vykonávají svou pra

*

  Nedostatečnost právního rámce EU 
  pro řešení krizí

	 }	Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. » Vysoká škola finanční a správní; 
  Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.1

1 Článek byl zpracován v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128). 
Projekt byl v období 1. 9. 2009–31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České repub-
liky, od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.



vomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala. 
Členské státy opět vykonávají svou pravomoc 
v rozsahu, v jakém se Unie rozhodla svou pravo
moc přestat vykonávat.“

Navíc se zde uplatňují zásady subsidiarity 
a proporcionality. Ty jsou vymezeny v článku  
5 SEU:
•	 Podle	 zásady	 subsidiarity	 jedná	 Unie	 v	 oblas

tech, které nespadají do její výlučné pravomoci, 
pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšle
né činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy na úrovni ústřední, regionální 
či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu 
či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni 
Unie.

•	 Podle	zásady	proporcionality	nepřekročí	obsah	
ani forma činnosti Unie rámec toho, co je ne
zbytné pro dosažení cílů Smluv.
Sdílená pravomoc Evropské unie a členských 

států se uplatňuje v následujících oblastech:  
a) vnitřní trh, b) sociální politika, c) hospodářská, 
sociální a územní soudržnost, d) zemědělství a ry
bolov, vyjma zachování biologických mořských 
zdrojů, e) životní prostředí, f) ochrana spotřebite
le, g) doprava, h) transevropské sítě, i) energetika, 
j) prostor svobody, bezpečnosti a práva, k) společ
né otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví.

Konečně v posledních oblastech, jako jsou prů
mysl, kultura, cestovní ruch nebo vzdělávání, může 
Evropská unie pouze podporovat, koordinovat 
nebo doplňovat činnosti členských států — v tako
vých případech se hovoří o podpůrné, koordinační 
a doplňkové činnosti EU.

Veškeré pravomoci Evropské unie je nutné vy
konávat pro dosažení cílů Evropské unie a dalších 
závazků členských států. Zde pokládáme za důle
žitá následující ustanovení:
•	 Článek	2	SEU:	Unie	 je	založena	na	hodnotách	

úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 
rovnosti, právního státu a dodržování lidských 
práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hod
noty jsou společné členským státům ve spo

lečnosti vyznačující se pluralismem, nepřípust
ností diskriminace, tolerancí, spravedlností, so
lidaritou a rovností žen a mužů.

•	 Článek	 3	 SEU:	 Cílem	 Unie	 je	 podporovat	 mír,	
své hodnoty a blahobyt svých obyvatel… Unie 
vytváří vnitřní trh. Usiluje o udržitelný rozvoj 
Evropy, založený na vyváženém hospodářském 
růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurence
schopném sociálně tržním hospodářství směřu
jícím k plné zaměstnanosti a společenskému 
pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšo
vání kvality životního prostředí… Podporuje 
hospodářskou, sociální a územní soudržnost 
a solidaritu mezi členskými státy.

•	 Článek	4	SEU:	Členské	státy	učiní	veškerá	vhod
ná obecná nebo zvláštní opatření k plnění zá
vazků, které vyplývají ze Smluv nebo z aktů or
gánů Unie. Členské státy usnadňují Unii plnění 
jejích úkolů a zdrží se všech opatření, jež by 
mohla ohrozit dosažení cílů Unie.

•	 Článek	 5	 SFEU:	 Členské	 státy	 koordinují	 své	
hospodářské politiky v rámci Unie. Za tímto 
účelem přijme Rada opatření, zejména hlavní 
směry těchto politik. Zvláštní ustanovení se 
vztahují na ty členské státy, jejichž měnou je 
euro.

•	 Článek	 26	 SFEU:	 Vnitřní	 trh	 zahrnuje	 prostor	
bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 
pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.

•	 Článek	63	SFEU:	V	rámci	této	kapitoly	jsou	za
kázána všechna omezení pohybu kapitálu mezi 
členskými státy a mezi členskými státy a třetí
mi zeměmi.2 V rámci této kapitoly jsou zakázá
na všechna omezení plateb mezi členskými stá
ty a mezi členskými státy a třetími zeměmi.

•	 Článek	66	SFEU:	Pokud	pohyb	kapitálu	do	či	ze	
třetích zemí za výjimečných okolností způso
buje nebo hrozí způsobit vážné poruchy fungo
vání hospodářské a měnové unie, může Rada 
na návrh Komise a po konzultaci s Evropskou 
centrální bankou na dobu nepřekračující šest 
měsíců přijmout ochranná opatření vůči třetím 
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2 Tj. nečlenskými zeměmi EU.
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zemím, jsouli taková opatření naprosto ne
zbytná.3

•	 Článek	 119	 SFEU:	 Činnosti	 členských	 států	
a Unie … zahrnují za podmínek stanovených 
Smlouvami zavedení hospodářské politiky, kte
rá je založena na úzké koordinaci hospodář
ských politik členských států, na vnitřním trhu 
a na vymezení společných cílů a která je prová
děna v souladu se zásadou otevřeného tržního 
hospodářství s volnou soutěží. Souběžně s tím 
zahrnují tyto činnosti za podmínek a v souladu 
s postupy stanovenými Smlouvami jednotnou 
měnu — euro, jakož i vymezení a provádění jed
notné měnové a devizové politiky, jejímž prvo
řadým cílem je udržet cenovou stabilitu, a aniž 
je dotčen tento cíl, podporovat obecnou hospo
dářskou politiku v Unii v souladu se zásadou 
otevřeného tržního hospodářství s volnou sou
těží. Tyto činnosti členských států a Unie zahr
nují dodržování následujících hlavních zásad: 
stabilní ceny, zdravé veřejné finance a měnové 
podmínky a trvale udržitelná platební bilance.

•	 Článek	 120	 SFEU:	 Členské	 státy	 směrují	 své	
hospodářské politiky tak, aby v rámci hlavních 
směrů uvedených v čl. 121 odst. 2 přispívaly 
k dosahování cílů Unie ve smyslu článku 3 
Smlouvy o Evropské unii. Členské státy a Unie 
postupují v souladu se zásadami stanovenými 
v článku 119 a v souladu se zásadou otevřeného 
tržního hospodářství s volnou soutěží, čímž je 
podporováno efektivní umisťování zdrojů.

•	 Článek	 121	 SFEU:	 Členské	 státy	 považují	 své	
hospodářské politiky za věc společného zájmu 
a koordinují je v rámci Rady v souladu s člán
kem 120. Rada přijme na doporučení Komise 
návrh hlavních směrů hospodářských politik 
členských států a Unie a podá o tom zprávu Ev
ropské radě… K zajištění užší koordinace hos
podářských politik a trvalé konvergence hospo
dářské výkonnosti členských států sleduje Rada 
na základě zpráv předkládaných Komisí hospo

dářský vývoj v každém členském státě a v Unii, 
jakož i soulad hospodářských politik s hlavními 
směry…, a pravidelně provádí celkové hodnoce
ní. Pro účely tohoto mnohostranného dohledu 
poskytují členské státy Komisi informace o dů
ležitých opatřeních v oblasti své hospodářské 
politiky, jakož i další informace, které považují 
za nezbytné. Zjistíli se na základě postupu 
uvedeného v odstavci 3, že hospodářské politi
ky členského státu nejsou v souladu s hlavními 
směry … nebo že by mohly ohrozit řádné fun
gování hospodářské a měnové unie, může se 
Komise na dotyčný členský stát obrátit s va
rováním. Rada může na doporučení Komise  
podat dotyčnému členskému státu nezbytná 
doporučení. Rada může na návrh Komise roz
hodnout o zveřejnění svých doporučení. V rám
ci tohoto odstavce Rada při rozhodování nepři
hlíží k hlasu člena Rady zastupujícího dotyčný 
členský stát.

•	 Článek	174	SFEU:	Unie	za	účelem	podpory	har
monického vývoje rozvíjí a prosazuje svou čin
nost vedoucí k posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti. Unie se především za
měří na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti nejví
ce znevýhodněných regionů. V rámci dotyč
ných regionů je zvláštní pozornost věnována 
venkovským oblastem, oblastem postiženým 
průmyslovými přeměnami a regionům, které 
jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními 
nebo demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční 
a horské regiony.

•	 Článek	 175	 SFEU:	 Členské	 státy	 provádějí	 své	
hospodářské politiky a koordinují je tak, aby 
dosahovaly cílů uvedených v článku 174. Tvor
ba a provádění politik a činností Unie a vytváře
ní vnitřního trhu přihlíží k cílům uvedeným 
v článku 174 a přispívá k jejich dosažení. Unie 

3 Tento text nepopisuje postavení a pravomoci jednotlivých orgánů EU. Zájemce zde odkazujeme na jiné publikace, např. na 
Wawrosz (2011a), Wawrosz (2011b), Tichý a kol. (2014).
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dále podporuje dosahování těchto cílů pro
střednictvím strukturálních fondů (orientační 
sekce Evropského zemědělského orientačního 
a záručního fondu, Evropský sociální fond, Ev
ropský fond pro regionální rozvoj), Evropské 
investiční banky a jiných dostupných finanč
ních nástrojů.

2. Finanční krize a možnosti jejího řešení 
pohledem práva EU

V případě finanční krize Evropská unie může řešit 
finanční problémy svých členských států, ale ne
může přímo řešit finanční problémy konkrétních 
finančních institucí (bank, pojišťoven apod.). Ačko
liv fungování těchto finančních institucí je částečně 
řešeno na úrovni EU, konkrétní regulaci i případné 
řešení jejich problémů garantují členské státy.

V případě problémů členských států je situace 
poněkud odlišná. Pokud se některý z členských 
států EU ocitne v problémech a pokud tyto problé
my ohrožují naplnění cílů Evropské unie, je zásah, 
respektive pomoc Evropské unie logická, protože 
bez dané pomoci může být daných cílů dosaženo 
jen obtížně. Jinak řečeno, pokud by Evropská unie 
vůbec nepomáhala, nemusela by svých cílů dosáh
nout. Neposkytnutí pomoci by rovněž mohlo vést 
k tomu, že by faktický stav mohl být naprosto 
v rozporu s cíli EU — konkrétně by mohlo docházet 
ke snižování blahobytu obyvatel EU, k masivnímu 
poklesu jejich životní úrovně apod. Hospodářské 
problémy některých členských států by pak mohly 
vyústit v nepokoje, občanské konflikty atd., takže 
by mohly být ohroženy i obecnější hodnoty Evrop
ské unie jako lidská důstojnost, svoboda, demokra
cie, rovnost, právní stát a dodržování lidských 
práv, včetně práv příslušníků menšin. Jak konsta
tuje článek 2 SEU, „tyto hodnoty jsou společné 
členským státům ve společnosti vyznačující se plu
ralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, 
spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů“. 
Mohla by být ohrožena i ustanovení článku 3 SEU, 
podle něhož „Unie poskytuje svým občanům pro
stor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních 

hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob“, 
protože častou reakcí na hospodářské potíže určité 
země je omezení volného pohybu a podpora do
mácích subjektů, a také článku 8 SEU, podle které
ho „Unie rozvíjí se zeměmi ve svém sousedství vý
sadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity 
a dobrých sousedských vztahů, založený na hod
notách Unie a vyznačující se úzkými a mírovými 
vztahy spočívajícími na spolupráci“, protože pří
padné nepokoje, konflikty apod. jsou v rozporu 
s uvedenými zásadami.

Výše uvedené, tj. že neposkytnutí pomoci může 
ohrozit hodnoty, na kterých je EU založena, i dosa
žení cílů Evropské unie, pokládáme za potřebné 
zdůraznit. Odpůrci pomoci totiž často omezují své 
argumenty pouze na ekonomickou stránku věci. 
Uznáváme přitom, že jejich argumenty jsou závaž
né. Jedná se například o argument, že mnohdy 
prostřednictvím Evropské unie pomáhají i členské 
země, jejichž životní úroveň nebo ekonomická si
tuace (např. úroveň HDP na obyvatele či míra ne
zaměstnanosti) je horší než v zemi, která je pří
jemcem pomoci. Rovněž podstatný je argument 
o morálním hazardu, že pokud bude mít problé
mový stát pomoc zaručenou, nebude tolik nucen 
k odpovědnému chování. Nicméně pomoc je mož
né formulovat tak, aby byl morální hazard ome
zen. Připomeňme ještě, že diskuse o tom, zda po
máhat zemím, které nejsou schopny splácet své 
závazky, není jen akademickou diskusí. Názorový 
střet nad daným tématem vedl v říjnu 2011 k pádu 
slovenské vlády premiérky Ivety Radičové a k vy
hlášení předčasných parlamentních voleb na Slo
vensku.

Jednotlivé nástroje pomoci mohou být poskyto
vány s odkazem na článek 122 SFEU, který konsta
tuje:
1. Aniž jsou dotčeny jiné postupy stanovené ve 

Smlouvách, může Rada na návrh Komise roz
hodnout v duchu solidarity mezi členskými stá
ty o opatřeních přiměřených hospodářské situ
aci, zejména když vzniknou závažné obtíže 
v zásobování určitými produkty, především 
v oblasti energetiky.
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2. Nastanouli členskému státu z důvodu pří
rodních pohrom nebo mimořádných událostí, 
které nemůže ovlivnit, obtíže nebo jeli z téhož 
důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi, 
může Rada na návrh Komise poskytnout dotyč
nému členskému státu za určitých podmínek fi
nanční pomoc Unie. Předseda Rady informuje 
o rozhodnutí Evropský parlament.
Je zřejmé, že poskytování pomoci podle tohoto 

článku je problematické. Pomoc stěží může být 
poskytnuta podle odstavce 1. Ačkoliv příklad ener
getiky je v daném odstavci pouze demonstrativní, 
daný příklad ukazuje, že podle odstavce 1 by po
moc měla být poskytnuta pouze v případě, kdy se 
některé členské zemi nedostávají strategické suro
viny. U odstavce 2 je problematická formulace 
„z důvodu přírodních pohrom nebo mimořádných 
událostí, které nemůže ovlivnit“. I zde vše nasvěd
čuje tomu, že pod pojmem mimořádné události se 
myslely zejména události typu živelních katastrof. 
Pomoc z důvodu neschopnosti splácet své dluhy je 
extenzivním rozšířením daného článku. Pokud by
chom důsledně trvali na formulaci „událostí, které 
nemůže ovlivnit“, lze dospět k závěru, že jednotli
vé státy si v daném případě mohly být vědomy si
tuace, že tvorbou deficitů veřejných rozpočtů se 
mohou dostat do situace, kdy nebudou mít dosta
tek zdrojů na splácení těchto deficitů, respektive 
veřejného dluhu, čili že danou událost mohly 
ovlivnit. Samozřejmě se dá namítnout, že ne
schopnost získat zdroje na krytí deficitu či veřejné
ho dluhu (případně neschopnost získat tyto zdroje 
za rozumnou úrokovou míru) byla do značné míry 
způsobena finanční krizí po roce 2007, tedy mimo
řádnou událostí.

Na druhou stranu platí výše uvedené, že k do
sažení svých cílů musí mít Evropská unie odpoví
dající pravomoci. Z výše uvedených ustanovení má 
smysl poukázat na články 119, 120 a 121 SFEU, kte
ré Evropské unii přiznávají přinejmenším koordi
nační pravomoc k dosažení daných cílů, přičemž 
tato koordinační opatření mohou obsahovat i for
mu pomoci. Problematické jsou potom ale články 
124 a 125 SFEU, které konstatují:

•	 Článek	124	SFEU:	Zakazují	se	jakákoli	opatření,	
která nejsou odůvodněna veřejným dohledem 
a která umožňují orgánům, institucím nebo ji
ným subjektům Unie, ústředním vládám, re
gionálním nebo místním orgánům nebo jiným 
veřejným orgánům, jiným veřejnoprávním sub
jektům nebo veřejným podnikům členských 
států zvýhodněný přístup k finančním institu
cím.

•	 Článek	125	SFEU:	Unie	neodpovídá	za	závazky	
ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regio
nálních nebo místních orgánů nebo jiných ve
řejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů 
nebo veřejných podniků kteréhokoli členského 
státu, pokud se nejedná o vzájemné finanční 
záruky pro společné uskutečňování určitého zá
měru. Členský stát neodpovídá za závazky ani 
nepřebírá závazky ústředních vlád, regionál
ních nebo místních orgánů nebo jiných veřej
ných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů 
nebo veřejných podniků jiného členského stá
tu, aniž jsou dotčeny vzájemné finanční záruky 
pro společné uskutečňování určitého záměru.
Protože půjčkou, kterou problémové členské 

státy v období krize po roce 2007 získaly, se de fac
to výhodnějším způsobem dostaly k finančním 
prostředkům, bylo by možné argumentovat, že je 
tato pomoc v rozporu s článkem 124 SFEU. Ačkoliv 
Evropská unie touto pomocí explicitně nepřebírá 
závazky členských zemí, lze namítat, že tak impli
citně činí. Diskutabilní je rovněž pomoc ze strany 
Evropské centrální banky (ECB), případně Evrop
ského systému centrálních bank (ESCB). Proti ho
voří zejména následující ustanovení:
•	 Článek	 123	 SFEU:	 Evropské	 centrální	 bance	

nebo centrálním bankám členských států (dále 
jen „národní centrální banky“) se zakazuje po
skytovat možnost přečerpání zůstatku bankov
ních účtů nebo jakýkoli jiný typ úvěru orgá
nům, institucím nebo jiným subjektům Unie, 
ústředním vládám, regionálním nebo místním 
orgánům nebo jiným veřejnoprávním orgá
nům, jiným veřejnoprávním subjektům nebo 
veřejným podnikům členských států; rovněž je 
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zakázán přímý nákup jejich dluhových nástro
jů Evropskou centrální bankou nebo národními 
centrálními bankami.

•	 Článek	127	SFEU:	Prvořadým	cílem	Evropského	
systému centrálních bank (dále jen „ESCB“) je 
udržovat cenovou stabilitu. Aniž je dotčen cíl 
cenové stability, podporuje ESCB obecné hos
podářské politiky v Unii se záměrem přispět 
k dosažení cílů Unie, jak jsou vymezeny v člán
ku 3 Smlouvy o Evropské unii. ESCB jedná ve 
shodě se zásadami stanovenými v článku 119 
a v souladu se zásadou otevřeného tržního hos
podářství s volnou soutěží, čímž podporuje 
efektivní umisťování zdrojů.

•	 Článek	130	SFEU:	Při	výkonu	pravomocí	a	plně
ní úkolů a povinností svěřených jim Smlouvami 
a statutem ESCB a ECB nesmějí Evropská cent
rální banka, žádná národní centrální banka ani 
žádný člen jejich rozhodovacích orgánů vyža
dovat ani přijímat pokyny od orgánů, institucí 
nebo jiných subjektů Unie, od žádné vlády 
členského státu ani od jakéhokoli jiného sub
jektu. Orgány, instituce nebo jiné subjekty Unie 
a vlády členských států se zavazují zachovávat 
tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat členy roz
hodovacích orgánů Evropské centrální banky či 

národních centrálních bank při plnění jejich 
úkolů.
Článek 123 SFEU pomoc přímo zakazuje. Navíc 

se lze domnívat, že by pomoc mohla být v rozporu 
s prvořadým cílem ESCB udržovat cenovou stabili
tu a že by mohla ohrožovat nezávislost Evropské 
centrální banky.

Při prostudování zakládajících smluv EU by se 
mohlo zdát, že lépe jsou na tom země, které nema
jí euro jako svou měnu, protože v jejich případě 
existují ustanovení, která v případě jejich finanč
ních potíží pomoc umožňují. Konkrétně se jedná 
o následující články:
•	 Článek	143	SFEU:	Nastanou-li	nebo	hrozí-li	váž

ně členskému státu, na který se vztahuje výjim
ka,4 obtíže s jeho platební bilancí vyplývající 
z celkové nerovnováhy jeho platební bilance 
nebo z typu měny, kterou má k dispozici, a mo
houli tyto obtíže zejména ohrozit fungování 
vnitřního trhu nebo uskutečňování společné 
obchodní politiky, prozkoumá Komise okamži
tě situaci dotyčného státu a opatření, která ten
to stát s využitím všech prostředků, jež má 
k dispozici, v souladu s ustanoveními Smluv 
přijal nebo může přijmout. Komise uvede opat
ření, jež dotyčnému státu doporučuje.

Proces vystoupení z Evropské unie je v právu EU upraven spíše pro individu-
ální případy, nikoliv pro hromadné odchody členských států. Do zakládají-
cích smluv EU se dostal až od prosince 2009, do té doby dané ustanovení zcela 
absentovalo. Bylo tam vloženo pravděpodobně proto, že tuto možnost by člen-
ské státy měly mít z povahy věci. Příliš se ale asi nepředpokládalo, že bude vy-
užita, proto je úprava poněkud strohá. Evropská unie nijak neřeší situaci, kdy 
by se více členských zemí rozhodlo (najednou nebo relativně krátce po sobě) 
z EU vystoupit. Jakkoliv se jedná o teoretickou možnost, zdůrazněme, že do 
britského referenda byl i odchod jednoho členského státu spíše teoretickou 
možností.

4 Členským státem, na který se vztahuje výjimka, se myslí země, jež nemá euro jako svou měnu.
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Ukážíli se opatření přijatá členským státem, na 
který se vztahuje výjimka, a opatření navržená 
Komisí jako nedostatečná k překonání obtíží, 
které nastaly nebo mohou nastat, Komise po 
konzultaci s Hospodářským a finančním výbo
rem doporučí Radě poskytnutí vzájemné pomo
ci a vhodných metod jejího poskytnutí. Komise 
pravidelně informuje Radu o situaci a jejím vý
voji.
Rada poskytuje vzájemnou pomoc; přijímá 
směrnice nebo rozhodnutí stanovící podmínky 
a podrobnosti této pomoci, jež může mít zejmé
na formu: a) dohodnutého postupu ve vztahu 
k jiným mezinárodním organizacím nebo v je
jich rámci, na něž se mohou členské státy, na 
které se vztahuje výjimka, obrátit; b) opatření 
potřebných k zamezení odklonu obchodu, po
kud členský stát, na který se vztahuje výjimka 
a který má obtíže, udržuje nebo znovu zavádí 
množstevní omezení vůči třetím zemím; c) po
skytnutí omezených úvěrů ostatními členský
mi státy; k tomu je třeba jejich souhlasu.
Neposkytneli Rada vzájemnou pomoc doporu
čenou Komisí nebo jsouli poskytnutá vzájem
ná pomoc a učiněná opatření nedostatečné, 
zmocní Komise členský stát, na který se vzta
huje výjimka a který má obtíže, aby přijal 
ochranná opatření, jejichž podmínky a podrob
nosti stanoví Komise. Rada může takové zmoc
nění odvolat a měnit podmínky a podrobnosti 
těchto opatření.

•	 Článek	144	SFEU:	Dojde-li	k	náhlé	krizi	v	pla
tební bilanci členského státu, na který se vzta
huje výjimka, a neníli okamžitě přijato roz
hodnutí ve smyslu článku 143, může dotyčný 
členský stát přijmout preventivně nezbytná 
ochranná opatření. Taková opatření smějí fun
gování vnitřního trhu narušit pouze v co nej
menší míře a nesmějí překročit rozsah ne 
zbytně nutný pro odstranění náhle vzniklých 
obtíží.
Komise a ostatní členské státy budou o tako
vých ochranných opatřeních informovány nej
později při jejich vstupu v platnost. Komise 

může Radě doporučit poskytnutí vzájemné po
moci podle článku 143. Poté, co Komise vydá 
doporučení, a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem může Rada rozhodnout, 
aby dotyčný členský stát změnil, pozastavil 
nebo zrušil výše uvedená ochranná opatření.
V období 2010–2013 se dočasné záchranné me

chanismy, z nichž byla pomoc poskytována před 
vznikem stálého Evropského mechanismu stabili
ty, odvolávaly na článek 122 SFEU hovořící o po
moci z důvodu mimořádných událostí, které  
členský stát nemůže ovlivnit. Konkrétně nařízení  
č. 407/2010, které upravuje Evropský mechanis
mus finanční stabilizace, konstatuje:
•	 Ustanovení	 čl.	 122	 odst.	 2	 Smlouvy	 stanoví	

možnost poskytnout finanční pomoc Unie člen
skému státu, u něhož z důvodu mimořádných 
událostí, které nemůže ovlivnit, nastanou obtí
že, nebo který je z téhož důvodu vážně ohrožen 
závažnými obtížemi.

•	 Tyto	 obtíže	 mohou	 být	 způsobeny	 vážným	
zhoršením mezinárodního hospodářského a fi
nančního prostředí.

•	 Bezprecedentní	 celosvětová	 finanční	 krize	
a hospodářský útlum, které zasáhly svět během 
uplynulých dvou let, vážným způsobem poško
dily hospodářský růst a finanční stabilitu a vy
volaly podstatné zhoršení schodků i zadlužení 
členských států.

•	 V	 důsledku	 prohloubení	 finanční	 krize	 došlo	
u několika členských států k tomu, že se pod
mínky pro získávání půjček výrazně zhoršily, 
a to ve větší míře, než lze přičítat vývoji základ
ních ekonomických veličin. Pokud by nyní stá
vající situace nebyla urychleně vyřešena, moh
la by vážně ohrozit finanční stabilitu Evropské 
unie jako celku.

•	 S	 cílem	 reagovat	 na	 tuto	 výjimečnou	 situaci,	
kterou členské státy nemohou ovlivnit, se zdá 
být nezbytné neprodleně zavést stabilizační 
mechanismus Unie na zachování finanční stabi
lity v Evropské unii. Takový mechanismus by 
měl Unii umožnit reagovat koordinovaným, 
rychlým a efektivním způsobem na náhlé obtí
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že v určitém členském státě. Bude spuštěn 
v rámci společné podpory EU a Mezinárodního 
měnového fondu.

•	 S	 cílem	 zachovat	 finanční	 stabilitu	 Evropské	
unie zavádí toto nařízení podmínky a postupy, 
jejichž prostřednictvím lze poskytnout finanční 
pomoc Unie členskému státu, který z důvodu 
mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, 
čelí vážným hospodářským nebo finančním ob
tížím nebo je z téhož důvodu takovými obtíže
mi vážně ohrožen, a to s přihlédnutím k mož
nému využití stávajícího systému střednědobé 
finanční pomoci platebním bilancím členských 
států, které nejsou členy eurozóny, zavedeného 
nařízením (ES) č. 332/2002.
Tato právní úprava se jevila jako nedostatečná. 

Proto byl s účinností od 1. května 2013 novelizován 
článek 136 SFEU. Tento článek byl doplněn o nový, 
třetí odstavec, který zní: „Členské státy, jejichž mě
nou je euro, mohou zavést mechanismus stability, 
který bude aktivován v případech, kdy to bude ne
zbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. 
Poskytnutí jakékoli požadované finanční pomoci 
v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné 
podmíněnosti.“ Uvedená novelizace článku 136 
SFEU si kladla za cíl:
•	 umožnit	vznik	Evropského	mechanismu	stabi

lity (ESM),5 který by fungoval jako stálý finanč
ní nástroj pomoci státům eurozóny v potížích;

•	 vytvořit	 právní	 nástroj	 pomoci	 k	 zajištění	 fi
nanční stability eurozóny a zabránit tomu, aby 
byl k pomoci dále využíván článek 122 SFEU 
primárně určený pro poskytování finanční po
moci členským státům Unie postiženým přírod
ními pohromami a jinými mimořádnými udá
lostmi mimo jejich kontrolu;

•	 reagovat	 na	 skutečnost,	 že	 dosavadní	 nástroje	
pomoci — Evropský mechanismus finanční sta
bilizace a Evropský nástroj finanční stability — 
měly fungovat pouze do června 2013.
Evropský mechanismus stability byl zřízen 

smlouvou mezi členskými státy eurozóny jako me

zivládní organizace podle mezinárodního práva 
veřejného. Není tedy součástí EU. Má sídlo v Lu
cemburku. Úkolem ESM je mobilizovat zdroje fi
nancování a za předpokladu přísné podmíněnosti 
poskytovat finanční pomoc členským státům eu
rozóny, které mají závažné problémy s financová
ním nebo jim tyto problémy hrozí, tak aby byla za
jištěna finanční stabilita eurozóny jako celku. 
Přístup k finanční pomoci z ESM je poskytován na 
základě přísné podmíněnosti politik v rámci mak
roekonomického ozdravného programu a na zá
kladě důkladné analýzy udržitelnosti veřejného 
dluhu, jež provede Evropská komise společně 
s Mezinárodním měnovým fondem a v součinnos
ti s Evropskou centrální bankou. Od členského stá
tu přijímajícího finanční pomoc je vyžadováno, 
aby zajistil náležitou formu zapojení soukromého 
sektoru, v závislosti na konkrétní situaci a způso
bem plně slučitelným s praxí Mezinárodního mě
nového fondu. Členským státům eurozóny, které 
mají závažné problémy s financováním, může ESM 
poskytnout krátkodobou či střednědobou stabili
zační podporu. Předpokladem pro přístup k ESM 
je makroekonomický ozdravný program s náleži
tou politickou podmíněností, která bude přimě
řená závažnosti příslušné nerovnováhy v přijí
majícím členském státě. Doba trvání programu 
a splatnost půjček závisí na povaze nerovnováhy 
a vyhlídkách přijímajícího členského státu na ob
novení přístupu na finanční trhy během doby, po 
kterou budou zdroje ESM k dispozici. S cílem ma
ximalizovat nákladovou efektivnost podpory může 
ESM rovněž nakupovat dluhopisy členského státu, 
který má závažné problémy s financováním, na 
primárním trhu. Podmínky a způsob nákupu dlu
hopisů se stanovují v rozhodnutí o podmínkách fi
nanční pomoci.

Evropský mechanismus stability mimo jiné po
skytl pomoc španělským bankám v potížích a po
dílel se na řešení krize kyperského a řeckého veřej
ného dluhu. Na rozdíl od Evropské unie tedy může 
pomáhat konkrétním subjektům (bankám apod.). 

5 Zkratka ESM je z anglického názvu European Stability Mechanism.
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Přesto je samotná existence i fungování ESM před
mětem kritiky. Ta se týká následujících oblastí:
•	 Evropský	mechanismus	stability	zahrnuje	pou

ze státy eurozóny.
•	 Zdroje	ESM	jsou	limitované	—	základním	zdro

jem jsou příspěvky členských zemí v celkové 
výši 700 mld. eur. Tyto zdroje nemusí stačit na 
skutečně velkou krizi v EU.

•	 Jakožto	 mezivládní	 dohoda	 má	 Evropský	 me
chanismus stability méně možností, jak donutit 
členské země a) do ESM přispívat, b) chovat se 
odpovědně, aby se nedostaly do finančních pro
blémů. Obecně mezivládní dohoda je snadněji 
vypověditelná, respektive porušitelná než za
kládající smlouvy EU (Smlouva o Evropské unii 
a Smlouva o fungování Evropské unie).
Ze zde uvedeného plyne, že primární právo EU 

problematiku finančních krizí neřeší dostatečně. 
Primární právo EU neumožňuje Evropské unii při
jímat preventivní opatření, která by bránila vzniku 
krizí, a účinně a rychle reagovat v případě vzniku 
krize.

3. Migrační krize a možnosti jejího řešení 
pohledem práva EU

Přejděme nyní k druhé velké krizi, které v součas
nosti Evropská unie čelí, a sice k masivní imigraci 
do členských zemí EU.6 Opět se zaměříme na to, 
jaké možnosti řešení této krize dává Evropské unii 
primární právo EU. Znovu vycházíme z toho, že 
Evropská unie nemůže dělat více, než jaké jsou její 
pravomoci. Z ustanovení primárního práva EU, 
která se vztahují k problematice ochrany hranic, 
migrace apod., pokládáme za nejpodstatnější ná
sledující:
•	 Článek	67	SFEU:	Unie	zajišťuje,	že	na	vnitřních	

hranicích neprobíhá kontrola osob, a rozvíjí 
společnou politiku v oblasti azylu, přistěhova
lectví a ochrany vnějších hranic, která je založe
na na solidaritě mezi členskými státy a je spra
vedlivá vůči státním příslušníkům třetích zemí. 

Pro účely této hlavy se s osobami bez státní pří
slušnosti zachází jako se státními příslušníky 
třetích zemí.

•	 Článek	77	SFEU:
1. Unie rozvíjí politiku s cílem: a) zajistit, aby 

osoby bez ohledu na svou státní příslušnost 
nebyly kontrolovány při překračování vnitř
ních hranic; b) zajistit kontrolu osob a účin
ný dohled nad překračováním vnějších hra
nic; c) postupně zavést integrovaný systém 
řízení vnějších hranic.

2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský par
lament a Rada řádným legislativním postu
pem opatření týkající se: a) společné poli
tiky v oblasti víz a jiných krátkodobých 
povolení k pobytu; b) kontrol, jimž podléha
jí osoby překračující vnější hranice; c) pod
mínek, za kterých požívají státní příslušníci 
třetích zemí v Unii po krátkou dobu svobody 
pohybu; d) veškerých opatření nezbytných 
pro postupné zavedení integrovaného systé
mu řízení vnějších hranic; e) neprovádění 
kontrol osob bez ohledu na jejich státní pří
slušnost při překračování vnitřních hranic.

•	 Článek	78	SFEU:
1. Unie vyvíjí společnou politiku týkající se 

azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochra
ny s cílem poskytnout každému státnímu 
příslušníkovi třetí země, který potřebuje me
zinárodní ochranu, přiměřený status a zajis
tit dodržování zásady nenavracení. Tato po
litika musí být v souladu s Ženevskou 
úmluvou o právním postavení uprchlíků ze 
dne 28. července 1951, Protokolem týkajícím 
se právního postavení uprchlíků ze dne 
31. ledna 1967 a ostatními příslušnými smlou
vami.

2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský par
lament a Rada řádným legislativním postu
pem opatření týkající se společného evrop
ského azylového systému, který obsahuje: 
a) jednotný azylový status pro státní přísluš

6 Podrobněji se problematikou migrace a práva EU zabývá např. Wawrosz (2015).
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níky třetích zemí platný v celé Unii; b) jed
notný status doplňkové ochrany pro státní 
příslušníky třetích zemí, kteří, aniž by zís
kali evropský azyl, potřebují mezinárodní 
ochranu; c) společný režim dočasné ochra
ny vysídlených osob v případě hromadného 
přílivu; d) společný postup pro udělování 
a odnímání jednotného azylového statusu 
nebo statusu doplňkové ochrany;7 e) kritéria 
a mechanismy pro určení členského státu 
příslušného pro posouzení žádosti o azyl 
nebo doplňkovou ochranu; f) normy týkající 
se podmínek pro přijímání žadatelů o azyl 
nebo doplňkovou ochranu; g) partnerství 
a spolupráci se třetími zeměmi pro zvládání 
přílivů osob žádajících o azyl nebo doplňko
vou či dočasnou ochranu.

3. Ocitnouli se jeden nebo více členských stá
tů ve stavu nouze v důsledku náhlého příli
vu státních příslušníků třetích zemí, může 
Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch 
dotyčných členských států dočasná opatře
ní. Rada rozhoduje po konzultaci s Evrop
ským parlamentem.

•	 Článek	79	SFEU:
1. Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou poli

tiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit 
účinné řízení migračních toků, spravedlivé 
zacházení pro státní příslušníky třetích zemí 
oprávněně pobývající v členských státech, 
jakož i předcházení nedovolenému přistěho
valectví a obchodu s lidmi a posílení boje 
proti těmto činnostem.

2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský par
lament a Rada řádným legislativním postu
pem opatření v těchto oblastech: a) podmín
ky vstupu a pobytu a pravidla, podle nichž 
členské státy udělují dlouhodobá víza a vy
dávají dlouhodobá povolení k pobytu, včet
ně těch, která jsou udělována a vydávána za 
účelem slučování rodin; b) vymezení práv 
státních příslušníků třetích zemí oprávněně 
pobývajících v členském státě, včetně pod
mínek upravujících svobodu pohybovat se 
a pobývat v ostatních členských státech; 
c) nedovolené přistěhovalectví a nedovole
ný pobyt včetně vyhoštění a vracení osob 
s neoprávněným pobytem; d) boj proti ob
chodu s lidmi, především se ženami a dětmi.

3. Unie může se třetími zeměmi uzavřít doho
dy o zpětném přebírání státních příslušníků 
třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nespl
ňují podmínky pro vstup, přítomnost nebo 
pobyt na území některého členského státu, 
do země původu nebo do země, odkud při
cházejí.

4. Evropský parlament a Rada mohou řádným 
legislativním postupem přijmout opatření 
pro povzbuzení a podporu činnosti člen
ských států k podpoře integrace státních  
příslušníků třetích zemí oprávněně pobýva
jících na jejich území, s vyloučením harmo
nizace právních předpisů členských států.

5. Tento článek se nedotýká práva členských 
států stanovit objem vstupů státních přísluš
níků třetích zemí přicházejících ze třetích 

7 Doplňková ochrana představuje komplementární formu ochrany v případech, kdy osoba nesplňuje podmínky pro udělení azylu. 
Uvedená ochrana vychází z mezinárodních lidskoprávních smluv a je vyjádřením rozšířeného principu non-refoulement (zákazu 
vyhoštění a navrácení). Doplňková ochrana se udělí cizinci, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, bude-li zjištěno, že by 
mu v případě navrácení do země původu hrozilo skutečné nebezpečí vážné újmy a že nemůže nebo není ochoten z důvodu 
takového nebezpečí využít ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo svého posledního trvalého bydliště. Doplňková 
ochrana se v ČR uděluje na dobu, po kterou osobě hrozí vážná újma, nejméně však na 1 rok. Jak konstatuje Kopřivová (2011), 
doplňková ochrana má na rozdíl od institutu azylu komunitární původ (jedná se tedy o právo EU), nikoli mezinárodní. Nemá 
přímou oporu v mezinárodních lidskoprávních smlouvách jako Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 
nebo Ženevské úmluvě o právním postavení uprchlíků, naopak poskytuje ochranu osobám, které nesplňují kritéria pro přiznání 
postavení uprchlíka dle Ženevské úmluvy. Přesto tyto mezinárodní smlouvy mají nezpochybnitelný vliv na formování a rozsah 
poskytované ochrany. Obecně platí, že doplňková ochrana se poskytuje, pokud žadateli hrozí vážná újma. Vážnou újmou se 
rozumí a) uložení nebo vykonání trestu smrti, b) mučení, nelidské či ponižující zacházení nebo trest vůči žadateli v zemi původu, 
c) vážné a individuální ohrožení života nebo nedotknutelnosti civilisty v důsledku svévolného násilí během mezinárodního nebo 
vnitrostátního ozbrojeného konfliktu.

{2
/1

4}

�



Vědecké stati

 32 Scientia et Societas » 4/16

zemí na jejich území s cílem hledat tam prá
ci jako zaměstnanci nebo osoby samostatně 
výdělečně činné.

Ze zde uvedeného přehledu plyne, že Evropská 
unie disponuje v oblasti azylové politiky poměrně 
rozsáhlými pravomocemi. Rozhodnutí se v dané 
oblasti přijímají v zásadě řádným legislativním po
stupem, což znamená, že se nevyžaduje jednomy
slnost, a zejména menší členské země tak mohou 
být přehlasovány. Daná situace nastala i v případě 
přijetí rozhodnutí Rady EU o přerozdělení uprchlí
ků, kteří pobývají v jednotlivých členských ze
mích, na podzim roku 2015. Jakkoliv je zřejmé, že 
z hlediska místa pobytu uprchlíků před uvedeným 
rozdělením byly jednotlivé členské země EU zatí
ženy nerovnoměrně, přece jen je otázkou, zda po
vinnost přijímat uprchlíky z jiných členských zemí 
je rozumným způsobem, jak řešit migrační krizi. 
Tato povinnost může vést k projevům odporu v ze
mích, do kterých mají být uprchlíci přesunuti, 
a k negativním náladám tamní veřejnosti vůči Unii. 
Nicméně z hlediska právního postupu nelze vůči 
danému rozhodnutí nic namítat.

Problémem výše uvedených, dle našeho názo
ru rozsáhlých pravomocí EU je ale to, že jsou ob
tížně vynutitelné. Evropská unie nedisponuje žád
ným ozbrojeným sborem, který by byl schopen 
chránit její vnější hranice, případně hranice tzv. 
schengenského prostoru. V případě migrační krize 
se ukazuje, že dokumenty (sekundární právní 
předpisy EU), které z primárních právních předpi
sů EU vycházejí, jsou nastaveny na dobré časy, 
tedy nikoliv na situaci masové migrace. Dalším 
problémem jsou spory mezi členskými státy EU 
kolem přístupu k řešení masové migrace, které 
ukazují, že Evropská unie je stále heterogenním 
útvarem — některé státy (například Německo, 
Švédsko) přistupují k imigrantům velmi vstřícně, 
jiné (například Česká republika) zaujímají mno
hem opatrnější přístup. Potom se obtížně provádí 
společná azylová politika. Tato společná azylová 
politika, jež ale obsahuje i problematiku sociální
ho zabezpečení, školství a vzdělávání či možnosti 
podnikat, je však žádoucí — bez její existence bu

dou žadatelé o azyl preferovat tu zemi, která se jim 
jeví jako nejvýhodnější. Bohužel zatím je tato spo
lečná azylová politika spíše částečná. I současné 
právní předpisy přispívají k tomu, že některé země 
jsou migraci vystaveny více a některé méně, při
čemž daná expozice není způsobena pouze geo
grafickými důvody (typu, že se jedná o první země 
EU na cestě ze země původu). Dokud však budou 
mít jednotlivé členské země EU odlišné zájmy, ne
lze předpokládat, že se daný problém podaří uspo
kojivě vyřešit.

4. Brexit a jeho řešení v právu EU

Problematika vystoupení členského státu z Evrop
ské unie je řešena relativně stručně. Konkrétně se 
jí zabývá článek 50 SEU, který stanoví:
1. Každý členský stát se v souladu se svými ústav

ními předpisy může rozhodnout z Unie vystou
pit.

2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, 
oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem 
na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzav 
ře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho 
vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho bu
doucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjed 
nává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fun
gování Evropské unie. Jménem Unie ji uzav 
ře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou větši
nou po obdržení souhlasu Evropského parla
mentu.

3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použi
telné dnem vstupu dohody o vystoupení v plat
nost, nebo nedojdeli k tomu, dva roky po ozná
mení podle odstavce 2, nerozhodneli Evropská 
rada jednomyslně po dohodě s dotyčným člen
ským státem o prodloužení této lhůty.

4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady 
nebo Rady, který zastupuje vystupující členský 
stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích 
Evropské rady nebo Rady, která se jej týkají. 
Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu 
s čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování 
Evropské unie.
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5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o no
vé přistoupení, podléhá tato žádost postupu po
dle článku 49.
Ze znění článku 50 SEU plyne, že nejdříve lze 

z Evropské unie vystoupit dva roky po oznámení 
záměru členského státu. Proces vystoupení ale 
není podrobněji upraven. Velká Británie prozatím 
oficiálně záměr vystoupit z EU neoznámila. Proto
že obecně půjde o první případ daného druhu, 
bude samotný proces vystoupení této země prece
dentem.

Obecněji lze konstatovat, že i proces vystoupe
ní z Evropské unie je v právu EU upraven spíše pro 
individuální případy, nikoliv pro hromadné odcho
dy členských států. Do zakládajících smluv EU se 
dostal až od prosince 2009, do té doby dané usta
novení zcela absentovalo. Bylo tam vloženo prav
děpodobně proto, že tuto možnost by členské  
státy měly mít z povahy věci. Příliš se ale asi ne
předpokládalo, že bude využita, proto je úprava 
poněkud strohá. Evropská unie nijak neřeší situa
ci, kdy by se více členských zemí rozhodlo (najed
nou nebo relativně krátce po sobě) z EU vystoupit. 
Jakkoliv se jedná o teoretickou možnost, zdůraz
něme, že do britského referenda byl i odchod jed
noho členského státu spíše teoretickou možností. 
Je zřejmé, že v případě odchodu více členských 
zemí z Evropské unie by tato organizace ztratila 
svůj současný charakter. Je dále otázkou, zda 
dvouletá lhůta pro vystoupení by v takové situaci 
byla adekvátní.

Ačkoliv souhlasíme s názorem, že právo nemů

že řešit všechny možné situace, protože těchto si
tuací je nekonečný počet, takže právo nutně musí 
být obecné, některé situace, jako například vystou
pení členského státu z nějaké organizace, jsou po
měrně jednoznačné a právní dokumenty, zde pra
vidla dané organizace, by tuto otázku měly 
jednoznačně řešit. Bohužel článek 50 SEU tuto si
tuaci podle našeho názoru jednoznačně neřeší.

5. Závěr

Naše analýza ukázala, že u žádné z krizí, kterým 
Evropská unie v současnosti čelí (finanční krize, 
migrační krize, brexit), primární právo EU (zaklá
dající smlouvy EU) nenabízí dostatečné nástroje, 
jak tyto krize řešit, respektive nástroje, které jsou 
podle primárního práva EU k dispozici, jsou obtíž
ně vynutitelné. Manévrovací možnosti EU jsou po
tom nutně omezené. Nejsouli ale krize včas 
a účinně řešeny, s velkou pravděpodobností se pro
hlubují a trvají delší dobu, než by bylo nutné. Fi
nanční problémy trápí některé členské země EU 
přinejmenším od konce roku 2009, kdy byly ozná
meny problémy Řecka. Za sedm let nebyly tyto 
problémy uspokojivě vyřešeny. Migrační krize fak
ticky trvá déle než rok, ale ani v tomto případě se 
nezdá, že by v nejbližší době pominula. Vlastní 
brexit teprve začne probíhat, ale i zde hrozí, že 
mohou nastat různé problémy. Obecně lze formu
lovat závěr, že závažnost i délka krizí v Evropské 
unii je mimo jiné ovlivněna nedostatečným práv
ním rámcem pro jejich řešení.

Literatura a prameny
1. KOPŘIVOVá, L. (2011): Vybrané problémy azylového práva. Brno: Masarykova univerzita
2. TICHý, L. a kol. (2014): Evropské právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck
3. WAWROSZ, P. (2011 a): Lisabonská smlouva jako základní rámec fungování EU a české národní zájmy. 

In: MALý, J., WAWROSZ, P., MRáČEK, K., DOSTáLOVá, I.: Globalizace, integrace a české národní záj
my. Praha: Professional Publishing, s. 23–51, ISBN 9788074310614

4. WAWROSZ, P. (2011 b): Hlasování v EU podle Lisabonské smlouvy: je v souladu se zájmy České repub
liky? In: MALý, J., WAWROSZ, P., MRáČEK, K., DOSTáLOVá, I.: Globalizace, integrace a české národ
ní zájmy. Praha: Professional Publishing, s. 52–64, ISBN 9788074310614

5. WAWROSZ, P. (2015): Migrační krize v Evropské unii pohledem práva EU. Scientia et Societas, roč. 11, 
č. 4, s. 22–37, ISSN 18017118

{2
/1

4}

�



Vědecké stati

 34 Scientia et Societas » 4/16

KLíčová sLova
Evropská unie, právo EU, finanční krize, migrační krize, brexit
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1. Úvod

Členské státy EU vykazují v současné době relativ
ně nízké tempo ekonomického růstu, které neu
možňuje rychle překonat negativní důsledky ev
ropské dluhové krize, a to zejména v zemích 
jižního křídla. Pomalý růst je jednou z příčin setr
vale vysoké nezaměstnanosti se všemi negativními 
sociálními důsledky. Tvůrci hospodářské politiky 
jsou z tohoto důvodu pod tlakem, aby pomocí ná
strojů hospodářské politiky podpořili ekonomický 
růst. Cílem tohoto článku je popsat vybrané limity 
fiskální a monetární politiky v EU, které omezují 
možnosti krátkodobé hospodářskopolitické stimu
lace ekonomiky. V první části článku jsou popsána 
pravidla Paktu stability a růstu po jeho druhé re
formě v roce 2011, okrajově jsou zmíněna rovněž 
pravidla Fiskálního kompaktu a vliv mezinárod
ních kapitálových trhů na nezávislost aplikované 
fiskální politiky. Druhá část se zabývá monetární 
politikou, především pak nulovou spodní hranicí 
úrokových sazeb a efektivitou nekonvenčních ná
strojů monetární politiky. Závěrem jsou stručně 
zmíněny faktory, omezující účinnost krátkodobé 
hospodářskopolitické stimulace v obecné rovině.

2. Limity fiskální politiky

Pokud chce vláda provádět fiskální expanzi zvýše
ním veřejných výdajů a zároveň nezvyšovat saldo 
rozpočtu, musí simultánně zvýšit daně, tj. prová
dět souběžně fiskální restrikci. Pokud chce vláda 
podpořit ekonomiku snížením daní a zároveň za
chovat saldo veřejných rozpočtů, musí souběžně 
omezovat výdaje a provádět tak fiskální restrikci. 
Jedinou možností vlády, jak provést čistou fiskální 
expanzi, je připustit negativní dopad na saldo ve
řejných financí (Holman, 2005).

V tomto ohledu je však fiskální politika člen
ských států EU regulována evropskou legislativou 
i mezivládní smlouvou TSCG.2 Fiskální regulace 
EU je založena primárně na Paktu stability a růstu. 
Přestože se část opatření Paktu v oblasti sankcí 
vztahuje pouze na členy eurozóny, je Pakt jako ná
stroj koordinace fiskálních politik obecně závazný 
pro všechny členy EU (Buti, van der Noord, 2004; 
Dědek, 2013). Pakt zavádí limit na deficit veřej
ných rozpočtů ve výši 3 % HDP a obecně omezuje 
celkový veřejný dluh na 60 % HDP (Baldwin, Wy
plosz, 2013; EC, 2016). Pakt stability a růstu je sice 
součástí evropské ekonomické governance již od 
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svého vzniku v roce 1997, hlavní účel své existen
ce, udržet fiskální stabilitu EU, však doposud nepl
nil. Existují pro to minimálně 4 důvody (Buti, Car
not, 2012; De Grauwe, 2012). Tříprocentní strop 
byl chybně interpretován jako cíl, nikoli jako limit; 
díky Paktu se fiskální politika v dobách recese sta
la procyklickou; národní vlády formující fiskální 
politiku národních států jsou zodpovědné svým 
voličům, nikoli EU, ale především, pravidla Paktu 
nikdy v historii nebyla důsledně vymáhána. Když 
byla pravidla Paktu v roce 2002 porušena Němec
kem a o rok později Francií, zahájila Evropská ko
mise odpovídající řízení o nadměrném deficitu 
a navrhla Radě udělit výstrahu. ECOFIN však ne
přijal žádné právně závazné rozhodnutí, které by 
Německo a Francii nutilo nadměrný schodek od
stranit (Wyplosz, 2013; Rozhodnutí Rady, 2003). 
Evropská komise poté Radu zažalovala u Evrop
ského soudního dvora. Soudní dvůr dal komisi za 
pravdu, nicméně také nedokázal Radu donutit 
k vydání odpovídajícího rozhodnutí (Bacho, 2009; 
ECJ, 2004). V důsledku tohoto selhání prošel Pakt 
následujícího roku první reformou, která jeho pra
vidla rozvolnila přidáním výjimek z plnění stano
vených kritérií a prodloužením doby, kterou státy 
měly dostat k dispozici pro zjednání nápravy (na
řízení č. 1055/2005; Kunešová, Cihelková, 2006). 
Tato uvolněná pravidla již měla být striktně vymá
hána, ve skutečnosti však v roce 2009, před vzni
kem dluhové krize, čelilo 15 ze 17 členů eurozóny 
proceduře o nadměrném deficitu, aniž by byla ulo
žena jediná sankce (Baldwin, Wyplosz, 2013). Jeli
kož Pakt nebyl schopen zabránit vzniku dluho 
vé krize, byl v roce 2011 reformován podruhé.  
SixPack je balík šesti opatření (5 nařízení a jedné 
směrnice), která kromě reformy Paktu stability 
a růstu zavádí také proceduru odstraňování mak
roekonomických nerovnováh.

Preventivní část Paktu byla reformována naří
zením č. 1175/2011. Hlavním cílem Paktu je přípra
va plánu konsolidace veřejných financí země, kte
rá kritéria neplní, prostřednictvím střednědobého 
rozpočtového cíle, který je povinně každoročně se
stavován vládou daného státu a schvalován Evrop

skou komisí. Střednědobý rozpočtový cíl stanoví 
plánovaný strukturální deficit veřejných financí 
(nominální deficit veřejných rozpočtů po odečtení 
jednorázových opatření a po očištění od vlivu hos
podářského cyklu). Střednědobý rozpočtový cíl je 
stanovován s výhledem 3–5 let se zohledněním 
více faktorů, např. ekonomického růstu, poměru 
veřejného dluhu k HDP nebo demografické struk
tury. Nařízení č. 1175/2011 zavádí přesnou definici 
závažného porušení střednědobého rozpočtového 
cíle, která před přijetím SixPacku nebyla stanove
na. Adekvátní trajektorie k dosažení střednědobé
ho cíle musí vykazovat snížení deficitu o 0,5 % 
HDP ročně u zemí s celkovým veřejným dluhem 
nižším než 60 % HDP, u zemí s vyšším veřejným 
dluhem musí být každoroční snižování rozpočto
vého deficitu rychlejší. Zároveň nesmí růst veřej
ných výdajů překročit střednědobý růst potenciál
ního produktu.

Před reformou SixPack nebylo možné ukládat 
sankce za porušení pravidel preventivní části Pak
tu. Nařízení č. 1173/2011 zavádí možnost uložit 
sankce za závažné porušení střednědobého roz
počtového cíle nebo za nedodržení stanovené tra
jektorie k dosažení střednědobého cíle. Pokud  
vláda nereaguje na varování, popř. doporučení Ko
mise a Rady, může být uložena pokuta v podobě 
úročeného vkladu na účet Komise, ve výši 0,2 % 
HDP státu, který pravidlo Paktu porušil. Pokud stát 
i poté pokračuje v neplnění stanoveného cíle, mění 
se vklad v pokutu. Preventivní část Paktu umožňu
je uložení sankcí i u států, s deficitem veřejných fi
nancí nižším než 3 % HDP, pokud se významně od
chylují od schváleného střednědobého cíle, nebo 
od stanovené trajektorie k naplnění tohoto cíle. Ko
mise tímto získává více nástrojů k regulaci fiskální 
politiky členských států, navíc, sankce mohou být 
uvaleny dříve, než dojde k porušení stanoveného 
maximálního deficitu.

Významnou změnou prošlo i hlasování v Ra 
dě o finálním schválení sankcí. Před přijetím  
SixPacku hlasovala Rada o přijetí sankcí kvalifiko
vanou většinou a zásadním problémem byla ne
ochota ministrů financí členských států uvalit 
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sankce sami na sebe. Nařízení č. 1173/2011 zavádí 
hla sování obrácenou většinou, tj. sankce platí jako 
schválené, pokud je Rada nezamítne. Rada si však 
vyhradila právo hlasovat kvalifikovanou většinou, 

zdali stát, který pravidla Paktu porušil, přijal ne
zbytná opatření nebo nikoli.

Nápravná část Paktu, platící za základ fiskální 
regulace, byla reformována nařízením č. 1177/2011. 

Tabulka č. 1 » Řízení o nadměrném deficitu

Probíhající řízení

stát Zahájení řízení termín pro nápravu nadměrného deficitu

Chorvatsko 2014 2016

Irsko 2009 2015

Kypr 2010 2016

Portugalsko 2009 2015

Slovinsko 2009 2015

Francie 2009 2017

Řecko 2009 2016

Španělsko 2009 2016

Spojené království 2008 2016/2017

Ukončená řízení

stát Zahájení řízení Ukončení řízení

Belgie 2010 2014

Bulharsko 2010 2012

Česká republika 2004, 2009 2008, 2014

Dánsko 2010 2014

Finsko 2010 2013

Itálie 2005, 2009 2008, 2013

Litva 2009 2013

Lotyšsko 2009 2013

Lucembursko 2010 2010

Maďarsko 2004 2013

Malta 2004, 2009, 2013 2007, 2012, 2015

Německo 2002, 2009 2007, 2012

Nizozemsko 2002, 2010 2005, 2014

Polsko 2004, 2009 2008, 2015

Rakousko 2009 2014

Rumunsko 2009 2013

Slovensko 2004, 2010 2008, 2014

Pramen: European Commission (2016)
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Strop deficitu veřejných financí zůstal stanoven na 
3 % HDP, stejně jako limit celkového veřejného dlu
hu na 60 % HDP. Je nicméně očekáváno, že si státy 
nechají k dispozici určitou rezervu, aby 3% limit 
udržely i v případě recese. Státy vykazující veřejný 
dluh převyšující 60 % HDP jsou povinny tento dluh 
uspokojivým tempem snižovat. Uspokojivé tempo 
snižování dluhu je stanoveno tak, že se rozdíl mezi 
vykazovaným veřejným dluhem a 60% referenční 
hodnotou bude průměrně snižovat o 1/20 ročně 
v průměru za poslední 3 roky. Pokud země uspo
kojivého tempa snižování dluhu nedosáhne, zváží 
Komise další faktory, např. makroekonomické ne
rovnováhy nebo demografickou strukturu a v zá
vislosti na výše zmíněném udělí Radě doporučení 
ohledně přijetí nápravných opatření. Tato reformo
vaná procedura nicméně vstoupí v platnost nejdří
ve 3 roky po ukončení řízení o nadměrném dluhu 
podle předchozí právní úpravy.

Pokud je se státem zahájeno řízení o nad
měrném deficitu (nařízení č. 1173/2011; nařízení 
č. 1175/2011), měla by být spolu se zahájením ří
zení okamžitě udělena sankce. Před zahájením ří
zení o nadměrném deficitu vezme Komise v potaz 
zejména případné zahájení penzijní reformy, zavá
dějící vícepilířový penzijní systém. O návrhu Ko
mise na zahájení řízení následně hlasuje Rada ob
rácenou většinou. Pokud je řízení zahájeno, stát 
složí na účet Komise neúročený vklad ve výši 0,2 % 
HDP. Pokud stát nepřijme adekvátní opatření na 
snížení deficitu, mění se vklad v pokutu. V přípa
dě, že by stát dále pokračoval v neplnění pravidel 
Paktu, může Komise ukládat další pokuty, tento
krát zvýšené o variabilní složku. Variabilní složka 
pokuty se vypočítá jako rozdíl mezi skutečně dosa
ženým deficitem a deficitem navrhovaným Evrop
skou komisí.

Řízení o nadměrném deficitu veřejných financí 

Graf č. 1 » Veřejný dluh v roce 2015 (v % HDP)

Pramen: Eurostat (2016)
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je v praxi velmi často využíváno. Výčet aktuálně 
probíhajících i ukončených řízení zachycuje tabul
ka č. 1.

Z tabulky č. 1 vyplývá, že jedinými členskými 
státy, se kterými nebylo nikdy v historii zahájeno 
řízení o nadměrném deficitu, jsou Estonsko 
a Švédsko. U 9 států řízení aktuálně probíhá3 a u 17 
států bylo řízení ukončeno z důvodu snížení defi
citu pod stanovenou úroveň. Přestože v minulosti 
docházelo k porušení Paktu stability a růstu po
měrně často, z politických důvodů nebyly finanční 
sankce nikdy uděleny. Přesto je Pakt platnou sou
částí evropského práva a národní státy jsou povin
ny jej respektovat.

Pokud má fiskální politika stimulovat hospo
dářskou expanzi, tj. současně se zvyšováním veřej
ných výdajů nemá docházet ke zvyšování daní 
nebo naopak, musí vzrůst veřejné zadlužení. Pra
vidla Paktu však při dnešní velikosti veřejného dlu
hu členských států EU znemožňují většině členů 
aplikaci expanzivní fiskální politiky. Velikost veřej
ného dluhu zachycuje graf č. 1.

Z grafu č. 1 vyplývá, že 17 z 28 členských států 
EU v současné době pravidla Paktu porušuje, jsou 
povinny velikost dluhu snižovat a nemohou proto 
při dodržení platné fiskální regulace využívat fis
kální politiku ke stimulaci ekonomiky.

Evropský semestr (Evropská rada, 2016) je šes
timěsíční cyklus koordinace hospodářské politiky 
v rámci EU. Cílem Evropského semestru je úprava 
hospodářské politiky národních států a jejich koor
dinace s cíli a pravidly schválenými na úrovni EU. 
V rámci Semestru dochází k úpravě fiskální politi
ky, s cílem zajistit udržitelnost veřejných financí 
v souladu s Paktem stability a růstu, k tlaku na při
jímání strukturálních reforem se zaměřením na 
podporu růstu a zaměstnanosti v souladu se stra
tegií Evropa 2020 a zamezení nadměrným ma
kroekonomickým nerovnováhám. Doporučení pro 
členské státy vypracovává Evropská komise po zo
hlednění stanovisek členských států a Evropského 
parlamentu. Doporučení jsou schvalována Radou 

a potvrzována Evropskou radou. Přijatá doporuče
ní jsou členské státy povinny zohlednit ve svých 
rozpočtech na nadcházející rok. Jedná se o další 
omezení autonomie členských států v oblasti fis
kální politiky. Pravidla Evropského semestru byla 
navíc v roce 2013 posílena v rámci TwoPacku (na
řízení č. 473/2013).

Nad rámec Paktu stability a růstu, který platí na 
celém území EU, přijaly členské státy s výjimkou 
České republiky, Spojeného království a Chorvat
ska na mezivládní úrovni Smlouvu o stabilitě,  
koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii 
(TSCG). Smlouva musí být implementována do ná
rodní legislativy předpisem s právní silou ústavní
ho zákona, je však závazná pouze pro členy eu
rozóny. Podle fiskální části TSCG, tzv. Fiskálního 
kompaktu, musí státy držet strukturální deficit ve
řejných financí pod 0,5 % HDP, resp. pod 1 % HDP 
u států s celkovým veřejným dluhem nižším než 
60 % HDP.

Legislativní opatření však nejsou jediným limi
tem fiskální politiky členských států EU. Nadměr
ná míra veřejného zadlužení ohrožuje makroeko
nomickou stabilitu země, určení konkrétní veli
kosti dluhu, která by ekonomiku destabilizovala, 
je nicméně komplikované. 60% dluhová hranice 
aplikovaná v rámci fiskální regulace EU byla stano
vena na počátku 90. let jako medián poměru dluhu 
k HDP členských států (Chowdhury, Islam, 2015). 
Rovněž 3% hranice deficitu byla stanovena tak, 
aby se poměr dluhu k HDP nezvyšoval. Konkrétní 
výše byla stanovena empiricky, na základě dlouho
dobé míry dosud dosahovaného hospodářského 
růstu. Míru veřejného dluhu k HDP o velikosti 
60 % používá jako doporučovaný limit pro rozvi
nuté ekonomiky rovněž MMF, pro země rozvojové 
země stanovuje hranici 40 % (MMF, 2010). Jedná 
se nicméně pouze o doporučení. Problematika zá
vislosti makroekonomické stability, potažmo hos
podářského růstu na veřejném dluhu je v literatu 
ře poměrně často diskutována. Reinhart a Rogoff  
(Reinhart, Rogoff, 2010) stanovili pomocí analýzy 

3 Stav k 30. 5. 2016.

{3
/1

4}

�



Vědecké stati

 40 Scientia et Societas » 4/16

historických dat hranici veřejného dluhu k HDP, 
která omezuje hospodářský růst, na 90 %. Výsled
ky jejich výzkumu však byly rozporovány,4 vše
obecný konsensus na toto téma proto dnes neexis
tuje. Nezpochybnitelné však je, že kapitálové trhy 
kontinuálně vyhodnocují ekonomickou situaci stá

tů a podle aktuální situace upravují podmínky, za 
kterých si státy mohou na kapitálových trzích půj
čovat. Nedůvěra kapitálových trhů se projevuje 
rostoucím požadovaným výnosem a v extrémním 
případě může skončit až státním bankrotem. Rizi
ková přirážka se však neodvíjí primárně od abso

Tabulka č. 2 » Procento státních bankrotů podle velikosti veřejného dluhu

Veřejný dluh
(v % HDP)

Podíl států, které vyhlásily bankrot
(v %)

≤ 40 19,4

41–60 32,3

61–80 16,1

81–100 16,1

> 100 16,1

Pramen: Reinhart, Rogoff (2009)

Graf č. 2 » Výnosy vládních dluhopisů vybraných zemí EU (v %)

Pramen: European Central Bank (2016)
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lutní velikosti dluhu, spíše od jeho dynamiky a cel
kové perspektivy dané ekonomiky (Pikora, Šichta
řová, 2011). Státní bankrot může potkat i státy 
s relativně nižší mírou zadlužení, jak ukazuje ta
bulka č. 2.

Z tabulky č. 2 je patrné, že více než polovina 
státních bankrotů v historii postihla státy s pomě
rem veřejného dluhu k HDP nižším než 60 %. Sa

motné splnění normy předepsané Paktem stability 
a růstu proto makroekonomickou stabilitu zajistit 
nemusí. Grafy č. 2 a 3 porovnávají kapitálovým tr
hem požadovaný výnos vládních obligací a celko
vý poměr veřejného dluhu k HDP u vybraných ev
ropských ekonomik.

Z grafů č. 2 a 3 vyplývá, že samotná velikost ve
řejného dluhu není pro důvěru kapitálových trhů 

Tabulka č. 3 » Kredibilita emitenta státních dluhopisů podle agentury S&P

rok Německo irsko itálie

2002 AAA / stabilní AAA / stabilní AA / stabilní

2008 AAA / stabilní AAA / stabilní A+ / stabilní

2012 AAA / stabilní BBB+ / negativní BBB+ / negativní

2016 AAA / stabilní A+ / stabilní BBB– / stabilní

Poznámka: V tabulce je uveden nejnižší rating, který země v průběhu daného roku dostala. Za lomítkem je uveden výhled bu-
doucího vývoje ratingu.
Pramen: Trading Economics (2016)

Graf č. 3 » Veřejný dluh vybraných zemí EU (v % HDP)

Pramen: Eurostat (2016)
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výhradním měřítkem. Přestože Itálie vykazovala 
násobně vyšší veřejné zadlužení než Irsko, výnosy 
státních dluhopisů obou zemí byly do značné míry 
srovnatelné. K přehodnocení míry rizika dochází 
až po pádu investiční banky Lehman Brothers. Ka
pitálové trhy berou při hodnocení úvěruschopnos
ti státu v potaz celkový budoucí potenciál dané 
ekonomiky, dynamika veřejného zadlužení v něm 
však rovněž hraje nezanedbatelnou úlohu. Kom
plexní hodnocení úvěruschopnosti subjektů, včet
ně států, provádějí ratingové agentury. Vývoj hod
nocení vybraných států agenturou S&P zachycuje 
tabulka č. 3.

Přístup kapitálových trhů k jednotlivým zemím 
může být demonstrován na příkladu Irska a Špa
nělska v průběhu evropské dluhové krize. Obě 
země byly dluhovou krizí silně postiženy, Irsko 
však přijalo úsporná opatření a své veřejné finance 
konsolidovalo. I přes nesporné negativní důsledky 
těchto úsporných opatření si Irsko znovu získalo 
důvěru kapitálových trhů. Úvěruschopnost Itálie 
se naopak v důsledku neřešených strukturálních 
problémů ekonomiky, nestability bankovního sek
toru a veřejných financí snížila ze stupně A+ až na 
stupeň BBB–. Úvěruschopnost států se následně 
odpovídajícím způsobem přenáší do rizikové při
rážky státních dluhopisů. Nutnost udržovat dů
věru kapitálových trhů proto představuje další 
omezení možností fiskální politiky, jako nástroje 
stimulace ekonomiky.

3. Omezení monetární politiky

Monetární politika je v rámci eurozóny jednotná, 
institucionalizovaná Evropskou centrální bankou. 
Přestože je aktuálně součástí eurozóny pouze 19 
z 28 států EU, všechny členské státy s výjimkou 
Velké Británie a Dánska (Smlouva o Evropské unii, 
1992) jsou povinny se k jednotné měnové unii dří
ve nebo později připojit. Na rozdíl od orgánů zod
povědných za provádění fiskální politiky, je ECB ve 
stanovování parametrů politiky monetární ze zá
kona nezávislá (Smlouva o Evropské unii a Smlou
va o fungování Evropské unie v konsolidovaném 

znění, 2012). Přesto i monetární politika ECB vyka
zuje v oblasti podpory hospodářské expanze znač
ná omezení.

Prvním omezením monetární politiky je hetero
genita členských států eurozóny a s tím související 
nemožnost nastavit měnovou politiku tak, aby od
povídala potřebám všech členských států. Primár
ním cílem ECB je podle Smlouvy (Smlouva o Ev
ropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie 
v konsolidovaném znění, 2012) péče o cenovou 
stabilitu. Kromě toho má ECB podporovat také 
ostatní hospodářské politiky EU uvedené v člán 
ku 3 Smlouvy, tj. včetně vyváženého ekonomické
ho růstu. Tyto cíle jsou ze své podstaty neslučitelné 
(Holman, 2005), ECB proto musí stanovit priority 
na základě aktuální situace.

Graf č. 4 zachycuje růst reálného HDP ve vybra
ných státech eurozóny v letech 2005 a 2011. Z gra
fu je patrné, že v roce 2005 vykazovalo Německo 
a Itálie velmi nízký hospodářský růst, vyžadují 
cí uvolněnou monetární politiku, zatímco irská 
a španělská ekonomika rostla velmi rychle, cent
rální banka by proto měla zavést monetární re
strikci, aby zabránila mimo jiné vzniku bublin na 
trzích aktiv. V roce 2011 vykazovalo naopak Ně
mecko vysoké tempo růstu, zatímco Španělsko 
bylo v recesi. V daných případech ECB nemohla 
stanovit měnovou politiku tak, aby odpovídala po
třebám všech členských států.

Dalším omezením monetární politiky je tzv. nu
lová dolní mez (zero lower bound). Rada guver
nérů ECB má k dispozici 3 hlavní úrokové sazby 
(European Central Bank, 2016). Za nejdůležitější 
sazbu je považována refinanční sazba, za kterou 
ECB prostřednictvím refinančních operací posky
tuje dodatečnou likviditu bankovnímu systému. 
Za depozitní úrokovou sazbu si komerční banky 
přes noc ukládají přebytečnou hotovost u centrální 
banky. Zápůjční úrokovou sazbu platí komerční 
banky, pokud jim ECB poskytne krátkodobý úvěr. 
Zjednodušený vývoj klíčových úrokových sazeb 
ECB zachycuje graf č. 5.

Z grafu č. 5 je patrný významný pokles úroko
vých sazeb související se vznikem globální hospo
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Graf č. 4 » Meziroční růst reálného HDP (v %)

Graf č. 5 » Vývoj klíčových úrokových sazeb Evropské centrální banky (v %)

Pramen: Eurostat (2016)

Poznámka: Graf zachycuje úrokové sazby platné na začátku každého roku. Změny úrokových sazeb v průběhu roku nejsou 
v grafu zohledněny.
Pramen: European Central Bank (2016)
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dářské krize v roce 2008. V roce 2010 byla refinanč
ní sazba snížena na 1 % a depozitní na 0,25 %. Na 
konci roku 2012 již depozitní sazba klesla na rov
nou nulu, čímž byly vyčerpány možnosti konvenč
ní monetární politiky.

Nulová dolní mez úrokových sazeb je dlou
hodobě předmětem akademického výzkumu. Po 
dosažení nulové hranice úrokových sazeb může 
centrální banka používat měnový kurz jako hlav 
ní nástroj monetární politiky (McCallum, 1988;  
Goodfriend, 2000). Problém je dosahování měno
věpolitických cílů na úkor zahraničních partnerů, 
popřípadě export deflace a recese do zahraničí. 
Efekt u velkých ekonomik, jako např. eurozóna, je 
navíc sporný. Další možností je zvýhodněný ná
kup dlouhodobých dluhopisů přímo od soukromé
ho sektoru (Clouse, 2000; Goodfriend, 2000) s cí
lem snížit dlouhodobé úrokové sazby na trhu. 
Rozhodnutí o alokaci úvěrů by však odporovalo 
nezávislosti centrální banky. Centrální banka však 
může dále v masivním měřítku zvyšovat peněžní 
zásobu kvantitativní monetární politiku, tj. náku
pem dluhopisů od komerčních bank, což ji umož
ní si nezávislost zachovat (Goodfriend, 2000). 
Účinnost této politiky zvyšuje souběžně provádě
ná fiskální expanze. Fiskální expanze umožní pro
střednictvím snížení daní nebo zvýšení vládních 
výdajů přenést rostoucí peněžní zásobu přímo 
mezi domácnosti a firmy (Goodfriend, 2000). Mo
netární expanzí navíc minimalizuje vytěsňovací 
efekt expanzivní fiskální politiky. V neposlední řa
dě je možné zavést daň na držená depozita (Good
friend, 2000). Velikost této daně by však neměla 
přesáhnout náklady na držbu hotovosti, aby eko
nomické subjekty nezačali preferovat držbu hoto
vosti. Pokud by byla daň příliš vysoká nebo byla 

aplikována příliš dlouho a začalo docházet k ma
sivnímu přesunu k hotovosti, mohla by centrální 
banka zavést rovněž daň na držbu hotovosti.

ECB se ve snaze o překonání nulové dolní meze 
úrokových sazeb rozhodla aplikovat i nástroje ne
konvenční. Již od července 2009 ECB v omezené 
míře experimentovala s kvantitativní měnovou po
litikou, v rámci nákupů dluhopisů prostřednictvím 
programu CBPP 1.5 Program byl ukončen v červnu 
2010, kdy byly nakoupeny dluhopisy za 60 mld. 
EUR (European Central Bank, 2016). Od května 
2010 ECB do září 2012 probíhal nákup dluhopisů 
prostřednictvím programu SMP.6 Jednalo se o pro
gram přímo reagující na nefunkčnost trhu obligací 
zasažených evropskou dluhovou krizí. Intervence 
v rámci SMP byly sterilizované, neměly by proto 
mít dopad na velikost celkové peněžní zásoby. 
SMP byl od listopadu 2011 do října 2012 doplněn 
CBPP 2,7 v rámci kterého byly nakoupeny dluhopi
sy za 16,4 mld. EUR (European Central Bank, 
2016). Od března 2015 však ECB zahájila mnohem 
významnější program APP,8 v rámci kterého dodá
vala na trh likviditu v objemu 60 mld. EUR měsíč
ně (European Central Bank, 2016). Od března 2016 
byla tato částka zvýšena na 80 mld. EUR měsíčně. 
Program APP nakupuje dluhopisy v rámci 3 pod
programů. CBPP 39 je doplněn PSPP,10 programem 
zaměřeným výhradně na dluhopisy emitované stá
ty eurozóny, a ABSPP,11 který má poskytnout ko
merčním bankám nový zdroj financování, a zjed
nodušit tak financování soukromého sektoru. Tak
to masivní program nákupu dluhopisů, měl zvýšit 
měnovou bázi, snížit úrokové sazby pro domác
nosti i firmy, napomoci tak zvýšení úvěrové aktivi
ty, cenové hladiny pohybující se na hranici deflace, 
a zprostředkovaně i hospodářské expanzi. Zvyšo

5 Covered bond purchase programme 1.
6 Securities Markets Programme.
7 Covered bond purchase programme 2.
8 Expanded asset purchase programme.
9 Covered bond purchase programme 3.
10 Public sector purchase programme.
11 Asset-backed securities purchase programme.
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vání měnové báze se však neprojevilo nárůstem 
úvěrové aktivity, ale zvýšenými depozitními vkla
dy u ECB, jak ukazuje graf č. 6.

Graf č. 6 ukazuje, že před vznikem globální 
hospodářské krize v roce 2008, byly depozitní 
vklady u ECB zanedbatelné. S rostoucí nejistotou 
na trhu došlo k jejich skokovému zvýšení až na 
300 mld. EUR. Největšího objemu 800 mld. EUR 
dosáhly vklady v roce 2012.

ECB ve snaze donutit komerční banky k posky
tování úvěrů do reálné ekonomiky, zavedla 11. 6. 
2014 negativní depozitní sazby, kterou následně 
dále snižovala. Negativní depozitní sazba plní ob
dobnou funkci jako daň na přebytečnou hotovost. 
16. 3. 2016 byla depozitní sazba stanovena na 
0,4 % a hlavní refinanční sazba na 0 % (European 
Central Bank, 2016). Zavedení negativních úroko
vých sazeb představuje další nástroj nekonvenční 
měnové politiky, který je považován za diskutabil
ní. Na základě zkušeností z Dánska (Hüttl, 2014), 
které negativní depozitní sazbu zavedlo v roce 
2012 jako nástroj regulace kapitálových toků, které 
ohrožovaly fixní kurz dánské koruny k euru, je 
možné předpokládat, že banky svou úvěrovou ak

tivitu nezvýší, spíše budou nakupovat obligace 
s krátkou dobou splatnosti, umožňující jim zacho
vat si likviditu. Přestože efekt negativních úroko
vých sazeb v eurozóně nelze odfiltrovat od efek 
tu simultánně probíhajícího programu nákupu 
dluhopisů, je možné pozorovat i snížení výnosů 
u rizikových dluhopisů s dlouhou dobou splatnos
ti (Linnemann Bech, Malkhozov, 2016). Nástroje 
kon venční i nekonvenční měnové politiky přispěly 
ke snížení celkových nákladů na úvěry poskytova
né domácnostem a firmám, jak ukazuje tabulka č. 4.

Z tabulky č. 4 je patrné snížení celkových ná
kladů na úvěry v roce 2009, kdy ECB výrazně sní
žila úrokové sazby. Toto snížení je patrné u všech 
zkoumaných zemí, v případě Kypru však pouze 
minimálně. Dále je možné pozorovat opětovný ná
růst nákladů v roce 2011 související s eskalací dlu
hové krize eurozóny, následovaný kontinuálním 
poklesem nákladů u eurozóny jako celku, Němec
ka a Irska. U Itálie a Kypru dochází k poklesu až od 
roku 2013. Z tabulky jsou patrné přetrvávající roz
díly v nákladech na úvěry mezi jednotlivými  
zeměmi, přestože monetární politika je v rámci  
eurozóny jednotná. Pokles nákladů na úvěry se 

Graf č. 6 » Objem depozit uložených u Evropské centrální banky (v mil. EUR)

Pramen: European Central Bank (2016)
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Tabulka č. 4 » Celkové náklady úvěrů komerčních bank domácnostem a firmám (v %)

rok Eurozóna Německo itálie irsko kypr

2006 4,36 4,59 4,74 4,97 :

2007 5,33 5,51 5,50 6,06 :

2008 5,68 5,70 5,99 6,31 6,75

2009 3,27 3,57 3,56 3,46 6,49

2010 2,89 3,16 2,94 3,35 6,11

2011 3,50 3,53 3,70 4,03 6,73

2012 3,21 2,94 4,13 3,68 6,95

2013 2,97 2,57 4,00 3,60 6,30

2014 2,78 2,48 3,56 3,69 5,82

2015 2,24 2,09 2,67 3,06 4,78

2016 2,03 1,96 2,37 2,78 4,28

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty za dané období. V hodnotě pro eurozónu je zahrnuto měnící se složení 
měnové oblasti.
Pramen: European Central Bank (2016)

Graf č. 7 » Meziroční změny celkového objemu poskytnutých úvěrů (v %)

Pramen: European Central Bank (2016)
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nicméně na celkovém objemu úvěrů poskytnutých 
komerčními bankami výrazněji neprojevil.

Z grafu č. 7 je patrný pokles objemu poskyt
nutých úvěrů v roce 2010, následovaný lehkým  
nárůstem v letech 2011 a 2012 a trojím poklesem 
v letech 2013–2015. Přes použití dostupných kon
venčních i nekonvenčních nástrojů měnové poli
tiky se ECB nedaří zvýšit celkový objem úvěrů 
v ekonomice, a přispět tak k hospodářské expanzi.

4. Účinnost hospodářské politiky

Nad rámec výše uvedených faktorů omezujících 
realizaci expanzivní hospodářské politiky je nutné 
zmínit obecně platné faktory, které limitují její 
účinnost. Účinnost expanzivní fiskální politiky je 
omezena mnoha faktory. Vytěsňovací efekt vlád
ních výdajů má za následek snížení soukromé spo
třeby a soukromých investic, popřípadě snížení 
čistého vývozu v případě dopadu fiskální expanze 
na měnový kurz. Vytěsňovací efekt je snížen, po
kud souběžně probíhá monetární expanze nebo 
v případě existence nedostatečně využitých výrob
ních prostředků v ekonomice (fáze hospodářské 

recese). Multiplikační efekt snížení daní nebo zvý
šení vládních výdajů je podmíněn mimo jiné do
statečně vysokým mezním sklonem ke spotřebě 
(Soukup a kol., 2011; Urban, 2015; Holman, 2005; 
Capet, 2004).

Monetární politika je obecně méně účinná v ex
trémních fázích ekonomického cyklu, což souvisí 
s očekáváním tržních subjektů a podstatou centrál
ního bankovnictví, dosahujícího cílů monetární 
politiky pouze nepřímými prostředky. V době vr
cholící expanze panuje na trzích optimismus 
ohledně budoucího vývoje, ani zvýšené úvěrové 
náklady proto nemají potenciál odradit od realiza
ce spotřeby a investic. V období hluboké recese pa
nuje naopak na trzích silná nejistota a ani klesající 
úvěrové náklady nepřesvědčí tržní subjekty k rea
lizaci investic nebo ke zvýšení spotřeby (Holman, 
2005; Ball, 1999). I v neextrémní fázi ekonomické
ho cyklu je účinnost měnové politiky podmíněna 
adaptivním očekáváním tržních subjektů. Adaptiv
ní očekávání vychází výhradně z minulé zkušenos
ti. Racionální očekávání nevychází pouze z minulé 
zkušenosti, ale využívá také dnešní informace 
o pravděpodobném budoucím vývoji (Holman, 

Fiskální politika členských států EU podléhá regulaci v podobě Paktu stabi- 
lity a růstu. Pravidla Paktu stability a růstu v současné době znemožňují  
17 z 28 členských států Unie provádět expanzivní fiskální politiku. Všechny 
členské státy EU jsou navíc limitovány pravidly Fiskálního kompaktu, dohle-
dem Evropské komise v rámci Evropského semestru a hodnocením kapitálo-
vých trhů, které by v případě makroekonomické nestability vyžadovaly vyšší 
rizikovou přirážku. Monetární politika v eurozóně naráží na heterogennost 
jednotné měnové oblasti, znemožňující nastavení adekvátní monetární poli-
tiky pro všechny členské státy, a především na nulovou dolní mez úrokových 
sazeb. Bariéru nulové spodní meze se zatím nepodařilo překonat ani za po-
užití nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Zahájení kvantitativního 
uvolňování ani aplikace záporné depozitní sazby zatím nepřispěly ke zvýšení 
úvěrové aktivity v eurozóně, a tudíž ani k hospodářskému růstu. Vzhledem 
k existujícím limitům krátkodobé hospodářskopolitické stimulace budou 
členské státy EU nuceny hledat zdroje dlouhodobého hospodářského růstu.

{3
/1

4}

�



Vědecké stati

 48 Scientia et Societas » 4/16

2005). Racionální očekávání nemusejí být ze své 
podstaty neomylná, jsou však vytvářena na zákla
dě aktuálních informací a na základě většího 
množství informací. Zde platí, že každý ekonomic
ký subjekt je do shromažďování aktuálních infor
mací ochoten investovat rozdílné množství úsilí 
v závislosti na individuálním mezním užitku 
a mezních nákladů na jejich získání. Subjekty, kte
ré si vytvářejí svá očekávání adaptivně, tj. výhrad
ně na základě minulého vývoje, podléhají peněžní 
iluzi. V případě adaptivních očekávání subjekty 
krátkodobě zvyšují spotřebu nebo investice po mo
netární expanzi, resp. omezují spotřebu nebo in
vestice po monetární restrikci. Centrální banka je 
proto krátkodobě schopna ovlivnit reálné ekono
mické veličiny, HDP a míru nezaměstnanosti. Za 
předpokladu existence adaptivních očekávání je 
v krátkém období možná substituce mezi inflací 
a nezaměstnaností. Ekonomické subjekty však 
v dlouhém období peněžní iluzi odhalí a adekvát
ně upravují své chování. V dlouhém období se ak
tivistická monetární politika projevuje pouze změ
nou cenové hladiny. Pokud si nicméně ekonomické 
subjekty vytvářejí racionální očekávání, nepodlé
hají ani krátkodobým peněžním iluzím a mone
tární politika je neúčinná v krátkém i dlouhém  
období. Pokud si ekonomické subjekty vytváří ra
cionální očekávání, předvídají důsledky aktivistic
ké měnové politiky a adekvátně tomu přizpůsobu
jí své chování. Po monetární expanzi proto dochází 
k růstu cenové hladiny, aniž by se zvýšil reálný vý
stup ekonomiky a snížila nezaměstnanost. Po mo
netární restrikci naopak dochází k poklesu cenové 
hladiny, aniž by se před tím snížil reálný výstup 
ekonomiky a zvýšila nezaměstnanost. Při racionál
ních očekáváních neexistuje ani krátkodobá sub
stituce mezi inflací a nezaměstnaností a krátkodo
bá Phillipsova křivka je identická s dlouhodobou. 
Monetární politika je neúčinná v krátkém i dlou
hém období (Holman, 2005).

Dalším případem neúčinnosti monetární politi
ky je úvěrová krize (credit crunch), kdy komerční 

banky z důvodu vysoké nejistoty na trzích odmíta
jí poskytovat úvěry ostatním ekonomickým sub
jektům (Urban, 2015). V neposlední řadě se cent
rální banka může dostat do pasti likvidity, kdy se 
úroková míra blíží nule a další zvyšování množství 
peněz v oběhu již nemá dopad na reálné ekono
mické veličiny (Krugman, 1998). K pasti likvidity 
dochází, pokud je poptávka po penězích extrémně 
pružná. Další růst peněžní zásoby je absorbo 
ván pouze spekulativní poptávkou (Urban, 2015). 
Účinnost hospodářské politiky dále ovlivňuje i kur
zový režim nebo míra kapitálové mobility (Soukup 
a kol., 2011). Pokud se ekonomika nachází na 
svém potenciálu, může být fiskální nebo monetár
ní expanze účinná pouze krátkodobě. Fiskální 
nebo monetární expanze může způsobit posun ag
regátní poptávky, hospodářskou expanzi krátkodo
bě nad úroveň potenciálního produktu. V dlouhém 
období se však ekonomika vrací na svůj potenciál
ní výstup, nicméně za vyšší cenové hladiny. 
V dlouhém období je fiskální i monetární stimula
ce neúčinná (Soukup a kol., 2011; Urban, 2015; 
Holman, 2005).

5. Závěr

Stimulace agregátní poptávky prostřednictvím ná
strojů fiskální a monetární politiky může za urči
tých podmínek způsobit krátkodobou hospodář
skou expanzi. V teoretické rovině je však účinnost 
fiskální politiky omezena vytěsňovacím efektem, 
účinnost monetární politiky pak neschopností 
centrální banky přímo ovlivňovat cílové veličiny 
v reálné ekonomice. Fiskální politika členských 
států EU navíc podléhá regulaci v podobě Paktu 
stability a růstu. Pravidla Paktu stability a růstu 
v současné době znemožňují 17 z 28 členských 
států Unie provádět expanzivní fiskální politiku, 
jelikož vykazují vyšší než přípustný veřejný dluh. 
Všechny členské státy EU jsou navíc limitovány 
pravidly Fiskálního kompaktu,12 dohledem Evrop
ské komise v rámci Evropského semestru a hod

12 S výjimkou Velké Británie, České republiky a Chorvatska.
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nocením kapitálových trhů, které by v případě 
makroekonomické nestability vyžadovaly vyšší ri
zikovou přirážku. Monetární politika v eurozóně 
naráží na heterogennost jednotné měnové oblasti, 
znemožňující nastavení adekvátní monetární poli
tiky pro všechny členské státy, a především na nu
lovou dolní mez úrokových sazeb. Bariéru nulové 
spodní meze se zatím nepodařilo překonat ani za 
použití nekonvenčních nástrojů měnové politiky. 
Zahájení kvantitativního uvolňování ani aplikace 
záporné depozitní sazby zatím nepřispěly ke zvý

šení úvěrové aktivity v eurozóně, a tudíž ani k hos
podářskému růstu. Vzhledem k existujícím limi
tům krátkodobé hospodářskopolitické stimulace 
budou členské státy EU nuceny hledat zdroje dlou
hodobého hospodářského růstu, tj. růstu projevu
jícího se posunem potenciálního produktu, růstu 
nezávislého na stimulaci prostřednictvím fiskální 
nebo monetární politiky, růstu taženého posunem 
agregátní nabídky. Nabídkou tažený hospodářský 
růst však bude vyžadovat nepopulární strukturální 
reformy, především pak liberalizaci trhů práce.
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Tento článek se zabývá vztahem mezi inflací a ne
zaměstnaností. Vztah těchto dvou ekonomických 
veličin patří k tradičním tématům ekonomie. Vý
znamným počinem této problematiky byla práce 
Williama Phillipse (1958). V jeho článku z roku 
1958 identifikoval silný nepřímý vztah mezi nomi
nální mzdou a nezaměstnaností ve Velké Británii 
v období 1861–1957. V další práci byla tato analogie 
převzata Paulem Samuelsonem a Robert Solowem 
(1960), kteří zaměnili v tomto vztahu nominální 
mzdu za změnu cenové hladiny (inflace). Nepřímý 
vztah mezi inflací a nezaměstnaností byl poté pro
slaven pod termínem Phillipsova křivka.

Cílem tohoto článku je analyzovat původní pra
meny, které byly zásadní pro vytvoření dnešního 
konceptu Phillipsovy křivky, a v dalším kroku po
mocí regresního modelu odhadnout vztah mezi in
flací a nezaměstnaností ve Spojených státech ame
rických (USA) a Japonsku.

Data byla čerpána z databáze Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, 2015). 
USA a Japonsko byly vybrány z důvodu přiměřené 
délky časových řad (1956–2014). U ostatních států 
byly časové řady dostupné až od 80. let. Byla po
užita data s roční frekvencí.

Pomocí regresních modelů bylo na dostupných 
datech prokázáno, že v krátkém období existuje 

nepřímý vztah mezi inflací a nezaměstnaností 
v Japonsku a USA. Teoretický průběh Phillipsovy 
křivky v krátkém období byl tedy u sledovaných 
zemí prokázán.

1. Teorie

Roku 1958 W. Phillips publikoval článek Vztah 
mezi nezaměstnaností a mírou změny nominální 
mzdy ve Spojeném království v letech 1861 až 1957, 
ve kterém identifikoval významnou zápornou ko
relaci mezi těmito dvěma proměnnými. Graf 1 uka
zuje průběh Phillipsovy křivky, jak byla zobrazena 
v původním článku z roku 1958.

Phillipsův regresní model měl podobu danou 
vztahem log(y + 0,900) = 0,984 – 1,394log(x), kde 
proměnná y představovala procentuální změny 
úrovně mezd a x představovala úroveň nezaměst
nanosti (Phillips 1958).

Dle Phillipsova modelu změny mzdy se vztaho
valy k změnám inflace mezd skrze funkci poptáv
ky po práci, která pak ovlivňovala nezaměstnanost 
a posunula nezaměstnanost mimo rovnováhu, kte
rá byla dána nabídkou a poptávkou na trhu práce 
(Phillips 1958).

Dle Phillipse tedy existoval nepřímý vtah mezi 
nezaměstnaností a očekávanou inflací. Změny no

*

  Phillipsova křivka: 
  teorie a případ Japonska a USA
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minálních mezd bylo možné vysvětlit na základě 
změny míry nezaměstnanosti, s výjimkou let, 
v nichž došlo k rychlému růstu dovozních cen, 
které vyrovnávaly tendenci snížení životních ná
kladů vyvolané zvýšením produktivity. Tento ne
přímý vztah se ale vytrácí, pokud jsou očekávání 
naplněna. V takové situaci se nezaměstnanost vra
cí na svou rovnovážnou úroveň danou střetem na
bídky a poptávky na trhu práce (Phillips 1958).

Zkoumání relací mezi nezaměstnaností a infla
cí má v ekonomii dlouho tradici, která sahá ještě 
před samotnou prací Phillipse. Samotný základní 
nepřímý vztah mezi inflací a nezaměstnaností byl 
teoreticky popsán v práci Davida Huma z roku 
1752. Podle Huma změny nezaměstnat pocházely 
z chybných očekávání inflace (rozdíl mezi skuteč
nou a očekávanou inflací). K těmto chybám dochá
zí, jenom pokud dojde k neočekávané změně ce
nové hladiny. Hume prezentoval tento vztah jako 
funkci U = f(dP/dt), kde U byla změna nezaměst
nanosti oproti své přirozené (rovnovážné) úrovni 
a dP/dt byla změna cenové hladiny v daném časo

vém úseku. Podobně uvažoval i Henry Thornton, 
který ve svém díle z roku 1802 Úvod do povahy vli
vu měnového kreditu ve Velké Británii vyjádřil 
vztah mezi nezaměstnaností a inflací pomocí rov
nice U = f(dP/dt), která měla stejný charakter jako 
funkce v Humově výše zmíněném díle. Thornton 
dále uvažoval, že monetární expanze stimuluje za
městnanost tím, že zvyšuje ceny (Humphrey 1985).

Další zajímavou poznámkou v historii Phillip
sovy křivky byla výměna názorů mezi Thomasem 
Attwoodem a Johnem S. Millem. Attwood byl pro
ponent nulové nezaměstnanosti a doporučoval, 
aby vlády snižovaly nezaměstnanost monetární 
expanzí. Na rozdíl od Huma Attwood uvažoval 
obecně úroveň cenové hladiny jako takovou. Podle 
něho vysoká nezaměstnanost byla způsobena níz
kými cenami (Humphrey 1985).

John S. Mill teoretizoval na rozdíl od Attwo 
oda o těchto dvou proměnných jako o funkci U =  
= f(P – PE), kde rovnovážná úroveň nezaměstna
nosti U byla dána funkcí rozdílu vlastní cenové 
hladiny P a očekávané cenové hladiny PE. Dle Milla 
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Graf č. 1 » Původní Phillipsova křivka

Pramen: Phillips (1958)
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je tento nepřímý vztah krátkodobý, pramení z neo
čekávané inflace a ztrácí se, pokud se předpoklady 
srovnají s realitou; a za další, nelze spojovat aktivi
tu s arbitrárně danou úrovní cenové hladiny. Po
kud je nezaměstnanost na své rovnovážné úrovni, 
cenová hladina je nezávislá na nezaměstnanosti. 
V tomto ohledu by Phillipsova křivka měla podobu 

vertikály na úrovni přirozené míry nezaměstanos
ti (Humphrey 1985).

Ještě před samotným Phillipsem Irving Fisher 
upozorňoval na významnou nepřímou závislost 
mezi nezaměstnaností a zpožděnou změnou ceno
vé hladiny. Korelační koeficient těchto dvou pro
měnných byl vyšší než 90 %. Ve svém článku v ča
sopise International Labour Review pracoval s mě
síčními daty v USA za období 1915–1925. Fisher 
dospěl k názoru, že se jednalo o kauzální vztah, 
změna cenové hladiny ovlivňovala nezaměstna
nost. Dle jeho teorie rigidní faktory jako pracovní 
smlouvy na dobu určitou, setrvačnost zvyků atd. 
zamezovaly nákladům přizpůsobování se změnám 
cenové hladiny, proto je ve Fisherově vztahu ceno
vá hladina zpožděná. Náklady ovlivňovaly zisk fi
rem a tím i celkovou produkci ekonomiky a za
městnanost. Touto cestou inflace ovlivňovala neza
městnanost a tento vztah byl prokázán v jeho 
modelu (Fisher 1973).

Samuelson a Solow (1960) se inspirovali prací 
Phillipse a dále ji rozvinuli. Podle jejich článku 
Analytické aspekty protiinflační politiky z roku 
1960 změny v úrovni nezaměstnanosti mají přímý 
vliv na skutečnou úroveň cen. Přijímaným vysvět
lením v šedesátých letech bylo, že vládní fiskální 
stimuly povedou ke zvýšení agregátní poptávky. 
To by vedlo ke zvýšení poptávky po práci a došlo by  

ke snížení nezaměstnanosti. Nicméně firmy nyní 
soutěží o menší počet potenciálních zaměstnanců. 
Firmy zvýší mzdy, aby přilákaly více pracovníků. 
To zvyšuje vyjednávací sílu pracovníků, kteří ji lo
gicky využijí pro zvýšení platů. Tímto ovšem došlo 
ke zvýšení nákladů pro firmy, protože mzdové ná
klady jsou podstatnou částí celkových výrobních 

nákladů. V konečném důsledku dochází ke zvýše
ní ceny finální výroby. Tak dochází k růstu cenové 
hladiny v celé ekonomice.

V šedesátých a sedmdesátých letech se Phillip
sova křivka stala součástí vládní politiky řady stá
tů. Pomocí fiskální politiky vlády intervenovaly 
s cílem ovlivnit nezaměstnanost či inflaci. V sedm
desátých letech v důsledku strukturálních krizí ov
šem došlo ke změně do té doby stabilního vztahu 
(Mulligan 2011).

Již před krizemi sedmdesátých let Edmund 
Phelps (1967) a Milton Friedman (1968) zpochyb
nili teoretické základy Phillipsova článku. Oba  
argumentovali, že nominální mzdy, které analyzo
val Phillips, byly nepřiměřeně založeny na oče
káváních pracovníků. Podle Phelpse a Friedmana 
bylo chování pracovníků závislé jen na reálných 
mzdách, které jsou očištěny o vliv změny cenové 
hladiny. Sice monetární expanze by vedla ke sníže
ní nezaměstnanosti, ale došlo by k tomu jen krát
kodobě. V dlouhém období by se reálné mzdy při
způsobovaly tak, aby vyvážily nabídku a poptávku 
na trhu práce. V dlouhém období je tedy míra  
nezaměstnanosti nezávislá na inflaci. Jejich argu
mentace je tak velice blízká původní úvaze Johna 
S. Milla.

Přirozená míra nezaměstnanosti byla později 
v teorii nahrazena mírou nezaměstnanosti neakce

Řada japonských vlád se snažila pomocí fiskální expanze nastartovat ekono-
miku. Nicméně očekávaný výsledek se nedostavil. K tomu je nutné ještě dodat, 
že vlády vlivem těchto expanzí hospodařily s deficitem a docházelo k růstu ve-
řejného dluhu. Ten dosahoval v roce 2013 hodnoty 230 % hrubého domácího 
produktu Japonska.
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lerující inflaci (zkráceně NAIRU z angl. nonacce
lerating inflation rate of unemployment). V dlou
hodobém horizontu má Phillipsova křivka tvar 
svislé čáry, která je rovna NAIRU. Podle závěrů 
Phelpse a Friedmana volba mezi mírou nezaměst
nanosti a inflace existuje jen v krátkém období, ale 
v dlouhém období není přítomna. Po další dobu 
převážil názor monetaristů jako Phelpse a Fridma
na a Phillipsova křivka přestala být považována za 
vhodný nástroj pro intervence vlády do ekonomi
ky (Mulligan 2002).

Po obdobích nízké inflace v osmdesátých a de
vadesátých letech byla Phillipsova křivka neo
keynesiánci znovu přepracována po stránce její 
strukturální interpretace. Tato nová keynesiánská 
Phillipsova křivka (v aglickém originálu New Key
nesian Phillips Curve) předpokládá přítomnost no
minálních cenových rigidit (Hornstein 2008).

Mezi teoretiky stále existuje debata o Phillip
sově křivce. Podle Ma (2012) se Phillipsova křivka 
v současné ekonomii zaměřuje na identifikaci 
a hledání kompromisu mezi mírou inflace a mírou 
nezaměstnanosti jako v šedesátých letech. V sou
časné době se stále vede diskuse kolem Phillipsovy 
křivky, většinou však převládají otázky týkající se 
ekonomické recese a její řešení s ohledem na teo
retické možnosti závislosti inflace a nezaměstna
nosti. Phillipsova křivka byla především dobře při

jata keynesiánci, protože jim poskytla užitečný 
nástroj pro konceptualizaci hospodářské politiky 
s cílem adaptovat nominální mzdy a nezaměstna
nost co možná nejlepším způsobem (Ma 2012).

2. Použitá data a metodologie

Pro ověření závislosti mezi inflací a nezaměstna
ností, tak jak ji prezentovali Samuelson a Solow, 
byly použity časové řady změn spotřebitelských 
cen a harmonizovaná míra nezaměstnanosti. Byla 
použita data z databáze OECD (2015). Jednalo se 
o data s roční frekvencí za období 1956 až 2014. 
Charakteristika obou časových řad je uvedena v ta
bulce 1. Jak bylo výše zmíněno, byly vybrány státy 
Japonsko a USA, protože u těchto států byly do
stupné časové řady nejdelší.

Regresní modely byly odhadnuty v běžně po
užívaném ekonometrickém programu Gretl. Inflace 
v modelu vystupovala jako vysvětlovaná proměn
ná a nezaměstnanost byla pak vysvětlující pro
měnná. Pro zajištění neměnného rozptylu reziduí 
modelu (homoscedasticity) byly obě proměnné lo
garitmovány. Protože některá pozorování dosaho
vala záporných hodnot, bylo k hodnotám přičteno 
kladné číslo (1), aby mohly být logaritmy vypočte
ny. Při studiu charakteristik dat zjistíme, že inflace 
je oproti nezaměstnanosti více variabilní u obou 

Tabulka č. 1 » Charakter použitých dat

Země Proměnná Minimum Maximum Průměr Medián rozptyl Variační 
koeficient

USA

inflace -0,40 13,50 3,80 3,00 7,46 2,49

nezaměstnanost 3,51 9,71 6,04 5,67 2,41 0,43

log(inflace + 5) 0,66 1,27 0,93 0,90 0,01 0,02

log(nezaměstnanost + 5) 0,93 1,17 1,04 1,03 0,00 0,00

Japonsko

inflace -0,90 23,20 3,12 2,00 16,79 8,40

nezaměstnanost 1,13 5,38 2,74 2,29 1,66 0,73

log(inflace + 5) 0,57 1,45 0,87 0,85 0,03 0,04

log(nezaměstnanost + 5) 0,79 1,02 0,88 0,86 0,00 0,01

Pramen: vlastní výpočty
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dvou států. Jak rozdíl minima a maxima, tak hod
noty rozptylu a variačního koeficientu jsou pro in
flaci u obou dvou států vyšší než tyto hodnoty pro 
nezaměstnanost. Po úpravě, kdy byly obě řady 
rozšířeny a posléze logaritmovány, se jejich varia
bilita značně snížila. Tuto logaritmickou úpravu 
použil i sám Phillips ve své původní studii z roku 
1958.

Pro odstranění autokorelace reziduí byly mode
ly odhadnuty pomocí metody CochraneOrcutt. 
Tato metoda oproti metodě nejmenších čtverců po
skytne upravené hodnoty koeficientů tak, aby do
šlo k podstatnému snížení korelace reziduí mode
lu v čase t a předcházejícím t – 1.

3. Výsledky

Oba modely prokázaly, že na základě ročních dat 
v období 1956–2014 byla inflace nepřímo úměrná 
nezaměstnanosti. Modely jsou statisticky význam
né a dobře tento vztah popisují.

Nejprve byl odhadnut model 1, který popisuje 
vztah inflace a nezaměstnanosti v USA. Jedná se 
o lineárně regresní model, který byl odhadnut po

mocí metody CochraneOrcutt. Datový výstup této 
metody je dostupný v tabulce 2.

Statistický výstup modelu 1 získaný z progra
mu Gretl je dostupný v tabulce 3. Model 1 je cha
rakterizován rovnicí (1). Logaritmus inflace je ro
ven součtu konstanty 22,45 a logaritmu nezaměst
nanosti. Koeficient u logaritmu nezaměstnanosti 
dosahuje záporné hodnoty, což svědčí o nepřímé 
úměrnosti mezi sledovanými proměnnými. Člen ut 
představuje chybovou složku modelu: 

log(inflace + 1) = 22,45 – 12,96 * 
* log(nezaměstnanost + 1) + ut (1)

Jak je patrné z tabulky 3, všechny proměnné 
modelu jsou významné na hladině významnosti 5 %.

Další statistiky modelu jsou uvedeny v tabulce 4. 
Model na základě dat nezaměstnanosti dokáže vy
světlit 68 % variability inflace. Dle Ftestu je model 
jako celek významný při hladině významnosti 5 %. 
Autokorelace reziduí po použití metody Cochrane
Orcutt se v modelu již nevyskytuje.

V tabulce 5 je dostupný výstup pro ARCH test, 
který měří variabilitu reziduí modelu. Dle výsled

Tabulka č. 2 » Provádění interaktivního výpočtu rho pomocí metody Cochrane-Orcutt pro model USA

itEr rho Ess

1 0,79117 137,918

2 0,84337 136,515

3 0,84505 136,514

4 0,84510 136,514

5 0,84510 136,514

Pramen: vlastní výpočty

Tabulka č. 3 » Proměnné modelu 1 pro závislou proměnnou logUSA(inflace + 1)

Proměnná koeficient směrodatná chyba t-podíl p-hodnota

konstanta 22,4494 6,00866 3,733 0,0004***

logUSA(nezaměstnanost + 1) -12,9558 5,59012 -2,318 0,0241**

Pramen: vlastní výpočty
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Tabulka č. 4 » Statistika modelu USA založená na rho diferencovaných datech

střední hodnota závisle proměnné 8,83621 směrodatná odchylka závisle proměnné 2,76258

součet čtverců reziduí 136,514 směrodatná chyba regrese 1,56133

koeficient determinace 0,68806 adjustovaný koeficient determinace 0,68249

F(1, 56) 5,3714 p-hodnota (F) 0,02415

rho (koeficient autokorelace) 0,22472 Durbin-Watsonova statistika 1,53527

Pramen: vlastní výpočty

Tabulka č. 5 » Test modelu USA pro ARCH řádu 1

Parametr koeficient směrodatná chyba t-podíl p-hodnota

alpha(0) 1,88296 0,737283 2,554 0,0135**

alpha(1) 0,201624 0,132209 1,525 0,1330

Nulová hypotéza: není zde žádný ARCH efekt
Testovací statistika: LM = 2,31254
s p-hodnotou = P(chí-kvadrát(1) > 2,31254) = 0,128334

Pramen: vlastní výpočty

Graf č. 2 » Ilustrace modelů Phillipsovy křivky pro Japonsko a USA

Pramen: vlastní zpracování
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ku testu můžeme při hladině významnosti 5 % říci, 
že rozptyl reziduí je ve všech sledovaných obdo
bích konstantní.

V grafu 2 jsou graficky znázorněny rovnice mo
delů USA i Japonska. Na horizontální ose je zná
zorněna nezaměstnanost a na vertikální ose je 
znázorněna inflace. Toto grafické znázornění bylo 
vytvořeno v online aplikaci Wolfram Alpha (do
stupné na www.wolframalpha.com).

Křivky v grafu 2 charakterizují vztah mezi infla
cí a nezaměstnaností v krátkém období v obou ze
mích. Pro vyjádření křivky v dlouhém období by 
bylo zapotřebí využít jiných nástrojů a přístupů, 
než jaké jsou použity v tomto článku.

Graf 3 ilustruje, jak model 1 pro USA na zákla
dě dat nezaměstnanosti vysvětluje inflaci. Jak je 
z grafu zřejmé, odhadnutý model dobře vysvětluje 
původní data. Je vhodné ještě dodat, že k původ
ním datům byla připočtena hodnota +1 pro umož
nění kalkulace logaritmů. Vlastní data inflace jsou 
o 1 nižší.

Odhadnutý lineárně regresní model 2 popisuje 
vztah inflace a nezaměstnanosti v Japonsku. Jedná 
se o lineárně regresní model, který byl odhadnut 
pomocí metody CochraneOrcutt. Datový výstup 
této metody je dostupný v tabulce 6.

Datový výstup modelu 2 se všemi proměnnými 
získaný pomocí programu Gretl je dostupný v ta
bulce 7.

Model 2 je charakterizován rovnicí (2). Inflace 
a nezaměstnanost je vysvětlována podobně jako 
v předchozím modelu, ale hodnoty koeficientů 
jsou podstatně nižší. I v tomto případě byla proká
zána nepřímá úměrnost mezi inflací a nezaměst
naností:

log(inflace + 1) = 3,14 – 2,55 * 
* log(nezaměstnanost + 1) + ut (2)

Jak je patrné z tabulky 8, všechny proměnné 
modelu jsou významné na hladině významnosti 
nižší než 1 %. Model na základě dat nezaměstna

Graf č. 3 » Charakter použitých dat — model 1

Pramen: vlastní zpracování
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nosti dokáže vysvětlit 81 % variability inflace. Dle 
Ftestu je model jako celek významný při hladině 
významnosti 0,1 %.

Autokorelace reziduí po použití metody Cochra
neOrcutt se v modelu již nevyskytuje. V tabulce 9 
je dostupný výstup pro ARCH test, který měří vari
abilitu reziduí modelu. Dle výsledku testu může

me při hladině významnosti 5 % říci, že rozptyl re
ziduí je ve všech sledovaných obdobích konstantní.

Když výstupy pro oba modely porovnáme, mů
žeme dojít k závěru, že model pro Japonsko re
lativně lépe vysvětluje data a je v řadě ohledů  
statisticky významnější. Je ale nutné dodat, že sta
tisticky významné jsou oba modely.

Tabulka č. 6 » Provádění interaktivního výpočtu rho pomocí metody Cochrane-Orcutt pro model Japonska

itEr rho Ess

1 0,65462 0,364241

2 0,68430 0,363410

3 0,69324 0,363330

4 0,69644 0,363319

5 0,69765 0,363317

6 0,69812 0,363317

7 0,69830 0,363317

8 0,69837 0,363317

9 0,69840 0,363317

Pramen: vlastní výpočty

Tabulka č. 7 » Proměnné modelu 2 pro závislou proměnnou logJAPONSKO(inflace + 1)

Proměnná koeficient směrodatná chyba t-podíl p-hodnota

konstanta 3,13801 0,373422 8,403 1,68e-011***

logJAPONSKO(nezaměstnanost + 1) -2,55292 0,419566 -6,085 1,11e-07***

Pramen: vlastní výpočty

Tabulka č. 8 » Statistika modelu Japonska založená na rho diferencovaných datech

střední hodnota závisle proměnné 0,869747 směrodatná odchylka závisle proměnné 0,184799

součet čtverců reziduí 0,363317 směrodatná chyba regrese 0,080547

koeficient determinace 0,814498 adjustovaný koeficient determinace 0,811185

F(1, 56) 37,02323 p-hodnota (F) 1,11e-07

rho (koeficient autokorelace) -0,042012 Durbin-Watsonova statistika 2,038962

Pramen: vlastní výpočty

{4
/1

4}

�



Vědecké stati

 60 Scientia et Societas » 4/16

Graf 4 ilustruje, jak model 2 pro Japonsko na 
základě dat nezaměstnanosti vysvětluje inflaci. 
Jak je z grafu patrné, model dobře vysvětluje pů
vodní data. Je vhodné ještě dodat, že k původním 
datům byla připočtena hodnota +1 pro umožnění 
kalkulace logaritmů. Vlastní data inflace jsou o 1 
nižší.

4. Diskuse výsledků

Pokud porovnáme křivky obou modelů, zjistíme, 
že Phillipsovy křivky pro Japonsko a USA mají od
lišný sklon. Pro jednoduchost substituujme ne
zaměstnanost za x. Pomocí derivace d

dx  (–2,55 *  
* log(x + 1)) získáme směrnici Phillipsovy křivky  
pro Japonsko –2,55

(x +1) . Podobně derivací d
dx  (–12,96 *  

* log(x + 1)) získáme směrnici Phillipsovy křivky 

Tabulka č. 9 » Test modelu Japonska pro ARCH řádu 1

Parametr koeficient směrodatná chyba t-podíl p-hodnota

alpha(0) 0,00555671 0,00210332 2,642 0,0107**

alpha(1) 0,123149 0,133957 0,9193 0,3619

Nulová hypotéza: není zde žádný ARCH efekt
Testovací statistika: LM = 0,862626
s p-hodnotou = P(chí-kvadrát(1) > 0,862626) = 0,353005

Pramen: vlastní výpočty

Graf č. 4 » Charakter použitých dat — model 2

Pramen: vlastní zpracování
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pro USA  –12,96
(x +1) . V grafu 5 můžeme porovnat průběh 

směrnic obou křivek, na horizontální ose jsou 
hodnoty x, na vertikální ose jsou pak vlastní hod
noty směrnice.

Uvažujme případ, kdy jak v Japonsku, tak 
v USA je nezaměstnanost na stejné hodnotě (např. 
5 %). Pokud dojde v obou státech ke snížení neza
městnanosti (například v důsledku fiskální expan
ze) o stejnou úroveň (např. z 5 % na 4 %), tak lze 
očekávat, že inflace by vzrostla více v USA než 
v Japonsku. Pokud bychom uvažovali, že zvýšení 
cenové hladiny by vyvolalo snížení nezaměstna
nosti, tak její zvýšení v Japonsku o jednu jednotku 
by vedlo k vyššímu snížení nezaměstnanosti, než 
pokud by došlo ke zvýšení cenové hladiny v USA.

Příčiny rozdílu sklonu Phillipsových křivek 
v obou státech lze vysvětlit rozdílným vývojem 
obou zemí. Od devadesátých let se Japonsko potý
ká s velice nízkými měrami inflace. Levin (2014) 
a řada dalších autorů popisují deflaci jako chronic
ký problém, se kterým se země potýká od 90. let 
dvacátého století. K deflaci v Japonsku došlo, jak je 

patrné z grafu 6, v letech 1995, 1999–2005 a 2009–
–2012.

Pokles cenové hladiny souvisí se slabým růs
tem japonské ekonomiky, od 90. let se v zemi stří
dají období stagnace s krátkodobým oživením. 
V ekonomickém slangu můžeme narazit na termín 
„růstová recese“ (v angl. originále „growth reces
sion“). K růstové recesi dojde, pokud ekonomika 
roste tak slabě, že tento růst je slabší než vlastní 
expanze výrobní kapacity ekonomiky. V důsledku 
toho roste počet strojů a zaměstnanců, kteří nejsou 
zapojováni do výroby (Krugman 2009).

Japonsko zažilo tuto situaci po přibližně deká
du, dle Paula Krugmana (2009) zkušenost Japon
ska by mohla být lépe popsána termínem ještě 
o kategorii horším — růstová deprese (v angl. origi
nále „growth depression“). Řada japonských vlád 
se snažila pomocí fiskální expanze nastartovat 
ekonomiku. Nicméně očekávaný výsledek se ne
dostavil. K tomu je nutné ještě dodat, že vlády vli
vem těchto expanzí hospodařily s deficitem a do
cházelo k růstu veřejného dluhu. Ten dosahoval 

Graf č. 5 » Charakter použitých dat

Pramen: vlastní zpracování

-8

-6

-4

-2

0

-10

ho
dn

ot
y 

sm
ěr

ni
ce

hodnoty x

0 2 4 6 8 10

 USA  Japonsko

{4
/1

4}

�



Vědecké stati

 62 Scientia et Societas » 4/16

v roce 2013 hodnoty 230 % hrubého domácího pro
duktu Japonska (OECD 2015).

Přesto se Japonsko může pyšnit v porovnání 
s řadou ostatních států vysoce kvalifikovanou pra
covní silou, novými technologiemi v řadě oborů, či 
stabilním a vysoce efektivním vládním aparátem 
(Krugman 2009).

Rozdíly mezi nezaměstnaností v Japonsku a USA 
jsou zobrazeny v grafu 6. Nezaměstnanost v Ja
ponsku byla po většinu let nižší než v USA. Je po
zoruhodné, že i v letech přetrvávající stagnace 
v devadesátých letech nezaměstnanost v Japonsku 
rostla přibližně na úroveň hodnot, kdy byla neza
městnanost v USA naopak nejlepší.

Inflaci v USA lze charakterizovat tak, že její vý
voj byl typický pro rozvinuté země v tomto období. 
Na rozdíl od Japonska se USA nemusely potýkat 
s dlouhodobou stagnací během posledních 25 let.

Vyšší úroveň nezaměstnanosti v USA oproti Ja
ponsku lze přisuzovat řadě faktorů. USA mají vy
soké kvalitní vzdělávací systém, ale především 
univerzitní vzdělání je vysoce nákladné a je tak 
méně dostupné než v Japonsku. Když poměříme 

samotné výsledky hodnocení úspěšnosti studentů 
při zkouškách PISA (v angl. originále Programme 
for International Student Assessment), zjistíme, že 
japonští studenti si ve všech sledovaných oborech 
vedou přibližně o 5 % lépe než američtí studenti 
(OECD 2011). Z toho je možné usuzovat, že japon
ské školství dokáže studenty lépe připravit pro je
jich budoucí povolání; takto by mohla být vysvět
lována nižší úroveň japonské nezaměstnanosti.

Svou roli bude hrát i specifický styl manage
mentu a vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 
v Japonsku. Pro Japonsko je typické silné sepětí 
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Samotná orga
nizace společností je velice hierarchická, ale ve
doucím se přikládá vysoká zodpovědnost pro do
sažení výsledků. Pro podřízené je typické, že 
vysoce respektují své vedoucí. Když k tomu při
počteme ještě skutečnost, že pro Japonsko jsou ty
pické velké korporace, ve kterých je zvykem, že se 
starají o své zaměstnance takřka od „kolébky“ do 
„hrobu“ (Zadražilová 2007), získáme společnost, 
pro kterou je typická nízká fluktuace zaměstnanců 
a nízká míra nezaměstnanosti.

Graf č. 6 » Nezaměstnanost a inflace v Japonsku a USA v letech 1956–2014

Pramen: údaje z databáze OECD (2015); vlastní zpracování
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Když vezmeme v potaz tato zjištění týkající se 
rozdílů mezi inflací a nezaměstnaností v obou ze
mích a budeme na ně pohlížet přes výstupy odhad
nutých modelů Phillipsových křivek, můžeme do
spět k závěru, že ke snížení nezaměstnanosti 
o stejnou úroveň by bylo v Japonsku zapotřebí do
sažení nižší inflace než v USA.

5. Závěr

Cílem tohoto článku bylo analyzovat původní pra
meny, které byly zásadní pro vytvoření dnešního 
konceptu Phillipsovy křivky, a v dalším kroku po
mocí regresního modelu odhadnout vztah mezi in
flací a nezaměstnaností v USA a Japonsku.

Analýzou původních článků bylo zjištěno, že 
Phillipsova křivka byla teoreticky předpokládána 

Davidem Humem asi o 200 let dříve (roku 1752) 
před publikováním původního článku Williama 
Phillipse v roce 1958. Nicméně první ekonom, kte
rý upozornil na zápornou korelaci mezi inflací 
a nezaměstnaností, byl Irving Fisher v článku 
z roku 1926.

Regresní modely prokázaly záporný vztah mezi 
inflací a nezaměstnaností v Japonsku a USA na 
ročních datech v období 1956 až 2014. Oba modely 
jsou statisticky významné a dobře vysvětlují pů
vodní data.

Rozdíly mezi regresními modely pro sledované 
země lze vysvětlit nízkým ekonomickým růstem, 
a tedy i nižší inflací v Japonsku na jedné straně 
a odlišným školním systémem s lepšími výsledky 
a nižší fluktuací zaměstnanců v Japonsku na stra
ně druhé.
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phillips curve: the theory and the case of Japan and the usa

aBstract
British economist W. Phillips pointed out in his article from 1958 that there is an inverse relationship be
tween inflation rate and unemployment rate. This relationship is in the economic literature graphically de
picted as the Phillips curve and under this term it is widely known. The results of our estimated linear re
gression models acknowledged this inverse relationship using the annual data in the USA and Japan in the 
time period of 1956–2014. This work focuses also on the fundamental theoretical views on the subject of 
prominent economists who were researching dealing with this topic before Phillips’ article from 1958 and 
also in subsequent periods.
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Brazílie, Rusko, Indie a Čína, tedy země BRIC, jsou 
jedním z motorů světové ekonomiky. Uvedenou 
zkratku, která se velmi rychle vžila, použil poprvé 
J. O’Neill v roce 2001 víceméně náhodně a ze zemí 
BRIC se stal rázem významný fenomén. Autor tak 
zkráceně pojmenoval největší rozvíjející se ekono
miky tehdejšího i současného světa, se kterými je 
třeba i do budoucnosti počítat.

Tato stať se však zabývá zejména fenoménem 
státního kapitalismu, který v uvedených zemích je 
v různých podobách aplikován. Cílem stati je tak 
nejprve analyzovat dosavadní vývoj zemí BRIC 
v období 2003–2015, jakož i dále poukázat na sys
témy státního kapitalismu v těchto zemích existu
jící a diskutovat některé otázky se státním kapita
lismem spojené.

1. Vývoj zemí BRIC — prognóza a skutečnost

V říjnu roku 2003 publikovala investiční banka 
Goldman Sachs studii s názvem „Dreaming With 
BRICs: The Path to 2050“, ve které bylo navázáno 
na jinou její publikaci, a to „Building Better Global 
Economic BRICs“, ve které Jim O’Neill poprvé po
užil akronymu BRIC k označení velkých rozvíjejí
cích se zemí — Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Nava

zující studie predikovala následující závěry (Wil
son, Purushothaman, 2003):
•	 Za	méně	než	40	let	mohou	být	ekonomiky	zemí	

BRIC větší než ekonomiky zemí G62 vyjádřeno 
v USD, do roku 2025 mohou činit více než polo
vinu jejich velikosti (v době vzniku studie čini
ly země BRIC méně než 15 %), v roce 2050 pou
ze Japonsko a USA mohou být mezi 6 největšími 
ekonomikami vyjádřeno v USD.

•	 Přibližně	2/3	jejich	růstu	HDP	v	USD	by	mělo	
mít původ ve vyšším reálném růstu s rovno
váhou prostřednictvím apreciace měn. Reálná 
apreciace měn zemí BRIC by mohla dosáhnout 
až 300 % v příštích 50 letech (průměrně 2,5 % 
ročně).

•	 Posun	této	skupiny	zemí	směrem	k	zemím	G6	
bude stálý po celé období, avšak nejrychlejší 
v počátečních 30 letech, ke konci tohoto obdo 
bí bude zpomalovat, s výjimkou Indie, kde se 
bude držet tempo růstu HDP nad 3 % ročně. 
Jednotlivci budou v zemích BRIC v průměru 
stále chudší než v zemích G6, avšak s výjimkou 
Ruska. Čínský HDP na obyvatele bude přibližně 
stejný jako ve vyspělých ekonomikách v době 
vzniku studie (přibližně 30 000 USD na obyva
tele).

*

�

  Země BRIC — 
  země státního kapitalismu

	 }	doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. » vedoucí Katedry světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů, 
  Vysoká škola ekonomická v Praze1

1 Článek byl zpracován s institucionální podporou Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.
2 Skupina je tvořena USA, Japonskem, Německem, Velkou Británií, Francií a Itálií.
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Graf č. 1 » Hrubý domácí produkt v běžných cenách (v mld. USD)

Graf č. 2 » Hrubý domácí produkt v paritě kupní síly (v mld. USD)
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•	 Nejdříve	v	roce	2009	bude	roční	růst	v	dolaro
vých výdajích u zemí BRIC větší než u zemí G6, 
pak do roku 2025 více než dvakrát větší a do 
roku 2050 více než čtyřikrát větší.
Od doby vydání studie uběhlo již 13 let, proto 

není bez zajímavosti se nejprve podívat, jak si 
země BRIC vedou ve čtvrtině prognózovaného ob
dobí v porovnání s uvedenou skupinou zemí G6.

Celková suma HDP vyrobená v zemích G6 
vzrostla z 23,693 bilionu USD v roce 2003 na 
32,514 bilionu USD (v běžných cenách) v roce 
2015. Suma HDP zemí BRIC pak vzrostla z 3,296 bi
lionu USD v roce 2003 na 16,170 bilionu USD 
v roce 2015, což je pětinásobný nárůst. Země BRIC 
tak dosáhly v tomto pojetí poloviny velikosti zemí 
G6. Z jednotlivých zemí skupiny je pak z grafu 1 
patrný setrvalý růst HDP v Číně, a to z 1,66 bilionu 
USD v roce 2003 na 10,928 bilionu USD v roce 
2015, s daleko největším podílem Číny na celko
vém HDP zemí BRIC (graf 1, IMF, 2016). V paritě 
kupní síly pak skupina zemí BRIC země G6 v roce 
2015 již předstihla, dosáhla 34,267 bilionu USD. 
Největší podíl na HDP celé skupiny má Čína, jíž se 
HDP v PPP od roku 2003 do roku 2015 téměř 
zečtyřnásobil z přibližně 5 bilionů USD na 19,392 bi
lionu USD. Patrný je i růst absolutního HDP Indie. 
Její HDP v PPP vzrostl přibližně třikrát, z 2,59 bili
onu USD na 7,965 bilionu USD (graf 2, IMF, 2016). 
Z grafu 2 je pak rovněž patrné, že velikost čín 
ského HDP v PPP předstihla HDP USA v roce  
2014.

Analogicky z uvedeného vyplývají změny pro
centuálních podílů na světovém HDP. Zatímco po
díl každé jednotlivé země skupiny G6 klesl (u USA 
z 20 % na 15,8 %), podíl Číny na světovém HDP 
vzrostl z 8,8 % na 17 %, stejně tak i Indie ze 4,5 % 
na 7 %, avšak podíl Brazílie a Ruska naopak klesl 
(graf 3, IMF, 2016).

Z hlediska ekonomické úrovně si země BRIC 
opět ponechávaly velkou dynamiku: HDP Číny 
v PPP na obyvatele vzrostl mezi lety 2003 
a 2015 3,6krát, Indie 2,6krát, Ruska 1,8krát a Brazí

lie 1,6krát. Americký HDP na obyvatele ve stejném 
období vzrostl z 39 591 USD na 55 805 USD, tedy 
1,4krát (graf 4, IMF, 2016).

Dle uvedených statistických údajů lze konstato
vat, že země BRIC si v uvedeném období zejména 
z hlediska ekonomické síly a ekonomické úrovně 
vedly dobře. Nejnižší HDP na obyvatele v PPP mě
lo ze zemí G6 v roce 2003 Japonsko — 27 489 USD. 
V roce 2015 přitom dosáhlo Rusko HDP na obyva
tele v PPP již 25 410 USD, Brazílie 15 614 USD, Čína 
14 107 USD a s relativně velkým odstupem se umís
tila Indie — 6161 USD. Cesta ke studii prognózova
ným 30 000 USD na obyvatele se tak zatím zdá 
dobře nastoupená, i když lze očekávat s rostou 
cí ekonomickou úrovní postupně klesající dyna
miku.

Při hodnocení ročních temp růstu ekonomik 
jsou patrné velké výkyvy, což souviselo jednak 
s domácím ekonomickopolitickým vývojem, a ze
jména pak s událostmi ve světové ekonomice, pře
devším s finanční a ekonomickou krizí v letech 
2008 a 2009 a jejími dopady v letech následujících. 
Nejvyššími tempy ze všech zemí rostla opět Čína, 
i když se tato dynamika v uvedeném období sou
stavně snižovala z 10 % v roce 2003 na 6,9 % v roce 
2015 (viz dále v textu), její průměrné tempo růstu 
v uvedeném období činilo 9,75 %. Podobně dyna
micky se v uvedeném období vyvíjela Indie — mezi 
5,61 % a 10,26 % (průměrné tempo růstu 7,7 %), 
s překvapivými růsty v letech krizových (8,48 % 
v roce 2009) a pokrizových (10,26 % v roce 2010)3 
(graf 5, IMF, 2016). Ze zemí BRIC pak Rusko po po
čátečních relativně vysokých tempech až více než 
8 % ročně po finanční a ekonomické krizi podstat
ně svá tempa růstu snížilo a v roce 2015 se propad
lo dokonce do záporu, podobně jako Brazílie (prů
měrné tempo růstu Ruska v uvedeném období 
činilo 3,5 % a Brazílie 2,9 %).

Měny vyspělých zemí skupiny G6 (graf 6, 
OECD, 2016) v letech 2009 až 2012 vykazovaly 
z hlediska reálného efektivního měnového kurzu 
stabilitu, po roce 2012 pak tento vývoj pokračoval 

3 Uvedený vývoj by vyžadoval hlubší analýzu, která však není předmětem tohoto textu.
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s výjimkou Japonska, jehož reálný efektivní měno
vý kurz oslabil a země tímto získala na konkuren
ceschopnosti.

Čínská měna po celé sledované období zpev
ňovala (graf 7, OECD, 2016), i když ne tak, jak  
by odpovídalo čínským přebytkům běžného účtu  
platební bilance. Jak známo, čínská manipulace 

s měnovým kurzem s cílem podpory domácího ex
portu je předmětem kritiky ze strany vyspělých 
zemí. Reálný efektivní měnový kurz Číny vzrostl 
přibližně o 1/3, i přesto je měnový kurz držen vě
domě jako podhodnocený. Měna Indie do roku 
2010 cca o 15 % zhodnotila, posléze opět ne příliš 
významně oslabovala. Brazilský real od roku 2003 

Graf č. 3 » Podíl na světovém hrubém domácím produktu v paritě kupní síly (v %)

Graf č. 4 » Hrubý domácí produkt v paritě kupní síly na obyvatele (v USD)

Pramen: IMF (2016)
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do roku 2011 nepřetržitě zpevňoval — téměř jed
nou tolik —, v letech 2003 až 2007 země vykazova
la mírné přebytky běžného účtu, v letech 2012– 
–2013 v souvislosti s ekonomickým vývojem země 
pak brazilský real oslabil, od roku 2009 země pře

šla svým běžným účtem do pasiva. Ruský rubl pak 
zpevňoval až do roku 2013, kdy země jako vý
znamný surovinový exportér vykazovala relativně 
vysoké přebytky běžného účtu s maximem až 
11,1 % HDP v roce 2005. Měna zhodnotila cca 

Graf č. 5 » Tempo růstu hrubého domácího produktu (v %)

Graf č. 6 » Reálný efektivní měnový kurz zemí G6 (v %, rok 2010 = 100 %)
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o 60 %, avšak země se potýkala s významnými hos
podářskopolitickými problémy — zejména pokle
sem cen ropy a zemního plynu, ekonomickými 
sankcemi vůči Rusku jako opatřením za anexi Kry
mu a dalšími, podobně jako Brazílie, která je vý
znamným exportérem železné rudy, jakož i země
dělských plodin. Jako v Rusku se zde s poklesem 
cen surovin dostavily ekonomické problémy a po
kles tempa růstu HDP.

Pro úplnost připomeňme, že všechny země G6 
v roce 2015 dle IMF Annual Report 2015 používaly 
kurzový režim čistý floating, Rusko, Brazílie a In
die floating a Čína režim pevného kurzu (crawling 
peg, IMF, 2015).

2. Státní kapitalismus v zemích BRIC

Z hlediska politické ekonomie zemí BRIC — tedy 
z hlediska uspořádání vztahů mezi státem a trhem 
— se o těchto zemích postupně stále více hovoří 
jako o zemích státního kapitalismu. Státní kapitali
smus představuje takové uspořádání, ve kterém 
trhy ovládá stát usilující primárně o politický zisk 
(Bremmer, 2014). Pargendler (2014) pak zpřesňu
je, že ne každé zasahování státu do trhu je státním 
kapitalismem, neboť dnes prakticky neexistuje 
země, kde by stát prostřednictvím svých institucí 
trh neovlivňoval, včetně zemí neoliberálních. Pro 
tuto autorku se musí zejména jednat o neomeze

nou možnost při sledování politických cílů, jež se 
děje především prostřednictvím státního vlastnic
tví. Musacchio, Lazzarini (2014, s. 2) definují stát
ní kapitalismus jako rozsáhlý vliv vlády na ekono
miku, buď prostřednictvím vlastnictví většiny či 
menšiny jmění společností, nebo poskytováním 
subvencovaných úvěrů a/nebo dalších výhod sou
kromým firmám. Oba autoři považují stát jako 
podnikatele za poněkud starší formu státního ka
pitalismu a definují dvě formy nové, a to stát jako 
většinového investora, kdy se soukromí investoři 
rovněž mohou účastnit, a stát jako investora men
šinového. V tomto případě se stát vzdává řízení 
podniku ve prospěch soukromých investorů, ale 
zůstává přítomen prostřednictvím menšinového 
vlastnictví penzijních fondů, suverénních fondů 
a samotné vlády (tamtéž).

Definic státního kapitalismu je celá řada, ale 
v zásadě se většina autorů shoduje s uvedenou 
Bremmerovou definicí: že totiž stát vystupuje jako 
podnikatel či spoluvlastník a primárním cílem 
není ekonomický zisk, ale zisk politický. Politic
kým ziskem pak může být zejména udržení se 
u moci v domácím prostředí či posílení vlivu dané 
země ve světě, resp. obojí současně. Předchůdcem 
státního kapitalismu tak byla praktická hospodář
ská politika merkantilismus, která rovněž kladla 
důraz na silný národní stát. Podobně jako existují 
různé typy národních modelů kapitalismu (neoli

Graf č. 7 » Reálný efektivní měnový kurz zemí BRIC (v %, rok 2010 = 100 %)

Pramen: OECD (2016)
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berální, korporativistický), existují i různé typy 
státních kapitalismů: u moci v těchto zemích mo
hou být komunistická strana, či bohaté rodiny, 
avšak prvky státního kapitalismu se dnes objevují 
i v zemích demokratických (například Norsko 
a Francie si zřídily své suverénní fondy).

Nástrojem státního kapitalismu jsou pak státem 
vlastněné podniky, tzv. „národní šampioni“, je
jichž prostřednictvím stát prosazuje své politické 
cíle. V zemích těžící suroviny jsou národními šam
piony zejména ropné a plynárenské podniky (Gaz
prom, Petrobras, Bharat Petroleum), ale i další 
(Sberbank, China Mobil, Indian Railways). Vysoké 
vývozy surovin či zboží pak vedou u těchto zemí 
k vysokým přebytkům běžných účtů, které tyto 
země mohou vkládat do suverénních (či jiných) 
fondů, které si k tomuto účelu zřídily. Jejich pro
střednictvím pak nakupují cenné papíry a další  
aktiva v jiných částech světa, eventuálně je využí
vají k dosažení domácích ekonomickopolitických 
cílů. Země se státním kapitalismem pak hojně vyu
žívají průmyslovou a obchodní politiku a panují 
v nich úzké vazby mezi obchodně podnikatelským 
sektorem a státem (Li, 2015). Výrazným způsobem 
k dosažení cílů státu pomáhají také státem vlastně
né či ovlivňované banky.

Země BRIC jsou v literatuře svou politickou 
ekonomií chápány jako země s různými formami 
státního kapitalismu. Jestliže výše uvedené studie 
Goldman Sachs byly publikovány v letech 2001 
a 2003, pak jen o rok později publikoval Joshua 
Cooper Ramo4 svou studii s názvem Pekingský 
konsensus (Beijing Consensus, 2004), ve které ho
voří o možné alternativní cestě vývoje rozvíjejících 
se zemí v protikladu k Washingtonskému konsen
su. Kromě akcentu na inovace, vzdělání a sebeur
čení země pak autor zdůrazňuje hodnocení zemí 
jinými — komplexnějšími — ukazateli, než je napří
klad HDP na obyvatele, a to ukazateli, které akcen
tují rovněž sociální stránku rozvoje společnosti, 
tedy tu, kterou tradičně zaopatřoval stát (např. Hu

man Development Index, který v sobě zahrnuje 
rovněž hodnocení gramotnosti dospělých, dětskou 
úmrtnost, očekávanou délku dožití a další).

Jeli diskutována v literatuře role národního stá
tu v období globalizace, pak jsou na ni zpravidla 
dva názory: jednak ten, že s globalizujícími se trhy 
role národního státu objektivně i subjektivně sláb
ne, ale i ten, že naopak kolik daná země z globa
lizace získá, záleží na tom, jaké stát vytvoří insti
tucionální aranžmá, že tudíž role státu může 
v globalizaci ještě naopak růst. V tomto smyslu je 
státní kapitalismus vskutku dobrou ilustrací dru
hého myšlenkového proudu. Právě institucionální 
uspořádání může vést k zesilování soutěžních vý
hod zemí, přičemž tyto soutěžní výhody jsou rela
tivně dynamičtější než relativně více statické kom
parativní výhody.

Je zřejmé, že při etablování určité konfigurace 
státu a trhu, je v systémech státního kapitalismu 
nižší ekonomická efektivnost, neboť rozhodnutí ve 
firmách s majoritním státním podílem mohou být 
činěna na politickém, nikoli ekonomickém zákla
dě, avšak teoreticky by stát mohl a měl sledovat 
mimoekonomické cíle — tedy i ony další sociální 
aspekty (např. stabilitu státem deklarovaných pen
zí prostřednictvím suverénních fondů, podporu 
vzdělání a zdravotnictví, viz dále v textu, apod.). 
Ramo (2004) sám uvádí ve své studii Čínu jako pří
klad způsobu rozvoje, který by měly následovat 
i ostatní rozvíjející se země.

Často je nový rozkvět státního kapitalismu  
ve 21. století dáván do souvislosti s finanční a eko
nomickou krizí v letech 2008–2009 (Bremmer, 2014, 
McNally, 2008), že totiž krize, která vyplynula 
z neregulovaných finančních trhů, vyústila do po
znání řady zemí, že do trhu „je třeba“ zasahovat. 
Musacchio, Lazzarini (2014, s. 6–7) pak s tímto po
lemizují, neboť již v 70. letech 20. století docháze
lo v rozvíjejících se zemích k znárodňování či za
kládání nových státních podniků, v 80. letech se 
pak vlády v důsledku ropných šoků, strukturál

4 Profesor na Tsinghua University, seniorní poradce Goldman Sachs.
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ních krizí v 70. letech a krize likvidity v 80. letech 
vrátily k privatizaci. K té pak docházelo i v letech 
devadesátých a v první dekádě jednadvacátého 
století (zejména částečná privatizace v Číně po  
roce 2003 a v letech 2006–2008 též v Indii, Brazílii 
a Rusku, tamtéž, s. 45).

V Brazílii v 70. a 80. letech 20. století převažova
ly v ekonomice státní podniky a většinu soukro

mých společností vlastnilo několik bohatých ro 
din s vazbami na politické představitele. Postupně 
však docházelo k privatizaci telekomunikací, těž
by, aerolinií, energetiky, vodárenství apod. s cílem 
nastartovat ekonomický růst země a v 90. letech se 
pak ekonomika též otevřela světu (Bremmer, 
2014). Přesto stát i dnes v ekonomice stále výrazně 
figuruje. Společnosti řízené vládou (nebo ve kte
rých má vláda podíl) představují 30–40 % tržní ka
pitalizace (Musacchio, Lazzarini, 2014, s. 3). Jak 
uvádí Kurlatczik (2012), Brazílie dokázala pomocí 
pobídek, půjček a subvencí činit dlouhodobé in
vestice a tím vytvořit inovativní průmyslová odvět
ví. Přitom management státních firem je nezávislý 
na politicích. Právě asistence státu dopomohla dle 
tohoto autora k tomu, že dopady finanční a ekono
mické krize nebyly tak citelné.

Nejvýznamnějšími státními firmami jsou Pet
robras (těžba ropy) a Eletrobras (výroba energie). 
Rovněž Banco do Brasil — největší latinskoameric
ká banka dle aktiv — je státní, dále pak Brazil Deve
lopment Bank (BNDES), CEF a další. Stát vystupu
je v brazilské ekonomice převážně jako menšinový 
vlastník5 (Musacchio, Lazzarini, 2014, s. 50). Dal

ším prostředkem pro státní investování je fond FI
FGTS, založený roku 2007 k financování investic 
do energetiky a infrastruktury (Pargendler, 2014). 
Dále Brazílie roku 2008 založila svůj ne příliš vel 
ký suverénní fond, jehož aktiva činila v roce 
2015 5,3 mld. USD (SWFI, 2016). Deklarovaným cí
lem tohoto fondu je mimo jiné investovat do zahra
ničních strategických projektů (Pargendler, 2014), 

většinu aktiv fondu tvoří podíly v bankách (SWFI, 
2016).

Státní kapitalismus v Rusku se projevuje zasa
hováním do klíčových odvětví ekonomiky i ovliv
ňováním kroků politicky spřízněných podnikate
lů. Vzhledem k obrovským zásobám surovin jsou 
národními šampiony firmy jako je Gazprom, ve 
které stát drží téměř padesátiprocentní podíl, či 
Rosněfť, avšak stát založil i zvláštní typ kvazisu
verénních státních korporací v letectví, loďařství,  
exportu zbraní, civilním využití jaderné energie 
a dalších technologicky vyspělých odvětvích (Brem
mer, 2014, s. 102–103). Stejný autor rovněž pouka
zuje na extrémní překrývání podnikatelských a po
litických elit (tamtéž).6 Pro úzké sepětí státu 
a ruských oligarchů nazývá jiný autor (Goryunov, 
2012) ruský státní kapitalismus „státně oligarchic
kým kapitalismem“. Dle výzkumu Musacchio, Laz
zarini (2014, s. 50) z roku 2009 — podobně jako 
v případě Brazílie — stát figuruje ve firmách pře
vážně jako menšinový vlastník. Státem vlastněné 
podniky, zcela či částečně, představovaly v roce 
2012 62 % tržní kapitalizace a státem vlastněné 
banky řídily více než polovinu bankovních tran

V paritě kupní síly co do velikosti HDP země BRIC předstihly v roce 2015 země 
G6 a Čína v roce 2014 předstihla Spojené státy americké. Stejně tak narůstá 
podíl jednotlivých zemí BRIC na světovém HDP. Tyto a další údaje znamena-
jí, že Brazílie, Rusko, Indie a Čína jsou a budou významnými světovými hráči.

5 Údaje z roku 2009.
6 Např. Dmitrij Medveděv — než se stal ruským prezidentem — pracoval jako první vicepremiér a předseda správní rady Gazpro-

mu (Bremmer, 2014, s. 103–104).
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sakcí (Goryunov, 2012). Dle Goryunova (2012)7 
v roce 2011 stát nejvíce participoval v dopravě (že
leznice, ropovody a plynovody), kde vláda držela 
75 % aktiv, dále v letectví a stavbě lodí (57 %), v těž
bě zemního plynu (50 %), ve výrobě elektronické
ho hardware (27 %), v ropném průmyslu (23 %), ve 
strojírenství (15 %) a ve stavebnictví (9 %).

SWFI (2016) uvádí ve svém pořadí tři ruské  
suverénní fondy: National Wealth Fund (NWF), 
Reserve Fund a Russian Direct Investment Fund. 
První dva fondy soustřeďují prostředky získané 
z prodeje ropy (aktiva fondů činí po řadě 73,5 mld. 
USD a 65,7 mld. USD), poslední fond je pak neko
moditní a čítá 13 mld. USD (SWFI, 2016). Dekla
rovaným cílem NWF je udržovat rovnováhu dů
chodového rozpočtu a tím udržovat garantované 
penze ruským občanům. Fond může půjčovat pro
středky ruským bankám a může absorbovat pro
středky k zabránění inflačním tlakům při výky
vech cen ropy a zemního plynu. NWF může činit 
i riskantnější investice do firemních obligací a ma
jetkových podílů (SWFI, 2016). Podobně funguje 
i druhý ze surovinových fondů. Poslední z ruských 
fondů činí investice do vedoucích či slibných od
větví ruského hospodářství8 (RDIF, 2016).

Další z variety státních kapitalismů nabízí In
die. Do 90. let 20. století měl stát v indickém hos
podářství silně dominantní roli, od roku 1991 pak 
zahájila indická vláda tržní reformu (Bremmer, 
2014, s. 109). Přesto stát se dodnes silně angažuje 
ve výrobě potravin, paliv, hnojiv, elektrické energie 
či ve vodárenství. V ropném a plynárenském prů
myslu, aeroliniích, energetice, metalurgii a obraně 
vláda přistoupila z důvodu vyšší ekonomické efek
tivnosti firem k tomu, že státní firmy musejí vstu
povat do konkurence se soukromými firmami 
(tamtéž, s. 110). Někdy je volena při investičních 
záměrech metoda kombinace soukromého a veřej
ného sektoru (Public Private Partnership).

Státními firmami jsou například Indian Rail

ways, Life Insurance Corporation, Oil and Natural 
Gas Corporation, Indian Oil Corporation, Coal Na
tional Thermal Power Corporation, Steel Authority 
of India, Bharat Heavy Electricals Limited, Bharat 
Petroleum a další. Dle žebříčku Forbes nepatřily 
indické státní firmy v roce 2016 k největším na svě
tě, největší státní podnik — State Bank of India —  
se objevuje teprve na 149. místě (Forbes, 2016). 
V roce 2010 bylo na burze kótováno 29 indických 
státních firem, které tvořily 40 % tržní kapitalizace. 
Státních podniků patřících pod centrální vládu je 
217; 837 státních firem patří pod místní vlády, ve 
404 firmách měla vláda v roce 2010 minoritní podíl 
(Musacchio, Lazzarini, 2014, s. 49).

V roce 2005 Indie založila National Investment 
Fund (NIF), ve kterém jsou soustřeďovány výnosy 
z veřejného sektoru. Přitom 75 % těchto ročních 
výnosů má být určeno na financování různých  
sociálních oblastí, jako jsou vzdělávání, zdravot
nictví a nezaměstnanost, zbylých 25 % má být vy
naloženo na kapitálové požadavky v ziskových 
a životaschopných projektech soukromého sekto
ru (NIF, 2016).

Dle Bremmera (2014, s. 111) komplikuje indic
ký politický systém plné rozvinutí státního kapita
lismu, neboť demokracie, která v Indii funguje, 
vede k tomu, že politické elity nedokáží zaujmout 
k hospodářským otázkám strategický přístup. Ten
to politický volební cyklus pak dle tohoto autora 
vede k tomu, že obecně v zastupitelských demo
kraciích nemohou politické elity dosáhnout tak ve
liké ekonomické moci a vlivu v klíčových odvět
vích (tamtéž).

Typickým reprezentantem státního kapitalismu 
v současném světě je Čína. Jedná se o ekonomiku, 
která je založena na relativně diverzifikované výro
bě. V hospodářství působí státní podniky, např. 
China Mobile, Sinochem, State Grid, Chinalco či 
China National Petroleum, Sinopec a další. Právě 
poslední dvě zmiňované mají za úkol působit na 

7 Autor cituje údaje z Russian Business Weekly, Business and Power.
8 Do portfolia fondu patří například Enel (producent energie), Moscow Exchange (burza), RFP (zpracování dřeva), MDMG (ne-

mocniční řetězec) a další (RDIF, 2016).
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mezinárodním poli a obstarávat v zahraničí ropu 
a zemní plyn v duchu surovinového nacionalismu 
pro budoucí rozvoj země. Stát se rovněž angažuje 
v oblasti bankovnictví, v žebříčku Forbes největ
ších společností světa se v roce 2016 umístily v prv
ní desítce 4 čínské státní banky: ICBC, China Con
struction Bank, Agricultural Bank of China a Bank 
of China (1., 2., 3. a 6. místo).

Některé státní podniky podléhají centrální vlá
dě, jiné vládám lokálním. Kromě personálního an
gažmá ve státních podnicích, jsou rovněž tyto fir
my státem dotovány, což je přirozeně zvýhodňuje 
oproti domácí soukromé konkurenci i konkurenci 
v zahraničí. Stát figuruje jako spíše většinový, ale 
také jako menšinový vlastník9 (Musacchio, Laz
zarini, 2014, s. 50). V zemi působí SASAC (State
Owned Assets Supervision and Administration  
Commission of the State Council). Deklarovaným 
cílem této komise je vykonávat závazky, dohlížet 
na státem vlastněná aktiva firem vlastněných stá
tem a tato aktiva řídit (SASAC, 2016).

Stát založil též suverénní fondy China Invest
ment Corporation (CIC) a State Administration of 
Foreign Exchange (SAFE). Aktiva prvního z fondů 
čítala ke konci roku 2015 746,7 mld. USD a druhé
ho pak přibližně 474 mld. USD (SWFI, 2016). Pro
středky do fondů jsou získávány díky proexportní 
orientaci čínské ekonomiky a vysokým přebytkům 
čínského běžného účtu, resp. kurzovému režimu, 
které vedly ke kumulaci devizových rezerv (v červ
nu 2016 činily 3,21 bilionu USD).10 Dle informací 
na stránkách CIC (2016), nejvíce tento fond — 21 % 
prostředků — investoval v oblasti finančnictví, více 
než 14 % v oblasti informačních technologií, dále 
pak do zdravotnictví, průmyslu atd. Z hlediska te
ritoriálního rozmístění prostředků přibližně 46 % 
tvoří aktiva v USA, 42 % aktiva v dalších rozvinu
tých ekonomikách a zbytek pak aktiva na rozvíjejí
cích se trzích.

3. Státní kapitalismus — možnosti, výzvy 
a omezení

Brazílie, Rusko, Indie a Čína, tedy země BRIC, 
dnes však již spíše BRICS (včetně Jihoafrické re
publiky), představují přibližně 3 mld. obyvatel pla
nety (CIA, 2016). Studie Wilsona, Purushothama
na (2003) o těchto zemích byla přirozeně vytvořena 
s cílem učinit doporučení investorům Goldman 
Sachs i dalších finančních institucí pro jejich dlou
hodobé rozhodování, proto její další závěry byly 
následující:
•	 Relativní	význam	zemí	BRIC	jako	motoru	růstu	

nové poptávky a výdajů může posunout ekono
miku mnohem dramatičtěji a může nahradit 
vliv stárnutí populace na celkovou poptávku 
a pomalejší růst ve vyspělých ekonomikách.

•	 Vyšší	růst	může	vést	k	vyšším	příjmům	z	kapi
tálu a vyšší poptávce po něm. Váha zemí BRIC 
se může v investičních portfoliích prudce zvý
šit. Toky kapitálu se mohou posunout v jejich 
prospěch, což může urychlit restrukturalizaci 
hlavních měn.

•	 Rostoucí	příjmy	mohou	vést	ke	změně	spotřeb
ní struktury tak, jak se mění lokální výdajová 
struktura. To může mít význam pro řadu komo
dit.

•	 Vyspělé	ekonomiky	se	stávají	stále	menší	částí	
světové ekonomiky a výše uvedená změna ve 
výdajích může představovat příležitosti pro glo
bální firmy. Investovat na „správných“ trzích 
rozvíjejících se ekonomik se může stát strate
gickou volbou.

•	 V	roce	2050	může	vypadat	seznam	deseti	nej
větších ekonomik světa docela odlišně. Největší 
ekonomiky podle HDP nemusejí být nejbohatší 
dle HDP na obyvatele, což činí strategické volby 
firem více komplexními.
Je důležité si uvědomit, že výše uvedené závě

ry počítají se zeměmi BRIC jako se zeměmi začle
něnými do světového ekonomického pořádku, ať 

9 Údaje z roku 2009.
10 China Foreign Exchange Reserves, 2016. Dostupné z: http://www.tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves.
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už se jedná o využívání výhod plynoucích z multi
laterálního obchodního systému, či z relativně vol
ného pohybu kapitálu. Jednoznačným příkladem 
v tomto smyslu je oboustranně výhodné členství 
Číny ve Světové obchodní organizaci, či využívání 
vyspělých finančních trhů v rozvinutých ekonomi
kách těmito rozvíjejícími se zeměmi. Právě přístup 
k trhům umožňuje těmto zemím získávání techno
logií a tím i jejich industrializaci a technologický 
pokrok (McNally, 2013). Příklady suverénních fon
dů a jejich investic jsou rovněž dokladem této  
globální začleněnosti. „Vrostlost“ zemí BRIC jako 
zemí státního kapitalismu do globálních a regio
nálních ekonomických vazeb je významným roz
dílem oproti dřívější relativní uzavřenosti centrálně 
plánovaných ekonomik. Současně, jak formulují 
závěry studie Wilsona, Purushothamana (2003), 
jsou a budou tyto trhy zemí BRIC důležité pro vy
spělé ekonomiky vzhledem k tomu, že tvoří a bu
dou tvořit významnou část světové poptávky.

Z hlediska tématu této stati je však významná 
i ta skutečnost, že celá studie stála na klíčovém 
předpokladu, že „země BRIC budou nadále prová
dět politiku podporující růst a rozvíjet k tomu pří
slušné instituce“ (Wilson, Purushothaman, 2003). 
Systémy státního kapitalismu, které v těchto ze
mích panují, zatím tuto možnost nabízejí. Takto 
byla a je v realitě těchto zemí prováděna politika 
budování národních šampionů, tedy významných 
domácích výrobců, kteří budou schopni na svě
tových trzích konkurovat již zavedeným nadná
rodním firmám. Stejně tak stát v těchto zemích 
promyšleně rozvíjí prostřednictvím průmyslové 
politiky určitá strategická odvětví. Plánování a stra
tegický rozvoj jednotlivých odvětvích úspěšně pro
vádělo rovněž například Japonsko v 50. a 60. le
tech 20. století. Tuto průmyslovou politiku pak 
dále v těchto zemích podporuje i domácí bankovní 
systém, ať už je státem přímo řízený, či pouze stát 
ovlivňuje alokaci úvěru a investic (McNally, 2013).

Jak i ze stati dále vyplynulo, samotný státní ka
pitalismus se vyvíjí v čase. Právě samotný vývoj 
státního kapitalismu v čase je dle našeho názoru 
jeho významným znakem. Tento systém již nespo

čívá dogmaticky na určitých postulátech, nýbrž je 
schopen se — relativně flexibilně — měnit v soula
du s vývojem okolního světa. Příkladem je vývoj 
forem státního vlastnictví, které přešlo od stopro
centního vlastnictví firem státem k vlastnictví pou
ze většinovému, či dokonce menšinovému. V této 
změně lze vysledovat snahu omezit negativa stát
ního vlastnictví spočívající v ekonomické neefek
tivnosti směrem k většímu působení trhu, jež by 
tuto efektivnost měl spíše zajistit.

Při studiu jednotlivých státních kapitalismů 
v uvedených zemích si rovněž nelze nepovšim
nout, že vývoj se děl vždy ve vlnách — vlny většího 
důrazu na státní vlastnictví střídaly vlny privatiza
ce. Státní vlastnictví přirozeně nese určitá známá 
negativa (neefektivnost, klientelismus, byrokracie, 
korupce a další), proto je v literatuře zmiňováno, 
že státní kapitalismus je vhodnější pro extenzivní 
fáze rozvoje ekonomik. Při nastolení cesty k růstu 
intenzivnímu je pak třeba spoléhat na tržní sys
tém, který vede k vyšší inovativnosti a kreativitě.

Na tomto místě je třeba zmínit v literatuře  
vedený spor o využití spíše Washingtonského či 
Pekingského konsensu ke zvyšování ekonomické 
úrovně rozvíjejících se zemí. Každopádně tento 
spor je formou definičního sporu mezi ekonomic
kou efektivností a stabilitou, či jinak řečeno mezi 
trhem a státem, základního předmětu zkoumání 
mezinárodní politické ekonomie. Určitým kom
promisem mezi oběma fenomény — trhu a státu — 
se může jevit vytváření některých státních fondů 
ze zisků státních firem, či přebytků platební bilan
ce, které jsou věnovány na sociální stránku rozvo
je společnosti. V této souvislosti je třeba rovněž 
připomenout, že země BRIC jako největší rozvíjejí
cí se ekonomiky světa jsou jednoduše svým po
čtem obyvatel nuceny se právě i sociální stránkou 
rozvoje společnosti zabývat, neboť její ignorování 
by mohlo vést k výrazným sociálním otřesům.

Významným fenoménem hodným dalšího stu
dia je rovněž existence systémů státního kapitalis
mu či jeho prvků v zemích demokratických. Státní 
kapitalismu je ponejvíce totiž spojen s režimy au
tokratickými, přesto příklad Indie ukázal i mož
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nost existence tohoto systému v zemích demokra
tických, avšak současně s otázkou možnosti jeho 
plného rozvinutí.

Kromě vývoje v čase se státní kapitalismus liší 
v jednotlivých zemích. Každý systém se zformoval 
v odlišných historických, kulturních, nábožen
ských a dalších podmínkách a současně přirozeně 
reaguje na potřeby domácího vývoje a vyvstávají 
před ním i jiné problémy. Zatím, jak ukázaly stati
stické údaje pro roky 2003 až 2015, ekonomická 
síla i ekonomická úroveň zemí BRIC roste, avšak 
např. v Číně — vlajkové lodi státního kapitalismu — 
je již patrná a je již i hojně diskutovaná její zpoma
lující se dynamika. Hledány jsou příčiny tohoto 
jevu, ať už právě v malé efektivnost státem říze
ných firem, v samotném netržním prostředí, po
stupně rostoucích mzdách, či v přílišné orientaci 
na export, která v situaci hospodářského poklesu 
na exportních trzích — v USA, Evropě nebo Japon
sku — vede i k poklesu růstu v Číně. Čína se již 
také snaží učinit potřebné kroky: snaží se přede
vším akcentovat poptávku domácí a vytvořit ji, 
např. zaváděním některých sociálních opatření, 
ale patrné je i např. posilování měnového kurzu, 
které by mělo postupně zvyšovat konkurence
schopnost exportérů v tom smyslu, že by se v bu
doucnu měli méně spoléhat na uměle podhodno
cený kurz a více klást důraz na vlastní inovace, 
moderní technologie a posun k výrobám s vyšší 
přidanou hodnotou. Podobně Rusko a Brazílie — 
surovinové země — jsou svými tempy růstu, po
tažmo příjmy z exportu surovin velmi země silně 
závislé na cenách surovin a jejich výkyvy mají vý
razný dopad do jejich ekonomik.

Země BRIC(S) jako uskupení se pak začaly od 
roku 2009 i formálně scházet. Zatím se uskutečni
lo osm summitů, poslední v říjnu 2016 v Indii. Na 
nich se země opakovaně připojovaly k podpoře 
skupiny G20, OSN, multilaterálního obchodního 
systému, naplňování miléniových cílů, vyslovova
ly se k reformě finančních institucí (IMF, WB) 
a k řadě aktuálních otázek z oblasti politiky, život
ního prostředí, sociálního rozvoje a dalších (BRICS 
Forum, 2016). V roce 2015, jako možná jediný 

z hmatatelných výsledků společného postupu, 
byla založena Nová rozvojová banka zemí BRICS 
(The New Development Bank BRICS). V zakládací 
dohodě země deklarují jako její cíl mobilizovat 
zdroje pro infrastrukturní projekty a projekty pro 
udržitelný rozvoj zemí BRICS a ostatních rozvíjejí
cích se ekonomik. Bude financovat veřejné i sou
kromé projekty prostřednictvím půjček, záruk, 
účastí na majetkových podílech a ostatních finanč
ních instrumentů. Banka má počáteční upsaný ka
pitál 50 miliard USD a počáteční potvrzený kapitál 
100 mld. USD (NDB BRICS, 2016).

Skupina BRIC(S) — tedy rychle rostoucích eko
nomik — se i sama rozšiřuje. V roce 2010 se do ní 
začlenila Jihoafrická republika, avšak svět již dnes 
hovoří o BRICS plus Next 11. Těmito dalšími eko
nomikami jsou Bangladéš, Egypt, Indonésie, írán, 
Mexiko, Nigérie, Pákistán, Filipíny, Turecko, Jižní 
Korea a Vietnam.

4. Shrnutí

Uvedená studie se zabývala skupinou zemí BRIC, 
která vznikla „verbálně“ v roce 2001 a od té doby 
se stala výrazným předmětem zájmu. Vývoj této 
skupiny je velmi dynamický: v paritě kupní síly co 
do velikosti HDP země BRIC předstihly v roce 2015 
země G6 a Čína v roce 2014 předstihla Spojené stá
ty americké. Stejně tak narůstá podíl jednotlivých 
zemí BRIC na světovém HDP. Tyto a další údaje 
znamenají, že Brazílie, Rusko, Indie a Čína jsou 
a budou významnými světovými hráči.

Z hlediska jejich politické ekonomie byly ilu
strovány jednotlivé národní systémy státního kapi
talismu, tedy státní kapitalismus není v textu chá
pán jako jeden typ systému, ale jako odlišné 
modely, které se vyvinuly v různých společensko
ekonomických poměrech. Z hlediska dalšího vý
zkumu považujeme za nutné tyto systémy státní
ho kapitalismu zkoumat, a to nejen v uvedených 
zemích BRIC, ale i v dalších zemích, jako jsou  
Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Egypt, 
Alžírsko, Ukrajina, Mexiko, Jihoafrická republika, 
Nigérie. Jak je z výčtu patrné, jsou mnohé tyto 
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země místy mnoha politicky výbušných situací, 
často spojených s těžbou ropy.

Zkoumat je rovněž potřebné vývoj samotného 
státního kapitalismu v čase, jeho nástroje v podo
bě domácích bankovních systémů, národních prů
myslových politik a cílevědomého budování do
mácích šampionů i způsob a průběh včleňování 
jednotlivých zemí s těmito systémy do globálního 
ekonomického pořádku. Právě toto začleňování 

zemí, resp. jejich využívání předností volného po
hybu zboží, služeb a kapitálu je také předmětem 
ostražitosti rozvinutých zemí.

Přes všechny diskutované a známé nedostatky 
působení státu v ekonomice stát v těchto zemích 
hraje stále velkou roli a další vývoj ukáže, zda si 
své pozice udrží i tehdy, až tyto země dosáhnou 
vyššího stupně společenskoekonomického roz
voje.
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age of the international global order, a development of state capitalism in time, Beijing consensus, state cap
italism and a democratic system etc.
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Vzhledem k důležitosti státu v ekonomice se v pří
padě Číny nedá hovořit o plně rozvinuté tržní eko
nomice. Často se naopak hovoří o státním kapitali
smu, neboť státní vliv je v Číně významnější, než 
v zemích hlásících se k liberálním principům tržní 
ekonomiky. Státní kapitalismus tedy tvoří v jistém 
smyslu protiklad liberální tržní ekonomiky. Jako 
každý ekonomický systém, i státní kapitalismus 
má jisté charakteristické rysy. Tato stať se zaměřu
je především na bankovní sektor, který hraje v ka
ždé moderní ekonomice velmi významnou roli. 
Jsou to totiž právě banky, které jsou odpovědné za 
efektivní alokaci kapitálu, čímž zabezpečují eko
nomický rozvoj země. Cílem článku je analyzovat, 
jakým způsobem bankovní sektor v Číně pomá 
há domácím státním podnikům. Podpora státních 
podniků je jistě jedním ze základních prvků čín
ského státního kapitalismu a bankovní sektor se na 
ni velmi významně podílí. Tato v mnoha případech 
skrytá podpora ovšem jde proti čínským závazkům 
například v rámci Světové obchodní organizace 
(dále jen WTO) i proti snahám o efektivnější fun
gování ekonomiky.

Aby článek mohl analyzovat výše uvedené téma, 
využívá následující strukturu. Nejdříve stručně de
finuje, co je to státní kapitalismus a jak se liší od 
kapitalismu tržní ekonomiky. Po této definici je 

vhodné uvést hlavní představitele státního kapita
lismu ve světové ekonomice. Dále se článek zamě
ří na důležitost státního bankovního sektoru v ze
mích aplikujících principy státního kapitalismu, 
aby byl vytvořen vhodný kontext pro analýzu čín
ského bankovního sektoru.

V ústřední části se již stať zabývá konkrétně 
čínským bankovním sektorem. Nejdříve předsta
vuje nejvýznamnější subjekty na čínském bankov
ním trhu a zabývá se rozsahem státního vlastnictví 
v celém sektoru. Po vymezení státního vlastnictví 
dále pak analyzuje konkrétní způsoby podpory 
státních bank směrem ke státním podnikům, včet
ně dopadů na efektivitu celé ekonomiky.

1. Státní kapitalismus

Státní kapitalismus je staronovým pojmem, který 
se znovu objevil při finanční a hospodářské krizi 
roku 2008 v souvislosti se stání pomoci postiže
ným podnikům v mnoha zemích.2 Je zřejmé, že 
státní kapitalismus jako systém se významně liší 
od tržní ekonomiky, resp systémům běžných 
v rozvinutých ekonomikách. Státní kapitalismus 
má stejně jako jakýkoli ekonomický systém mno
ho definic, většina se nicméně shodně na tom, že 
se jedná o systém, kdy stát výrazným způsobem 

*
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  Státní kapitalismus v Číně: případ
  bankovního sektoru

	 }	Ing. Jan Bejkovský » Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů, 
  Vysoká škola ekonomická v Praze1

1  Článek byl zpracován v rámci projektu institucionální podpory Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.
2  Crouch, C.: The strange non-death of neo-liberalism. Reprint. Cambridge: Polity, 2011.
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zasahuje do fungování volného trhu. Žádná ekono
mická v dnešním světě nefunguje bez jisté míry 
státních zásahů. Anglosaský, evropský i asijský 
model se však shodují v tom, že rolí vlády je pouze 
koordinace trhu a celé ekonomiky, jedná se tak 
o tržní ekonomiky. Státy ve všech těchto systé
mech respektují úlohu volného trhu při alokaci 
zdrojů. Rozdílně vnímají pouze konkrétní rozsah 
státního vlivu či regulace.3

Ekonomičtí badatelé se přirozeně zaměřují na 
ekonomické aspekty státního kapitalismu, který 
definují jako systém širokého vlivu státu v ekono
mice díky vlastnictví podniků anebo poskytování 
výhodných úvěrů a dalších výhod soukromým 
podnikům.4 Další badatelé, zejména politologové, 
pak zdůrazňují státní zásahy do ekonomiky za 
účelem získání politického zisku.5 Pro účely této 
práce je vhodné pracovat s definicí spojující oba 
aspekty: státní kapitalismus je systém, kdy stát vý
znamně zasahuje do ekonomiky (trhu) za účelem 
sledování státních cílů definovaných vládou; trh 
hraje v tomto systému podřízenou roli, přednost 
má státní (vládní) cíl.6 Tato definice zahrnuje růz
né formy státních zásahů od regulace, přes ochra
nu domácího trhu po státní vlastnictví podniků. 
Zároveň se neomezuje pouze na politické cíle, ale 
na jakékoli cíle, které si stát stanoví, ať už se jedná 
o udržení zaměstnanosti, získávání surovin či ex
panze na zahraniční trhy. Definice je tak kompati
bilní s definicí dle časopisu Economist (snaha 
kombinovat síly státu se silami kapitalismu a vol
ného trhu) a dalšími definicemi uvedenými v čes
ké literatuře.7

Na základě této definice je pak za hlavní před
stavitele státního kapitalismu ve světové ekono
mice považována určitá skupina zemí, kam bývají 
nejčastěji řazeny následující státy: Čína, Rusko,  
Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Kuvajt, 
někdy se také uvádí Brazílie či Indie.8

1.1 Státní banky jako pilíř státního 
kapitalismu

V literatuře často opomíjeným společným znakem 
zemí praktikujících státní kapitalismus je existen
ce bank pod státní kontrolou. Podíl státních ko
merčních bank v tržních ekonomikách bývá zane
dbatelný, což zabezpečuje nejefektivnější alokaci 
kapitálu na základě tržních kritérií. Naproti tomu 
alokace kapitálu státními bankami je ovlivněna 
státními (respektive vládními) cíli a zájmy. Státní 
banky tak často slouží jako kanál pro financování 
státních nebo státem preferovaných podniků bez 
ohledu na ekonomickou efektivnost. Významným 
způsobem tedy ovlivňují tržní prostředí dané země 
a zvýhodňují podniky s napojením na stát. Státní 
banky mohou financovat ztrátové podniky, pokud 
je jejich udržení vnímáno jako státní cíl. Dále tyto 
banky financují zahraniční expanze národních 
šampionů a poskytují kapitál na vládou vybrané 
projekty, opět bez ohledu na tržní kritéria. Proto 
jsou státní banky důležitým pilířem státního kapi
talismu.

Státní banky tvoří dominantní část bankovního 
sektoru v Číně a zároveň jsou podle mnoha para
metrů největšími bankami na světě.9 Jejich rozho

3  Bremmer, I.: The end of the free market: who wins the war between states and corporations? New York: Portfolio, 2010.
4  Musacchio, A., Lazzarini, S. G.: Reinventing State Capitalism. Leviathan in Business, Brazil and Beyond. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 2014.
5  Bremmer, I.: The end of the free market: who wins the war between states and corporations? New York: Portfolio, 2010.
6  V zemích se zavedeným státním kapitalismem obvykle nepanuje demokracie západoevropského či amerického typu. Vlády 

se nestřídají tak často, a proto nehrozí, že by se státní respektive vládní cíle měnily. Proto je také možné státní a vládní cíle 
ztotožnit. V Singapuru, který má mnoho prvků státního kapitalismu, je sice demokratické zřízení, ale vládne stále jediná strana, 
čímž je zajištěna kontinuita státní politiky. Je diskutabilní, zda by mohl státní kapitalismus fungovat v zemích s pravidelnými 
výměnami vlád, neboť tyto vlády mají tendence vymezovat se proti vládě předchozí a sledovat spíše krátkodobé cíle.

7  Jiránková, M., Žamberský, P.: Role státu v ekonomice a státní kapitalismus. Případ Singapuru. Acta Oeconomica Pragensia, 
2014, č. 2, s. 17–32.

8  Ibid.
9  Například dle dále zmiňovaného žebříčku Global 2000. Viz The World’s Biggest Public Companies. Global 2000, Forbes, 2016. 

Dostupné z: http://www.forbes.com/global2000/.
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dování o úvěrech se práce dále věnuje, i při zběž
ném pohledu je však viditelná jejich tendence 
půjčovat státním podnikům. V Rusku mají dvě nej
větší státní banky Sberbank a Vneshtorgbank 
(VTB) dohromady více aktiv než dalších 20 ná
sledujících největších bank dohromady. Třetí nej
významnější bankou podle aktiv je navíc Gaz
prombank, tedy bankovní odnož státní ropné 
společnosti.10 Státní banky Ruské federace jsou po
dezřelé z úvěrování ukrajinských proruských se
paratistů, což je zcela zjevný projev preferování 
státních cílů nad tržními kritérii.11 V arabských ze
mích rovněž bankovnímu sektoru dominují státní 
banky. V Saúdské Arábii patří mezi největší banky 
National Commercial Bank, Saudi British Bank 
a Alinma Bank, kde má stát dominantní vliv.12 Ve 
Spojených arabských emirátech jsou nejvýznam
nější banky propojené s vládnoucími rodinami jed
notlivých emirátů. To je příklad Abu Dhabi Com
mercial Bank, National Bank of Abu Dhabi i Abu 
Dhabi Islamic Bank propojené s vládou emirátu. 
Podobná situace panuje i v dubajském emirátu, 
kde Dubai Commercial Bank, Dubai Islamic Bank 
či Dubai Bank jsou všechny díky vlastnictví propo
jené s vládnoucími rodinami. Souběžně existující 
islámské banky sice fungují na odlišných princi
pech, ale jejích vedení je rovněž spojené s vlád
noucími rodinami.13 Tvrdé dopady finanční krize 
v roce 2009 přinesly změny v rovnováze moci mezi 
jednotlivými emiráty, když musely banky z Abu 
Dhabi poskytovat finanční injekce dubajskému 
emirátu. Od té doby došlo spíše k posilování státní
mi bankami podporované státní ekonomiky zajiš
ťující při nižší efektivitě vyšší stabilitu.14

Systém státních bank tvoří nepostradatelný pi
líř státního kapitalismu, neboť celému systému  
dodává kapitál a tím ho udržuje v chodu. Stát si 
rovněž prostřednictvím státních bank udržuje nej
významnější vliv v domácí ekonomice a je scho
pen podporovat jisté projekty, odvětví či podniky 
bez ohledu na ekonomickou návratnost.15 Proto je 
nutné považovat státní banky za jeden z pilířů stát
ního kapitalismu, ač to může být v literatuře často 
opomíjeno.

2. Čínské státní banky

Nejdříve je nutné se vypořádat se samotnou veli
kostí čínského bankovnictví — podle časopisu For
bes, zohledňujícího ve svém žebříčku největších 
firem tržby, aktiva, zisk a hodnotu společností, se 
čtyři největší čínské banky umístily na prvních 
čtyřech místech světového žebříčku firem a necha
ly za sebou podniky jako Exxon Mobil či další stát
ní podnik PetroChina.16 V pořadí dvou desítek  
největších světových bank pak je možné nalézt cel
kem 7 čínských, což je více, než má jakákoli jiná 
země.17 Čínské banky jsou tak dle mnoha statistik 
největšími bankami na světě. Stejně jako další od
větví, i bankovní sektor podléhá velmi přísné regu
laci. Jediná zahraniční banka nemůže vlastnit více 
než 20 % čínské bankovní instituce a souhrnný po
díl zahraničních entit na vlastnictví nesmí překro
čit 25 %.18 Zahraniční obchodníci s cennými papíry 
a fondy stále nemohou v Číně zakládat plnohod
notné pobočky. Pokud chtějí zahraniční banky 
vstoupit na čínský bankovní trh jako zahraniční 
entity, podléhají mnoha dodatečným regulačním 

10  The 6 Biggest Russian Banks (SBER, VTBR). Investopedia, 2015.
11  Russian banks accused of funding pro-Russian separatists in Eastern Ukraine. Business and Human Rights Resource Centre, 

2014.
12  Sillah, B. M. S., Khokhar, I., Khan, M. N.: The Performance of Saudi Banking Industry 2000–2011: Have the Banks Distinguished 

Themselves from One Another? International Journal of Financial Research, 2014, Vol. 5, No. 2.
13  Local Commercial Banks Ownership Structure as at 31/12/2013. Central Bank of United Arab Emirates, 2014.
14  UAE, Abu Dhabi roll over $20 billion of Dubai’s debt. Reuters, 16. 3. 2014.
15  Musacchio, A., Lazzarini, S. G.: Reinventing State Capitalism. Leviathan in Business, Brazil and Beyond. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 2014.
16  PetroChina je na burze obchodovaná součást China National Petroleum Corporation.
17  The World’s Biggest Public Companies. Global 2000, Forbes, 2016. Dostupné z: http://www.forbes.com/global2000/.
18  China Banking Regulatory Commission. Dostupné z: http://www.cbrc.gov.cn/index.html.
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požadavkům. Ani po 15 letech od vstupu Číny do 
WTO tak neexistuje v Číně rovnocenný přístup 
k zahraničním a domácím bankám.19 Tato opatření 
mají za následek velmi nízký podíl zahraničních 
bank na celkových aktivech sektoru, v roce 2014 to 
bylo méně než 2 %, jak je vidět v tabulce 1. Jaké je 
celkové rozložení aktiv ve zbytku bankovního sek
toru, ukazuje také tabulka 1.

Pod pojmem velké státní (obchodní) banky se 
rozumí následující instituce:
•	 Industrial	&	Commercial	Bank	of	China	(ICBC),
•	 China	Construction	Bank	(CCB),
•	 Agricultural	Bank	of	China	(ABC),
•	 Bank	of	China	(BOC),
•	 Bank	of	Communications	(BOCOM).

První čtyři z nich jsou zároveň těmi čtyřmi nej
většími firmami na světě dle žebříčku Global 2000, 
jak bylo zmíněno výše. Tyto banky jsou státními 
podniky pod správou CBRC. Struktura jejich vede
ní i organizace je přitom podobná státním podni
kům pod ústřední správou, jedná se tedy o paralel

ní firemní a komunistickou stranickou hierarchii.20 
V tomto systému tak není pro vládu problém uplat
ňovat v bankách vliv.

státní agentury (Policy banks) jsou tři:
•	 Export	Import	Bank	of	China	(ExIm	Bank),
•	 Agricultural	 Development	 Bank	 of	 China	

(ADBC),
•	 China	Development	Bank	(CDB).

Tyto banky jsou také plně řízeny státem a jejich 
cílem není zisk, ale splnění zadaných úkolů. Kaž
dá z nich má stanovené pole působnosti, ve kterém 
pomáhá k dosažení cílů stanovených vládou. Jed
ná se tedy o instituce podobné České exportní ban
ce a Českomoravské záruční a rozvojové bance, ov
šem v nesrovnatelně větším měřítku. ExIm Bank 
se například podílela na výhodném úvěru, s jehož 
pomocí čínský automobilový výrobce Geely ovládl 
švédské Volvo.21

akciové obchodní banky byly vázané jen na 
určitou provincii a nemohly operovat celostátně. 
To se změnilo přijetím Zákona o obchodním ban

Tabulka č. 1 » Aktiva jednotlivých druhů bankovních institucí v Číně v roce 2014

Druh bankovní instituce aktiva
(v mld. rMB)

Podíl na celkových aktivech 
bankovního sektoru

(v %)

Velké státní (obchodní) banky 71 014,0 41,21

Státní agentury 15 614,0 9,06

Akciové obchodní banky 31 380,1 18,21

Místní banky (venkovské a městské) 29 611,5 17,18

Místní družstevní bankovní instituce 13 843,5 8,03

Poštovní spořitelna a další místní instituce nového druhu 7 098,1 4,12

Zahraniční banky 2 792,1 1,62

Ostatní finanční instituce (spotřební úvěry, trusty, 
leasingové společnosti a další) 5 012,3 2,91

Celkem 172 335,5 100,00

Pramen: China Banking Regulatory Commission

19  Banking & Securities Position Paper 2015/2016. European Union Chamber of Commerce in China, Peking, 2015.
20  Haley, U. C., Haley, G. T.: Subsidies to Chinese industry: State capitalism, business strategy, and trade policy. New York: Oxford 

University Press, 2013.
21  Chen, G., Ho, P.: Geely taps China banks to back $1.8 billion Volvo deal. Reuters, 1. 12. 2009.
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kovnictví, takže od roku 1995 mohou plně konku
rovat velkým státním bankám. Tyto banky mohou 
působit jako soukromé, ale není tomu tak.22 Ve 
všech těchto bankách mají nejvýznamnější podíl 
státní entity, ač nejsou jediným akcionářem. U těch
to bank je umožněno podílové vlastnictví soukro
mých entit, čínských či zahraničních. Je však pou
ze doplňkové ke státnímu vlastnictví.23

Jedná se o tyto banky:
•	 China	Bohai	Bank,
•	 China	Everbright	Bank,
•	 China	Merchants	Bank,
•	 China	Minsheng	Bank,
•	 China	Zheshang	Bank,
•	 CITIC	Bank,
•	 Evergrowing	Bank,
•	 Guangdong	Development	Bank,
•	 Huaxia	Bank,
•	 Industrial	Bank,
•	 Shanghai	Pudong	Bank,
•	 Shenzhen	Development	Bank.24

Dále už zbývá skupina „místních“ bank, kte 
rá operuje v městských či venkovských oblastech 
dle svého určení. Společným jmenovatelem těchto 
bank je vždy dominantní vlastnictví danou samo
správou. Vyloučeno není vlastnictví dalších sub
jektů, ale místní vláda a její součásti si zachovávají 
nejdůležitější podíl. Místní družstevní bankovní 
instituce byly důležité zejména v rané fázi čín
ských ekonomických reforem a nyní nejsou dle ak
tiv tak významné.25

Práce tak ukázala, že drtivá většina aktiv v čín
ském bankovním sektoru je pod státní kontro 
lou. Bankovní sektor poskytuje kapitál a umožňuje 

pokračování státněkapitalistického systému. Dá 
se proto očekávat, že maximalizace zisku nebu 
de jediným kritériem rozhodování bank. Jak tedy 
stát tohoto vlivu využívá k podpoře domácí ekono
miky?

2.1 Podpora státních podniků

Jedná se především o preferenční přístup státních 
podniků ke kapitálu. Za období 10 let od vstupu 
Číny do WTO obdržely státní podniky kolem 60 % 
úvěrů od velkých státních bank.26 Například roce 
2009, kdy čínská vláda představila stimulační balí
ček ve výši 10 bilionů jüanů RMB, obdržely státní 
podniky kolem 85 % z této sumy.27 Čínské státní 
podniky tedy nemají problém se získáním úvěrů.

To samo o sobě není žádným problémem pro 
efektivitu ekonomiky a nemusí představovat žád
nou podporu. Státní podniky ovšem získávají tyto 
úvěry za nižší než tržní úrokovou míru. Podle do
stupných údajů si stání podniky půjčovaly v roce 
2010 v průměru za úrok 1,6 % p. a., zatímco prů
měrná úroková míra pro soukromé podniky byla 
4,7 % p. a.28 Toto úrokové zvýhodnění je tak další 
formou podpory domácích státních podniků. 
Z rozhovorů i mnoha dalších zdrojů je patrné, že 
státní podniky jsou zvýhodňovány i v dalších para
metrech úvěrů — jejich úvěry mají například delší 
dobu splatnosti či méně důkladné hodnocení ren
tability projektu. Schválení úvěrů je tak často pou
ze formalitou, která se může domlouvat mezi ve
dením státního podniku, vedením příslušné státní 
banky a často také vedením komunistické strany 
v dané oblasti. Je totiž v zájmu všech těchto činite

22  Yin, H., Yang, J., Mehran, J.: An empirical study of bank efficiency in China after WTO accession. Global Finance Journal, 2013, 
Vol. 24, No. 2, pp. 153–170.

23  Zahraniční entity ovládající jejich podíly — např. Citibank či Morgan Stanley.
24  China Banking Regulatory Commission. Dostupné z: http://www.cbrc.gov.cn/index.html.
25  Huang, Y.: Capitalism with Chinese characteristics: entrepreneurship and the state. New York: Cambridge University Press, 

2008.
26  Haley, U. C., Haley, G. T.: Subsidies to Chinese industry: State capitalism, business strategy, and trade policy. New York: Oxford 

University Press, 2013.
27  BIS Quarterly Review. December 2013. Bank for International Settlements, 2013.
28  Du, M.: China’s State Capitalism and World Trade Law. International and Comparative Law Quarterly, 2014, Vol. 63, No. 2, 

pp. 409–448.
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lů, aby dotyčný podnik pokračoval v rozvoji, který 
mohou prezentovat jako vlastní úspěch.29

Tento způsob rozhodování o úvěrech nepodpo
ruje efektivní alokaci kapitálu, což má významné 
společenské náklady, neboť nejsou financovány 
více rentabilní projekty. Právě proto jsou pohle
dávky se selháním (Nonperforming loans; jedná 
se o pohledávky, u kterých banka neočekává spla
cení) významným problémem čínského bankov
nictví. V roce 2001 byl podíl těchto pohledávek, 
které nikdy nebyly splaceny, závratných 31 % z cel
kových bankovních aktiv.30 Vláda musela opakova
ně zřizovat instituce (ekvivalenty české konsoli
dační agentury), kam byly tyto pohledávky kvůli 
očištění rozvah bank převedeny. Významná větši
na těchto pohledávek byla vůči státním podnikům, 
což v praxi znamená, že kromě preferenčních sa
zeb se čínské státní podniky těšily dotacím ve výši 
oněch 31 % nesplacených či pouze minimálně 
splacených úvěrů, což je částka přes 2 biliony jüa
nů RMB.31 Neefektivitu státních bank platila vláda, 
takže vlastně všichni občané. Uvedená data jsou 
z roku 2001 a ukazují, jak se banky podílely na do
tování státních podniků v době jejich restrukturali
zace v „národní šampiony“. Dnešní podíl pohledá
vek se selháním je pouze 1,2 %, což je v souladu 
s mezinárodními standardy.32 Státní banky nicmé
ně dnes mohou využívat a v praxi také využívají 
úvěrování, které se nezahrnuje do rozvahy pro 
účely mezinárodních bankovních standardů — zá
ruky za zaplacení, svěřené úvěry či zprostředkova
né úvěry. V těchto případech banka funguje jako 
garant zaplacení z účtu klienta či pouze jako zpro
středkovatel, ale i zde jsou hlavními klienty státní 
instituce. Tento druh úvěrů rostl souběžné s tím, 
jak klesal podíl sledovaných pohledávek se selhá

ním. V roce 2011 to bylo 3,8 bilionu jüanů RMB, 
o 5 let dříve to přitom byla pouze desetina tohoto 
množství.33

Na místní úrovni v tomto systému figurují míst
ní pobočky velkých státních bank, ale na systému 
samotném to nic nemění. Dále navíc na místní 
úrovni fungují místní finanční agentury (Local go
vernment financing platforms), které slouží pro fi
nancování místních infrastrukturních projektů.34 
Fungují jako subjekty získávající peníze pro místní 
projekty. Jsou to často tyto agentury, které se podí
lejí na nárůstu zadluženosti místních vlád. Jejich 
typická struktura je uvedena ve schématu 1. Je 
vhodné uvědomit si, že na každé úrovni uvedené
ho systému nalézáme pouze státní entity. Tím pá
dem se významně zvyšuje riziko morálního hazar
du a netržního rozhodování.

Ze systému lze usuzovat, že subjekty se neroz
hodují na základě tržních kritérií. Všichni aktéři 
tohoto systému mají své vlastní rozhodovací po
stupy jako doplněk k tržním kritériím:
•	 Státní	banka	na	projekt	státní	entitě	půjčí,	pro

tože ví, že kompenzaci vždy dostane.
•	 Místní	vláda	nemá	důvod	udržovat	nízké	nákla

dy projektů, protože ví, že získá financování od 
státní banky a zároveň tak může podpořit míst
ní ekonomiku.

•	 Státní	podniky	podílející	se	na	projektech	rov
něž nejsou motivovány k tržnímu a ekonomic
kému chování, neboť jejich odměna spíše závi
sí na vztazích s místní vládou. Projektů se pak 
mohou zúčastnit pouze kvůli získání místních 
podpor, ne kvůli rozvoji podniku či rentabilitě 
samotného projektu.35

Není třeba zdůrazňovat, že pod pojmem infra
strukturní projekt se může skrývat mnoho projek

29  Rozhovory s čínskými akademiky.
30  OECD Economic Survey of China 2005. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris, 2005.
31  Jedná se ovšem o kumulované množství, nedá se mluvit o jediném roce, protože tyto pohledávky „zůstávají“ v rozvahách bank. 

Viz OECD Economic Survey of China 2005. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris, 2005.
32  China Banking Regulatory Commission. Dostupné z: http://www.cbrc.gov.cn/index.html.
33  Haley, U. C., Haley, G. T.: Subsidies to Chinese industry: State capitalism, business strategy, and trade policy. New York: Oxford 

University Press, 2013.
34  Lu, Y., Sun, T.: Local Government Financing Platforms in China: A Fortune or Misfortune? International Monetary Fund, 2013.
35  To potvrzují i rozhovory s představiteli státních podniků.
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tů, zaměřených na podporu jednoho konkrétního 
místního výrobce či odvětví. Může se například 
jednat o výstavbu technologického parku, kde mo
hou být investorům odpuštěny daně či dokonce 
poskytnuty významné granty na výzkum a vývoj. 
Všechny tyto projekty v praxi opravdu přes místní 
investiční agentury bývají financovány. V roce 
2014 činily nepřímé závazky místních vlád, kam se 
řadí závazky místních finančních platforem, 8,6 bi
lionu jüanů RMB.36 Nejedná se tedy o zanedbatel
né částky.

Mezi další formy podpory státních podniků pak 
patří například vyšší úroky u bankovních vkladů 
ve státních bankách.37 Při velikosti čínských stát
ních podniků a jejich finančních společností se ve 
skutečnosti může jednat o velmi významné zvý
hodnění, přinášející peněžní prostředky navíc. 

Tyto i další analyzované formy podpory je velmi 
těžké vyčíslit a ještě těžší přímo ukázat, že se jed
ná o subvenci právě vzhledem k obecné absenci 
tržního utváření ceny — obtížné je totiž nalézt rele
vantní benchmark.38

3. Závěr

V této stati jsme se zabývali čínským bankovním 
sektorem jako důležitým pilířem státního kapitali
smu v Číně. Nejdříve byl představen státní kapita
lismus jako systém, kdy stát významně zasahuje 
do ekonomiky (trhu) za účelem sledování státních 
cílů definovaných vládou; trh hraje v tomto systé
mu podřízenou roli, přednost má státní (vládní) 
cíl. Na základě této definice je pak možné nalézt 
hlavní představitele tohoto systému ve světové 

Schéma č. 1 » Fungování místních finančních agentur

Pramen: vlastní zpracování na základě Lu, Y., Sun, T.: Local Government Financing Platforms in China: A Fortune or Misfor-
tune? International Monetary Fund, 2013

Místní vláda
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36  Tejada, C.: China Places Cap on Local Government Debt. The Wall Street Journal, 30. 8. 2015.
37  Rozhovory s představiteli státních podniků.
38  Du, M.: China’s State Capitalism and World Trade Law. International and Comparative Law Quarterly, 2014, Vol. 63, No. 2, 
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ekonomice, jimiž jsou například Rusko, Čína a rop
né státy Perského zálivu.

Dále se článek zaměřil na bankovní sektor 
v těchto zemích, přičemž ukázal, že ve všech těch
to zemích tvoří státní banky významnou část ban
kovního sektoru. Významné státní vlastnictví bank 
je tak vlastně jedním z poznávacích znamení stát
ního kapitalismu.

Čína je rovněž představitelem státního kapitali
smu, a proto se dá očekávat, že i zde budou státní 
banky hrát důležitou roli při plnění státních cílů. 
Článek dokázal, že významná většina bankovních 
institucí je ve státním vlastnictví, takže má stát 
prostředky, jak ovlivnit jejich rozhodování.

Jak dále stať ukázala, státní banky tvoří stěžejní 
pilíř čínského státního kapitalismu, bez něhož by 
nebyl možný takový rozsah subvencí státního sek
toru. Bankovní sektor je schopen podpořit vý
znamnými finančními injekcemi státní podniky či 
celá odvětví. Dělá tak v souladu s vládní strategií 
podpory domácí ekonomiky. Pokud je třeba pod
pořit jistý segment a umožnit mu dohnat technolo
gickou mezeru či uchránit ho např. před poptávko
vou krizí v zahraničí, státní banky jsou připraveny 
poskytnout financování. Pravdou je, že čínské stát
ní podniky byly ušetřeny bankrotů a díky přísunu 
finančních prostředků od bankovního sektoru se 
dokázaly přeměnit ve významné firmy s globální 
působností. Zároveň byla díky tomu Čína ušetřena 
propadů životní úrovně a nárůstu nezaměstnanos
ti, což je také jednoznačný úspěch. Nelze ovšem 

přehlédnout významné celospolečenské náklady 
selektivní podpory a subvencování státních podni
ků, jejichž ziskovost není tak vysoká jako u sou
kromých podniků. Jednoduše řečeno, efektivita 
alokace kapitálu není taková, jako kdyby byla pou
žívána tržní kritéria. Čínské státní podniky mají 
u státních bank preferenční přístup k úvěrům, zís
kávají preferenční úrokovou míru a mnoho dalších 
zvýhodnění. Podobný systém subvencí domácím 
podnikům pak funguje i na místní úrovni díky 
existenci místních finančních platforem.

V praxi je to ovšem právě onen systém různých 
státních podpor, který utváří čínský státní kapitali
smus a podporuje netržní rozhodování. Tím se 
také Čína liší od tržních ekonomik — v ČR je pro 
firmu také možné získat v jistém ohledu preferenč
ní úvěr od ČEB či investiční pobídku. Pokud pomi
neme transparentnost získání těchto podpor, je 
v Číně rozhodující právě jejich rozsah a jejich pří
jemce. Tím je v Číně obvykle státní podnik, který 
má výhodu v obraně před konkurencí v odvětví, 
získává výhodné úvěry, získává dotace na výzkum 
a vývoj, dostává zadarmo půdu, má daňové úlevy 
a levné vstupy. Výsledkem tohoto systému je tak 
zákonitě výrobek, který je velmi konkurence
schopný na světových trzích, což je cílem vlády. 
Jeho cena ovšem nereflektuje tržní situaci a není 
vytvářena na základě tržních determinant, což 
může v dlouhodobém horizontu přinést značné 
problémy celé čínské ekonomice.

Státní banky tvoří dominantní část bankovního sektoru v Číně a zároveň jsou 
podle mnoha parametrů největšími bankami na světě.
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looks into state capitalism as a system opposing the predominant paradigm of liberal freemarket economies 
in today’s world. The study provides a brief definition of state capitalism in today’s world economy and con
sequently introduces the main representatives of this economic system. This first part concludes with anal
ysis of the extent of statebanking sector in the statecapitalist countries. Subsequently, the article analyses 
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ble negative impacts on the overall economy efficiency in China.

Keywords
China, stateowned enterprises, stateowned banks, state capitalism, subsidies

JeL cLassification
G20, H10, I20, P10

�

{6
/1

4}

Ñ



 Scientia et Societas » 4/16 89

Vědecké stati {7/14}

Státní služba a soudní kontrola jsou dva ze základ
ních institutů moderní veřejné správy. Tyto institu
ty jsou spojeny s představou pravidelné a spole
hlivé správní činnosti. Z konstitucionalistického 
hlediska i v rovině obecného správního práva lze 
stanovit standardní požadavky na úpravu těchto 
institutů, opírající se o vizi demokratického práv
ního státu.

Naléhavá potřeba reformy státní služby a soud
ní kontroly veřejné správy byla v České republice 
politicky uznána v první polovině 90. let minulého 
století. Od té doby došlo ke změnám, které ovlivni
ly současnou podobu české veřejné správy a je
jichž hodnocením se budeme dále zabývat.

1. Státní služba

Státní službou se v právním smyslu rozumí posta
vení vybraných státních či — v širším pojetí — ve
řejných zaměstnanců.

Výchozím stavem bylo, že před čtvrtstoletím 
v české veřejné správě převládaly nikoli služební, 
ale pracovní vztahy. To souviselo s poměrně radi
kální změnou nastolenou v polovině minulého sto
letí komunistickým režimem, kdy se vycházelo 
z ideologické premisy, že státní zaměstnanci mají 
mít stejné postavení jako všichni ostatní pracující. 

Úředníci, soudci, policisté či vojáci z povolání byli 
proto vyvázáni ze služebních vztahů, které byly ty
pické pro starý státní aparát. Specifika řízení armá
dy a bezpečnostních sborů vedla sice de facto  
a později i de iure k popření tohoto východiska 
a k obnovení služebního poměru, právní postavení 
úřednictva zůstalo však upraveno pracovním prá
vem.

Ústava ČR z roku 1993 stanovila, že právní po
měry státních zaměstnanců v ministerstvech a ji
ných správních úřadech upraví zákon. Tomto usta
novení bylo převážně pochopeno tak, že se 
úřednický status vymaní ze sféry pracovněsmluv
ní a že bude přijat nový zákon o státní službě. Ve 
srovnávacím ohledu se nabízelo například řešení 
Spolkové republiky Německo, kde jsou ústavně 
vymezeny základní parametry státní služby. Tak 
v německém případě musí být uchazeči o službu 
vybíráni s důrazem na odborné schopnosti, při
čemž za normálních okolností je výkon úřední  
pravomoci v zásadě svěřen jen osobám vázaným 
veřejnoprávním statusem a loajalitou, což je v sou
ladu s obvyklými zásadami profesionálního úřed
nického stavu.

V české praxi se prosadil názor, že reformu stát
ní služby nelze uspěchat, což bylo zdůvodňováno 
tím, že rigidní řešení, čili zejména zdůraznění sta

*
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bility kariérního systému, by znemožnilo politic 
ky preferovanou obměnu zaměstnanců veřejných 
úřadů. Obavy z toho, že tzv. komunistické kádry 
budou ve státním aparátu působit retardačně, se 
nicméně nenaplnily. V 90. letech, kdy se otevřelo 
mnoho příležitostí k uplatnění v soukromém sek
toru, byl personální pohyb velmi dynamický 
a v některých segmentech státního aparátu vyslo
veně fluktuační. Zvlášť zřetelně se projevil tento 
trend v místní správě a při vytváření nového — smí
šeného — modelu státní správy a samosprávy. 
Ústavní soud pak s odstupem doby (nález ze dne 
5. února 2003 pod zn. Pl. ÚS 34/02) ocenil, že  
zákonodárce v zásadě umožnil dohody mezi za
městnancem, státem a územním samosprávným 
celkem a tím otevřel prostor pro řešení, které zú
častněným nejvíce vyhovuje.

Kolem roku 2000 pokročila reforma státní služ
by do stadia, kdy bylo nepochybné, že nová legis
lativa musí posílit veřejnoprávní status soudců, 
příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z po
volání, což také bylo provedeno a vytvořilo poměr
ně stabilní úpravu až do současnosti. Oproti tomu 
panovalo přesvědčení, že by nebylo dobré vzdát se 
výhod flexibilní smluvní úpravy právního postave
ní úředníků. Zákoník práce jako v zásadě soukro
moprávní předpis byl doplněn o několik ustanove
ní specifických pro vymezení práv a povinností 
pracovníků veřejné správy. I když vláda koncem 
roku 2000 předložila návrh obecné úpravy právní
ho postavení úředníků a tento vládní návrh byl po 
dlouhém a nutno říci i obsahově nekonzistentním 
projednávání v obou komorách Parlamentu schvá
len s četnými změnami v květnu 2002, šlo o mrtvě 
narozené dítě — o úpravu, která nikdy nenabyla 
účinnost a která prodlužovala debatu o pokračová
ní reformy státní služby.

Je nesporné, že v souvislosti s přípravou České 
republiky na vstup do Evropské unie byla několi
krát otázka úpravy postavení úředníků otevřena 
a že se česká vláda zavázala připravit nový zákon 
o státní službě. V této „evropské“ souvislosti se 

sluší dodat, že správní komparatistika — jak do
kládají především hojně citované práce editované 
Demmkem a Moilanenem (2010), van der Meerem 
(2011) a „prognosticky“ orientovaná publikace 
o státní službě v 21. století, vydaná nedávno znovu 
v rozšířené podobě2 — dává při vysvětlení trendů 
legislativního vývoje v této oblasti jednoznačně 
přednost tradici před politickými nahodilostmi. 
Nový český zákon o státní službě byl vnímán jako 
otevření dveří kariérnímu systému, s jehož recent
ní podobou však neměla česká státní správa žád
nou vlastní zkušenost a proti jehož modelové po
době byly uplatňovány jak politické, tak odborné 
výhrady. Česká republika byla pak po vstupu do 
EU mezi členskými státy zcela ojedinělá tím, že 
státní úředníci neměli ani svůj služební zákon, ale 
ani vnitřní předpisy, které by zákon nahrazovaly. 
Mezitím se však standard úpravy státní služby mě
nil. Některé dříve spíše etické principy státní služ
by se začaly silně juridizovat, čímž nabyly nového 
právního významu zejména principy profesionali
ty, odpovědnosti, ale také nezávislosti úředníků.

Diskuse vedená v letech 2004–2014 o tom, zda 
novým zákonem o státní službě mají být skutečně 
pootevřeny dveře kariérnímu systému, se dotýkala 
zásadních kritérií, jimiž jsou zejména přijímání 
uchazečů na nástupní pozice, formální požadavky 
pro speciální kariéru, maximální věkový limit pro 
přijetí do služby, nevýznamnost profesní zkuše
nosti získané mimo veřejný sektor, zaručený sys
tém odměňování, pravidelný služební a platový 
postup upravený zákonem, definitiva, či zvláštní 
penzijní systém a disciplinární odpovědnost. Záro
veň se v judikatorní praxi opírající se o modus ka
riérního systému příslušníků bezpečnostních sbo
rů vyjasňovala specifika služebního poměru. Zde 
platí, že nerovné postavení subjektů v rámci slu
žebního poměru a přísnou kogentní úpravu, jež  
téměř vylučuje vyjednávání, je třeba vyvažovat 
stabilizací platových nároků a formalizovaným 
rozhodováním jak v nárokových, tak v nenároko
vých otázkách, které zajišťuje spravedlivé uplatňo

2 van der Meer, Raadschelders, Toonen (2015)
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vání státní moci vůči svým zaměstnancům (srov. 
např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 19. února 2015 pod zn. 6 As 171/2014).

Zdá se, že právě obava spojená se stabilizací 
platových nároků definitivně pohřbila výše zmiňo
vaný zákon z května 2002, když vláda po pěti le
tech konstatovala, že ve hře je především neúnos
né zatížení státního rozpočtu. Proto bylo uloženo 

zpracovat návrh nového věcného záměru zákona, 
který měl soustředit úpravu právních poměrů za
městnanců ve správních úřadech vykonávajících 
státní správu a zaměstnanců územních samo
správných celků vykonávajících přenesenou státní 
správu a samosprávu a stát se nástrojem pro vyšší 
stabilizaci a profesionalitu výkonu státní správy 
a územní samosprávy. Zvýšení kvality výkonu od
borných agend veřejné správy včetně prověření 
předpokladů pro výkon práce měla zajistit úprava 
vzdělávání ve veřejné správě.

Návrh „soukromoprávního“ zákona o úřední
cích byl dokončen v září 2012 a vycházel z toho, že 
základem zaměstnaneckého vztahu úředníka je 
pracovní poměr se subsidiárním použitím záko
níku práce. Pracovní poměr úředníků se přitom  
vyznačoval vyšší mírou stability nežli pracovní  
poměr zaměstnanců v soukromé sféře a poskytl 
úředníkům zvýšenou míru ochrany tím, že mohli 
být propuštěni pouze z několika taxativně uvede
ných důvodů. Osobní působnost spojená s katego
rizací úředníků v návrhu zákona rovněž akcepto

vala požadavek na určení hranice mezi politickými 
a neutrálními úřednickými místy. Objem plato
vých prostředků měl být dán povinnou systemi
zací úřadu. Kompenzaci zvýšených povinností 
úředníků řešily benefity a zvýšené odstupné. 
Vzdělávání úředníků mělo být poskytováno na zá
kladě smluv s různými školami a vzdělávacími 
agenturami.

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský ve 
svých připomínkách k návrhu zákona o státních 
úřednících vehementně oponoval záměru postavit 
tento zákon na soukromoprávních základech. Uve
dl například, že minimálně část zaměstnanců státu 
má být ve veřejnoprávním poměru ke státu, což 
vyplývá právě z článku 79 odst. 2 Ústavy. Varva
řovský chápal tento ústavní článek tak, že se u za
městnanců vykonávajících ve správních úřadech 
státní správu ústavně zavádí právní úprava odliš 
ná od zákoníku práce, a to úprava veřejnoprávní. 
Je tedy protiústavní prosazovat soukromoprávní 
úpravu. Veřejný ochránce práv trval v rámci veřej
noprávního statusu úředníků zejména na odpoliti
zování státní správy na ústřední úrovni, na disci
plinární odpovědnosti umožňující nad rámec 
zákoníku práce „represivní motivaci“ a možnost 
zjednání nápravy nesprávného postupu úředníka 
tímto způsobem, jakož i na možnosti vynucení pl
nění úředních povinností vysoce nad rámec obec
né úpravy zákoníku práce. Veřejný ochránce práv 
nepochyboval o tom, že kariérní systém, máli být 

Nejvyšší správní soud na konci roku 2013 pro část odborné veřejnosti poně-
kud překvapivě naznačil, že nechce podporovat trend specializace správních 
soudců, který je vzhledem k administrativní hypertrofii dosti přirozeným je-
vem. V souvislosti se zrušením specializovaných kolegií se v této souvislosti 
uvádí, že správní soudce by měl vědět „o všem něco a o něčem všechno“, znát 
technokratický žargon byrokratických komunit, ale nepodléhat mu. Měl by se 
tedy umět vyjádřit rozumně, srozumitelně a přesvědčivě tak, aby tomu poro-
zuměl i běžně vzdělaný člověk. I když jde o vizi sympatickou, vzniká otázka, 
zda je reálná v legislativních a administrativních poměrech, které panují.
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smysluplný, musí být povinný a že platový systém 
musí být zákonem nastaven tak, že jeho změna ne
bude toliko v dispozici příslušného gesčního mini
sterstva, resp. vlády.

Spor o to, zda lze do státní služby úředníků 
vnést jeden či více soukromoprávních prvků se 
stal katalyzátorem odborné debaty. Politickým 
urychlovačem se pak stala demise vlády a vypsání 
parlamentních voleb, i když důvodem toho politic
kého kroku nebyla státní služba. Období mezivlá
dí bylo využito k vytvoření zákona o státní službě 
na veřejnoprávním základě, který by se dotýkal 
zhruba 70 tisíc úřednických míst ve státní správě 
(a ponechal tedy nezměněně v pracovním poměru 
zhruba dvojnásobek zaměstnanců obcí a krajů). 
Ve vzniklé politické konstelaci se pak podařilo  
tento zákon o státní službě přijmout a uvést do 
praxe.

Zákon o státní službě z roku 2014 představuje 
kompromis mezi kariérním a nekariérním mode
lem. Služební vztahy podléhají obecným zásadám 
správního práva a spory vyplývající ze služebního 
poměru jsou řešeny ve správním soudnictví. Státní 
zaměstnanci se při výkonu služby řídí jak právní
mi, tak služebními předpisy a v souladu s nimi pří
kazy představených. Státní zaměstnanci musí své 
povinnosti vykonávat osobně, řádně, nestranně, 
svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, 
nesmí jakkoli zneužívat své postavení a ohrožovat 
důvěru veřejnosti ve státní službu.

Státní služba zahrnuje ve funkčním smyslu ve
dle legislativních, koncepčních a řídících úkolů  
typicky provádění správních úkonů včetně kontro
ly a auditu, dále zajišťování úkolů vyplývajících 
z jednotlivých veřejných politik a zadávání veřej
ných zakázek. Vláda stanovila nařízením 79 věc
ných oborů státní služby. Přitom se režim státní 
služby nevztahuje na ústavní činitele a tzv. politic
ké úředníky (členové vlády a jejich poradci, osoby 
stojící v čele některých dalších ústředních orgánů 
státní správy, tzv. političtí náměstkové člena vlády 
a dále zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti pří
mo pro členy vlády, pro vedoucího Úřadu vlády 
a pro politické náměstky). Zákon tak akceptoval 

zásadu, že političtí šéfové a zaměstnanci v jejich 
kabinetech jsou vázáni především politickou, popř. 
pracovněprávní, nikoli služební odpovědností.

Zákon o státní službě nezřídil zvláštní ústřední 
úřad pro státní službu, ale stanovil působnost 
v této oblasti Ministerstvu vnitra, v jehož rámci 
byla zřízena sekce pro státní službu. Systemizaci 
všech služebních a pracovních míst dotřených zá
konem o státní správě schvaluje vláda. Každý za
městnanec podléhá služebnímu hodnocení, na je
hož výsledku závisí výše osobního příplatku. 
Služební místa jsou obsazována na základě výsled
ků výběrového řízení. Rozhodnutím služebního 
orgánu může být služební poměr ukončen napří
klad tehdy, uplynulali marně doba, po kterou byl 
státní zaměstnanec zařazen mimo výkon státní 
služby z organizačních důvodů, anebo jestliže dvě 
po sobě jdoucí služební hodnocení státního za
městnance obsahují závěr o tom, že ve službě do
sahoval nevyhovující výsledky.

Zavedena byla nově pro úředníky ve služebním 
poměru disciplinární odpovědnost. Zaviněné po
rušení služební kázně je kárným proviněním. Slu
žební kázní je řádné plnění povinností státního za
městnance vyplývajících z právních předpisů, ze 
služebních předpisů a z příkazů. Kárným opatře
ním může být i odvolání ze služebního místa před
staveného nebo propuštění ze služebního poměru. 
Porušením služební kázně je mimo jiné i chování, 
které je v rozporu s etickými pravidly. Přímo zá
vazná ustanovení tohoto druhu byla přijata jako 
služební předpis náměstka ministra vnitra pro stát
ní službu, lze však stanovit i další pravidla etiky 
s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v jed
notlivých služebních úřadech.

Etická pravidla vycházejí z obecných zásad 
správního práva (zákonnost, přiměřenost), zdů
razňují profesionalitu, zavazují k maximálně účel
nému, hospodárnému a efektivnímu spravování 
prostředků poskytnuty k plnění služebních úkolů. 
V neposlední řadě je rovněž stanovena povinnost 
vyhnout se možnému střetu osobních zájmů se zá
jmem veřejným a je upraven postup v situacích, 
kdy je úředník vystaven nebezpečí korupčního vli
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vu, podvodu nebo jednání s prvky lobbingu. Úpra
va disciplinární odpovědnosti přitom zůstala oddě
lena od odpovědnosti za škodu, která zůstává 
v soukromoprávním režimu, protože odpovědnost 
státního zaměstnance za škodu a odpovědnost slu
žebního úřadu za škodu vzniklou státnímu za
městnanci se nadále řídí ustanoveními zákoníku 
práce.

Hodnotímeli náš institucionální a legislativní 
vývoj celkově, je na první pohled patrná snaha 
udržet smluvní podobu státní služby (s výjimkou 
služebních poměrů vojáků a příslušníků bezpeč
nostních sborů) po celé poslední čtvrtstoletí, což 
odlišuje českou státní službu od vývoje v jiných 
srovnatelných evropských státech. Úředníci praco
vali v prostředí, které bylo poměrně otevřené, což 
umožňovalo lehce měnit pozice. Prostupnost ve
řejné a soukromé sféry a míra fluktuace se postup
ně zvětšovala. Nejasná kvalifikační pravidla vedla 
k tomu, že i vedoucí pozice byly často obsazovány 
lidmi bez předchozích zkušeností ve veřejné sprá
vě. V Česku neexistuje specializovaná univerzitní 
a postgraduální příprava pro práci ve veřejné sprá
vě. Vzdělávání úředníků organizované zaměstna
vatelem mělo jen výjimečně systematickou povahu 
a často bylo nahrazováno spíše formálním škole
ním či praktickým zaškolováním.

Zákon o státní službě z roku 2014 vytváří pro 
státní úředníky prostředí uzavřenější a zejména 
z hlediska hodnocení výkonu služby a nároků na 
služební disciplínu formálně složitější. Systém slu
žebních předpisů a postupů služebních orgánů se 
odvíjí od úplného začátku a není dosud zcela jas
né, co bude obsahovat. Prosadit důsledné fungo
vání „úřednického práva“ však nepochybně bude 
samo o sobě poměrně administrativně náročné 
a vzroste též množství služebních sporů.

Nový standard pravidelného hodnocení i režim 
disciplinární odpovědnosti úředníků je nastaven 
na úrovni, kterou předchozí úprava prakticky po

pírala, a je otázkou, zda to nepovede k účinným 
tlakům na změkčení pravidel. Výrazně se též zvět
šily rozdíly mezi služebním režimem státních 
úředníků a postavením úředníků obcí a krajů, 
vznikla tedy konkurenční situace, která povede na
dále k vzájemnému porovnávání výhod a nevýhod 
obou režimů.

2. Soudní kontrola veřejné správy

Moderní veřejná správa je spojena s právem na 
soudní ochranu v případech vybočení z rámce zá
konnosti. Veřejná správa je povinna projevovat ini
ciativu při realizaci práva, zároveň je však přísně 
právem vázaná. Uplatnění úřední pravomoci může 
vést k nezákonným rozhodnutím a postupům 
a jsou to právě soudy, které mohou a mají kontrolu 
zákonnosti veřejné správy dovést k autoritativní
mu závěru. Často ovšem nejde jen o zákonnost ve 
smyslu dodržování více či méně dobře vytvoře
ných předpisů, ale i o posouzení míry iniciativy 
a zhodnocení míry uvážlivosti, s níž úřady předpi
sy používají. Soudy se v těchto souvislostech vyja
dřují například k přiměřenosti správních úkonů 
a aktů, k jejich předvídatelnosti, či k odpovědnosti 
při zneužití práva.

Vymezení prostoru pro soudní kontrolu a dia
log mezi úřady a soudy je úkolem, který nelze spl
nit jednou pro vždy. Opakovaně se po novém na
stavení vztahů mezi úřady a soudy setkáváme 
téměř všude s kritikou, že správní soudnictví je 
zdlouhavé a často málo účinné, a to i v zemích, kde 
má idea právního státu svůj původ či dlouhou tra
dici.3

Reforma našeho správního soudnictví se v uply
nulém čtvrtstoletí nesla ve znamení návratu k pro
totypu ochrany subjektivních veřejných práv spe
cializovaným správním soudem, tak jak se ve své 
podstatě prosadil ve střední Evropě v druhé polovi
ně 19. století. Připomeňme, že působnost správní

3 Lze připomenout práce z poslední doby, které — někdy i polemickým způsobem — míří k jádru veřejné správy v právním státě: 
Hamburger (2014) nebo Craig (2015). Komparativní orientaci zvláště ke kontinentálnímu systému správního soudnictví posky-
tuje Sommermann, Schaffarzik (2016).
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ho soudnictví byla určena všeobecně pro případy, 
kdy žalobce tvrdil, že mu bylo ublíženo nezákon
ným rozhodnutím nebo opatřením správního úřa
du. Z této všeobecně vymezené působnosti byly 
stanoveny mnohé výluky a návrat k této kompe
tenční klauzuli, byť šlo o návrat historický, mohl 
být snadno kritizován jako návrat k něčemu, co již 
bylo překonáno. Po druhé světové válce v Česko
slovensku Nejvyšší správní soud zanikl nejprve 
fakticky a v roce 1953 též de iure. V souladu s teh
dejší doktrínou se těžiště kontroly zákonnosti ve 
státní správě přesunulo do oblasti všeobecného 
dozoru prokuratury. Přesto ani v tomto období ne
byla soudní kontrola správních rozhodnutí vylou
čena na úrovni obecných soudů zcela. Soudní kon
trola správních rozhodnutí se však dlouhodobě 
omezovala na minimum. Ve srovnávacích přehle
dech, které pojednávaly o šíři soudní kontroly 
správy v evropských socialistických státech, se 
Československo na dvě dekády stabilně usadilo na 
třetím místě od konce před Albánií a NDR.4

Na počátku 90. let minulého století byla přijata 
úprava, která rozšířila možnosti soudního přezku
mu správních rozhodnutí, ale neodstranila dispro
porce vyplývající z toho, že některá rozhodnutí 
byla přezkoumávána jak odvolacím správním or
gánem, tak soudem, zatímco jiná přímo na zákla
dě opravného prostředku podaného k soudu. Ná
vrh zásad zákona o Nejvyšším správním soudu 
z března 1994 se pokoušel rozetnout gordický uzel 
začlenění Nejvyššího správního soudu jako druhé
ho vrcholu obecné soudní soustavy. Nedořešena 
zůstala otázka, zda bude obnovení tohoto soudu 
jen prvním krokem k vytvoření soustavy speciali
zovaného správního soudnictví, anebo zda přibu
de toliko jediný — ústavně již předpovězený — vy
soký správní soud. Zároveň sílily hlasy, že úkoly 
správního soudnictví jsou širší nežli jen ochrana 
jednotlivých osob před nezákonnými rozhodnutí
mi a opatřeními. Správní soudnictví by totiž mělo 
kontrolovat i to, jak exekutiva využívá zmocnění 
vytvářet delegované legislativní akty a autonomní 

předpisy a rovněž napomáhat při hledání správné 
interpretační pozice pro účely veřejnosprávní čin
nosti.

Na přelomu tisíciletí se otázkou vymezení funk
ce správního soudnictví zabývaly orgány Rady Ev
ropy. Přijatá doporučení vycházející ze společných 
základních práv — práva na spravedlivý proces 
a na účinnou právní ochranu — se při plném re
spektu k různorodým historickým tradicím správ
ního soudnictví shodují na společných atributech 
soudní kontroly. Přezkoumávání by měly podléhat 
v zásadě všechny správní akty (včetně faktických, 
či reálných aktů). Přezkum může být iniciován pří
mou žalobou, anebo vyvolán incidenčně, avšak 
má být vždy přístupný fyzickým a právnickým 
osobám bezprostředně dotčeným správními akty 
a úkony. Nezávislým a nestranným tribunálem 
může být specializovaný správní soud nebo obec
ný soud, postupující v souladu se zásadou kontra
diktorního řízení a rovnosti procesních stran. 
I když není nutné, aby se soud zabýval každým ža
lobním bodem, argumenty a námitky, které jsou 
pro výsledek sporu rozhodující, vyžadují specific
kou a výslovnou reakci. Pokud soud zjistí, že je 
správní úkon nezákonný, měl by mít pravomoci 
nezbytné k nápravě situace, zejména by měl mít 
pravomoc k tomu, aby zrušil nezákonné správní 
rozhodnutí. Alternativními prostředky řešení spo
rů jsou vnitřní kontrola, usmíření, zprostředková
ní, smluvní vyrovnání a arbitráž. Pokus o usmíře
ní, zprostředkování, či smluvní vyrovnání může 
iniciovat i příslušný soudce. Využití alternativních 
prostředků řešení správních sporů však nevyluču
je soudní přezkum. Smluvní vyrovnání je vylouče
no, pokud by na jeho základě správní úřad porušil 
svou povinnost. V ostatních případech je možné, 
aby veřejní úředníci jednali cíleně tak, aby bylo do
saženo přijatelného kompromisu na základě shod
né vůle. Rozhodci mohou přezkoumat, zda správ
ní akt byl vydán plně v souladu s právem a na 
základě toho navrhnout řešení sporu, včetně toho, 
že sporný akt má být zrušen.

4 Moor, Woehrling (1985)
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Pro další vývoj v České republice bylo v této ob
lasti charakteristické, že společné zásady vyplýva
jící z práva na spravedlivý proces a na účinnou 
právní ochranu se promítly v roce 2001 do odůvod
nění nálezu Ústavního soudu ČR (Pl. ÚS 16/99), 
jímž byla zrušena ustanovení o soudním přezku
mu správních rozhodnutí. Ústavní soud tak dal jas
ně najevo, že reformu z 90. let je možné chápat jen 
jako přechodné řešení a že čas pro uplatnění této 
varianty již vypršel. Jedním z hlavních důvodů 
bylo, že stávající řešení neposkytovalo ochranu 
před nezákonnými postupy či zásahy veřejné sprá
vy a před nečinností úřadů. Samostatný problém 
představovalo správní trestání, neboť soudům chy
běla plná jurisdikce i pravomoc zvážit přiměřenost 
sankce. Ústavní soud ČR rovněž podpořil názor, že 
kontrola zákonnosti konečných rozhodnutí ve 
správním řízení je jen jednou z funkcí správního 
soudnictví. Deficit soudních opravných prostřed
ků nelze řešit jinak než zásadní změnou koncepce 
správního soudnictví, přičemž je úkolem zákono
dárce, aby zajistil soudní kontrolu s plnou pravomo
cí soudů. Rovněž není sporu o tom, že požadavek 
na vytvoření mechanismu sjednocení judikatury 
ve správních věcech vyplývá z požadavků klade
ných na právní stát.

V roce 2003 byl zřízen Nejvyšší správní soud 
s omezeným rozsahem adjudikační funkce a byl 
vyprofilován jako kasační soud. Žalobní systém 
byl rozšířen o zásahovou žalobu a o žalobu proti 
nečinnosti. Rozhodování o těchto žalobách nadále 
příslušelo specializovaným soudcům krajských 
soudů. Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu 
soudu se stala mimořádným opravným prostřed
kem, který může využít i příslušný správní úřad 
nespokojený s rozsudkem krajského soudu.

Nová úprava nicméně nepřekročila některé 
omezující institucionální aspekty. České správ 
ní soudnictví například neumožňuje, aby v ná 
vaznosti na výsledek přezkumu byla rychle ře 
šena otázka náhrady škody způsobené zrušeným 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postu
pem. Nevyjasněn zůstal požadavek plné juris
dikce, zejména v tom smyslu, aby doplníli soud 

skutková zjištění, mohl též sám vydat konečné 
rozhodnutí ve věci. A nadále se překrývá funkč
nost ústavního a správního soudnictví, zejména 
pokud správní soudnictví nemůže rušit normativ
ní akty veřejné správy (jediným rozšířením se po
sléze stala možnost přezkumu služebních před
pisů).

V českém právu se rovněž projevil odklon pře
zkumu správních rozhodnutí učiněných na zákla
dě soukromoprávních pravidel, což umožňuje ne
jen správní rozhodnutí rušit, ale i nahrazovat je 
rozsudkem soudu. I když zde vznikaly kompe
tenční a meritorní komplikace — připomeňme pro
blematiku soudního přezkumu rozhodování ve vy
vlastňovacím řízení —, nejde vzhledem k relativně 
malému počtu souzených případů o věc obtížně 
zvladatelnou. Logika substitučních rozsudků pod
ložených soukromoprávními pravidly má ale širší 
uplatnění, než jak by naznačovalo naše nynější ře
šení, kdy se v případě vyvlastňovacích aktů výrok 
o vyvlastnění přezkoumává ve správním soudnic
tví, zatímco výrok o náhradě za vyvlastnění může 
změnit civilní soud. Takto dělená soudní pravo
moc reaguje na dualitu soukromého a veřejného 
práva způsobem, v němž veřejnoprávní rozhodnu
tí otevírá prostor pro spor. Zároveň nelze přehléd
nout, že legislativní řešení tohoto typu není pro 
soukromé osoby komfortním řešením. Rozhodují
li totiž paralelně dva soudy, měl by jeden z nich 
počkat na druhý, přičemž vyvstává i problém pre
judiciality. Z hlediska žalobce to pak vede ke zku
šenosti, že soudní řízení je ještě pomalejší než ob
vykle, či neefektivní.

Jako velmi problematický lze vnímat přezkum 
sankčních rozhodnutí, uvědomímeli si, jak hy
pertrofovanou se stala regulace správního trestání. 
Na straně jedné je projednáváno veliké množství 
v podstatě bagatelních přestupků, jejichž přesun 
do sféry soudního trestání by soudní soustavu veli
ce zatížil, na druhé straně se zejména v oblasti 
sankcionování právnických osob a pro futuro zřej
mě i v oblasti kárné odpovědnosti podceňuje 
schopnost úřadů věc zároveň vyšetřit, projednat 
i rozhodnout. Soudní přezkum pak často klade na 
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sankční rozhodování požadavky, které by byly při
měřenější obžalovacímu režimu.

Dále je třeba se zmínit o povaze regulatorních 
deliktů, které se dotýkají především právnických 
osob, které se mají pod hrozbou sankcí chovat 
v rámci své činnosti co nejobezřetněji. Tato povin
ná péče či opatrnost má diametrálně odlišnou kva
litu v různých odvětvích veřejné správy. Je přiroze
né, že to, co je dlouhou dobu obvyklým chováním, 
se může rychle změnit na chování sankcionované, 
neřídíli se povinné osoby doporučeními reguláto
ra. Podobně je tomu v případech, kdy zákonodárce 
použije generální schéma hrozby sankcí a stanoví, 
že sankcionováno je každé porušení povinnosti, 
kterou lze z předpisu dovodit. Relativní neurčitost 
vymezení podstaty regulatorního deliktu se často 
odráží v nejasné důkazní situaci. Podle našeho 
práva může správní soud doplnit dokazování a dů
kazy pak zhodnotit jednotlivě i v jejich souhrnu 
s důkazy provedenými v řízení před správním or
gánem. Praxe ukazuje, že se tak děje spíše výji
mečně, nehledě k tomu, že z důvodu velkého časo
vého odstupu bývá doplnění dokazování před 
soudem již často nerealizovatelné. V soudních sta
tistikách se to pak projevuje tak, že nemalý počet 
rozhodnutí je rušen pro nepřezkoumatelnost, či 
proto, že skutkový stav nebyl náležitě zjištěn.

Nejde však jen o důkazní standard. Přeryv 
správního a soudního řízení mívá často za násle
dek rozdílný pohled na to, co je, či není procesní 
vadou zneplatňující správní rozhodnutí či pře
zkumný rozsudek soudu, rozhodujeli se v řízení 
o kasační stížnosti. Analýzy ukazují na poměrně 
velký počet případů, kdy se ztrácí se zřetele meri
tum věci a rozhodnou se stává ve své podstatě 
technická vada řízení, která by určitě nevznikla, 
kdyby platil jednotný procesní standard. Ten je 
však často přejímán z oblasti trestního práva, což 
je zvláště z hlediska právního řádu, který učinil jen 
malé kroky v oblasti soudního trestání právnic
kých osob, problematické.

V souvislosti s těmito problémy lze poukázat na 
možnost řešení, které by se namísto o půdorys 
sporu, v němž je úřad před soudem žalovanou 

stranou, opíralo o interinstitucionální dialog. Tato 
cesta je obtížná vzhledem k dopadu na dosavadní 
pojetí dělby moci mezi exekutivou a judikativou. 
Ve srovnávací perspektivě se ukazuje, že mostem 
mezi úřady a soudy se mohou stát kvazisoudní in
stituce, ať již jsou nazývány specializovanými tri
bunály, nepřímými rozhodci, či jakkoli jinak. Na 
judikatorní činnost takovýchto kvazisoudních or
gánů lze snáze navázat soudní přezkum, protože 
jde o orgány stojící mimo soustavu přímé exeku
tivní či administrativní operativy, které mohou mít 
z povahy své činnosti blíže k parametrům soudní
ho než úřednického rozhodování. To je předpokla
dem fungování dialogu, který samozřejmě nemá 
negovat nezávislost soudního přezkumu, ale při
blížit prvotní úroveň rozhodování o specializo
vaných otázkách vyvolaných zejména kompliko
vaností správního práva tomu, co může dobře 
posoudit i soudce, v jehož zorném úhlu je přede
vším právní kvalita rozhodnutí.

Celkově lze říci, že reforma správního soudnic
tví z roku 2003 zvolila variantu řešení, která mírně 
zvýšila kapacitu soudců krajských soudů speciali
zovaných na přezkum správních rozhodnutí a vy
tvořila vrcholný orgán správního soudnictví —  
Nejvyšší správní soud — s poměrně otevřenou per
spektivou vývoje, nakolik mu vedle adjudikační 
funkce svěřila i úlohu sjednocovatele správní judi
katury. Počet specializovaných soudců se po této 
reformě zvýšil (z původního počtu 90 se pohybuje 
na úrovni 150), což představuje zhruba 5 % z cel
kového počtu soudců. Tím byla zřetelně nastavena 
kapacita správního soudnictví, které dokáže zvlád
nout prakticky jen přezkum správních rozhodnutí. 
I když se množství návrhů na zrušení správních 
rozhodnutí ustálilo již v polovině 90. let minulého 
století, rozhodujícím faktorem není pouhá kvanti
ta, ale především to, že se díky stále komplikova
nější a navíc velmi nestabilní právní úpravě stává 
v mnoha odvětvích veřejné správy rozhodování ne
jistějším. Proto i soudní přezkum bývá obtížněj
ším. Ani přes zvýšení počtu soudců se délka soud
ního řízení nezkracuje a navíc se množí případy, 
kdy soudy sice napadené rozhodnutí zruší a věc 
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vrátí správnímu úřadu, ale nevyjádří svůj názor 
natolik jasně, aby byly odstraněny veškeré pochyb
nosti ohledně právní stránky projednávané věci.

Nejvyšší správní soud na konci roku 2013 pro 
část odborné veřejnosti poněkud překvapivě na
značil, že nechce podporovat trend specializace 
správních soudců, který je vzhledem k administra
tivní hypertrofii dosti přirozeným jevem. V souvis
losti se zrušením specializovaných kolegií se v této 
souvislosti uvádí, že správní soudce by měl vědět 
„o všem něco a o něčem všechno“, znát technokra
tický žargon byrokratických komunit, ale nepodlé
hat mu. Měl by se tedy umět vyjádřit rozumně, 
srozumitelně a přesvědčivě tak, aby tomu porozu
měl i běžně vzdělaný člověk. I když jde o vizi sym
patickou, vzniká otázka, zda je reálná v legislativ
ních a administrativních poměrech, které panují.

Nelze přehlédnout, že Nejvyšší správní soud 
ruší ročně několik stovek rozsudků krajských sou
dů. Rovněž není zcela zanedbatelné množství slo
žitějších případů, v nichž je rozsudek Nejvyššího 
správního soudu zrušen Ústavním soudem, což 
jen ukazuje, že i při poměrně malém množství 
soudců zabývajících se kontrolou veřejné správy, 
je rozptyl názorů značný. Zejména komplikovaná 
a nekvalitní legislativa způsobuje to, že dojít ke ko
nečnému rozhodnutí trvá někdy i mnoho let. Vý
sledek je navíc v takovýchto případech z hlediska 
právní jistoty spíše neuspokojivý.

Za tohoto stavu je předčasné po vzoru někte
rých zemí s rozvinutým správním soudnictvím 
rozšiřovat žalobní systém o určovací žalobu. Ta by 
vedla k odstranění pochybností o výkladu práva 
tam, kde je to nezbytné pro vydání správního aktu, 
zároveň by se ale výrazně dotkla kapacitních mož
ností správního soudnictví. Podobně zůstává ote

vřena otázka nového vymezení funkce zásahové 
žaloby, kterou by bylo i v průběhu správního říze
ní možné napadnout postupy správních orgánů. 
V současnosti se správní soudy vracejí k problé
mům, které je v této souvislosti třeba z právního 
hlediska vyřešit, až při přezkumu rozhodnutí, což 
ale snižuje účinnost právní ochrany.

Reforma správního soudnictví je tedy stále na 
pořadu dne, i když je zřejmé, že jde o postupné 
a zdlouhavé řešení. Otevírá se možnost oddělit 
segmenty veřejné správy, v nichž vznikají kompli
kované právní rozepře, a umožnit, aby se v nich 
rozhodovalo ve sporném řízení a v součinnosti se 
správními soudy. Koordinaci správního a soudní
ho rozhodování by napomohlo i zvýraznění integ
rační funkce Nejvyššího správního soudu. Ten se 
v současnosti opírá především o rozhodování roz
šířeným senátem na základě návrhu vlastních 
soudců, což slouží k odstranění rozporu, kdy ved
le sebe neobstojí rozdílné právní názory. Integrač
ní působení však má vést i k dosažení konzistence 
judikatury v mnohem širším smyslu, zejména po
kud by aplikace nekvalitních předpisů nikomu 
a ničemu neprospěla. Legislativní nástroje jsou ko
neckonců stejným prostředkem jak pro soudy, tak 
pro správní úřady, avšak jejich „vyladění“ jen 
v konkrétním incidenčním případě má marginální 
efekt. Již se zřízením Nejvyššího správního soudu 
byly upraveny procesní možnosti tvorby stanovi
sek a tzv. zásadních usnesení překračující rámec 
incidenčního případu, ale zůstaly prakticky nevy
užity zčásti proto, že představovaly práci navíc, 
a také proto, že předpisové právo bylo v méně kri
tickém stavu než v současnosti. Správním soudnic
tvím by proto měla více prostupovat koordinace 
rozhodování.
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The article analyses the development of public administration in the Czech Republic with regard to civil ser
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status for civil servants for many decades. The situation has changed due to the new Act on Civil Service 
which affects the group of approximately 70,000 central officials. The criticism is focused on the question 
whether the benefits of public law status may outweigh the effect of shortcomings which are denoted as po
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Judicial scrutiny undoubtedly has its limitations. It relies too much on judges’ competence to review the ad
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who criticize the officials for not understanding the administrative law and those who believe that judges 
cannot grasp the substance of public policies widens seriously.
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In the last 25 years public administration in the 
Czech Republic experienced two major reforms: in 
1990 municipalities as local governments were re
newed after forty years of centralistic government 
and in 2001 regions as the second tier of local gov
ernment started to function. Next to the establish
ment of the two tier local government system the 
system of territorial state administration was es
tablished and modified as well.

The purpose of this paper is to summarize and 
evaluate the development of the local government 
structure and the structure of territorial public ad
ministration units as well as the volume and struc
ture of public administration employees.

First the development of the local government 
is presented, then the system of the territorial pub
lic administration is outlined together with its 
changes and finally the evolution of the public em
ployment is depicted.

1. Local government

For the Czech Republic it is characteristic a high 
number of settlements which result in a very frag
mented municipal structure. During the 1970s and 
1980s a forced amalgamation took place but the 

new bigger municipalities appeared to be very un
stable and within the first years of the 1990s the 
number of municipalities grew by 50% (see Table 1). 
Initially the law on municipalities did not set any 
size limitations for newly established municipali
ties, since 1994 new municipalities have had to 
consist of at least 300 inhabitants and since 2001 
1,000 inhabitants. In the last twenty years the 
number of municipalities is very stable, but volun
tary amalgamations are extremely rare.

Table 2 shows the size groups of municipalities 
in the Czech Republic in 1980 and 2015. Small mu
nicipalities are usually considered municipalities 
with less than 2,000 inhabitants. Currently there 
are 5,566 small municipalities in the Czech Repub
lic with 2.8 million inhabitants, i.e. 26.7 percent of 
the entire population. A comparison with 1980 
shows that the population of small municipalities 
grew by 314 thousands or 2.2 percentage points.

The first reform of local government and terri
torial administration took place in 1990 and the 
first municipal elections took place in November 
1990. The reform separated local selfgovernment 
from public administration, introduced a new 
structure of local organs and redefined and extend
ed their discretions. The new municipal system 
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was inspired both by the west European local gov
ernment system and the prewar Czechoslovakian 
system (Illner et al., 1997).

According to their size, importance and histori
cal grounds municipalities are divided into munic
ipalities, townships, towns and statutory cities. 
Capital city of Prague has an extraordinary posi
tion which is reflected by the fact that it is regulat
ed by a separate Act on the capital Prague. Current
ly there are 26 statutory towns, i.e. all the towns 
with more than 40 thousands inhabitants, 576 towns, 
220 townships and 5,431 municipalities (Czech 
Statistical Office, 2016c).

Establishment of regions was legislated in 1997, 
coming into force in 2000. From the territorial 
point of view, regions are quite similar to regions 
existing between 1949 and 1960. They respect es
sentially all regional centers of medium impor
tance and their division is mainly historical. Pa
rameters as number of inhabitants or municipalities 
(see Table 3) did not play significant role during 
their creation (Hladík and Kopecký, 2013).

2. Territorial public administration

Public administration was separated from the self
government and so called joint model of public 

administration is in place, when municipalities 
and regions exercise at one time both the delegat
ed powers (public administration) and independ
ent competencies (selfgovernment).

For independent competencies municipalities 
and regions have strong legal rights of selfdeter
mination. For delegated powers, the municipalities 
and regions are in a legal sense the executors of 
central government policy and therefore have 
much less influence on policy (Hemmings, 2006). 
Some important networks of local offices remain 
directly managed by ministries and other central 
government bodies, e.g. the labour offices, which 
are run by the Ministry of Labour and Social Af
fairs, have been given increased responsibilities 
when some of the agenda was transferred from the 
municipalities — since 2004 they are responsible 
for the state social support and since 2012 for all 
noninsurance based social allowances (Ministry 
of Labour and Social Affairs, 2012).

Until 2003 the public administration in the ter
ritory was exercised for instance through the dis
trict offices. There were 75 (76 since 1996) districts 
and the capital Prague. At the same time munici
palities exercised some delegated powers, which 
were assigned asymmetrically according to the 
size and importance of the municipality. There 

Table 1 » Number of Municipalities between 1961 and 2016

1961 1970 1980 1989 1991 1993 1995 2010 2016

Number of municipalities 8,726 7,509 4,778 4,120 5,768 6,196 6,234 6,249 6,259

Source: Vajdová (2006, 17); Czech Statistical Office (2016a)

The longitudinal analysis of the structure of local government and territorial 
administration in the Czech Republic shows clearly that it is much easier to 
create a new structure, e.g. regions or municipalities with extended scope, than 
completely abolish the former structure, e.g. districts. The very fragmented 
structure of municipalities and the necessity to exercise the delegated powers 
promotes the asymmetric assignment of delegated powers to municipalities 
and further complicates the system.
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Table 2 » Size structure of municipalities

size group
(number of 
inhabitants)

1 November 1980 1 January 2015

municipalities inhabitants municipalities inhabitants

from to number % number % number % number %

1 199 528 11.1 75,027 0.7 1,448 23.2 180,093 1.7

200 499 1,535 32.1 525,952 5.1 2,006 32.1 654,936 6.2

500 999 1,345 28.1 951,831 9.2 1,365 21.8 962,262 9.0

1,000 1,999 705 14.8 971,552 9.4 747 11.9 1,041,459 9.8

2,000 4,999 390 8.2 1,183,218 11.5 415 6.6 1,256,370 11.8

5,000 9,999 136 2.8 947,218 9.2 141 2.3 964,589 9.1

10,000 19,999 78 1.6 1,106,527 10.8 69 1.1 971,012 9.1

20,000 49,999 39 0.8 1,148,423 11.2 43 0.7 1,279,132 12.0

50,000 99,999 17 0.4 1,233,644 12.0 15 0.2 1,128,670 10.6

100,000 5 0.1 2,148,535 20.9 5 0.1 2,202,314 20.7

total 4,778 100.0 10,291,927 100.0 6,254 100.0 10,640,837 100.0

Source: Čtrnáct and Maryáš (1998, 165); Czech Statistical Office (2016b)

Table 3 » Characteristics of the regions (2015)

region NUts2
(regional council)

Number of 
inhabitants

Number of 
municipalities

area
(in km2)

Number of 
inhabitants 

per municipality

Capital Praha Praha 1,259,079 1 496 1,259,079

Středočeský kraj Střední Čechy 1,315,299 1,145 11,016 1,149

Jihočeský kraj
Jihozápad

637,300 623 10,057 1,023

Plzeňský kraj 575,123 501 7,561 1,148

Karlovarský kraj
Severozápad

299,293 132 3,314 2,267

Ústecký kraj 823,972 354 5,335 2,328

Liberecký kraj

Severovýchod

438,851 215 3,163 2,041

Královéhradecký kraj 551,590 448 4,759 1,231

Pardubický kraj 516,372 451 4,519 1,145

Kraj Vysočina
Jihovýchod

509,895 704 6,796 724

Jihomoravský kraj 1,172,853 673 7,195 1,743

Olomoucký kraj
Střední Morava

635,711 399 5,267 1,593

Zlínský kraj 585,261 307 3,963 1,906

Moravskoslezský kraj Moravskoslezsko 1,217,676 300 5,427 4,059

total 10,538,275 6,253 78,868 1,685

Source: Czech Statistical Office (2016c)
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were municipalities with registry office, munici
palities with building office and municipalities 
with delegated local authority (or authorized of
fice). These municipalities exercised the delegated 
power for all inhabitants from the specified catch
ment area. The structure of the registry and build
ing offices was based on that structure valid before 
1990 and in the course of the years some new offic
es were established, e.g. in case of the building of
fices the number grew between 1993 and 2015 
from 575 to 618 (Ministry of the Interior, 2011).

In 1990 there were newly established munici
palities with delegated local authority, which were 
meant as temporary, however they survived the 
public administration reform in the beginning of 
the century and there are currently 388 such mu
nicipalities.

Public administration reform which took effect 
since 2003 abolished the districts and newly creat
ed 205 municipalities with extended scope. They 
took over most of the public administration previ
ously done by the district offices as well as their 
employees (see Figure 4) and form now the basic 
element of the execution of territorial public ad
ministration. According to the scope of their dele
gated responsibilities municipalities can be now 
divided into seven basic categories (see Table 4).

The Regional Councils of eight NUTS 2 Cohe
sion Regions were established in 2007, with their 
offices becoming the managing authorities of EU 
Regional Operation Programs. They were created by 
administrative mergers of 14 regions (see Table 3).

None of the local government or territorial ad
ministration structures, which were meant to be 

Table 4 » The different levels of delegated powers in municipalities

type of municipality Number of municipalities

Basic range of delegated powers 6,246

Municipalities with Czech POINT 5,716*)

Municipalities conducting legalization 3,905*)

Municipalities with registry office 1,230

Municipalities with building office 618

Municipalities with delegated local authority (or authorized office) 388

Municipalities of extended power (or scope) 205

*) Statutory city districts are not included; the number grows gradually since 2000 in case of the Czech POINT and since 2006 
in case of conducting legalization.
Source: Ministry of the Interior (2011, 21, 29, 30)

Table 5 » Basic valid administrative-territorial division

territorial division of 2000 territorial division of 1960

6,250 municipalities 14 regions 76 districts 7 regions

Smallest local government 
units; regarding the 
delegated power they are 
divided into 7 categories 
(see Table 4).

Second tier of local 
government, exercise both 
independent competencies 
and delegated powers.

Still used for labour offices 
or District Social Security 
Administration.

Still used for delineation 
of scope of regional 
courts and regional public 
prosecutors.

Source: based on Hladík and Kopecký (2013, 7)
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replaced by the new structures disappeared com
pletely (see Table 5). This contributes to the laby
rinthine character of Czech public administration 
and local government which is awkward not only 
for the citizens but the public administration itself.

3. Public administration employment

Analysis of the employment of public administra
tion is complicated by the fact, that there is not 
a single definition of organizations belonging to 
the public administration (Souček and Ježdík, 2000) 
and that both these definitions as well as data col
lection methods changed over time. We present 
here data from there different data sources, which 
on one hand do not allow to compare the entire pe
riod of 25 years but nonetheless show some inter
esting developments.

The 1990s are characterized by surprisingly 
high grow of public administration employees. 
Benáček and Kabele (2000) show that the number 

of civil employees, i.e. armed forces are not includ
ed, grew between 1990 and 1998 from 96 to 177 
thousands of people (i.e. by 84%). Analysis of the 
structure of public administration employment be
tween 1993 and 1997 (see Figure 1) shows that the 
growth of employment in municipal and district 
offices was faster than in the remaining subsectors 
(42% comparing to 32%) and its share grew from 
42% to 45% just in four years.

Data on public administration employment in
cluding armed forces between 2000 and 2014 show 
stability and only slight changes (see Figure 2). 
Unfortunately due to the changed methodology 
the amend forces are included in the total number 
and thus the comparability with the previous peri
od is not possible. The total number of employees 
oscillated between 277 and 304 thousands with 
maximum in 2003 and minimum in 2012. The 
prominent trend is again the growth of the share of 
local government and territorial administration 
employees: from 27.8% in 2000 to 32.5% in 2014.

Figure 1 » Civil employees of the public administration (1990–1998)

Source: Benáček and Kabele (2000, 6)
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Figure 2 » Average number of employees in public administration including the armed forces (2000– 

–2014)

Figure 3 » Number of employees in state administration (1999–2012)

Note: Average registered number of employees (headcount) is calculated as the sum of daily values divided by the number of 
calendar days in a year. Data are processed and published according to a new Classification of Economic Activities CZ-NACE.
Source: Czech Statistical Office (2016d)

Source: Ministry of the Interior (2011, 8); State final account 2012

50

100

150

200

250

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

0

th
ou

sa
nd

s 
of

 e
m

pl
oy

ee
s

th
ou

sa
nd

s 
of

 e
m

pl
oy

ee
s

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 central government  local government  social security

 state administration  out of them ministries and central administration

�

{8
/1

4}



 Scientia et Societas » 4/16 105

Vědecké stati

Figure 4 » Average number of employees in local governments and territorial administration (2000– 

–2014)

Figure 5 » Average monthly wage (2014) and its increase between 2001 and 2014

Source: Czech Statistical Office (2016d)

*) Regional councils were established in 2006, so the growth shows only increase between 2006 and 2014.
Source: Czech Statistical Office (2016d)
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The local government and territorial adminis
tration show thus the highest growth in the num
ber of its employees. Being aware of the metho
dological differences, the general conclusion is 
obvious: while the total number of municipal and 
districts employees in 1993 was 55 thousands, in 
2014 the municipalities, regions and regional coun
cils employed 93 thousands of people.

Unfortunately there is not available any detailed 
study which would analyze the reasons of this in
crease, whether it is caused by gradual transfer of 
the delegated powers, i.e. public administration, or 
increase in the independent competencies.

A recent study (Bouchal and Janský, 2014) of 
state government employees based on the State fi
nal accounts concludes that the number of state 
government employees was stable over the last 
decade. The same data source for a longer period 
(see Figure 3) shows a slight decline. The growth 
of the number of employees in ministries and cen
tral administration in 2012 is caused by a change in 
methodology and the temporary increase between 
2000 and 2003 in is caused by inclusion of the dis
tricts employees in the total (in contrary to Figure 2, 
where district offices are included among local 
government).

Number of regional offices employees grows 
steadily since 2001 with the biggest increase be
tween 2012 and 2013 (see Figure 4). Number of 
municipal employees is slightly changing over 
time when the major changes took place between 
2002 and 2003 when the district offices were 
canceled and most of their employees were trans
ferred to the municipalities with extended scope. 
Between 2011 and 2012 the labour offices took over 
the administration of the social benefits from the 
municipalities with authorized offices.

There are significant differences in average 
wages among different types of public administra
tion units (see Figure 5). This is caused not only by 
the different qualification structure of their em
ployees but also by sizable independence public 
administration enjoys in the area of remuneration 
(Bouchal and Janský, 2014). The wage increase 

was on average slightly lower than the wage in
crease in the economy as whole, with one major 
exception — the regional councils. The average 
wage in regional councils is much higher than in 
any other type of public administration and also 
the growth was much higher (right axis). Between 
2006 and 2014 the average wages in regional coun
cils grew from 15,510 CZK to 38,703 CZK (i.e. by 
150%), while on average the wages in public ad
ministration in that period grew only by 19%.

4. Conclusions

The longitudinal analysis of the structure of local 
government and territorial administration in the 
Czech Republic shows clearly that it is much easi
er to create a new structure, e.g. regions or munic
ipalities with extended scope, than completely 
abolish the former structure, e.g. districts. The 
very fragmented structure of municipalities and 
the necessity to exercise the delegated powers pro
motes the asymmetric assignment of delegated 
powers to municipalities and further complicates 
the system (e.g. municipalities with the Czech 
POINT). Despite political declarations to stream
line the system (Ministry of the Interior, 2014) no 
changes are happening so far.

The number and structure of public employees 
received extremely little research attention in the 
last quarter of century, the exception being 
Benáček and Kabele (2000) and Bouchal and Jan
ský (2014), which unfortunately did not research 
the reasons behind the developments. Based on 
the data available this paper shows that while the 
total number of public administration employees 
is quite stable at least in the last 15 years, the num
ber and also the share of municipal, districts and 
regional employees is steadily growing despite 
some transfers of responsibilities to the labour of
fices. This calls for an in depth research in order to 
find out if the reason of this growth comes from 
the transfer of delegated powers or the increase of 
the independent competencies.
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changes in the public administration territorial structure and its employees since 1989

aBstract
The system of local government and territorial public administration in the Czech Republic experienced sev
eral changes in the last 25 years. The longitudinal analysis or this development shows clearly that it is much 
easier to create a new structure than completely abolish the former one. Despite political declarations to 
streamline the system no changes are happening so far. The number and structure of public employees re
ceived extremely little research attention in the last quarter of century. While the total number of public ad
ministration employees is quite stable at least in the last 15 years, the number and also the share of munic
ipal, districts and regional employees is steadily growing despite some transfers of responsibilities to the 
labour offices.

Keywords
local government, territorial public administration, public administration employment
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1. Úvod

Zaměstnanost je téma, které v sobě spojuje složku 
ekonomickou a sociální. Je důležitá pro zvyšování 
ekonomického růstu i pro společenskou prosperi
tu země. Naopak nezaměstnanost je spojena s váž
nými dopady na jedince, jeho rodinu a stát. Způso
buje ztráty v ekonomice jako celku — rostou výdaje 
státního rozpočtu na sociální dávky a služby, tím 
narůstá jeho deficit, je nižší kupní síla i HDP, což 
může vést ke zvyšující se sociální tenzi mezi za
městnanými a nezaměstnanými. Propad životní 
úrovně jedince a jeho rodiny má také sociální 
a psychologické důsledky. Dlouhodobá nezaměst
nanost s sebou dále nese negativní jevy jako nárůst 
trestné činnosti, závislostí (především alkoholis
mu a gamblerství) či prostituce (Mareš, 1994; Bro
žová, 2003; Kuchař, 2007). Z těchto důvodů se na 
zvyšování zaměstnanosti a řešení nezaměstna
nosti shodnou politické strany napříč politickým 
spektrem. A možná právě proto byla politika za
městnanosti a vytvoření institucionálního zázemí 
v případě ztráty zaměstnání v České republice pri
oritou při tvorbě reforem po roce 1989.

Centrální linií této stati je popis hlavních vývo
jových změn institucionálního zajištění veřejných 
služeb zaměstnanosti v ČR od roku 1989, tedy udá
lostí na úřadech práce. Tyto změny jsou posuzová
ny v souvislosti s jejich organizací a způsobem ří
zení, dále také se základními změnami v obsahu 

agendy tohoto úřadu. Přestože zkoumání historie 
je důležité pro odkrytí významných událostí 
a zkoumání historie institucionálního zajištění ve
řejných služeb je v současných měnících se ekono
mických, společenských, demografických či tech
nologických podmínkách významné, není tomuto 
tématu věnována dostatečná pozornost. V součas
né době jsou úřady práce spojované především 
s nedávnou reformou, která započala v roce 2011 
a významným způsobem změnila jak organizační 
řízení, tak obsahovou agendu této instituce. Refor
mou z roku 2011 se zabývala již řada autorů (např. 
Musil, 2013; Havlíková, 2013; Kotrusová, Výborná, 
2014; Hiekischová, 2015a, 2015b), na které tato stať 
navazuje, ale podává informace v širším kontextu 
s důrazem na minulý vývoj úřadů práce a veřej
ných služeb zaměstnanosti, čímž přispívá k po
chopení současných problémů a událostí na úřa
dech práce. Samotnou historií úřadů práce se 
zabýval např. Brož (2015) a souhrnné zprávy zpra
covalo také MPSV (2000, 2009), jejich pohled však 
směřuje především k počátkům zprostředkovatel
ských služeb před rokem 1990 a k zakládání úřadů 
práce po roce 1990, v širším pohledu opomíjí ne
dávnou historii této instituce. Někteří odborníci 
(např. Rákosník, Tomeš, 2012; Rys, 2003; Potůček, 
1999) zmiňují reformu v oblasti zaměstnanosti 
a zakládání úřadů práce spíše v souvislosti se soci
ální reformou po roce 1989. Kalinová (2012) se za
bývá sociálními dějinami a mimo jiné vznikem 

*

�

  Vývoj úřadů práce jako institucí 
  pro realizaci veřejných služeb 
  zaměstnanosti

	 }	PhDr. Michaela Hiekischová » Fakulta sociálně ekonomická, 
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem



Vědecké stati

 110 Scientia et Societas » 4/16

úřadů práce v období ekonomické transformace. 
Žádný ucelený přehled o vývoji úřadů práce nebyl 
ovšem v ČR zpracován.

Článek je strukturován do tří klíčových obdo 
bí, které jsou vymezeny z hlediska transformace 
úřadů práce a veřejných služeb zaměstnanosti, ve 
kterých došlo k zásadním změnám. Tyto změny 
souvisí jednak s organizačním řízením úřadů prá
ce, ale také s obsahovou stránkou veřejných slu 
žeb zaměstnanosti tak, jak jsou definovány OECD 
(2016). První reformní období je definováno jako 
niciální fáze, která souvisí se vznikem úřadů práce 
jako institucí pro realizaci veřejných služeb za
městnanosti jako silné decentralizované soustavy. 
Druhé období je klíčové z hlediska první částečné 
změny v organizačním řízení (vzniku pověřených 
úřadů práce s rolí krajského koordinátora pro reali
zaci státní politiky zaměstnanosti), zároveň je spo
jeno s první významnou změnou v obsahu agendy 
úřadu práce (delimitace pracovníků státní sociální 
podpory). Třetí reformní období souvisí s novodo
bou historií a zásadní změnou v řízení úřadů prá
ce, ve které došlo k centralizaci a vzniku jednoho 
Úřadu práce ČR, a zároveň k dalšímu rozšíření 
agendy tohoto úřadu o oblast nepojistných sociál
ních dávek.

2. Veřejné služby zaměstnanosti a jejich 
institucionální zajištění

Veřejné služby zaměstnanosti mají na trhu práce 
v evropských státech významnou roli, jsou „já
drem celého systému politiky trhu a výkonným me
chanismem vlivu státu na tento trh“ (Mareš, 1994: 
104). Jejich prostřednictvím dochází ke spolupráci 
s aktéry veřejného, soukromého i neziskového 
sektoru s cílem sladit poptávku a nabídku a usnad
nit jim tak probíhající změny na trhu práce (ať už 
ekonomické, demografické, či technologické). Sil
né a moderní služby zaměstnanosti mohou přispět 
ke zlepšení dovedností nezaměstnaných osob i ke 
zvyšování jejich zaměstnatelnosti, čímž vytváří 
produktivní a konkurenceschopné tržní prostředí 
(OECD, 2016).

Ve světě existují rozdíly v poskytování veřej
ných služeb zaměstnanosti, mají různou struktu
ru a různé úkoly, ačkoliv jádro jejich činnosti je 
srovnatelné (Mareš, 1994: 104–105). Do veřejných 
služeb zaměstnanosti jsou dle OECD (2016: 33)  
zařazeny následující služby — zprostředkování  
zaměstnání, poskytování informací o trhu práce 
(včetně tvorby statistik a analýz), realizace nástro
jů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) pro ne
zaměstnané i pro zaměstnavatele, administrace 
a vedení dávek v nezaměstnanosti, administrace ji
ných sociálních dávek a také pracovní migrace (ve 
smyslu zprostředkovávání práce v zahraničí). Ve 
světě je nejvíce rozšířené spolu poskytování tří zá
kladních služeb — zprostředkování zaměstnání, 
poskytování informací o trhu práce a realizace ná
strojů APZ. Nutno podotknout, že je tento způsob 
společný všem evropským státům. Naopak méně 
rozšířená je administrace a vedení dávek v neza
městnanosti a v nejméně případech jsou poskyto
vány další, především testované, dávky státní soci
ální ochrany (OECD, 2016: 33–45).

Jako standard při poskytování veřejných služeb 
zaměstnanosti byly také Mezinárodní organizací 
práce stanoveny výše zmíněné tři druhy základ
ních služeb. Naopak poskytování dávek v neza
městnanosti a sociálních dávek v nich nebylo 
a bylo státům spíše doporučeno spolupracovat při 
jejich administraci jako opatření pro zmírnění dů
sledků nezaměstnanosti (ILO, 1948 s datem ratifi
kace 1993). Otázkou sloučení či oddělení adminis
trace dávek v nezaměstnanosti a zprostředkování 
zaměstnání se zabývala také studie OECD v roce 
2000, která upozornila na problém související 
s rozdílnými cíli organizací a na možný problém 
nedostatečné spolupráce mezi nimi. Výsledkem 
bylo doporučení vzájemného umístění dávek v ne
zaměstnanosti a zprostředkování zaměstnání do 
jednoho úřadu na lokální úrovni.

Ve světě jsou veřejné služby zaměstnanosti in
stitucionálně zajišťované dle pěti různých organi
začních modelů (více OECD, 2016). Hlavním a nej
rozšířenějším typem je poskytování těchto služeb 
veřejnou agenturou (v případě ČR úřadem práce), 
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která je podřízena ministerstvu práce a zároveň se 
spoléhá na vlastní organizační strukturu (regionál
ních či lokálních poboček). Tento model je dle 
OECD (2006) typický pro většinu evropských stá
tů, s výjimkou Dánska a Švýcarska. Zde jsou veřej
né služby zaměstnanosti podřízeny ministerstvu 
práce, mají však vlastní decentralizovaný síťový 
model v čele s hlavním ústředím, zahrnující jak ve
řejné, tak soukromé a nevládní organizace.

Úřad práce ČR je od svého založení podřízen 
Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), vždy 
fungoval samostatně, avšak s různým typem říze
ní — od silně decentralizovaného až po centralizo
vaný systém. Úřady práce poskytují v ČR všechny 
výše zmíněné služby zaměstnanosti, čímž se řadí 
mezi státy s nejvíce rozšířenou nabídkou služeb 
pod jedním úřadem.1 K této charakteristice však 
dospěly až v nedávné historii, kdy se součástí 
agendy zaměstnanosti stala také oblast sociální 
ochrany.

3. Cíle a metodologie

Cílem této stati je podat komplexní a systematický 
přehled vývoje úřadů práce, které institucionálně 
zajišťují implementaci veřejných služeb zaměstna
nosti v České republice, a to od roku 1990 s důra
zem na tři klíčová a „reformní“ období. Ta souvisí 
se změnami v organizačním řízení a v obsahu ve
řejných služeb zaměstnanosti pod úřady práce. 
Kladu si otázku, do jaké míry byly změny, ke kte
rým v historii úřadů práce docházelo, ovlivněny 
různými typy kontextuálních faktorů (se zaměře
ním na kontext legislativních, ekonomických, poli
tických a dalších historických změn). Důvodem to
hoto širšího záběru je poukázat na některé trendy, 
které s vývojem úřadů práce souvisely (či mohly 
nepřímo souviset), a tím se neomezit pouze na 
jednu oblast, tedy na historii samotných úřadů 
práce. Tato stať se tedy zaměřuje na důkladnou re
flexi vývoje úřadů práce a veřejných služeb za

městnanosti a slouží k pochopení současné situace 
na těchto úřadech a možného vlivu path depen
dence.

Legislativní kontext představují v této stati zá
konné a podzákonné normy, strategické a kon
cepční materiály. Za nejčastější ukazatel změn 
jsou v této stati pojímány především zákony, které 
mají zásadní vliv na konečnou podobu vývoje úřa
dů práce. V pozadí, ne však méně důležitém, stojí 
strategie a koncepce, které byly utvářeny ve vazbě 
na vstup České republiky do Evropské unie.

V ekonomickém kontextu je kladen především 
důraz na strukturu zaměstnanosti a nezaměstna
nosti, v některých obdobích jsou dále uváděny 
údaje o růstu HDP, míře inflace či státním dluhu. 
Ekonomický faktor měl mimořádnou a určující roli 
při utváření úřadů práce (a obecně celé sociální 
politiky), a to zejména v první etapě přechodu 
z centrálního hospodářství na tržní (Rys, 2003). 
Jeho zařazení do této stati je tedy velmi důležité, 
zároveň se však nejedná o ekonomickou analýzu. 
Ve stati jsou pouze zmíněny některé prvky, ovliv
ňující vývoj úřadů práce v jednotlivých etapách.

Politický kontext je zkoumán z hlediska ideolo
gie doby ve vazbě na tehdejší vládu a její záměry. 
Hodnoty a postoje politických stran kategorizuji 
stejně jako Večerník (1998) na osu levice a pravice, 
ačkoliv v praxi není toto zjednodušující dělení 
vždy pravidlem. Ve vztahu k roli trhu a státu lze  
levicové politické strany definovat jako sociálně  
etatistické (Večerník, 1998: 182), tedy se silnou rolí 
státu, jeho regulací a zásahy. Naopak pravice je 
v literatuře popisována jako tržně liberální (Večer
ník, 1998: 182) a požaduje „neviditelnou ruku trhu“, 
tedy silnou roli trhu a naopak malou roli státu 
(a tedy regulací a zásahů).

Ostatní historický kontext je zajímavou dimen
zí v souvislosti s vývojem úřadů práce a jako tako
vý podává informace o dějinných událostech jed
notlivých období, které souvisí se změnami na 
úřadech práce a neváží se přitom k ekonomické či 

1 Jako další evropské státy s víceméně stejným rozsahem služeb můžeme dle OECD (2016) jmenovat např. Dánsko, Německo 
a Francii.
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politické dimenzi. Cílem je zasadit tyto další změ
ny do kontextu historického děje a poukázat na 
možné příčiny či důsledky, ke kterým se vývoj  
na úřadech práce váže. Tento kontext je zaměřen 
na historii České republiky, nikoliv na vývoj v celo
světovém měřítku. Tato zacílenost je dána specifi
kem českého státu a jeho veřejnými službami za
městnanosti a také užším zaměřením stati.

Stať je zpracována na základě metody analý 
zy událostí, kterou uplatnil Miroslav Purkrábek 
(1994a, 1994b), a následně konkrétněji rozvinul 
Arnošt Veselý (2009). Jedná se o „kvalitativní me
todu expertního rozboru koncipování a realizace 
veřejně politických programů“ (Purkrábek, 1994a: 
10). Ty jsou zkoumány jako již uskutečněný pro
ces, tedy ex post. Zároveň jsou hodnoceny v kon
textu s jejich důsledkem pro koncepci a realizaci 
veřejné politiky. Zaměřuje se na ty segmenty pro
cesu veřejné politiky, „které nejvýrazněji charakte
rizují v určité době její kvalitativní znaky (zvláště 
úroveň koncepce, kooperace aktérů, využívání ade
kvátních nástrojů a zdrojů, organizaci a výkon 
správních činností, schopnost korekce cílů apod.)“ 
(Purkrábek, 1994a: 10). Tyto segmenty nazývá Pur
krábek jako veřejně politické události. Jejich ana
lýza však nepředstavuje pouhé „vyprávění příběhu 
o události“ (Purkrábek, 1994a: 11), ale má být cíle
ným rozborem následujících pěti kritických etap 
a dimenzí události (Veselý, 2009: 182): 1) niciální 
fáze (rozbor a hodnocení impulsu události), 2) po
vaha rozhodování (koncepční versus reaktivní roz
hodování, využívání analýz), 3) stupeň a způsob 
využití nástrojů a zdrojů (jak a čím je zajištěná re
alizace programů), 4) vliv zájmu aktérů na vývoj 
události, 5) průběžné a konečné efekty. V žádných 
pramenech není uveden konkrétní postup při tvor
bě analýzy událostí. Pro potřeby této práce jsou 
v souvislosti s analýzou vývoje úřadů práce sledo
vány tyto dimenze — legislativní, ekonomická, po
litická a také dimenze změn v organizačním řízení 
a v obsahu.

Tato práce využívá mimo jiné některé prvky 
z historického výzkumu dle Hendla (2008: 132– 
–136), u kterých nejde, stejně jako u analýzy udá
lostí, o pouhé shromažďování informací, ale o je
jich interpretaci a rozbor. Jeho cílem je „odhalit 
a přiblížit komplexní nuance, osobnosti, kulturu, 
názory, jež ovlivňovaly minulost a mají vliv na sou
časnost“ (Hendl, 2008: 133). Pro potřeby této stati 
vycházím z výzkumu historického procesu, který 
se týká jedné události v delším časovém období.

Obě tyto metody využívají poznatky ze statis
tických ukazatelů, obsahových analýz dokumen
tů, pozorování a z polostrukturovaných i nestruk
turovaných rozhovorů (v historickém výzkumu 
nazývaných jako orální výpovědi s lidmi, kteří byli 
přímo nebo nepřímo účastníky historické události).

Stať je založena především na důkladné analý
ze různých typů dokumentů. Jedná se o doku
menty právní povahy, dokumenty z Poslanecké 
sněmovny, programová prohlášení vlády včetně 
koaličních smluv, volební programy jednotlivých 
politických stran, strategické a koncepční materiá
ly, odborné studie, analýzy tvořené MPSV, ale 
i články z denního tisku. Ke sběru dokumentů 
z Poslanecké sněmovny jsem využila Společnou 
československou digitální parlamentní knihovnu, 
kde jsem čerpala především ze zápisů z jednání 
výborů, stenozáznamů z jednání Poslanecké sně
movny a ze sněmovních tisků. Pro články denního 
tisku jsem využila databázi Newton Media Search. 
Odborné studie na téma vývoje úřadů práce jsem 
čerpala z informačního systému především Národ
ní knihovny v Praze. Protože je stať zaměřena také 
na kontext struktury nezaměstnanosti, byla využi
ta statistická data Českého statistického úřadu 
(ČSÚ), především časové řady míry registrované 
nezaměstnanosti od roku 1990.2 Ekonomické a so
ciální ukazatele jsem čerpala z údajů Výzkumného 
ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV).

Zároveň je stať doplněna polostrukturovanými 
rozhovory se čtyřmi experty na problematiku ve

2 Od roku 1990 do roku 2003 se jedná o data podle metodiky platné do 30. 6. 2004 zahrnující podíl počtu registrovaných ucha-
zečů na pracovní síle, od roku 2004 se jedná o data podle metodiky platné od 1. 7. 2004 zahrnující podíl počtu dosažitelných 
uchazečů k pracovní síle.
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řejných služeb zaměstnanosti a vývoje úřadů prá
ce. Jsou označeny jako R1 až R4. R1 se na počátku 
90. let 20. století podílel jako odborník na tvorbě 
sociální reformy, R2 je dlouholetý zaměstnanec 
úřadu práce (od roku 1994), R3 je ředitel úřadu 
práce již od samého vzniku této instituce (tedy od 
roku 1990) a R4 je bývalý ředitel správy služeb za
městnanosti. Rozhovory mají explorační charakter 
a slouží pro přiblížení a doplnění některých histo
rických faktů vývoje úřadů práce, a pomáhají poro
zumět příčinám a zároveň motivům při zakládání 
a následných změnách ve veřejných službách za
městnanosti z pohledu expertů, kteří se nějakým 
konkrétním způsobem podíleli na vývoji úřadů 
práce. Tento přístup lze nazvat jako orální historie 
(Sedláková, 2014). Výběr výzkumného vzorku byl 
záměrný a byl proveden volbou úsudkem. Jako bý
valý zaměstnanec Úřadu práce ČR znám prostředí 
této instituce i odborníky na danou oblast. Realiza
ce sběru dat probíhala ve dvou fázích. V první se 
jednalo o polostrukturované rozhovory s již zmí
něnými odborníky, v druhé pak o připomínkování, 
upřesňování a doplnění údajů formou emailového 
dotazování a zaslání draftu této stati. Provedené 
rozhovory byly nahrávány a na žádosti některých 
respondentů také anonymizovány. Přímé citace 
z rozhovorů byly u většiny případů stylisticky 
upraveny, aby ulehčily srozumitelnost psaného 
textu. Zároveň však byl kladen důraz na to, aby  
nedošlo ke změně jejich obsahu a významu. Jak 
uvádí Hendl (2008: 135), nevýhoda orálně historic
kých rozhovorů je, že závisejí na paměti, zku
šenostech a především na interpretaci jedinců. 
Z tohoto důvodu je stať postavena především na 
studiu dokumentů.

4. První období: Kladení základů a vznik 
úřadů práce s decentralizovaným řízením

Přestože se stať zabývá vývojem úřadů práce po 
roce 1989, je třeba stručně popsat vývoj veřejných 
služeb zaměstnanosti i politickou a ekonomickou 
situaci před tímto rokem. Zprostředkovny práce 
mají v ČR dlouhou historii sahající až do doby ra

kouskouherské monarchie (více např. MPSV, 2009; 
Brož, 2015), po první světové válce a v důsledku 
zvyšování nezaměstnanosti byl v roce 1918 přijat 
zákon o prodloužení platnosti zákona č. 63 Sb., 
o podpoře nezaměstnaných. Na to navazoval vznik 
sítě zprostředkovatelen, např. v roce 1921 působilo 
v tehdejším Československu 503 zprostředkovate
len práce. Jejich vznik byl spíše spontánní a jejich 
počet se měnil dle fází ekonomického cyklu (v ob
dobí krize se zvyšoval, v obdobích konjunktury se 
snižoval). Po druhé světové válce vyšel v platnost 
dekret prezidenta Beneše č. 88/1945 Sb., o všeo
becné pracovní povinnosti, který platil do roku 
1965 (MPSV, 2009; Brož, 2015).

V období tzv. budování socialismu byl organi
zován nábor pracovních sil do vybraných a priorit
ních odvětví národního hospodářství, především 
do těžkého a strojírenského průmyslu a do sta
vebnictví. Místo veřejných služeb zaměstnanosti 
existovaly tzv. odbory pracovních sil Okresních ná
rodních výborů. Ty sdružovaly téměř 100 % ekono
micky aktivního obyvatelstva (MPSV, 2009; Brož, 
2015). V této době (zhruba od 50. let 20. století) 
byla politika zaměstnanosti podřízena centrálně 
plánované ekonomice a centralizované mzdové 
politice, probíhalo i „plánování pracovních sil“ 
s heslem plné zaměstnanosti za každou cenu (Rá
kosník, Tomeš, 2012: 195; Brož, 2015), také platila 
povinnost pracovat. V důsledku toho docházelo 
k neefektivní zaměstnanosti neboli přezaměstna
nosti. Téměř neexistovala soukromá sféra. V té 
době byla dle Brože (2015: 11) potlačena „tvůrčí 
aktivita a podnikavost“ lidí. V důsledku těchto as
pektů postupně rostla ekonomická nerovnováha 
a ke konci normalizace začala být zpochybňována 
možnost udržet dříve schválené sociální jistoty. 
V květnu 1989 vyšla Zpráva Národohospodářské 
komise, která varovala před novými problémy 
v oblasti zaměstnanosti, konkrétně v umisťování 
nových absolventů škol, ve mzdovém vyrovnání 
uvolněných pracovníků a hmotném zabezpečení 
občanů před nástupem do zaměstnání (Kalinová, 
2012: 321). V té době se již významně vzmáhalo 
občanské hnutí a vznik nezávislých iniciativ.
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Po pádu Komunistické strany Československa 
a následně vzniku České a Slovenské Federativní 
Republiky (ČSFR) získalo moc Občanské fórum 
(ve volbách získalo 49,5 % hlasů a 124 mandátů). 
Občanské fórum se neprofilovalo jako politická 
strana, ale jako politické hnutí, jehož cílem byla 
změna způsobu vládnutí, řešení politické krize, 
uplatnění demokratických svobod a lidských práv 
a pluralita politických stran. Předsedou vlády ČR 
se stal Petr Pithart. Z Programového prohlášení 
vlády ČR lze vyčíst priority této vlády. Význam
ným cílem byla realizace nejen ekonomické refor
my, ale také řešení sociální situace občanů („aby 
ekonomická reforma zabezpečující přechod k tržní
mu hospodářství nevedla k velkým sociálním kon
fliktům a ztrátě sociálních jistot“). Dále byl kladen 
důraz na komunikaci, vyjednávání a spolupráci. 
V souvislosti s touto prioritou byla na základě zá
kona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání za
ložena Rada sociální dohody, později přejmenova
ná na Radu hospodářské a sociální dohody. Vznikl 
tak sociální dialog napříč vládou, odborovou kon
federací a zaměstnavatelskými svazy. Vláda Petra 
Pitharta si také uvědomovala případnou „tvrdost 
systému“ a z tohoto důvodu zaměřovala svou poli
tiku na „důchodce, občany se sníženou pracovní 
schopností a mladé rodiny s malými dětmi“. V ob
lasti politiky zaměstnanosti se zaměřila na „mla
dou generaci požadující pracovní příležitosti“. 
Vznikl například nástroj APZ — mzdy absolventům 
na praktikantských místech (Programové prohlá
šení vlády, 1990).

V literatuře existuje názorová rozdílnost na 
úspěšnost vlády v tomto období. Nejspíš v důsled
ku rychlé a neočekávané změny, chyběl dle Kalino
vé (2012) a Večerníka (2002) této nové vládě jasný 
politický koncept přechodu k demokracii a tržní 
ekonomice s jasně provázaným rozvojem ekono
mické a sociální sféry. V Občanském fóru se navíc 
brzy projevila názorová nejednotnost a toto hnutí 
se rozštěpilo v několik politických stran.

Nicméně dle Rákosníka a Tomeše (2012), Ho
moly a Kotrusové (1998) i dle oslovených odborní
ků došlo v tomto období k významným a zásad
ním reformám, které byly postaveny na Scénáři 
ekonomické reformy (její příprava byla svěřena 
Valtru Komárkovi) a také na Scénáři sociální refor
my (která byla vedena tehdejším náměstkem fede
rálního ministra MPSV Igorem Tomešem).3 Scénář 
sociální reformy se vázal na tlumení společenské
ho napětí, jehož příčinou byla transformace na trž
ní ekonomiku doprovázená privatizací, liberalizací 
cen, prudkým poklesem reálných mezd, útlumem 
těžkého a strojírenského průmyslu, a v důsledku 
restituce velkých podniků poklesla produkce v ze
mědělství. To vedlo především k předpokladům 
zvyšující se nezaměstnanosti a inflaci. Z tohoto dů
vodu byly stanoveny priority a sociální reforma 
stála na čtyřech pilířích — na politice zaměstna
nosti, politice v oblasti pracovních příjmů, rodinné 
politice a politice sociálního zabezpečení (Potů
ček, 1999; Rákosník, Tomeš, 2012).

V rámci změn v politice zaměstnanosti byla  
vytvořena strategie zaměstnanosti do roku 1992, 
která byla postavená na spolupráci hospodářské 
a sociální politiky. Poměrně brzy tedy vznikla 
(v souvislosti se zákonným opatřením č. 306/1990 
Sb., o zřízení úřadů práce ČR) pod Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR Správa služeb zaměst
nanosti, jejímž prvním úkolem bylo vybudovat síť 
úřadů práce. Rychlost, s jakou došlo k vybudování 
úřadů práce, hodnotili oslovení respondenti pozi
tivně. „Bylo velmi prozíravé ustavení úřadů práce 
v době, kdy nám vlastně nezaměstnanost nezačala 
ještě hrozit a výrazně růst“ (R1). Dokončení tohoto 
institucionálního a legislativního rámce je spojeno 
s přijetím zákona Federálního shromáždění České 
a Slovenské Federativní Republiky č. 1/1990 Sb., 
o zaměstnanosti a zákona České národní rady  
č. 9/1990 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgá
nů České republiky na úseku zaměstnanosti. Na 
jejich vzniku se významně podílel federální minis

3 Konkrétně se Igor Tomeš zabýval problematikou sociálního zabezpečení a rodinnou politikou, druhý tehdejší federální náměs-
tek Milan Horálek se zabýval státní politikou zaměstnanosti a příjmovou politikou.
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tr práce a sociálních věcí Petr Miller a ministr prá
ce a sociálních věcí Milan Horálek. Prvním ředite
lem Správy služeb zaměstnanosti se stal Václav 
Brož. Tyto osobnosti (spolu s Igorem Tomešem) 
měly významný vliv na formování úřadů práce, je
jich organizační struktury a stanovení kompetencí 
na centrální a regionální úrovni. V té době vznik 
la silná decentralizovaná soustava úřadů práce 
s vlastní právní subjektivitou, jejichž podřízenost 
Správě služeb zaměstnanosti spočívala především 
v metodickém a personálním řízení, financování 
a kontrole, nikoliv v rozhodování např. o imple
mentaci nástrojů APZ. Tento způsob decentralizo
vaného řízení byl preferován tehdejší vládou, 
a také v budoucnu byl stále podporován expertní
mi zprávami (např. OECD, 1999; OECD, 2000) 
i oslovenými odborníky. „Základní zásada na ce
lém světě je, že pokud chci zprostředkovávat práci, 
musím být co nejblíže klientovi“ (R4). První Úřad 
práce byl založen 10. srpna 1990 v Kladně a po
slední byl ustanoven dne 7. listopadu 1990. Celkem 
tedy vzniklo 76 úřadů práce.4

Budování a zdokonalování této sítě úřadů práce 
bylo v této začínající fázi ze značné části ovlivněno 
pomocí ze zahraničí. „Když jsme tvořili služby za
městnanosti, vařili jsme z ničeho, a tak nám pomá
hali odborníci ze zahraničí“ (R4). Kontakty byly 
tehdy navázány především se Spolkovou republi
kou Německo, s Velkou Británií a s Dánskem. Po
moc probíhala formou stáží, školením vedoucích 
pracovníků úřadů práce či vytvořením systému re
kvalifikací a dalšího vzdělávání. Tuto pomoc býva
lý ministr Milan Horálek vítal, ale jeho heslem bylo 
„Kapieren aber nicht kopieren“ (pochopit, ale ne
kopírovat), protože každá země je specifická, má 
své vlastní tradice a podmínky (Brož, 2015; Rákos
ník, Tomeš, 2012).

Na návrh Světové banky začalo federální MPSV 
připravovat záchrannou sociální síť se záměrem 

změkčit důsledky ekonomické reformy. V roce 
1991 byl přijat dokument Záchranná sociální síť 
(Rákosník, Tomeš, 2012). Cílem bylo zajistit, aby 
jedinci a jejich rodiny, nespadli pod hranici život
ního minima (1700 Kč v roce 1991), stát garantoval 
minimální mzdu (2000 Kč v roce 1991), finanční 
zabezpečení v nezaměstnanosti (délka pobírání 
podpory v nezaměstnanosti byla 12 měsíců v le
tech 1990–1991) (VÚPSV, 2015) a zaručoval odpo
vídající důchody. Schválení tohoto dokumentu 
předcházela politická názorová rozdílnost mezi 
ministrem financí Václavem Klausem a ministrem 
práce a sociálních věcí Petrem Millerem (Rys, 
2003). Tento dokument a podepsání dohody o tri
partitě považoval Petr Miller za „základ sociálního 
smíru“ a bylo dle něho potřeba, aby šla s ekono
mickou reformou „ruku v ruce“ také reforma soci
ální, která by měla tlumit značné sociální dopady 
s ní spojené (Chci uzavřít rozumný kompromis…, 
1991). Aby byl dokument Záchranná sociální síť 
schválen, musel být doplněn formulací „o podmí
něnosti tohoto systému výkonností ekonomiky stá
tu“ (Budou poplatky?, 1991).

Významnou zahraniční finanční pomoc před
stavoval fond Phare, který byl založen roku 1989 
pro Polsko a Maďarsko s cílem pomoci zemím vý
chodního bloku s přechodem od centrálně řízené 
ekonomiky na ekonomiku tržní, a tím překlenout 
propast mezi východní a západní Evropou. Postup
ně se připojovaly další země, na základě Evropské 
dohody mezi Českou republikou a Komisí Evrop
ských společenství ze dne 4. října 1993 se do  
programu Phare zapojila i ČR (Předvstupní nástro
je — Phare). Za účelem transformace trhu práce 
orientovaného na rozvoj politiky zaměstnanosti 
(především nástrojů APZ) byl realizován program 
Phare „Restrukturalizace trhu práce“5 (Brož, 2015). 
Jeho cílem bylo vyhledávat osoby ohrožené neza
městnaností nebo již nezaměstnané se zaměřením 

4 V souvislosti se změnou územního členění státu a v návaznosti na dokončení reformy veřejné správy a vznik vyšších územních 
samosprávných celků vznikl nový Úřad práce v Jeseníkách (1. ledna 1996). Původně se jednalo pouze o jednu z poboček Úřadu 
práce v Šumperku. Počet úřadů práce s vlastní právní subjektivitou se tedy zvýšil na 77.

5 V rámci programu Phare byl zřízen také program Garant (který byl určen podnikatelům a zajišťoval jim záruku na dlouhodo-
bější úvěry) a program Systém malých půjček (Rudé právo, 1994).
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především na mladistvé uchazeče bez dokončené
ho vzdělání, na absolventy středních škol a učilišť, 
na osoby se zdravotním znevýhodněním a další ri
zikové skupiny obyvatel (Podpory podnikání…, 
1994). Pro podporu APZ byl v rámci programu zří
zen fond tzv. PALMIF (Pro Active Labour Market 
Intervention Fund). V roce 1997 se cíle pomoci 
programu Phare změnily a orientovaly se na pří
pravu kandidátských zemí pro vstup do Evropské 
unie.6

Jak již bylo výše zmíněno, v Občanském fóru se 
začala po roce 1990 projevovat názorová nejednot
nost. Ta vedla k rozštěpení tohoto hnutí na několik 
politických stran, které se následně v roce 1992 
účastnily voleb do Poslanecké sněmovny a vytvoři
ly uspořádání stranického systému na pravici a le
vici (Večerník, 1998: 277). Významný vliv získala 
koalice ODS + KDS (Občanská demokratická stra
na + Křesťanskodemokratická strana) vedená Václa
vem Klausem (která získala 29,73 % hlasů a 76 man
dátů), jehož pravicová politika, vedená liberální 
ideologií, udala směr a podobu ekonomického 
a sociálního vývoje v republice. ODS + KDS jako ví
těz voleb vytvořily koalici s Občanskou demokra
tickou aliancí (ODA) a s KDUČSL. Dohromady zís
kala vládní koalice 105 mandátů. Občanské hnutí 
(OH) vedené Jiřím Dienstbierem a podporované 
prezidentem Václavem Havlem nezískalo ve vol
bách dostatek hlasů (pouze 4,59 %), a nedostalo se 
tudíž do parlamentu. Dle Ryse (2003: 53) nemělo 
toto hnutí, ve srovnání s pragmatismem Václava 
Klause, „sebemenší naději na úspěch“. Dle R1 se 
„sociální liberálové včele s Dienstbierem tak sou
středili na náročné úkoly, že tu kampaň podcenili, 
zatímco Klaus ji nepodcenil“. V důsledku toho ne
získal mandát bývalý ministr zahraničí Jiří Dienst
bier ani ministr práce a sociální věcí Petr Miller.

ODS se zaměřila na ekonomický pragmatismus 
a jednoznačný politický a hospodářský program 
(Rys, 2003; Rákosník, Tomeš, 2012). S heslem „nej
lepší sociální politika je silná ekonomika“, „chce
me radikální ekonomickou reformu“ a se zásadou 
cílené a pouze základní sociální pomoci jen sociál
ně potřebným („poctivá sociální politika může za
ručit pouze základní společensky uznaná minima 
potřeb daná Listinou základních práv a svobod“, 
„chceme rozvinout systém individuálně diferenco
vané, cíleně zaměřené sociální péče“) uspěla ve 
volbách a začala realizovat pravicově zaměřenou 
politiku (Volební program ODS, 1992).

Očekávaná nezaměstnanost se zvyšovala pouze 
mírně, ke konci roku 1991 činila 4,13 %. Ve srovná
ní s jinými postkomunistickými zeměmi však ne
dosahovala tak vysokých hodnot. Míra nezaměst
nanosti např. v Maďarsku činila v roce 1991 8,5 %, 
v Polsku ve stejném roce 11,8 % a na Slovensku 
11,8 % (Černá, 2007). Míra nezaměstnanosti v tom
to roce nedosahovala v ČR vysokých hodnot ani při 
srovnání se západními zeměmi.7 V ČR však začaly 
být patrné regionální a strukturální rozdíly, které 
souvisely s útlumem původně preferovaných ob
lastí národního hospodářství, jako byl především 
těžký a strojírenský průmysl, dále se snížením  
produkce v zemědělství, souvisely také s nedosta
tečně kvalitní infrastrukturou, nízkou úrovní kvali
fikace tamních obyvatel a malou flexibilitou pra
covních sil (Večerník, 1998: 23). Zaměstnanost 
v zemědělství klesla z 11,4 % v roce 1990 na 6,0 % 
v roce 1996,8 ve stejném období v těžebním průmy
slu pak z 3,5 % na 1,7 %. Nejvíce postižen vyšší mí
rou nezaměstnanosti byl především Kraj Vysočina, 
Olomoucký a Moravskoslezský kraj, ve kterých 
přesáhla hranici 6 % (k 31. 12. 1991) (ČSÚ, 2015). 
Nerovnost však nevznikala pouze mezi kraji, ale 

6 Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského 
společenství ze dne 12. července 1996 byla vyhlášena pod č. 207/1997 Sb.

7 Například v Dánsku činila 7,9 %, v Německu 5,5 %, v Irsku 14,7 %, ve Španělsku 15,5 %, ve Francii 8,1 %, v Nizozemsku 5,7 %, 
ve Finsku 6,6 %, ve Spojeném království 8,6 %. Nižší míra nezaměstnanosti byla např. ve Švédsku (3,1 %) a v Lucembur- 
sku (1,6 %) (Eurostat, 2015).

8 Rok 1996 je použit jen pro dokreslení a ohraničení první etapy vývoje úřadů práce a politiky zaměstnanosti, podíl zaměstna-
nosti se v zemědělství i těžebním průmyslu nadále snižoval (VÚPSV, 2015).
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souvisela také s pohlavím, věkem a profesí. Nejví
ce postiženy nezaměstnaností byly ženy, osoby 
s nízkou kvalifikací a absolventi středních a vyso
kých škol (Kalinová, 2012; Rákosník, Tomeš, 2012).

Přes toto počáteční navýšení míry nezaměstna
nosti se její výše od roku 1992 v ČR snižovala (na 
rozdíl od Polska a Maďarska, kde docházelo k po
stupnému růstu míry nezaměstnanosti), k čemuž 
přispěla především pracovně právní legislativa, 
malá privatizace (a s tím související rozmach pod
nikání), sociální dialog, hmotné zabezpečení v ne
zaměstnanosti, rychlé zavedení a činnost úřadů 
práce (a jejich důraz na aktivní politiku zaměstna
nosti), příliv malého a středního kapitálu z Ně
mecka a Rakouska, pokles zahraničních pracovní
ků a naopak zvýšený počet zaměstnanců pracují
cích v zahraničí, ale také opatření související se 
snižováním pracovní nabídky jako byl odchod vel
ké části pracujících důchodců, prodloužení povin
né školní docházky a prodloužení rodičovské do
volené (Horálek in OECD, 2000; Kalinová, 2012; 

Rákosník, Tomeš, 2012; Večerník, 1998; Rys, 2003; 
Homola, Kotrusová, 1998; oslovení odborníci). Dle 
některých odborníků měla také vliv stále přetrvá
vající zakonzervovaná přezaměstnanost z dob ko
munistického režimu (Rákosník, Tomeš, 2012; Ve
černík, 1998; Rys, 2003).

Tzv. malá privatizace poskytla lidem startovací 
prostředky a občané začali zakládat vlastní sou
kromé firmy. Počet obchodníků a drobných podni
katelů se zvýšil (také v souvislosti se zákonem 
o zaměstnanosti, který umožnil a zlegalizoval sou
kromé podnikání a zaměstnávání pracovníků). 
Noví drobní podnikatelé, kteří před rokem 1990 
z velké části pracovali na černém trhu, získali živ
nostenské oprávnění (Kalinová, 2012: 364). V roce 
1992 jich bylo více milion, přičemž rozdíl mezi 
lety 1990 a 1992 činí 904 888 (ČSÚ, 2014).

Celkově je toto období charakteristické vý
znamnými a pozitivními změnami v oblasti trhu 
práce a politiky zaměstnanosti — došlo k vytvoření 
institucionálního a legislativního rámce (zákon 

Tabulka č. 1 » Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 1990–1998 (k 31. 12., v %)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Česká republika 0,66 4,13 2,57 3,52 3,19 2,93 3,52 5,23 7,48

Praha 0,64 1,16 0,32 0,34 0,28 0,29 0,43 0,87 2,31

Středočeský kraj 0,65 4,86 3,37 3,98 2,86 2,57 2,98 4,62 6,06

Jihočeský kraj 0,77 4,52 2,47 3,03 2,24 1,99 2,51 3,95 5,75

Plzeňský kraj 0,65 3,97 2,98 3,69 2,56 2,19 2,63 4,23 6,09

Karlovarský kraj 0,32 2,32 1,44 2,03 1,68 2,12 2,72 4,64 6,85

Ústecký kraj 0,67 4,47 3,58 5,23 5,24 5,79 7,05 10,00 13,18

Liberecký kraj 0,53 3,76 1,97 2,82 2,36 2,45 3,00 5,16 6,98

Královéhradecký kraj 0,68 4,02 1,90 2,58 2,23 1,99 2,61 4,04 6,06

Pardubický kraj 0,59 5,17 3,44 3,87 2,80 2,66 3,38 4,71 6,62

Kraj Vysočina 0,77 6,73 4,36 5,10 3,85 3,39 3,99 5,66 7,51

Jihomoravský kraj 0,71 5,36 3,60 5,28 3,20 2,92 3,40 5,37 7,92

Olomoucký kraj 0,86 6,60 4,27 5,60 4,74 4,31 5,28 7,56 10,20

Zlínský kraj 0,52 5,84 4,06 4,83 3,03 2,40 3,22 4,71 6,96

Moravskoslezský kraj 1,27 6,30 4,06 6,63 5,99 5,07 5,67 7,85 11,45

Pramen: ČSÚ (2015)
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o zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání 
či dokument Záchranná sociální síť). Míra neza
městnanosti se udržela na relativně stabilní úrov
ni, od roku 1992 dokonce docházelo k jejímu sni
žování. V roce 1991 vznikla Rada hospodářské 
a sociální dohody, čímž se ustanovily základy pro 
kolektivní vyjednávání. Začalo se rozvíjet soukro
mé podnikání. Přesto byla tato etapa, především 
po volbách v roce 1992, výrazně poznamenána 
neoliberální ekonomikou s důrazem spíše na eko
nomický, nikoliv sociální aspekt. „Sociální refor 
ma už nebyla agendou dne; politické elity měly  
jiné priority“ (Rákosník, Tomeš, 2012: 210). Např. 
v roce 1993 bylo v rámci odvodů na politiku zaměst
nanosti vybráno do státního rozpočtu o 8 miliard 
Kč více, než na ní bylo následně vynaloženo (Kali
nová, 2012: 353). Podpora v nezaměstnanosti se 
v roce 1992 snížila z 12 měsíců na 6, čímž došlo ke 
snížení podílu registrovaných uchazečů, pobírají
cích onu podporu (mezi lety 1991 a 1992 o 12,4 %, 
mezi lety 1992 a 1993 o 5,4 %) (VÚPSV, 2015). Po
stupně docházelo ke snižování výdajů na aktivní 
politiku zaměstnanosti, a to i přesto, že mezi lety 
1991 a 1993 zásadně pomohla polovině registrova
ných uchazečům o zaměstnání při vstupu na trh 
práce (Horálek in OECD, 2000: 175). Za významný 
mezník, který oslabil vliv politiky zaměstnanosti, 
považuje R1 mimo jiné rozpad ČSFR, díky němuž 
chyběly na úseku zaměstnanosti personální kapa
city, ale také „trpěl nedostatkem politické pozor
nosti a nedostatkem koncepčního přístupu“.

5. Druhé období: Vznik pověřených úřadů 
práce s rolí krajského koordinátora a změna 
v zajišťování dávek státní sociální podpory

Toto období se váže především k vládě Vladimíra 
Špidly a k vedení MPSV Zdeňkem Škromachem. 
Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002 vyhrá
la ČSSD s 30,2 % hlasů a 70 mandáty, na druhém 
místě byla ODS s 58 mandáty, následovala KSČM 
se 41 mandáty. Protože rozdíl mezi ČSSD a ODS 
nebyl výrazný (12 mandátů), vytvořila ČSSD koa
lici s KDUČSL a USDEU s celkovým počtem  

101 mandátů (tedy těsnou většinou). V Programo
vém prohlášení vlády ze srpna 2002 předložila 
výše zmíněná koalice hlavní cíle, které spočívaly 
především v rozvoji sociálního státu, sociálně 
a ekologicky orientovaného tržního hospodářství, 
v dokončení procesu vstupu ČR do EU, v dokonče
ní reformy veřejné správy, v boji proti korupci 
a v oblasti zaměstnanosti se zaměřili na přípravu 
návrhu nového zákona o zaměstnanosti, v „němž 
budou mj. prostředky politiky zaměstnanosti při
blíženy systémům používaným v členských stá 
tech Evropské unie“ (Programové prohlášení vlády, 
2002).

Toto období je spojeno s výrazným zvýšením 
nezaměstnanosti. Míra registrované nezaměstna
nost se v ČR začala zvyšovat od roku 1997 (kdy po
prvé překročila hranici 5 %), mezi lety 2002 a 2004 
se pohybovala již okolo 10 %, což představuje opro
ti letům 1990 až 1996 výrazné zvýšení a prohlubo
vání problémů trhu práce. Nadále docházelo k vý
razným rozdílům mezi kraji. Nejhůře na tom byl 
kraj Ústecký, jehož míra nezaměstnanosti se od 
roku 1990 neustále zvyšovala a v letech 1999 až 
2004 se pohybovala od 15 % do 18 % (např. na kon
ci roku 2003 činila 17,94 %). Problémy s vysokou 
nezaměstnaností měl od samého počátku pře
chodu na tržní ekonomiku kraj Moravskoslezský, 
u něhož míra nezaměstnanosti přesáhla v roce 
2003 také hranici 16 %. Progresivní nárůst neza
městnanosti od roku 1990 zaznamenal také kraj 
Karlovarský a Jihomoravský. Naopak pod výraz
ným průměrem registrované míry nezaměstnanos
ti se od samého začátku pohybovalo hlavní město 
České republiky, nízkou nezaměstnanost měl také 
kraj Středočeský, Jihočeský a Plzeňský.

Významnou událostí, která ovlivnila směřování 
politiky zaměstnanosti, byl vstup ČR do EU. Přes
tože oficiální žádost o vstup do EU podala vláda 
Václava Klause již v roce 1996 v Římě tehdejšímu 
představiteli předsednické země EU, italskému 
premiérovi Lambertu Dinimu, vstup ČR do EU se 
uskutečnil až o osm let později. Součástí žádosti 
bylo také Memorandum, které zdůvodňovalo zá
jem ČR o vstup do EU (dle Usnesení vlády ČR ze 

�

{9
/1

4}



 Scientia et Societas » 4/16 119

Vědecké stati

dne 13. 12. 1995). V něm je vítán evropský integ
rační proces, který zajišťuje evropskému kontinen
tu mír, stabilitu a především hospodářskou prospe
ritu. Je chápán jako proces nezvratný, přesto se 
v Memorandu objevují také výhrady (či euroskep
tické postoje), související např. se ztrátou státní su
verenity a nízkou důvěrou „k tomuto složitému tě
lesu“ (např. Od našeho zvláštního…, 1996; Mocek, 
1996), a jeho obsah odpovídá ideologii tehdejší 
vlády Václava Klause. O sedm let později (v dubnu 
2003) byla Smlouva o přistoupení k EU v Athé
nách, za účasti Václava Klause (již jako preziden 
ta ČR) a předsedy vlády Vladimíra Špidly, podepsá
na. Následně 13. a 14. června 2003 proběhlo refe
rendum o přistoupení ČR k EU. Souhlas vyjádřilo 
77,33 % hlasujících, proti bylo 22,67 %. Volební 
účast činila 55,21 % (Historie vstupu ČR do EU). 
Smlouva o přistoupení k EU vešla v platnost 1. květ
na 2004.

Se vstupem ČR do EU (a tedy s harmonizací 
českého práva s legislativou Evropského společen

ství), s cílem zmodernizovat a zlepšit fungování 
úřadů práce, ale také v důsledku zvyšující se neza
městnanosti a problémů na trhu práce došlo k pří
pravě a následnému schválení nového zákona 
o zaměstnanosti. Záměr o jeho návrhu byl deklaro
ván již v programovém prohlášení vlády Vladimíra 
Špidly. Jednalo se o vládní návrh, jehož schvalova
cí proces započal 13. listopadu 2003 a ve Sbírce zá
konů byl vyhlášen 23. července 2004 pod číslem 
435/2004 Sb. V průběhu hlasování došlo v Po
slanecké sněmovně, v Senátu i u prezidenta ČR 
Václava Klause vždy ke schválení (Sněmovní tisk 
527).

S účinností tohoto nového zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti došlo ke zpřísnění a zpřesně
ní podmínek pro vedení v evidenci uchazečů a za
městnání (především pro absolventy), zároveň do
šlo k úpravě podmínek pro vyplácení podpory 
v nezaměstnanosti (prodloužila se podpůrčí doba 
pro osoby nad 50 let), došlo ke zvýšení flexibility 
formou zprostředkovatelských agentur (povolení 

Tabulka č. 2 » Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 1999–2003 (k 31. 12., v %)

1999 2000 2001 2002 2003

Česká republika 9,37 8,78 8,90 9,81 10,31

Praha 3,52 3,42 3,39 3,73 4,02

Středočeský kraj 7,46 6,80 6,76 7,21 7,43

Jihočeský kraj 6,69 5,82 6,03 6,65 6,96

Plzeňský kraj 7,43 6,47 6,52 7,06 7,60

Karlovarský kraj 9,04 8,02 8,71 10,07 10,62

Ústecký kraj 15,92 16,15 15,83 17,13 17,94

Liberecký kraj 7,77 6,44 7,35 8,68 9,48

Královéhradecký kraj 7,54 5,89 6,30 7,30 7,89

Pardubický kraj 9,03 7,87 7,93 8,66 9,42

Kraj Vysočina 9,16 7,48 7,02 8,32 9,20

Jihomoravský kraj 9,85 9,35 9,73 11,20 11,45

Olomoucký kraj 12,41 11,87 11,78 12,20 12,48

Zlínský kraj 8,71 8,14 8,51 10,22 10,61

Moravskoslezský kraj 14,94 15,13 15,11 15,89 16,84

Pramen: ČSÚ (2015)
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pro jejich vznik přešlo do kompetence MPSV). 
Dále se definoval výkon nelegální práce, který ne
byl dosud v legislativě vymezen. Kontrolu nelegál
ní práce začaly provádět úřady práce. Do kompe
tence úřadů práce přešla také kontrola diskriminace 
v přístupu k zaměstnání. V souvislosti se vstupem 
do EU a uplatnění principů evropského práva na 
proces zprostředkování zaměstnání, byla upravena 
možnost zaměstnávání občanů z EU. Tyto změny 
udaly základní směr politiky zaměstnanosti a fun
gování úřadů práce na několik dalších let.

Vliv a pomoc EU byly v této době značné. Se 
vstupem do EU začala ČR čerpat podstatnou část 
finančních prostředků z Evropského sociálního 
fondu (ESF). ESF, jako jeden ze strukturálních fon
dů EU, má za cíl rozvoj zaměstnanosti, snížení ne
zaměstnanosti, podporu sociálního začleňování 
osob a zlepšení rovných příležitostí se zaměřením 
na rozvoj trhu práce v zemích EU.9 První operační 
období se vztahovalo k roku vstupu ČR do EU. 
Mezi lety 2004 a 2006 činil celkový objem finanční 
podpory z EU 457 milionů eur. Nejvýznamnějším 
operačním programem v oblasti snižování neza
městnanosti a rozvoji aktivní politiky zaměstna
nosti, byl program Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Řídícím orgánem tohoto operačního programu 
bylo MPSV a významnými příjemci byly úřady prá
ce. ESF se tak stal význačným a klíčovým nástro
jem pro realizování Evropské strategie zaměstna
nosti (ESZ).

ESZ měla úlohu pro plnění cílů Lisabonské stra
tegie, která byla v roce 2000 přijata členskými stá
ty EU. Do popředí zájmu se tak dostal aspekt soci
ální, nikoliv pouze ekonomický, jak tomu bylo 
v minulých letech. A právě „zaměstnanost je feno
mén, kde se funkčně skloubí cíle sociální a ekono
mické, ne vždy bez vnitřních tenzí, ale v zásadě 
souladně“ (R1). Řešení nezaměstnanosti a dosaže
ní co nejvyšší zaměstnanosti tak nabylo velké po
zornosti. Hlavní integrované směry v oblasti za
městnanosti vzešly z rozhodnutí Rady Evropy ze 
dne 12. července 2008 a jsou popsány pod číslem 

17 až 24. Mezi hlavní cíle ESZ patří plná zaměstna
nost, zlepšení kvality pracovního místa a produkti
vity práce, a posilování sociální a územní soudrž
nosti. ČR respektovala tyto hlavní integrované 
směry evropské strategie a v dalších letech je im
plementovala do Národního programu reforem 
2008–2010. Tím se zavázala naplňovat jednotlivé 
reformní kroky v rámci integrovaných směrů.

Toto období je ve vývoji úřadů práce charakteri
stické dvěma významnými změnami, které ovliv
nila reforma veřejné správy, v rámci níž došlo k no
vému organizačnímu uspořádání a ke změnám 
v obsahu agendy. Došlo k ustanovení krajských or
gánů územní samosprávy a k rušení okresních 
úřadů (k 31. 12. 2002). V důsledku toho nejprve 
proběhla změna organizačního uspořádání úřadů 
práce, následně došlo k rozsáhlé změně v obsahu 
veřejných služeb zaměstnanosti. V rámci orga
nizační změny bylo ustanoveno 14 pověřených 
úřadů práce s rolí krajského koordinátora pro rea
lizaci státní politiky zaměstnanosti na území  
příslušného kraje. Pověřené úřady práce se staly  
novými metodickými pracovišti, do jejichž kompe
tence patřila především koordinační činnost okres
ních úřadů práce v oblasti APZ, zpracovávání sta
tistik, analýz a výhledů za kraj, či zpracovávání 
podkladů pro udělování investičních podmínek 
(více § 8 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb.), čímž 
byly považovány za hlavní komunikační partnery 
se Správou služeb zaměstnanosti. Pověřené úřady 
se také staly koordinátory při realizaci projektů 
z ESF.

V souvislosti se změnou v obsahu činností pro
běhla od 1. dubna 2004 delimitace pracovníků stát
ní sociální podpory (SSP) od obcí s pověřenou pů
sobností pod úřady práce (dle zákona č. 453/2003 
Sb.). Co do obsahu se jednalo o největší změnu za 
třináct let existence úřadů práce. Původně patřil 
výkon této agendy do působnosti okresních úřadů, 
které však v rámci reformy veřejné správy k 31. 12. 
2002 zanikly. Jejich kompetence tak přešly pod 
obce s rozšířenou působností, a následně od dub

9 http://www.esfcr.cz
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na 2004 pod úřady práce. V mediálních zprávách je 
možné rozeznat další záměr, a to sjednocení a zvý
šení efektivity systému státní sociální podpory. 
Stát převzal kompetence pro vyplácení sociálních 
dávek. Dle osloveného odborníka k tomu došlo, 
protože stát „nedůvěřoval municipalitě“ a protože 
„úřad práce jako organizační složka státu na to prý 
lépe dohlédne“ (R3). Státní sociální podpora byla 
tedy převedena pod „křídla státu“ neboli pod úřa
dy práce (např. Doubrava, 2004; Úředníci radnic…, 
2004; Vyplácení některých dávek…, 2004). Přesto
že je možné zachytit různé názory na sjednocení 
sociální agendy s agendou zaměstnanosti (např. 
oslovení odborníci R3 a R4 nepovažovali tuto změ
nu za žádoucí, protože se nevztahovala k politice 
zaměstnanosti), tato změna proběhla bez velkých 
problémů, převedení pracovníků bylo převážně 
formální (souviselo s administrativními úkony), 
protože většina z nich zůstávala ve stejných dosa
vadních prostorách, dle mediálních zpráv se tato 
změna příliš nedotkla ani klientů. V té době se ne

smělo dle pokynu MPSV zasahovat do činností SSP 
do 30. června 2004. Tuto změnu také neprovázela 
žádná hromadná propouštění.

6. Třetí období: Centralizace úřadů práce 
a změna v zajišťování nepojistných dávek 
sociální ochrany

V pozadí tohoto období je celosvětová hospodář
ská recese, která započala v USA hypoteční krizí 
v roce 2007, rozhodující zlom však přišel v září 
2008, kdy došlo ke kolapsu amerických bank Wa
shington Mutual a Lehman Brothers (Myant, Dra
hokoupil, 2013). Z důvodu globálního propojení 
států světa v podobě exportování výrobků a inves
tic se rozšířila krize z USA do celého světa (Foster, 
Magdoff, 2009), respektive do zemí, které byly zá
vislé na kapitálových tocích (Myant, Drahokoupil, 
2013). V ČR propukla na konci roku 2008 a plně se 
rozvinula v roce 2009. Důsledkem byla stagnace 
ekonomiky, omezení výroby, růst nezaměstnanos

Tabulka č. 3 » Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2004–2012 (k 31. 12., v %)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Česká republika 9,47 8,88 7,67 5,98 5,96 9,24 9,57 8,62 9,36

Praha 3,58 3,25 2,72 2,16 2,14 3,66 4,07 3,95 4,52

Středočeský kraj 6,85 6,25 5,32 4,25 4,47 7,01 7,73 7,07 7,52

Jihočeský kraj 6,59 6,69 5,68 4,47 4,83 7,78 8,50 7,53 8,36

Plzeňský kraj 6,74 6,45 5,60 4,43 5,03 8,16 8,25 7,01 7,31

Karlovarský kraj 10,75 10,28 9,20 7,32 7,62 11,07 11,39 9,83 10,84

Ústecký kraj 15,85 15,41 13,77 10,96 10,26 13,61 13,90 12,94 14,02

Liberecký kraj 8,22 7,73 7,04 6,05 6,95 11,24 10,54 9,46 10,26

Královéhradecký kraj 7,67 7,33 6,32 4,70 4,81 7,97 8,37 7,49 8,61

Pardubický kraj 8,94 8,35 6,91 5,43 5,95 9,58 9,87 8,44 9,16

Kraj Vysočina 8,85 8,23 7,10 5,63 6,27 10,25 10,73 9,44 10,23

Jihomoravský kraj 10,69 10,21 8,82 6,92 6,83 10,59 10,87 9,81 10,42

Olomoucký kraj 11,73 10,65 8,97 6,73 6,87 12,19 12,48 11,37 11,86

Zlínský kraj 9,53 9,27 7,75 6,02 6,13 10,83 10,74 9,35 10,42

Moravskoslezský kraj 15,66 14,23 12,58 9,62 8,49 12,14 12,36 11,18 12,34

Pramen: ČSÚ (2015)
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ti a výrazné snížení poptávky po nových zaměst
nancích.

Před celosvětovou krizí zaznamenala Česká re
publika konjunkturu. V letech 2004 až 2007 se růst 
HDP pohyboval nad 4 %, v roce 2008 se snížil na 
2,7 % a v roce 2009 HDP poklesl o 4,8 % (ČSÚ, 
2015). Také nezaměstnanost se v roce 2007 a na 
počátku roku 2008 držela ve všech krajích (kromě 
Ústeckého) pod hranicí 10 %, což bylo téměř  
srovnatelné s rokem 1997. Mezi lety 2008 a 2009  
se však zvýšila o 3,28 procentního bodu (stav  
k 31. 12.). Toto zvýšení se nejvíce projevilo u krajů 
s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti. 
V Ústeckém kraji dosahovala dle ČSÚ (2015) míra 
registrované nezaměstnanosti 13,61 % a v Morav
skoslezském kraji 12,14 % (stav k 31. 12. 2009). Do 
evidence úřadů práce se dostali nejen lidé nekvali
fikovaní, ale také kvalifikovaní s vyšším vzděláním 
(minimálně středoškolském) a s dlouhodobou pra
covní zkuše ností.

Dne 28. a 29. května 2010 se konaly volby do 
Poslanecké sněmovny a pod vlivem neoliberální 
ekonomie a v souvislosti s událostmi v podobě ce
losvětové hospodářské krize a s tím související vý
razné a zvyšující se zadlužení Řecka, kterému 
v květnu 2010 hrozil státní bankrot, získaly pravi
cové strany většinu mandátů v Poslanecké sně
movně. Stejně jako volební program ODS v roce 
1992, byly volební programy pravicových stran 
v tomto období založeny na ekonomickém prag
matismu. Byly zaměřeny na řešení hospodářské 
krize, snižování schodku státního rozpočtu, na re

alizování reforem, snižování výdajů ze státního 
rozpočtu, na cílené (adresné) sociální dávky pouze 
těm nejpotřebnějším, na řešení zneužívání soci
álních dávek a na boj proti nelegální práci. Dle  
Myanta a Drahokoupila (2013: 463) „mohou být 
vládní výdaje faktorem, který zabraňuje krizi… 
Nicméně mohou krizi i prohloubit.“ Tato situace 
nastává v okamžiku, kdy se vláda v době recese, 
rozhodne snižovat výdaje a eliminovat rozpočtový 
deficit. Přesto ODS a TOP 09 získaly na základě 
svého volebního programu dohromady 94 mandá
tů, s nimi vytvořily koalici Věci veřejné s 24 man
dáty (Výsledky voleb a referend). Tato koalice za
čala tedy realizovat pravicovou politiku a jejich 
vláda byla spojena s řadou „nepopulárních“ refo
rem. Je třeba vzít na vědomí, že ekonomická situa
ce a s tím spojená vysoká nezaměstnanost, byly 
příčinou vysokého sociálního napětí ve společnos
ti, které, např. dle OECD (2000: 17) nepředstavuje 
vhodné období pro zavádění rozsáhlých reforem. 
Naopak období prosperity a růstu zaměstnanosti 
je považováno za příhodnější, „protože v něm je 
předpoklad pro menší odpor ke změnám a naopak 
více akceptace k pochybením“ (OECD, 2000: 17).

V oblasti politiky zaměstnanosti se v tomto ob
dobí jednalo o rozsáhlou institucionální změnu, 
která spočívala v centralizaci veřejných služeb za
městnanosti, a tedy vzniku Úřadu práce ČR. Oslo
vení odborníci spojují tuto centralizaci s negativní
mi pojmy a nazývají ji jako „nesmyslnou“ (R1) či 
jako „totální devastaci“ (R4). Jiný odborník uvedl, 
že centralizace „spíš zkomplikovala roli státu v ak

Zaměstnanost je téma, které v sobě spojuje složku ekonomickou a sociální. Je 
důležitá pro zvyšování ekonomického růstu i pro společenskou prosperitu 
země. Naopak nezaměstnanost je spojena s vážnými dopady na jedince, jeho 
rodinu a stát. Způsobuje ztráty v ekonomice jako celku — rostou výdaje stát-
ního rozpočtu na sociální dávky a služby, tím narůstá jeho deficit, je nižší 
kupní síla i HDP, což může vést ke zvyšující se sociální tenzi mezi zaměstnaný-
mi a nezaměstnanými. Propad životní úrovně jedince a jeho rodiny má také 
sociální a psychologické důsledky.
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tivní politice zaměstnanosti, protože právě kvůli 
centralizaci se některé věci značně zkomplikovaly“ 
(R2). Dle R4 bylo největším kamenem úrazu, „že 
zbavili úřady práce právní subjektivity“. V souvis
losti s tím došlo také ke sjednocení agendy nepo
jistných sociálních dávek, které byly organizačně 
převedeny pod nově vzniklou instituci — Úřad prá
ce ČR. O této obsáhlé změně však není v Koaliční 
smlouvě ani v Programovém prohlášení vlády 
zmínka.

Jak bylo výše uvedeno, decentralizační řízení 
úřadů práce mělo dlouhou tradici, od svého zalo
žení roku 1990 až do roku 2011, tedy roku, kdy do
šlo k výše uvedené organizační změně. Ta předsta
vovala zásadní změnu ve fungování těchto státních 
institucí. Deklarované záměry byly spojovány pře
devším s úsporou a efektivitou těchto institucí 
v souvislosti s implementací jejich regionální poli
tiky zaměstnanosti. Nicméně již v minulosti nee
xistoval jednotný názor na institucionální reformy 
a jejich efekty. Například Koning (in OECD, 2000) 
je nedoporučoval, dle něho je naopak třeba klást 
důraz na pečlivou analýzu problémů na trhu prá
ce, na zlepšování designu vhodné politiky a také 
na optimální alokaci financí.

Přesto v České republice započala v roce 2010 
rozsáhlá institucionální změna, jejíž zavedení bylo 
doprovázenou řadou problémů a událostí. Dle R4 
byla tato reforma neuvážená a nepřipravená a to 
jak z organizačního, tak věcného hlediska. Celý 
proces přípravy a schvalování zákona č. 73/2011 Sb., 
o Úřadu práce České republiky byl odborníky po
važován za značně nestandardní a nedostatečně 
prodiskutovaný se všemi zainteresovanými aktéry, 
protože návrh zákona o ÚP byl nejprve podán jako 
ministerský, než se ale dostal do Legislativní rady 
vlády, podala ho ve stejném znění, dne 11. 10. 2010, 
skupina poslanců. Tím došlo ke zkrácení legisla
tivního procesu (více Kotrusová, Výborná, 2014; 
Hiekischová, 2015b). V době, kdy byl zákon podán 
jako ministerský, byl v průběhu září a října 2010 
zaslán do připomínkového řízení. Také úřady prá
ce byly osloveny, ale protože „docházelo k jiným 
závěrům, než bylo v tu chvíli žádoucí“ (R2), byl 

vládní návrh stažen. Dle osloveného odborníka byl 
tento návrh zákona popřen, protože většina úřadů 
práce se vyjádřila pro zachování stávajícího mode
lu 77 úřadů práce s vlastní právní subjektivitou. 
Dle R1 se jednalo o „nehorázný sociální experi
ment, který nebyl promyšlený a rozhodně negativ
ně poznamenal politiku zaměstnanosti“. V rámci 
schvalovacího řízení byl zákon zamítnut Senátem 
ČR i prezidentem Václavem Klausem. Přesto byl 
koaliční většinou v Poslanecké sněmovně vždy 
přehlasován a dne 25. 3. 2011 byl vyhlášen ve Sbír
ce zákonů (s účinností od 1. 4. 2011). Zákon o Úřa
du práce ČR významně změnil organizační řízení, 
a tedy i způsob práce v této instituci.

Dle § 2 tohoto zákona působí v Úřadu práce ČR 
generální ředitelství a krajské pobočky a pobočka 
pro hlavní město Prahu (dále jen krajské pobočky) 
a jejich součástí jsou kontaktní pracoviště. Došlo 
tak ke změně v organizačním řízení — ze silně  
decentralizovaného na centralizované. Obsahová 
náplň tohoto nově vytvořeného organizačního 
uspořádání neobsahuje v zákoně popis výkonu 
kontaktních pracovišť. Pouze vymezuje kompeten
ce generálního ředitelství a krajských poboček. 
Zjednodušeně lze říci, že veškeré činnosti, které 
dříve vykonávalo 77 úřadů práce v rámci své práv
ní subjektivity, převzaly krajské pobočky, kterých 
bylo ustanoveno čtrnáct (podle § 8a se např. jedná 
o zprostředkování zaměstnání uchazečům o za
městnání, zabezpečování uplatňování nástrojů ak
tivní politiky zaměstnanosti, vyplácení podpory 
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, vy
konávání kontrolní činnosti apod.). Kvůli této ne
konkrétnosti je tento zákon považován odborníky 
za „nedokonalý“ a za „jeden z nejhorších zákonů, 
který byl přijat v roce 2011“ (R4).

Jak z názvu tohoto období vyplývá, nedošlo 
v tomto období pouze k organizační změně úřadů 
práce, ale také k významné obsahové změně. Ta 
nebyla oslovenými odborníky vnímána pozitivně, 
naopak se k ní vyjadřovali velice negativně. Po pře
vedení státní sociální podpory v roce 2004 došlo 
také k delimitaci sociálních pracovníků z agendy 
dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se 
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zdravotním postižením a dávek pro pěstouny. V sou
vislosti se schválením zákona č. 366/2011 Sb., 
zkráceně nazývaného jako novela zákona o pomo
ci v hmotné nouzi, došlo k vytvoření jednotného 
výplatního místa. Služby poskytované úřadem prá
ce se tak významně rozrostly. Účel tohoto kroku je 
popsán na oficiálních webových stránkách MPSV, 
vztahujících se k tzv. sociální reformě, a je spojo
ván s efektivnějším řízením a lepší kontrolou při 
využívání státních prostředků. Před sjednocením 
všech nepojistných dávek uskutečňovali sociální 
práci v těchto agendách pracovníci obcí s přenese
nou působností (více např. Hiekischová, 2015b). 
Od 1. ledna 2012 došlo tedy ke změně v obsahu 
a náplni práce Úřadu práce ČR. Tehdy nejvíce dis
kutovanou a v souvislosti s rychlým a nepřipra
veným přechodem, problémy zasaženou oblastí, 
se stalo vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi  
(DPvHN) a uskutečňování sociálních šetření v rám
ci této agendy (více např. Havlíková, 2013; Musil, 
2013; Hiekischová, 2015a, 2015b).

V důsledku snižování veřejných výdajů a sjed
nocení agendy zaměstnanosti a nepojistných soci
álních dávek, proběhla na úřadech práce reorgani
zace a hromadné propouštění, jehož cílem byla 
úspora provozních nákladů. Řady pracovníků úřa
du práce, které se zabývaly agendou zaměstnanos
ti a také „obslužný“ personál, se zeštíhlily o 1954 za
městnanců. Dle vyjádření tehdejšího ministra 
Jaromíra Drábka (MPSV, 2012c) měl „úřad práce 
v roce 2012 totožný stav pracovníků jako k 1. 4. 2011, 
tzn. 8320, ovšem s tím, že zvládá značné navýšení 
agend“.10 Dále tato zpráva uvádí, že kvantitativně 
narostla agenda úřadů práce o 60 %, ale z kvalita
tivního hlediska se jedná o ještě větší rozsah. Znač
ná část zaměstnanců, která vykonávala agendu za
městnanosti, byla tedy propuštěna ve prospěch 
nově příchozích zaměstnanců z oblasti nepojist
ných sociálních dávek. Propouštělo se také v ob
lasti sociální. Před rokem 2012 pracovalo na obcích 
3642 zaměstnanců dávkové agendy, pod ÚP ČR 
jich přešlo pouze 1953 (MPSV, 2015). Celkový po

čet zaměstnanců nového UP ČR zůstal, i přes no
vou agendu, stejný.

Novelou zákona o zaměstnanosti, která vešla 
v účinnost ve stejný den jako delimitace pracovní
ků nepojistných sociálních dávek (tedy 1. ledna 
2012), došlo k ustanovení nových služeb v oblasti 
politiky zaměstnanosti, které významným způso
bem změnily pojetí úřadu práce. Na rozdíl od zá
měrů předchůdce Zdeňka Škromacha, došlo ke 
zpřísnění nároku na podporu v nezaměstnanosti 
(rozhodné období, ve kterém je třeba prokázat  
12 měsíců důchodového pojištění, se snížilo ze tří 
let na dva roky) a zároveň se snížil počet měsíců 
podpůrčí doby o jeden měsíc (i u nezaměstnaných 
nad 50 let). U těchto starších lidí došlo také ke sní
žení výše podpory v nezaměstnanosti na 45 % od 
pátého měsíce čerpání podpory v nezaměstnanos
ti. Za účelem „zprostředkovat nezaměstnaným prá
ci rychleji a efektivněji“ (socialnireforma.mpsv.cz) 
vznikl nový nástroj — sdílené zprostředkování. 
Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky měly za 
úkol spolupracovat s agenturami práce, jejich cí
lem bylo zprostředkovat, za finanční odměnu, za
městnání uchazečům z úřadu práce. Tento nástroj 
se však fakticky na úřadech práce do dnes nereali
zuje. Spolupráce soukromého a státního sektoru 
se tak zatím neuskutečnila. Dalším významným 
nástrojem v rámci APZ se stala veřejná služba ne
boli výkon pracovní činnosti pro nezaměstnané re
gistrované na úřadu práce déle než dva měsíce a to 
bez úplaty. Povinnost absolvovat tento nástroj byla 
díky nálezu Ústavního soudu ze dne 27. listopa 
du 2012 zakázána (došlo ke zrušení § 30 odst. 2 
písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

V souvislosti s těmito změnami proběhlo také 
převedení kontrolní činnosti v oblasti nelegálního 
zaměstnávání mimo Úřad práce ČR. Sloučila se 
pod Státní úřad inspekce práce. V souvislosti s de
klarovaným bojem proti nelegálnímu zaměstnává
ní tehdejší vládní koalice (viz programové prohlá
šení vlády; MPSV, 2010a; MPSV, 2010b; MPSV, 
2011), byly ustanoveny mnohem vyšší částky za 

10 Na začátku roku přešla pod úřady práce nová agenda nepojistných sociálních dávek.
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její výkon, zároveň došlo ke zpřísnění podmínek 
při oznamovací povinnosti uchazečů o zaměstnání 
při nekolidujícím zaměstnání.

Všechny výše uvedené změny byly zasaženy 
problémy, které mají vliv na realizaci veřejných 
služeb zaměstnanosti dodnes. „Nefungovalo to 
a zdevastoval se celý systém, který se budoval dva
cet let“ (R4). Vznikly problémy s centralizovaným 
řízením, s nově zavedeným a nedostatečně připra
veným informačním systémem, s nízkým počtem 
pracovníků Úřadu práce ČR a se způsobem realiza
ce nástrojů APZ (více o těchto problémech např. 
Havlíková, 2013; Musil, 2013; Kotrusová, Výborná, 
2014; Hiekischová, 2015a, 2015b). Na to následně 
reagovala vláda Bohuslava Sobotky, která získala 
mandát po předčasných volbách v říjnu 2013. Koa
lici vytvořily ČSSD, ANO a KDUČSL se 111 mandá
ty, pravicové strany jako ODS (se 16 mandáty) 
a TOP 09 (s 26 mandáty) se dostaly do opozice.

Nová vláda na základě nového organizačního 
řádu ÚP ČR, upravila kompetence krajských pobo
ček a kontaktních pracovišť. Významnou změnou 
se stalo převedení pravomocí o zabezpečování 
uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstna
nosti zpět pod kontaktní pracoviště (s účinností od 
1. března 2014). Ředitelé (původně pouze vedoucí) 
těchto úřadů na okresní úrovni byli na základě 
podpisového řádu ustanoveni jako příkazci opera
ce s právem rozhodovat např. právě o principech 
a zásadách realizace nástrojů APZ. Podřízeni jsou 
však stále příslušnému řediteli krajské pobočky.

V tomto období dále postupně docházelo ke 
změnám, které měly za cíl „revidovat“ důsledky 
činností, ke kterým došlo za vlády Petra Nečase. 
Postupně se např. navyšoval počet sociálních pra
covníků, výrazně se toto zvýšení projevovalo od 
července 2014, protože MPSV v té době schválilo 
personální posílení ÚP ČR o 600 sociálních pracov
níků (MPSV, 2015). Dále se od začátku roku 2014 
Úřad práce ČR navrátil k původnímu informační
mu systému. Výrazné změny v organizační a obsa
hové stránce se však v této době nerealizovaly a za
městnanci úřadů práce se postupně vyrovnávají 
s novou agendou i organizačním řízením.

7. Závěr

Vývoj úřadů práce jako institucí pro realizaci veřej
ných služeb zaměstnanosti lze rozdělit na dvě zá
kladní, ale vzájemně se doplňující a ovlivňující, 
oblasti. Za prvé, na organizační změny související 
s řízením úřadů práce, za druhé, na obsahové 
změny související s rozšiřováním veřejných služeb 
zaměstnanosti poskytovaných úřady práce (tedy 
s administrací a poskytováním dávek sociální 
ochrany).

V organizačním řízení zaznamenaly úřady prá
ce výrazné změny — od silně decentralizované ří
dící soustavy až po centralizaci celého systému po
skytování veřejných služeb zaměstnanosti. Úřady 
práce vznikly na počátku 90. let v souvislosti s pře
chodem České republiky na tržní hospodářství, 
tedy v době očekávaného růstu nezaměstnanosti. 
Na základě tehdejších priorit vlády a také zkuše
ností ze zahraničí, byla vytvořena silná decentrali
zovaná soustava úřadů práce, kterou metodicky ří
dila Správa služeb zaměstnanosti. Každý úřad 
práce měl svoji právní subjektivitu a rozhodoval 
o politice trhu práce na lokální úrovni. Na tomto 
organizačním uspořádání se dohodli členové Ob
čanského fóra a tento způsob realizace veřejných 
služeb zaměstnanosti trval, bez výrazných problé
mů, až do roku 2011. V tomto roce došlo, na zákla
dě záměrů souvisejících s efektivitou a úsporou, 
k centralizaci úřadů práce a vzniku Úřadu práce 
ČR. Tato změna byla doprovázena spoustou pro
blémů — personálních, technických, provozních 
i co do poskytování služeb nezaměstnaným (pře
devším nástrojů APZ). Nabízí se otázka do disku
se, zda mohla být tato rozsáhlá změna, i v případě 
politické shody (nejen díky koaliční většině v Po
slanecké sněmovně Parlamentu ČR), úspěšná a do 
jaké míry by bylo vhodné respektovat organizační 
kulturu úřadů práce, která se utvářela více než 
dvacet let.

Obsah agendy úřadů práce zaznamenal během 
jejich vývoje značných změn. Na počátku poskyto
valy tyto instituce základní veřejné služby zaměst
nanosti — zprostředkování zaměstnání, poskytová
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ní informací o trhu práce, realizování nástrojů APZ 
pro nezaměstnané a zaměstnavatele a také admini
strování a vedení dávek v nezaměstnanosti. V roce 
2004, na základě reformy veřejné správy, se do 
těchto služeb zařadily také dávky státní sociální 
podpory, které byly původně poskytovány okresní
mi úřady. Přestože byla tato změna považována 
některými odborníky za nežádoucí, protože se dle 
nich nevztahuje k politice zaměstnanosti, nebyla 
doprovázena výraznějšími problémy. Ty nastaly až 
v roce 2012 s přechodem ostatních dávek sociální 
ochrany, tedy DPvHN, dávek pro OZP a dávek pro 
pěstouny. Této obsahové změně předcházela již 
zmíněná změna v organizačním řízení úřadů prá
ce v roce 2011 a opět se vztahovala k úsporám 
a efektivnějšímu řízení, které byly deklarovány 
v souvislosti s hospodářskou recesí a tedy potřebě 
snižování veřejných výdajů (dle priorit tehdejší 
pravicové koalice ODS, TOP 09 a VV). I zde je mož

né uvést otázku do diskuse, zda převedení sociál
ních dávek pod úřady práce zvyšuje efektivitu to
hoto systému. Neboli je stát lepší hospodář než 
municipalita?

Na základě této stati je zřejmé, že úřady práce 
zaznamenaly v průběhu své existence spoustu or
ganizačních a obsahových změn, které byly vždy 
ovlivněny především politikou tehdejší vlády. Poli
tické priority však zároveň souvisely s ekonomic
kým vývojem a také se samotnou historií českého 
státu. Ta se vztahovala k pádu KSČ a vzniku ČSFR 
(a následné potřebě tvorby řady institucionálních 
reforem), zároveň však k následnému rozpadu 
ČSFR, dále k realizaci reformy veřejné správy a ke 
vstupu ČR do EU. Politický kontext se tak jeví jako 
stěžejní, protože měl vliv na minulou i současnou 
podobu úřadů práce a bude mít vliv i na tu bu
doucí.
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development of labour offices as institutions for the implementation of public employment 
services

aBstract
The Czech labour offices are viewed as institutions that have underwent a major reform, accompanied by 
a number of problems that still have not been satisfactorily resolved, and that affect the implementation of 
public employment services. The various particular aspects of this issue have been discussed by Musil 
(2013), Havlíková (2013), Kotrusová and Výborná (2014), and Hiekischová (2015a, 2015b). The goal of this 
article is to carry out a first thorough, complex and systematic reflection on the development of labour offic
es as institutions for the implementation of public employment services since their creation in 1990. The 
purpose is to describe the historical development of labour offices with emphasis on the legislative, political 
and economic context. In the article, three periods associated with the main organizational and substantive 
changes are distinguished and described. The article is based on the method of analysis of events according 
to Purkrábek (1994). Specifically, it is mainly based on an analysis of the various types of documents, sup
plemented by indepth expert interviews.
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Stárnutí populace vyžaduje hledat nová řešení ne
jenom v oblasti hmotného zabezpečení seniorů, 
ale i při poskytování sociálních služeb. V posled
ních letech je v řadě evropských zemí kladen dů
raz na zajištění péče v přirozením domácím pro
středí seniorů a zdravotně handicapovaných osob. 
Tato skutečnost vyžaduje přehodnotit i formy pod
pory rodinných příslušníků a osob, které o své 
blízké pečují. Cílem tohoto příspěvku je na zákla
dě charakteristiky nových opatření, která v této ob
lasti vstoupila v platnost v Rakousku, navrhnout 
možná řešení v naší zemi.

1. Současná situace v České republice

Podporu pečujících osob lze v současné době iden
tifikovat ve čtyřech systémech — v oblasti důcho
dového a nemocenského pojištění, v zákoníku prá
ce a v oblasti sociálních služeb.

V oblasti důchodového pojištění je doba osobní 
péče o osobu, která vyžaduje péči druhé osoby, 
jednou z tzv. náhradních dob pojištění a to přesto, 
že za tuto dobu není placeno pojistné. V současné 
době je zohledňována péče o osobu mladší 10 let, 
která je závislá na pomoci jiné osoby ve všech 
stupních závislosti, v případě péče o ostatní osoby 

musí jít o osoby, které jsou závislé na pomoci ve 
stupni II., III. nebo IV. (středně těžká, těžká a úpl
ná závislost). Tento druh náhradní doby pojištění 
se hodnotí, pokud jde o délku účasti na pojištění, 
v plném rozsahu, tzn. že nedochází k žádnému 
omezení délky doby účasti na pojištění ani rozsa
hu hodnocené doby. Pokud doba osobní péče o ji
nou osobu spadá do rozhodného období pro zjišťo
vání příjmů pro výpočet důchodu, je tato doba 
považována za vyloučenou dobu tak, aby nedošlo 
k „rozmělnění“ skutečně dosažených příjmů.

Doba osobní péče o závislou osobu se prokazu
je rozhodnutím příslušné okresní správy sociální
ho zabezpečení o době a rozsahu této péče. Pod
kladem pro rozhodnutí okresní správy sociálního 
zabezpečení je uznání osoby, o kterou je pečová
no, za osobu závislou na pomoci jiné fyzické oso
by ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v platném znění.

V oblasti nemocenského pojištění lze pro pří
pad podpory pečujících osob krátkodobě využít 
ošetřovné. Ošetřovné se vyplácí nejdéle 9 kalen
dářních dnů (resp. 16 kalendářních dnů v případě 
osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči as
poň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo 
povinnou školní docházku). Výše ošetřovného od 

*
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prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného 
denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Podle zákoníku práce má zaměstnanec po dobu 
péče o osobu, na kterou má podle zákona o nemo
cenském pojištění nárok na ošetřovné, právo na ne
placené pracovní volno. Doba tohoto pracovního 
volna není vázána pouze na dobu poskytování ošet
řovného, ale zaměstnavatel je povinen omluvit za
městnanci jeho nepřítomnost v práci z důvodu ošet
řování rodinného příslušníka po celé dva měsíce.

Pro zajištění potřebných sociálních služeb je 
osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním sta
vem závislým na pomoci jiné fyzické osoby posky
tován od 1. ledna 2007 podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, příspěvek na péči. Nárok na 
tuto dávku má osoba starší jednoho roku, která 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvlá
dání základních životních potřeb.

Příspěvek na péči by teoreticky měl pečujícímu 
kompenzovat ztrátu, popř. snížení příjmu z eko
nomické aktivity. Tato dávka je však kromě úhrady 
nákladů souvisejících s péčí o rodinného příslušní
ka, popř. blízkou osobu využívána rovněž na úhra
du běžných výdajů v domácnosti, úhradu nákladů 
na bydlení, na dopravu, na úhradu léků a plateb 
u lékaře, v některých případech je však příspěvek 
na péči vynakládán rovněž na úhradu leasingo
vých splátek.2 V těchto případech je zřejmé, že za
vedení příspěvku na péči nebylo správným řeše
ním, protože jakákoliv peněžní částka, která je při
znána občanovi, se jím a jeho rodinou považuje za 
rodinný příjem a jako s takovým se s ní nakládá.3

Finanční situace rodin a domácností pečujících 
o rodinného příslušníka, popř. blízkou osobu je 
však ve většině případů v současné době velmi ne
příznivá, neboť vedle ztráty vlastního příjmu do
chází současně k nárůstu výdajů souvisejících se 
zajištěním potřebné péče, některé z nich se pohy

bují dokonce na hranici materiální deprivace. Ved
le aktuálního snížení příjmové úrovně má však 
doba péče o rodinného příslušníka dopady i na 
výši starobního důchodu v budoucnosti. Tato situ
ace je alarmující zejména z toho pohledu, že jed
ním ze stěžejních cílů transformace sociálních slu
žeb je položit důraz na poskytování sociálních 
služeb v přirozeném prostředí příjemců příspěvku 
na péči. Vzhledem k nedostatku kapacity pobyto
vých zařízení sociálních služeb a k nerozvinuté
mu sektoru terénních sociálních služeb (těžiště te
rénních služeb stále ve většině regionů spočívá 
v dovozu obědů v rámci pečovatelské služby) je 
v řadě případů tato péče poskytována rodinnými 
příslušníky, popř. blízkými osobami (cca 70 % pří
jemcům příspěvku na péči je péče poskytována ne
registrovanými subjekty).4

Dlouhodobá péče o rodinného příslušníka nebo 
blízkou osobu je spojena s komplexním sociálním, 
ekonomickým a zdravotním dopadem na pečova
tele a jeho nejbližší okolí. Osoba, která poskytuje 
péči v důsledku neustálé „pohotovosti“ ztrácí kon
takty s okolním světem, ocitá se v sociální izolaci, 
často strádá nedostatečnou sociální oporou, trpí 
fyzickým a psychickým vypětím, které se mnohdy 
odrazí na jeho zdraví. Je třeba si uvědomit, že na 
péči o rodinného příslušníka pečovatele nikdo ne
připravoval, a přesto mnohdy musí vykonávat úko
ny, k jejichž provedení je třeba dostatek fyzické 
síly, často chybí i potřebný grif. Služba, která je po
skytovaná nepřetržitě, je pro jednoho pečujícího 
„likvidační“, a proto je potřebná a nezbytná profe
sionální pomoc, která by účinně snižovala zátěž 
pečovatele. V praxi se postupně rozvíjí model sdí
lené péče, jehož cílem je umožnit nesoběstačné 
osobě žít nezávislým životem ve vlastní domác
nosti za pomoci rodiny a komunitních služeb tak 
dlouho, dokud se tento způsob jeví jako smyslupl
ný a praktický. Prohloubení spolupráce rodiny 
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a služeb poskytovaných speciálními organizacemi 
a institucemi má nejen vliv na zkvalitnění péče 
o nesoběstačné osoby, ale také snižuje zátěž rodin
ných pečovatelů.5

Při hodnocení toho, do jaké míry je kompenzo
ván nižší příjem z ekonomické aktivity příspěv
kem na péči v důsledku potřeby zajišťování péče 
pro svého rodinného příslušníka nebo blízkou 
osobu, je vedle porovnání samotného rozdílu mezi 
výší předchozího příjmu z ekonomické aktivity 
a výší příspěvku na péči rovněž nutno zohlednit 
podmínky, za nichž je v současné době poskytová
na podpora v nezaměstnanosti a dávky v nemoci. 
Vzhledem k tomu, že současná právní úprava ne
vylučuje souběžné pobírání podpory v nezaměst
nanosti nebo nemocenské (u osoby poskytující 
péči) a příspěvku na péči (u osoby, které je péče 
poskytována), lze předpokládat, že v důsledku 
ukončení ekonomické aktivity osoba, poskytující 
péči je — alespoň krátkodobě — rovněž příjemcem 
těchto dávek. Z předchozích výzkumů vyplývá, že 
tuto péči v domácnostech ve velké většině posky
tují ženy ve věku 50 a více let.6

Z dříve provedených propočtů MPSV (rok 2009) 
vyplývá, že celkové náklady péče poskytované v při
rozeném domácím prostředí pouze rodinným pří
slušníkem nebo blízkou osobou činí 31 500 Kč mě
síčně na jednoho klienta, zatímco v případě, kdy 
péče je zajišťována rodinným příslušníkem nebo 
blízkou osobou a registrovaným poskytovatelem 
so ciální služby, činí náklady této péče cca 18 000 Kč 
měsíčně na jednoho klienta (náklady na péči posky
tovanou v domovech pro seniory činily podle těch
to propočtů 22 000 Kč měsíčně na jednoho klienta).

Tyto propočty byly následně potvrzeny detailní
mi propočty nákladů připadajících na hodinu péče 
v pobytových zařízeních a v domácnosti uživatele, 

podle nichž náklady sociální péče v pobytových 
zařízeních činí 192 Kč/hod. a jsou o 23 % nižší než 
v domácnosti uživatele, kde činí 248 Kč/hod. Ob
dobně náklady ošetřovatelské péče činí v pobyto
vých zařízeních 321 Kč/hod. a jsou o 27 % nižší 
než v domácnosti uživatele, kde činí 440 Kč/hod.7

Je zřejmé, že stávající formy institucionální 
podpory pečujících osob jsou nedostatečné. Síť po
třebných odlehčovacích sociálních služeb není do
statečná, což dále oslabuje motivaci a sociální jis
toty pečujících osob a to přesto, že osoby závislé 
na jejich péči tuto péči preferují. Pečující osoby se 
tak ocitají v nejistém postavení, vzhledem k neo
chotě zaměstnavatelů nabízet zkrácenou pracovní 
dobu, příp. její flexibilní organizaci obtížně kom
binují péči a zaměstnání. S nárůstem potřeby a in
tenzity péče tak pečující osoby často opouštějí svá 
zaměstnání a jsou zpravidla odkázáni na odměnu, 
kterou jim poskytne osoba závislá na jejich péči 
z příspěvku na péči. Dochází tak k propadu celko
vých příjmů pečujících osob, tyto osoby a jejich ro
diny tak následně čelí zvýšenému riziku chudoby. 
Poskytování péče v přirozeném domácím prostře 
dí — především v případě péče o osoby s vyšším 
stupněm závislosti — navíc zvyšuje riziko vzniku 
disfunkčních rodinných vztahů pečujících osob, 
pečujícím osobám v důsledku zpravidla dlouhodo
bé péče a její náročnosti hrozí zhoršování jejich 
zdravotního stavu.

2. Pečovatelská dovolená, kratší pracovní 
doba na péči a volno na rodinnou 
hospicovou péči v Rakousku8

Od 1. ledna 2014 byla v Rakousku zavedena někte
rá opatření, jejichž cílem je usnadnit zaměstnan
cům sladění zaměstnání s péčí o potřebné rodinné 

5 Viz Formánková, P., Novotný, A., Efenberková, M.: Problematika realizace rodinné péče o osobu se sníženou soběstačností. 
Kontakt, 2012, č. 2.

6 Viz Průša, L.: Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních 
věcí, 2013.

7 Viz Vostatek, J. a kol.: Financování a nákladovost sociálních služeb. Tábor: APSS ČR, 2013.
8 Podrobněji viz Pflegekarenz/Pflegeteilzeit und Familienhospizkarenz/Familienhospizteilzeit. Ein Überblick. Wien: Bundesministe-

rium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.
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příslušníky, jejich ošetřováním, popř. doprováze
ním umírajících rodinných příslušníků nebo velmi 
těžce nemocných dětí. Jedná se o pečovatelskou 
dovolenou, kratší pracovní dobu na péči a volno na 
rodinnou hospicovou péči. Pečovatelská dovolená 
je spojená s úplným výpadkem mzdy/platu, kratší 
pracovní doba na péči s alikvotním snížením 

mzdy/platu. Osoby, které těchto opatření využíva
jí, mají nárok na odpovídající příspěvek na pečova
telskou dovolenou.

Cílem pečovatelské dovolené, popř. kratší pra
covní doby na péči, je poskytnout zaměstnancům 
v případě náhle vzniklé potřeby péče o blízkého 
rodinného příslušníka nebo k odlehčení pečující 
osoby na určitou dobu možnost péči nově zorgani
zovat. Po tuto dobu se na dotyčné zaměstnance 
vztahuje ochrana před výpovědí z důvodu čerpání 
pečovatelské dovolené nebo kratší pracovní doby 
na péči, právní nárok na příspěvek na pečovatel
skou dovolenou a zabezpečení ve formě nemocen
ského a důchodového pojištění a osvobození od 
placení příspěvků, které jsou hrazeny ze spolko
vých prostředků.

Možnost sjednat si pečovatelskou dovolenou 
ne bo kratší pracovní dobu na péči mají zaměstnan
ci v soukromoprávních pracovních vztazích, spol
koví a zemští zaměstnanci a zaměstnanci obcí a po
živatelé podpory v nezaměstnanosti nebo pomoci 
v nouzi, kteří se za účelem čerpání pečovatelské 
dovolené odhlásili z pojištění v nezaměstnanosti.

Pečovatelskou dovolenou nebo kratší pracovní 
dobu na péči je možné si sjednat na péči o blízké 
rodinné příslušníky, kteří mají v dané chvíli při
znaný příspěvek na péči od stupně 3, popř. v pří

padě nezletilých rodinných příslušníků nebo ro
dinných příslušníků s demencí příspěvek na péči 
od stupně 1. Podmínkou pro jejich čerpání je pí
semné sjednání uvolnění z práce nebo zkrácení 
pracovní doby mezi zaměstnancem a zaměstnava
telem, přičemž zaměstnavatel s tím musí souhla
sit, neboť na pečovatelskou dovolenou a kratší pra

covní dobu na péči zatím neexistuje právní nárok. 
Tato dohoda musí obsahovat začátek a dobu trvání 
pečovatelské dovolené nebo kratší pracovní doby 
na péči (v tomto případě také rozsah zaměstnání 
na kratší pracovní dobu, neboť dodatečné změny 
rozsahu kratší pracovní doby na péči již nejsou 
možné. Ke sjednání pečovatelské dovolené nebo 
kratší pracovní doby na péči však může dojít pou
ze tehdy, jestliže pracovní poměr před tím trval ne
přetržitě minimálně tři měsíce.

Pečovatelská dovolená a kratší pracovní doba 
na péči představují překlenovací opatření, lze je 
sjednat minimálně na dobu jednoho měsíce a ma
ximálně na dobu tří měsíců. V případě kratší pra
covní doby na péči přitom nesmí být týdenní pra
covní doba kratší než 10 hodin. V zásadě lze 
pečovatelskou dovolenou nebo kratší pracovní 
dobu na péči sjednat na jednoho blízkého rodinné
ho příslušníka potřebujícího péči jen jednou, 
avšak v případě podstatného zvýšení potřebnosti 
péče dané osoby minimálně o jeden stupeň pří
spěvku na péči lze pečovatelskou dovolenou nebo 
kratší pracovní dobu na péči sjednat ještě jednou.

Na jednu osobu potřebující péči si může sjed
nat pečovatelskou dovolenou nebo kratší pracovní 
dobu na péči i více pracovníků. Tak např. dva sou
rozenci si mohou na jednoho ze svých rodičů sjed

Počet osob, které budou odkázány na pomoc druhé osoby, se bude v následují-
cím období výrazně zvyšovat. Je to způsobeno skutečností, že v současné době 
vstupují do věkové skupiny osob starších 65 let lidé narození po skončení  
2. světové války. Tito lidé se budou kolem roku 2030 dožívat 80 let a podle sou-
časných poznatků lze očekávat, že budou vyžadovat takový rozsah péče, na je-
hož zajištění dnes není naše společnost připravena.
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nat pečovatelskou dovolenou nebo kratší pracovní 
dobu na péči pro různá období vždy na dobu až tří 
měsíců, celkem tedy až na šest měsíců. Při pod
statném zvýšení potřebnosti péče minimálně o je
den stupeň příspěvku na péči je pak možné opě
tovné sjednání pečovatelské dovolené nebo kratší 
pracovní doby na péči vždy až na maximálně tři 
měsíce na jednoho pracovníka. Příspěvek na pečo
vatelskou dovolenou náleží na jednu osobu potře
bující péči maximálně po dobu 12 měsíců.

Již od 1. července 2002 mají zaměstnanci v Ra
kousku možnost po určitou dobu doprovázet umí
rající blízké rodinné příslušníky a velmi těžce ne
mocné děti, a to v rámci tzv. volna na rodinnou 
hospicovou péči. Zaměstnanci si v rámci volna na 
rodinnou hospicovou péči mohou zvolit zkrácení 
pracovní doby (kratší pracovní doba na rodinnou 
hospicovou péči), změnu rozložení normální pra
covní doby nebo uvolnění z práce spojené se ztrá
tou výdělku.

O doprovázení při umírání mohou požádat ti, 
kteří budou pečovat o manžela/manželku, o regis
trovaného partnera/partnerku a jejich děti, o dru
ha/družku a jejich děti, o rodiče, prarodiče, adop
tivní rodiče a pěstouny, o děti, vnoučata, nevlastní 
děti, osvojené děti a děti v pěstounské péči, o sou
rozence a o tchány, tchyně, zetě a snachy. Do
provázení při umírání předpokládá, že se tito do
provázení blízcí rodinní příslušníci nacházejí ve 
špatném, život ohrožujícím zdravotním stavu, bez 
ohledu na to, zda je tento stav způsobený nemocí, 
úrazem nebo věkem. K tomu, aby bylo možné žá
dat o doprovázení při umírání, není nutná ani po
třebnost péče, ani nutnost ošetřování umírajícího 
rodinného příslušníka, spíše se jedná o to dát pra
covníkům možnost trávit s umírajícím čas a moci 
mu poskytnout především osobní podporu v jeho 
posledním úseku života. Společná domácnost s ro
dinným příslušníkem není nutná.

O doprovázení velmi těžce nemocných dětí mo
hou požádat ti, kteří budou pečovat o vlastní děti, 
o nevlastní děti, o osvojené děti a děti v pěstoun
ské péči, o děti druha/družky a o děti registrova
ného partnera/partnerky. V těchto případech není 

nutné ohrožení života, podmínkou je pouze sku
tečnost, že dítě musí fakticky žít ve společné do
mácnosti s osobou, která jej doprovází. Zajímavos
tí je přitom skutečnost, že z hlediska pojmu „dítě“ 
záleží pouze na příbuzenském vztahu, žádná vě
ková hranice neexistuje.

Zkrácení pracovní doby je možné jak u osob za
městnaných na plný úvazek, tak u osob zaměstna
ných na zkrácený úvazek. Změna rozložení nor
mální pracovní doby se může týkat jak počtu 
pracovních dní, tak rozložení hodin v průběhu 
pracovního dne.

Na volno na rodinnou hospicovou péči existuje 
právní nárok, může ho využívat i více rodinných 
příslušníků zároveň. O doprovázení při umírání 
lze žádat zpočátku maximálně na dobu tří měsíců, 
v případě potřeby je možné v daném případě pro
dloužení až na celkovou dobu šesti měsíců. O do
provázení velmi těžce nemocných dětí lze žádat 
zpočátku na maximálně pět měsíců, v případě po
třeby je možné v daném případě prodloužení až na 
celkovou dobu devíti měsíců.

K finanční podpoře pečujících rodinných pří
slušníků v případě čerpání pečovatelské dovolené, 
kratší pracovní doby na péči, volna na rodinnou 
hospicovou péči, popř. kratší pracovní doby na ro
dinnou hospicovou péči slouží příspěvek na pečo
vatelskou dovolenou. Na tento příspěvek má nárok 
každá osoba, která je pojištěna v plném rozsahu  
(= nemocenské, úrazové a důchodové pojištění) na 
základě nepřetržitého pracovního poměru bezpro
středně před čerpáním pečovatelské dovolené 
nebo kratší pracovní doby na péči minimálně po 
dobu 3 měsíců, má písemně sjednanou pečovatel
skou dovolenou nebo kratší pracovní dobu na péči 
se zaměstnavatelem nebo předloží doklad o čerpá
ní volna na rodinnou hospicovou péči, popř. před
loží doklad o odhlášení z pobírání dávek v neza
městnanosti a předloží prohlášení, že po dobu 
pečovatelské dovolené nebo kratší pracovní doby 
na péči obstarává převažující péči a ošetřování.

Náklady spojené s příspěvkem na pečovatel
skou dovolenou jsou hrazeny ze spolkových pro
středků.
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Při čerpání pečovatelské dovolené nebo kratší 
pracovní doby na péči může blízký rodinný pří
slušník pobírat příspěvek na pečovatelskou dovo
lenou od jednoho do tří měsíců. Na jednoho rodin
ného příslušníka potřebujícího péči lze v případě 
pečovatelské dovolené nebo kratší pracovní doby 
na péči pobírat příspěvek v zásadě až po dobu šes
ti měsíců za podmínky, že pečovatelskou dovole
nou nebo kratší pracovní dobu na péči čerpají mi
nimálně dva blízcí rodinní příslušníci. V případě 
zvýšení potřebnosti péče o minimálně jeden stu
peň příspěvku na péči je při opětovném sjednání 
pečovatelské dovolené nebo kratší pracovní doby 
na péči možné na jednoho a téhož rodinného pří
slušníka příspěvek na pečovatelskou dovolenou 
opětovně pobírat, přičemž celková doba pobírání 
příspěvku na pečovatelskou dovolenou na jednoho 
rodinného příslušníka potřebujícího péči činí ma
ximálně 12 měsíců.

Při volnu na rodinnou hospicovou péči náleží 
příspěvek na pečovatelskou dovolenou po dobu je
jího čerpání, tj. v případě doprovázení při umírání 
celkově maximálně po dobu 6 měsíců, v případě 
doprovázení velmi těžce nemocného dítěte celko
vě maximálně po dobu 9 měsíců.

Výše příspěvku na pečovatelskou dovolenou 
a při volnu na rodinnou hospicovou péči je závislá 
na výši předchozího příjmu a poskytuje se ve stej
né výši jako podpora v nezaměstnanosti (tj. 55 % 
čistého denního příjmu), minimálně však ve výši 
částky stanovené jako hranice pro zaměstnání ma
lého rozsahu 405,98 eura měsíčně (stav v roce 
2015).

V případě kratší pracovní doby na péči a kratší 
pracovní doby na rodinnou hospicovou péči se 
zkracuje pracovní doba a snižuje se výdělek, proto 
náleží příspěvek na pečovatelskou dovolenou v ali
kvotní výši. Příspěvek se vypočítá v zásadě na zá
kladě rozdílu mezi průměrným hrubým výdělkem 
před zkrácením pracovní doby a během ní. Základ
ní částka činí i v těchto případech 55 % rozdílu,  

minimálně však představuje alikvotní výši částky 
stanovené jako hranice pro zaměstnání malého 
rozsahu odpovídající zkrácení pracovní doby.

Nezaměstnaným osobám, které se z důvodu 
čerpání pečovatelské dovolené nebo volna na ro
dinnou hospicovou péči odhlásily z pobírání dávek 
v nezaměstnanosti nebo se odhlásily z nemocen
ského a důchodového pojištění podle zákona o po
jištění v nezaměstnanosti, náleží příspěvek na pe
čovatelskou dovolenou ve výši naposled pobírané 
dávky z pojištění v nezaměstnanosti, minimálně 
však ve výši částky stanovené jako hranice pro za
městnání malého rozsahu (tedy 405,98 eura mě
síčně v roce 2015).

3. Výzvy pro Českou republiku

Všechny uvedené poznatky představují novou vý
zvu pro celou oblast sociálních služeb v naší zemi. 
Vedle již dříve prezentovaných úvah o vhodnosti 
diferenciace výše příspěvku na péči v závislosti na 
tom, zda péče je klientům poskytována v poby
tovém nebo ambulantním zařízení nebo v jeho při
rozeném prostředí, a to buď registrovaným po
skytovatelem sociálních služeb, nebo rodinným 
příslušníkem, popř. blízkou osobou,9 je třeba hle
dat řešení, která by přispěla ke zlepšení finančního 
zabezpečení rodin, resp. jedinců zabezpečujících 
v přirozeném domácím prostředí péči o své rodin
né příslušníky, popř. o blízké osoby tak, jako je 
tomu např. v Rakousku. Stárnutí populace vyžadu
je hledat i další řešení, která by zabezpečila, aby 
potřebným lidem byly poskytovány kvalitní sociál
ní služby.

Počet osob, které budou odkázány na pomoc 
druhé osoby, se bude v následujícím období výraz
ně zvyšovat. Je to způsobeno skutečností, že 
v současné době vstupují do věkové skupiny osob 
starších 65 let lidé narození po skončení 2. světové 
války. Tito lidé se budou kolem roku 2030 dožívat 
80 let a podle současných poznatků lze očekávat, 

9 Viz Průša, L.: Financování služeb sociální péče v ČR — teorie a praxe. FÓRUM sociální politiky, 2015, č. 3.
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že budou vyžadovat takový rozsah péče, na jehož 
zajištění dnes není naše společnost připravena.

Na základě zpracované projekce vývoje počtu 
příjemců příspěvku na péči lze očekávat nárůst po
třeby péče ve všech věkových skupinách osob star
ších 70 let, v roce 2030 bude příspěvek na péči po
bírat cca 523 tis. osob starších 65 let (tj. 1,8× více 
než v roce 2015), přičemž nejvýznamnější nárůst 
lze očekávat u osob starších 90 let (očekává se, že 
v roce 2030 bude příspěvek na péči pobírat cca 
88,3 tis. osob v této věkové skupině, tj. cca 2,2× 
více než v roce 2015). Z hlediska jednotlivých stup
ňů závislosti lze očekávat největší nárůst u příjem
ců příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti, v roce 
2030 by příspěvek na péči v tomto stupni závislos
ti mělo pobírat cca 94 tis. osob, tj. cca 2,2× více než 
v roce 2015.10

V tomto smyslu je v současné době zřejmé, že 
zrušení příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou 
v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, bylo chybným řešením. 
V uplynulých týdnech proto MPSV zahájilo práce 
na přípravě koncepce nové dávky, která by měla fi
nančně zabezpečit osoby pečující o rodinného pří
slušníka, jehož zdravotní stav se náhle zhoršit tak, 
že vyžaduje v zásadě celodenní nepřetržitou péči 
v domácím prostředí. Tato forma péče představuje 
jednu z prioritních oblastí návrhu Národní strate
gie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025.

Při hledání vhodných variant řešení hmotného 
zabezpečení pečujících osob je třeba vycházet 
z toho, že ke zhoršení zdravotního stavu rodinné
ho příslušníka dochází zpravidla náhle. Na tuto 
skutečnost nejsou rodinní příslušníci připraveni 
a teprve začínají zvažovat možné formy zajištění 
péče. Prvotní informace získají zpravidla na referá
tech sociálních věcí obcí s rozšířenou působností, 
popř. obcí s pověřeným obecním úřadem, násled
ně kontaktují vhodné poskytovatele sociálních 
a zdravotních služeb a zvažují možnosti svého za
pojení. Jejich situace je o to komplikovanější, že 

neví, jak dlouho budou muset péči zajišťovat. Po 
prvotním zaléčení ve zdravotnickém zařízení na 
akutní lůžku zpravidla dochází k přemístění zdra
votně handicapované osoby do léčebny pro dlou
hodobě nemocné, kde sociální pracovnice začínají 
ve spolupráci se sociálními pracovnicemi na refe
rátech sociálních věcí obecních úřadů hledat opti
mální formy poskytování další péče. Jejich řešení 
komplikuje několik zásadních skutečností:
•	 zdravotně	 handicapovaná	 osoba	 zpravidla	 do

posud nevyužívala žádnou formu terénních so
ciálních služeb (zejména pečovatelskou služ
bu) a nemá podanou žádnou žádost o umístění 
do pobytového zařízení sociálních služeb, če
kací doby na umístění jsou přitom zpravidla 
velmi dlouhé, jejich dostupnost v jednotlivých 
regionech je významně diferencovaná,

•	 zdravotně	 handicapovaná	 osoba	 zpravidla	 ne
byla před náhlým zhoršením svého zdravotní
ho stavu příjemcem příspěvku na péči ve vyš
ším stupni závislosti,

•	 zdravotní	 pojišťovny	 vyvíjejí	 na	 zdravotnická	
zařízení tlak, aby péče v léčebnách pro dlou
hodobě nemocné nebyla poskytována déle než  
3 měsíce přesto, že pro tyto kroky již delší dobu 
nemají žádnou oporu v legislativě,

•	 zdravotní	pojišťovny	vyvíjejí	na	ošetřující	léka
ře tlak, aby neindikovaly svým pacientům do
mácí zdravotní péči,

•	 zdravotně	handicapovaná	osoba	si	přeje	zbytek	
svého života strávit v naprosté většině případů 
v domácím prostředí,

•	 členové	rodiny	by	byli	ve	většině	případů	ochot
ni zdravotně handicapované osobě péči v do
mácím prostředí — přes všechny výše uvedené 
problémy — zabezpečit, ale vzhledem k nedo
statku finančních prostředků si nemohou do 
volit opustit svoje pracovní pozice, neboť stáva
jící formy jejich hmotného zabezpečení po 
dobu poskytování péče jsou naprosto nedosta
tečné.

10 Viz Průša, L.: Důsledky stárnutí populace na potřebu služeb sociální péče do roku 2030. Demografie, 2015, č. 3.
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Je proto nutné koncipovat takové formy pomo
ci, které by po dobu poskytování péče v domácím 
prostředí zdravotně handicapované osoby pomoh
ly pečujícím osobám k zachování jejich život 
ní úrovně a které by jim současně garantovaly 
možnost návratu na jejich původní pracovní pozici 
po ukončení péče. Řešení, která v uplynulých le
tech byla přijata v Rakousku, představují jednu 
z možných forem řešení této sociální situace v naší 
zemi.

Nelze pochybovat o tom, že jednou z podmínek 
pro poskytnutí hmotného zabezpečení, by měla 
být předchozí účast osoby zajišťující péči v důcho
dovém a v nemocenském pojištění. Obdobně jako 
při poskytování rodičovského příspěvku, by po
skytovaná dávka mohla být poskytována v pevné 
částce, neboť svým charakterem je péče o dítě 
a péče o zdravotně handicapovanou osobu ob
dobná.

4. Závěr

Přestože český sociální systém je velmi efektivní 
a řeší široký okruh sociálních situací, ukazuje se, 
že v souvislosti s měnícími se demografickými po
měry je nutno věnovat pozornost i otázce hmot
ného zabezpečení osob, které v důsledku péče 
o zdravotně handicapovaného člena rodiny opustí 
svoje zaměstnání. Nedostatečně rozvinutý sektor 
terénních sociálních a zdravotních služeb a nedo
statečná kapacita pobytových a ambulantních zaří
zení sociálních služeb neumožňují poskytovat po
třebnou péči stále se rozšiřujícímu se okruhu 
seniorů a zdravotně handicapovaných osob. Tato 
skutečnost vyžaduje přehodnotit stávající úroveň 
podpory a hmotného zabezpečení osob, které 
svým rodinným příslušníkům, popř. blízkým oso
bám zajišťují potřebnou pomoc. Obdobným způ
sobem v poslední době postupuje řada evropských 
zemí. Řešení, která byla přijata v Rakousku, před
stavují významnou inspiraci pro možné řešení 
v České republice.
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support for caregivers in the czech republic in the light of the austrian approach

aBstract
Aging of the population requires look for new solutions not only in terms of material security of seniors, but 
also in providing social services. In recent years in many European countries put emphasis on ensuring 
home care elderly and handicapped people. This requires a reevaluative forms of support for family mem
bers who do provide the care. The aim of this paper is based on the characteristics of new measures in this 
field came into force in Austria, suggest possible solutions in our country.
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support for caregivers, aging of the population, social services
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„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotli
vých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl 
a kvasnice dohromady naházené.“

T. G. Masaryk

Otázka vybavenosti a potažmo uplatnitelnosti ab
solventů vysokých škol (dále též VŠ) v České re
publice je tématem, nad kterým se v různých kru
zích diskutuje již delší dobu. Do debaty se zapoju
jí jak vysokoškolští pedagogové a studenti na jedné 
straně, tak potenciální zaměstnavatelé na straně 
druhé.

Obecně můžeme říci, že absolventi tuzem
ských VŠ jsou adekvátně znalostně vybaveni ve 
vztahu ke svým primárním oborům, mají však 
omezení v rovině kompetenční. Oblast kompetencí 
je často právě oním rozhodujícím faktorem v jejich 
uplatnitelnosti, potažmo osobní „konkurenční vý
hodě“ na pracovním poli. Kompetence zde chápej
me jakožto měkké dovednosti, schopnosti a proje
vy v chování, tzn. „kompetentní je jedinec, který 
dokáže ve svém životě úspěšně rozvíjet a uplatňo
vat svůj „lidský kapitál“, tj. veškeré své schopnosti, 
znalosti, dovednosti, zkušenosti a zdroje motiva
ce“ (Veteška, Tureckiová, 2008, s. 17).

Jakékoliv reformy a změny v definování cílů 
v oblasti vzdělávání jsou během na dlouhou trať. 
Přes vědomí výše uvedeného se za posledních de
set let změnilo v akreditovaných předmětech obo
rů jen minimum. V kurikulech stále převládá dů
raz na množství osvojovaných odborných znalostí 
před rozvojem kompetencí potřebných při uplat
ňování vědomostí v praxi. Problém je palčivější ze
jména ve vztahu k bakalářským oborům — zde je 
často prostor a hodinová dotace pouze na obecné 
poznatky. Není pak divu, že jedním z výstupů sla
bých stránek SWOT analýzy uvedené v Bílé knize 
terciárního vzdělávání z roku 2009 je nízký podíl 
absolventů kratších studijních programů vstupují
cích na trh práce (Matějů, Ježek, Münich, Slovák, 
Straková, Václavík, … Zrzavý, 2009).

Reflektování současné situace jednotlivými vy
sokými školami, potažmo pedagogy, však může 
přinášet postupné změny zevnitř systému. Sestou
pímeli nyní o několik úrovní níže, dostáváme se 
právě k psychologickým předmětům, kde se nabí
zí prostor pro cílený (nejen implicitní) rozvoj kom
petencí.

*

�

  Význam kompetenčního rozvoje 
  jako součásti terciárního vzdělávání

	 }	PhDr. et Mgr. Barbora Pánková » Ústav humanitních věd, NEWTON College, a. s.

	 }	Ing. Milan Lindner, Ph.D. » Ústav managementu, NEWTON College, a. s.1

1 Článek byl zpracován v rámci projektu „Metakognitivní schopnosti vysokoškolských studentů a možnosti jejich rozvíjení“, kte- 
rý je realizován v rámci vědecké činnosti NEWTON College, a. s. a je financován Interní grantovou agenturou NEWTON Col - 
lege, a. s.



Vědecké stati

 140 Scientia et Societas » 4/16

1. Vymezení pojmu kompetence 
a kompetenční modely

Pojem kompetence je v současné době stále častěji 
užíván ve smyslu vymezení lidských schopností 
a dovedností. Pro jasné pochopení konotace pojmu 
je důležité si vyjasnit dva významy pojmu kompe
tence, přičemž v tomto příspěvku je jím myšlen 
výhradně druhý uvedený význam:
a) pravomoc k něčemu (Competence);
b) schopnost, dovednost (Competency) (Arm

strong, 2015).
Kompetence jsou souborem vědomostí, doved

ností a postojů, pozorovatelných v chování (též 
označováno jako skills, popř. hard skills vs. soft 
skills). „Klíčové kompetence zahrnují celé spekt
rum kompetencí přesahujících hranice jednotli
vých odborností. Jsou výrazem schopnosti člově
ka chovat se přiměřeně situaci, v souladu sám se 
sebou, tedy jednat kompetentně“ (Belz & Siegrist, 
2001, s. 166).

 S kompetencemi se intenzivněji setkáváme ve 
dvou oblastech — v řízení lidských zdrojů a v ob
lasti tvorby rámcových vzdělávacích programů.

Klíčové kvalifikace zmiňoval již v roce 1974  
D. Mertens. Popisoval je jako prvky vzdělávání, 
které jsou svým obsahem nadřazeny jiným vzdě
lávacím cílům. Pomáhají lidem fungovat v prak
tických aspektech pracovního i osobního života 
a usnadňují rozvoj dalšího poznání (Srbecká, 2010; 
Belz & Siegrist, 2001). Do pracovní praxe zavedl 
pojem kompetence v roce 1982 R. Boyatzis. Na zá
kladě výzkumu ukázal, že neexistuje jediný faktor, 
který by odlišoval úspěšný výkon od neúspěšného, 
ale že toto je dáno vlivem více faktorů. Kompeten
ce jsou definovány pro celou organizaci nebo ně
které profese (Armstrong & Taylor, 2015). I zde se 
setkáváme s podobným vymezením pojmu kom
petence — jedná se o soubor znalostí, dovedností, 
zkušeností a vlastností, které jedinci pomáhají 
v dosažení cíle a lze je pozorovat v jeho chování 

(Hroník, 2007). Na obrázku 1 je představen vztah 
kompetencí k výsledkům naší práce.

V praxi jsou kompetence často popisovány 
v souborech, tzv. kompetenčních modelech. Jedná 
se o více kompetencí vymezených ve vztahu k ur
čité roli či pozici. V rámci kognitivněteoretického 
přístupu definoval jistou strukturu kompetencí již 
Mertens (in Belz & Siegrist, 2001, s. 28):
•	 základní	 kompetence	 (základní	 myšlenkové	

operace jako předpoklad kognitivního zvládání 
nejrůznějších situací a požadavků);

•	 horizontální	 kompetence	 (získávat	 informace,	
porozumět jim, zpracovávat je a chápat jejich 
specifičnost);

•	 rozšiřující	prvky	(základní	vědomosti	v	rovině	
fundamentálních kulturních technik — početní 
operace — a znalostí důležitých pro určité povo
lání — technika měření, ochrana práce, zachá
zení s nářadím);

•	 dobové	faktory:	doplňovat	mezery	ve	znalostech	
vzhledem k novým poznatkům (moderní ději
ny a literatura, počítání s množinami, ústava).
Prakticky využitelný způsob uvažování o kom

petenčním modelu nabízí Belz & Siegrist (2001). 
Autoři popisují tři skupiny kompetencí, které lze 
dále větvit na konkrétní kompetence:
•	 intrapersonální	 kompetence,	 tzn.	 ve	 vztahu	

k vlastní osobě (kompetentní zacházení se se
bou samým, schopnost reflexe, posuzování 
a rozvíjení vlastní hodnoty — např. schopnost 
sebereflexe, sebeřízení, sebedůvěry apod.);

•	 interpersonální	 kompetence,	 tzn.	 sociální	
(např. schopnost komunikace, vyjednávání, ře
šení konfliktů, vedení skupiny, týmové zapoje
ní apod.);

•	 metodické	kompetence	(vztahující	se	ke	způso
bu práce a dosahování cíle — např. schopnost 
plánování, práce s informacemi, analytického 
myšlení apod.).
Z obrázku 2 je zřejmé, že do kompetencí jsou 

zahrnovány pouze takzvané „měkké dovednosti“,2 

2 Soft skills, často uváděné v páru s „tvrdými, odbornými dovednostmi“, tzv. hard skills.
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odbornosti jedince stojí mimo systém kompetencí. 
Dle autorů právě kompetenční úroveň jedince roz
hoduje o schopnosti uplatnit odborné znalosti 
v praxi. Obsahově stejné skupiny kompetencí uvá
dí i Vaculík (2010). Popisuje kompetence, které se 
vztahují k a) přístupu člověka k problému, b) pří
stupu k lidem, c) přístupu k sobě samému. Posled
ní skupina kompetencí, zaměřující se na přístup 
k sobě samému se identifikuje nejobtížněji (Krau
sová & Gert in Vaculík, 2010). Ostatní lze zpravidla 
zjišťovat pozorováním či specializovanými meto
dami, např. Assessment Centrem.3

Koleňák, Pokorný, Ambrozová (2013) vnášejí 

nový úhel pohledu na oblast soft skills versus hard 
skills. Vyčleňují skupinu specifických kompetencí, 
tzv. subtle skills. Jedná se o velmi jemné doved
nosti, kterými lidé přirozeně disponují. Předkláda
jí trojdimenzionální model manažerských doved
ností (viz obrázek 3). Dimenze zde tvoří: profesní 
a odborné dovednosti (hard skills), dovednosti po
třebné pro fungování s lidmi a vytváření a rozvoj 
vztahů (soft skills) a dovednosti jemné, implicitní, 
tacitní4 (subtle skills).

Kompetenční vybavenost je často rozhodujícím 
faktorem pro úspěšné uplatnění na pracovním 
trhu. Kvalitní příprava pro profesní praxi by měla 

Obrázek č. 1 » Vztah kompetencí k výkonu

Obrázek č. 2 » Kompetenční model

Pramen: Hroník (2007)

Pramen: upraveno dle Belz & Siegrist (2001)

CO JAK a ČíM

Kompetence
Interpersonální

Kompetence
Intrapersonální

Kompetence
metodicKé

Výsledky práce,
„čísla“

Jednání jedince 
v konkrétní 

situaci

Kompetence, 
kterými je dosahováno výsledků

3 Jedná se o diagnostickou metodu, nejčastěji využívanou v rámci výběrových řízení. Je založena na pozorování účastníků ve 
skupině více hodnotiteli. Předmětem a výstupem je hodnocení kompetencí na základě chování v různých typech individuálních 
i skupinových aktivit.

4 Tacitní znalost je skrytá, nevyslovená a nezaznamenaná znalost, která je silně svázána s činností, postupy, rutinami, idejemi, 
nápady, hodnotami a emocemi konkrétního člověka. Je to soubor dovedností, zkušeností, intuice, pravidel, principů, mentál-
ních modelů a osobních představ. Často právě tacitní znalosti a schopnost je sdílet rozhodují o úspěchu či neúspěchu našeho 
jednání (Mládková, 2005).
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zahrnovat nejen oblast odbornosti studenta, ale 
i oblast kompetenční.

2. Kompetence a studium na vysoké škole

Tematika kompetencí v rámci terciárního studia je 
často spojována se vstupem absolventů na pracov
ní trh. Na nutnost více popsat, které faktory z ob
lasti studijních podmínek a způsobů výuky v rám
ci terciárního vzdělávání jsou důležité ve vztahu 

k tomuto přechodu, upozorňuje Teichler (1999). 
Zaměstnavatelé potvrzují, že i ze stejných studij
ních oborů a specializací vstupují na pracovní trh 
rozdílní absolventi. Dříve byl rozdíl právě v oboro
vém zaměření, nyní přibývají další aspekty ve spo
jitosti s masifikací terciárního vzdělávání. Absol
venti vstupují do širšího spektra profesí než pouze 
tradičních vysokoškolských (jako např. lékaři, uči
telé). I pozice dříve obsazované středoškoláky 
nyní často vyžadují vysokoškolské vzdělání. Za

Obrázek č. 3 » Trojdimenzionální kompetenční model

Pramen: Koleňák, Pokorný & Ambrozová (2013)

soFt skills

Dovednosti pro vytváření,  
udržování a rozvoj vztahů

• Komunikační dovednosti
• Empatie
• Kooperace
• Dominance a submise
• Schopnost prosadit se
• Dovednosti pro vedení lidí a týmů
• Schopnost nadchnout ostatní

sUBtlE skills

Dovednosti pro poznávání,  
rozhodování a jednání

• Mentální kondice
• Psychofyzická kondice
• Kritické myšlení
• Tvořivé myšlení
• Disciplína a stabilita
• Odstup, soustředění, koncentrace
• Respekt
• Změna a proměna, náhoda a zátěž

HarD skills

Dovednosti a znalosti práce

• Právo
• Ekonomie
• Personalistika
• Politika
• Obchod a trh
• Jazykové znalosti

Psychika, vědomí a emoce
(úroveň a kvalita psychofyzické 

kondice)

Mysl a myšlení
(úroveň a kvalita mentální 

kondice)

Vztažné prostředí —
prostředí situace úlohy, týmu,

organizace, profese atp.
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městnavatelé ve vybavenosti absolventů často ak
centují jiné oblasti než odborníci z akademické 
sféry (Ryška, Zelenka, 2001). Zde se na misky vah 
dostávají právě odborné znalosti versus kompe
tenční vybavenost.

Uvažujemeli o rozvoji kompetencí v rámci vy
sokoškolského studia, můžeme pojmenovat dva 
způsoby jejich osvojování, implicitní5 a explicitní6. 
Již samotným typem a organizací studia, které je 
značně odlišné předchozím stupňům vzdělávání, 
si studenti osvojují mnoho kompetencí. Lze říci, že 
se tak může dít bez většího promyšleného záměru 
pedagoga, „pouhým“ plněním vysokoškolských 
povinností. Můžeme zde namátkou uvést některé 
implicitně rozvíjené kompetence — schopnost ko
munikace s různými typy lidí na různých pozicích 
(od kolegů až po vedení školy), schopnost získává
ní informací a jejich třídění, schopnost plánování 
a organizace času, schopnost analytického a synte
tického myšlení a mnoho dalších. Ze strany stu
denta můžeme do skupiny implicitně osvojovaných 
kompetencí zahrnout i ty, kde pedagog neklade cí
lený důraz (neverbalizuje svůj záměr) na rozvíjení 
kompetence při aktivitě či úkolu, ale na cíl. Přitom 
je možné, že pedagogickým cílem splnění daného 
úkolu je i osvojení dané schopnosti. Příkladem 
může být týmová spolupráce (při skupinové práci 
na projektech), schopnost získání potřebných in
formací různými cestami či kritické myšlení při je
jich posuzování (referáty, seminární práce). Otáz
ce korelace vysokoškolských vyučovacích postupů 
s rozvojem žádoucích kompetencí se věnovali Cab
rera, Colbeck, Terenzini (2001). Zmiňme zde jeden 
z jejich výstupů — pro studentský rozvoj v této ob
lasti mají význam především vyučovací přístupy 
a klima při výuce. Kompetence jsou jistě rozvíjeny 
i mimo oblast vlastního studia v rámci volnoča
sových aktivit spojených se studiem — „out of 
classroom“ (aktivity Erasmus, IAESTE, AISEC, or
ganizace konferencí apod.).

Méně často je prostor věnován cílenému, expli
citnímu rozvoji potřebných kompetencí. Důvodem 
je často velké množství odborných znalostí a disci
plín, které musí absolvent během studia zvlád
nout. Přesto se v rámci některých předmětů najde 
prostor pro nácvik např. komunikačních doved
ností, schopnosti vedení rozhovoru či prezentač
ních dovedností. U některých oborů nalezneme 
specializované předměty, zaměřující se na kompe
tenční oblast, či možnost studentů zapsat si před
měty mimo studijní plán, které toto akcentují.

Rozvíjet kompetence cíleně lze dvěma způsoby. 
Prvním je zaměření se na danou kompetenci a její 
projevy v chování. Prostřednictvím množství me
todik se pak v těchto projevech zdokonalovat 
(např. prezentační dovednosti, komunikační do
vednosti, vedení rozhovoru apod.). V takovém pří
padě tvoříme „řešení“, tzn. studenti si osvojují 
konkrétní postupy právě pro danou kompetenci. 
Druhou možností je pracovat na schopnosti pře
mýšlet nad svými postupy a chováním v jednotli
vých situacích, rozvíjet sebereflexi prostřednic
tvím posilování metakognitivních strategií. Tímto 
postupem zprostředkováváme studentům jakýsi 
mustr či algoritmus, který mohou ve svém rozvoji 
kdykoliv využít napříč různými oblastmi, tedy tvo
říme samostatného „řešitele“. Stejným způsobem 
popisují kvalitní přípravu pro profesní praxi Kole
ňák, Pokorný, Ambrozová (2013, s. 150). Popisují 
tři úrovně výstupů vzdělávací činnosti. „První úro
veň je základní, úroveň znalostí, poznatků. Druhá 
úroveň je o dovednostech. Náplní (hodnotou) nej
vyšší úrovně je trvalý uvědomovaný seberozvoj 
a kultivace tacitních znalostí a metadovedností pro 
zvyšování kompetentnosti jedince pro působení 
v různých situačních kontextech, tedy subtle 
skills.“ První dvě úrovně se zaměřují na rozvoj 
hard a soft skills. Třetí úroveň je prostorem právě 
pro kultivaci subtle skills spočívající v rozvoji me
takognitivní oblasti.

5 Tzn. nikoli zjevný, obsažený, ale nevyjádřený přímo.
6 Tzn. výslovný, přímý, jasný, zřetelný, přímo vyjádřený.
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3. Vliv metakognitivní složky na rozvoj 
kompetencí

Rozhodnemeli se zaměřit na výše uvedeného „ře
šitele“, vycházíme jednoznačně z konceptu meta
kognice.7 Jedná se o schopnost člověka sledovat 
a vyhodnocovat postupy, jež sám využívá, když 
zpracovává informace zvnějšku, pracuje na zadání 
či se učí (Hartl & Hartlová, 2010). Díky metakog
nici je možné shromažďovat reflexe z různých 
podnětových situací a aplikovat je i na situace, kte
ré nebyly předmětem učení (Krykorková, 2004). 
Chcemeli, aby výstupem kompetenčního rozvoje 
v rámci terciárního vzdělávání byla autoregulace,8 
je třeba žáky směřovat k metakognici, která je čas
to považována za pojem nadřazený autoregulaci 
(Foltýnová, 2009). Zabývámeli se metakonitivním 
nácvikem ve školním prostředí, je třeba se zaměřit 
na dvě oblasti — vnitřní (osobnostní a poznávací) 
předpoklady jedince a vnější okolnosti (osobnost 
učitele, koncepce a metody výuky). Pro plánování 
psychodidaktické aplikace metakognitivní teorie 
předkládá Krykorková (2004) zásady metakogni
tivního nácviku:
1. zásada procesuálnosti — strategie směřující 

k metakognici se nezaměřují na cíl, ale na pro
ces k němu vedoucí;

2. zásada reflektivnosti — zaměření se na aktivity 
související se sebemonitorováním, sebehodno
cením, sebeinstruováním;

3. zásada generativity — vzdělávání je třeba smě
řovat k úsilí studenta elaborovat, ptát se, třídit, 
hledat odpovědi;

4. zásada afektivnosti — směřuje k vytváření vzta
hu k poznání jakožto předpokladu kognitivního 
a osobnostního rozvoje;

5. zásada regulace a autoregulace — řízeně za
sahovat do procesu poznání se záměrem jeho 

regulace k cíli, interiorizace v proces autore
gulace.
Z výše uvedených zásad vycházíme při kompe

tenčním rozvoji v rámci psychologických předmě
tů u vysokoškolských studentů.

4. Konkrétní možnosti v rámci 
psychologických předmětů

Prostor pro rozvoj kompetencí můžeme nalézt 
v rámci psychologických předmětů, zejména pak 
u studentů nepsychologických oborů. Výše zmíně
né metakognitivní procesy svým rámcem do před
mětu těchto předmětů zapadají. Z hlediska budou
cího uplatnění absolventů můžeme považovat 
rozvoj kompetencí za zásadnější než osvojení si 
pojmů a teorií z oblasti psychologie (zároveň se 
toto nevylučuje, jeli k dispozici dostatečná časová 
dotace). Metod, postupů a aktivit, které lze pro 
rozvoj studentů v těchto kompetencích využít se 
nabízí celá paleta, závisející zejména na schopnos
tech, zaměření, možnostech a cílech pedagoga.

Na NEWTON College, a. s. je kladen velký dů
raz nejen na osvojování znalostí, ale právě i na roz
voj kompetencí, který umožní absolventům lépe 
obstát v dnešní proměnlivé době. Tuto oblast pod
poruje i projekt schválený a financovaný Interní 
grantovou agenturou NEWTON College, a. s.9 Pro
jekt je zaměřen na oblast metakognitivních schop
ností vysokoškolských studentů. Předpokládá, že 
rozvoj schopností a dovedností (kompetencí) je 
v rámci vysokoškolského studia komplementární 
součástí osvojování si exaktních znalostí. Meta
kognitivní schopnosti jsou přitom chápány jako 
nezbytný základ pro celkový osobností rozvoj stu
denta. Projekt reflektuje jak implicitní rozvoj 
těchto schopností, tak i možnost jejich explicitní
ho rozvoje takovým způsobem, aby vhodně dopl

7 Jak potvrzuje řada výzkumů, lze metakognici cíleně rozvíjet metodicky koncipovanou výukou. Příkladem je Program instrumen-
tálního obohacení Reuvena Feuersteina (FIE — Feuerstein Instrumental Enrichment), který byl primárně vyvinut pro děti, které 
nepodávaly ve škole dostatečné výkony (Kozulin, 1995). Je však využitelný i pro práci s dospělou populací.

8 Schopnost řízení vlastních poznávacích procesů.
9 Viz http://www.newtoncollege.cz/sekce/o-newton-college/iga, projekt „Metakognitivní schopnosti vysokoškolských studentů 

a možnosti jejich rozvíjení“, který probíhá v rámci vědecké činnosti NEWTON College, a. s.
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ňoval obsahovou stránku vysokoškolského vzdělá
vání. V rámci rozvoje metakognitivního rozvoje 
projekt pracuje i se zásadami vyplývajícími z Pro
gramu instrumentálního obohacování Reuvena 
Feuersteina.10

Chcemeli podpořit kompetenční rozvoj stu
dentů prostřednictvím rozvoje metakognice, mů
žeme didakticky využít tří stupňů. Postupujeme 
dle úrovně a schopností studentů následujícími 
kroky:
1. přijímání zpětné vazby (osvojení si praktického 

náhledu na své schopnosti a dovednosti, odo
sobnění tohoto vnímání);

2. sebereflexe (aktivní sledování svého myšlení, 
prožívání, chování);

3. autoregulace (ovlivňovat, řídit a zdokonalovat 
sám sebe).
Tyto tři stupně můžeme aplikovat v konkrét

ních postupech v rámci výuky. Postupy rozvoje 
Krykorková (2004) nazývá strategie metakognitiv
ního nácviku a vychází u nich z výše zmíněných 
zásad metakognitivního nácviku.

Zde představujeme několik technik. Je možné 
je libovolně variovat dle tématu, plánovaných 
vzdělávacích aktivit a pedagogických cílů:
•	 Ukotvování	technik	použitých	ve	výuce — např. 

ve výuce se zjišťuje očekávání studentů ve vzta
hu k předmětu, v rámci tohoto vysvětlujeme, co 

je cílem zjišťování očekávání, proč se toto zjiš
ťuje a kde všude lze koncept očekávání využít.

•	 Přijímání	a	poskytování	zpětné	vazby — prodis
kutování zásad a významu konstruktivní kriti
ky a zpětné vazby, její poskytování a přijímání, 
trénink této schopnosti v různých aktivitách.

•	 Rozšiřování	 hodnotícího	 rámce — reflektování 
probíhajících situací z různých úhlů pohledu, 
z pohledu každého účastníka apod.

•	 Definování	cílů — jasné a konkrétní pojmenová
vání si cíle směřování studentů, trénink nasta
vování efektivních cílů v různých oblastech.

•	 Pojmenovávání,	 zvědomování — využívání se
bereflexe k zvědomování vlastních nevědomých 
procesů, jejich pojmenování a pochopení.

•	 Přemosťování — hledání jiných oblastí využití 
osvojených schopností, řešení z jedné situace 
přenášet na jinou, fungující principy využívat 
v jiných problematických situacích.

•	 Střídání	zaměření	na	obsah	versus	proces — při 
řešení obsahu zadání zastavit vlastní řešení, od
hlédnout od obsahu a zaměřit se na proces (co 
se tu teď děje, co děláme, jak můžeme být efek
tivnější).

•	 Kladení	 otázek — trénink kladení vhodných 
efektivních otevřených otázek směřujících více 
do hloubky.

Jakékoliv reformy a změny v definování cílů v oblasti vzdělávání jsou během 
na dlouhou trať. Přes vědomí výše uvedeného se za posledních deset let změ-
nilo v akreditovaných předmětech oborů jen minimum. V kurikulech stále 
převládá důraz na množství osvojovaných odborných znalostí před rozvojem 
kompetencí potřebných při uplatňování vědomostí v praxi. Problém je palči-
vější zejména ve vztahu k bakalářským oborům — zde je často prostor a hodi-
nová dotace pouze na obecné poznatky. Není pak divu, že jedním z výstupů 
slabých stránek SWOT analýzy uvedené v Bílé knize terciárního vzdělávání 
z roku 2009 je nízký podíl absolventů kratších studijních programů vstupují-
cích na trh práce.

10 http://www.icelp.info/
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5. Závěr

Možnost cíleného rozvoje kompetencí v rámci vy
sokoškolské výuky závisí na mnoha provozních 
i osobnostních faktorech. U provozních aspektů 
záleží na možnostech studijního plánu, sylabu 
a koncepci předmětu. Zásadnější se však jeví na
stavení a postoj pedagoga, jeho zájem zařazovat do 
výuky nové metody, směřovat kromě odborného 
i k rozvoji kompetenčnímu. Ochotu jít do rizika 
důvěry v proces a skupinovou i individuální dyna
miku. Ze zkušenosti lze říci, že studenti tento pří
stup oceňují a hodnotí jej pozitivně. Z hlediska je
jich budoucího profesního uplatnění přispívá 

nejen k lepšímu uplatnitelnosti na trhu práce po 
absolutoriu, ale i k nastartování procesu celoživot
ního rozvoje.

Projekty podobné výše zmiňovanému mohou 
rozvoji studentů, a potenciálně i jejich uplatně 
ní na trhu práce, velmi napomoci. Výstupy pro
jektu IGA NEWTON College, a. s. „Metakognitivní 
schopnosti vysokoškolských studentů a možnosti 
jejich rozvíjení“ mohou být přínosné jak po strán
ce koncepční a metodické, tak po stránce praktic
ké. Svým zaměřením na metakognitivní schopnos
ti vysokoškolských studentů projekt rozšiřuje 
pohled na výuku a její možný přínos pro studenty.
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importance of competencies development as a part of tertiary education

aBstract
This paper focuses on the possibility of targeted (as well as implicit) competencies development of universi
ty students during their studies. It specifically addresses the topic of the university graduates’ personal com
petencies and employability. Generally, we can say that students who complete their university studies are 
adequately equipped with knowledge in their primary fields of study; however they face limitations in terms 
of personal competencies. But the actual level of personal competencies often tends to be the decisive employ
ability factor of individual graduates. The text introduces the concepts of competencies, competency models, 
and possible ways of using this concept primarily for management education of college students. Techniques 
and methods of metacognitive abilities development are described in greater detail. In this article, the meta
cognition is considered to constitute the basis for further development of competencies. The importance of 
psychological subjects as part of universitydegree education is also discussed.
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graduates, competencies, competency model, metacognition, feedback, selfreflection
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1. Úvod

Existence a rozvoj společnosti a její vnitřní struk
tura je od samého počátku spojena s rozvojem sí
del. Časový a prostorový rámec původních sídel se 
historicky měnil v závislosti s rozvojem společnos
ti, vnější a vnitřní dynamikou společenských pro
cesů udávající charakter měst. V současnosti exis
tuje několik teoretických přístupů ke studiu vývoje 
měst podle toho, jak se historicky měnila jejich 
společenská funkce. Mezi nejstarší lze uvést soci
álněekologický přístup rozvíjený Chicagskou ško
lou, neoklasický, institucionální a politickoekono
mický, modernistické a postmodernistické teorie 
současné doby vyjadřující se k urbanistickým prv
kům respektující tradice a historický kontext vývo
je měst (Sýkora 1993).

2. Společenská dynamika, skupinová 
dynamika chování

Člověk jako nedílná součást společnosti tvoří zá
kladní prvek komunikační společenské struktury 
projevující se různými formami sociálního kontak
tu a sociálními interakcemi odehrávajícími se mezi 
jednotlivci. Sociální interakce jako základní prvek 
sociálního kontaktu poskytují jedinci konsenzuál
ní ověření chápání sociální reality, zprostředková
vají pocit sounáležitosti s blízkou osobou, umož
ňují realizaci pocitu reciprocity a spolupráce, 
umožňují sdílení důvěry, postojů názorů a pře

svědčení a v neposlední řadě umožňují pocity bez
pečí či ohrožení. Z tohoto pohledu je člověk jako 
součást lidské společnosti součástí různých sociál
ních skupin, projevující se různou vnitřní dynami
kou, jejich existence je podmíněna prostředím. 
Města jsou dnes z pohledu člověka a jeho uspoko
jení řady základních i sociálních potřeb nejvíce 
preferované sídelní útvary. Otázka spokojenosti 
člověka je tedy neodmyslitelně spojena s Maslowo
vou hierarchií potřeb, přičemž uspokojení sociál
ních potřeb není vždy zcela samozřejmou a do
stupnou záležitostí a jejich dosažení či uspokojení 
je do značné míry ovlivněno celou řadou dalších 
proměnných, např. věk, vzdělání, pohlaví, bydliště 
atd.

3. Rezidenční mobilita v kontextu 
uspokojení potřeb

Otázky migrace obyvatel jsou předmětem stálých 
diskusi a výzkumných šetření. Migrace je vysvětlo
vaná i v Česku na přelomu 90. let, kdy došlo k zá
sadním ekonomickopolitickým změnám, které 
ovlivnily chování obyvatel. V současnosti je před
mětem diskuse rezidenční mobilita uvnitř měst, 
kdy migrační aktivita obyvatel rozdílných lokalit je 
podmíněna rezidenčním charakterem městských 
částí. Existují klíčové faktory ovlivňující rezidenč
ní mobilitu (kriminalita, pocity bezpečí) a existují 
různé typy obytného území dostupná pro různé 
příjmové skupiny obyvatel. Rezidenční mobilita je 
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v ČR, kde diferenciace lokalit podle statusu téměř 
zanikla vlivem socialistické bytové politiky, chápá
na jako stěhování na krátkou vzdálenost, nejčastě
ji v rámci města (Musil 1968). U zkoumání rezi
denční mobility je dalším diferenčním rozměrem 
směr vnitroměstské migrace. Jsou rozlišovány od
středivé pohyby z centrálních částí města směrem 
k okraji a dostředivé pohyby v opačném směru, 
anebo migrace do lokalit s podobnou úrovní socio
ekonomického statusu (Knox, Pinch 2010). To 
však neplatí u postsocialistických zemí, kdy byly 
vlivem nivelizace potlačovány statusy jednotlivých 
městských lokalit (Macešková, Ouředníček, Teme
lová 2009). Z těchto důvodů jsou prováděny vý
zkumy pražských urbanistických obvodů na zákla
dě charakteru převládající zástavby, vzdálenosti 
od středu města a období výstavby sídlišť a dalších 
městských zástaveb (Ouředníček a kol. 2012). Na 
základě typologie urbanistických obvodů lze vy
sledovat charakter rezidenční mobility.

Mezi příčiny rezidenční mobility jsou mezi nej
častější uváděny behaviorální faktory vztahující se 
k migrující jednotce. Mezi nejčastější důvody patří 
fáze životního cyklu rodiny a situace, kdy součas
ná bytová situace neodpovídá jejich vnímaným po
třebám (Knox, Pinch 2010, Rossi 1955/1980), při
čemž je rozlišován právní vztah k nemovitosti 
(vlastník, nájemník). Další autoři poukazují na  
vlivy tzv. lokálního prostředí, které je příčinou 
vzniku rezidenční mobility z důvodu nadměrné 
automobilové dopravy (urban sprawl), rostoucí 
polarizace společnosti, kriminality jako důsledek 
snížené sociální soudržnosti, způsobu dohlížení 
a monitoringu způsobený zvýšenou obavou o bez
pečí, zhoršeného zdraví vlivem nedostatku příleži
tostí k pohybu apod. (Adams 1999).

4. Urbanismus a vlivy prostředí

Vysoká hustota obyvatel a přelidněnost zejména 
velkých měst zanechává negativní vlivy na zdra
votním a psychickém stavu obyvatel. Lynch (1979) 
chápe tvorbu měst — city design — jako tvorbu pro
storového a masového prostředí, které se snaží 

umocnit denní zážitky obyvatel a rozvinout jejich 
osobnost, prostředí lze chápat jako odraz hodnot 
dané společnosti. Prostředí má vliv na duševní 
a tělesné zdraví, ovlivňuje sociální chování, indivi
duální chování, psychické reakce a stavy, emoce 
a schopnost koncentrace pozornosti. Existuje bez
počet studií, které poukazují na pozitivní vliv pří
rody na vytváření a udržování zdraví a dobré kon
dice (Wilson 1984, Heerwagen, Orians 1993, 
Suzuki 1997, Frumkin 2001). I pouhé vizuální pro
žitky kontaktu s krajinou ovlivňují psychický stav, 
který působí na zdravotní stav a průběh nemoci 
(Ulrich 1984, Ulrich a kol. 1991, Verderber, Reu
man 1987). Výzkumy prokazují, že kontakt s pří
rodou snižuje psychickou únavu, podrážděnost 
a nehodovost, zlepšuje rozhodování a koncentrace 
u lidí z městských oblastí, kteří se nacházejí v při
rozeném prostředí až po dobu několika dní (Her
zog et al. 1997). Naproti tomu hluk a zplodiny 
v městském prostředí zvyšují únavu, agresivitu 
a nemocnost (Bartlett 1998, Evans 2001, Needle
man 1994).

Společné obytné prostory se stromy a jinou ze
lení pomáhají budovat silné sousedství a základy 
sociálních vazeb, pocity sounáležitosti a bezpečí 
jako prevence kriminality (Kuo 1998). Zeleň pomá
há lidem k uvolnění a regeneraci, což snižuje míru 
agresivity. Venkovní zelené plochy sdružují lidi, 
což zvyšuje dohled a odrazuje potenciální delik
venty. Upravený vzhled okolí je signálem přítom
nosti a zájmu obyvatel, což je vizitkou přítomnosti 
sociálních vazeb a sdílené komunikace (Kuo, Sulli
van 2001).

Studie z roku 2001 v Chicagu poukazuje na vý
skyt kriminality v lokalitách veřejného bydlení bez 
vegetace a v lokalitách bytových domů se zelení. 
Výskyt majetkových trestných činů byl o 48 % niž
ší v oblastech bytových domů se zelení než v ob
lastech bez zeleně a násilná trestná činnost měla 
o 56 % nižší výskyt v oblastech se zelení než bez ní 
(Kuo, Sullivan 2001).

V současnosti však existují i názory, že zeleň 
a vegetace mají svůj podíl na vzniku trestné čin
nosti z důvodu omezování přehlednosti prostoru. 
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Tyto názory mají své historické kořeny již ve stře
dověku, kdy majitelé pozemků museli na příkazy 
panovníka z důvodu bezpečnosti odstraňovat po
rosty poblíž komunikací. Pojem vegetace je velmi 
široký, záleží na charakteru vegetace a s tím spoje
ných pocitů bezpečí, které jsou velmi individuální 
(Fisher, Nasar 1991). Udržovaná nízká vegetace 
a udržované prostory neumožňují delikventní cho
vání a jsou vnímány jako bezpečná vegetace.

5. Sociální prostor a demografické 
charakteristiky

Vnímaný prostor se orientuje na aktivity, které řeší 
řadu potřeb člověka (Relph 1976, s. 9). Rapoport 
používá pro tento druh prostoru název behaviorál
ní prostor, neboli „action space“ (Rapoport 1977,  
s. 13). Prostor užívaný určitou sociální skupinou 
a odrážející její vzory a pravidla lze nazvat sociál
ním prostorem. Nejedná se o pasivní prostor, ale 
o prostor, který je neustále tvořen lidskou činností 
(Rapoport 1977, s. 13). Prostředí je užíváno lidmi 
a právě informace o tom, kdo prostředí užívá, jaká 
věková a sociální skupina, stejně jako druh aktivit 
a čas, ve kterém se aktivity odehrávají, poskytují 
údaje, na základě kterých si lze vytvořit celistvější 
obrázek o daném prostředí (Šolcová 1991).

Veřejné prostory a jejich návrhy by měly být 
v souladu s jejich potenciálními uživateli vzhle
dem k jejich demografickým a jiným charakteristi
kám. Města a jejich veřejné prostory se v průběhu 
času vyvíjí a mění, tak jak se vyvíjí struktura měs
ta a jeho jednotlivé funkce. Obyvatelstvo jednotli
vých urbanistických obvodů se mění v rámci rezi
denční mobility a dochází k tomu, že vznikají ne
využívané a nefunkční veřejné prostory, které 
ztratily svůj původní význam a jsou zdrojem kon
fliktů, disharmonie a kriminality. Další problema
tikou je věková struktura obyvatelstva, která se  
celosvětově posouvá do stále nižších věkových ka
tegorií, obyvatelstvo stárne. Stárnutí postupně do
provází vznik osamělosti, což je posun ve vnímání 
sociálních interakcí, jejich charakteristik, prožívá
ní a pociťování důvěrnosti mezilidských vztahů. 

Peplau a Perlman (1982) popisují osamělost jako 
oslabení a méně uspokojivé zapojení do sociálních 
vztahů, vedoucí až k sociální izolaci. Osamělost 
bývá spojována s vyšší úrovní sociální anxiety, niž
ším stupněm sebeúcty a asertivity. Osamělí lidé 
jsou zpravidla úzkostní, přecitlivělí na odmítání, 
mají problém formovat přátelské vztahy a zapojo
vat se do skupinových a společenských aktivit 
včetně nedostatku reciprocity v interpersonálních 
vztazích. Osamělí lidé bývají zpravidla kritičtí 
k sobě i svému okolí a své negativní očekávání pro
mítají do reakcí na podněty okolí, které vyhodno
cují jako projevy odmítání, a spíše se stylizují do 
pasivních interpersonálních rolí. Osamělým lidem 
se nedaří navazovat a udržovat přátelství, do inter
personálních vztahů vstupují s negativními očeká
váními a sociální interakce se svým okolím může 
pro ně být nepříjemným zá žitkem. Sociální izolace 
může být umocněna i dalšími negativními faktory 
prostředí: vysoká přelidněnost měst, stres, špatné 
socioekonomické podmínky apod. Rezidenční mi
grace, kdy se stěhují starší lidé do méně ekonomic
ky náročných lokalit, zpravidla otázku sociální 
izolace neřeší, situace je však ne zcela opačná: osa
mělost starších osob trvá, dokud nedojde k ade
kvátnímu navázání sociálních vazeb s okolím, což 
může trvat měsíce. Z tohoto pohledu je velmi důle
žitá analýza měnící se struktury obyvatel urbanis
tických obvodů a citlivé posuzování charakteru ve
řejných prostor, komu a k jakým účelům slouží 
a zda korespondují s charakteristikami a demogra
fickou strukturou současných obyvatel.

6. Výzkumy pocitu bezpečí

Výzkumy pocitu bezpečí vycházejí z teoretického 
rámce definující bezpečí jako reálnou, objektivní 
situaci a pocit bezpečí, který je subjektivní veliči
nou. Pocit bezpečí je ovlivněn celou řadou faktorů, 
kterými jsou: individuální charakteristiky, sociální 
prostředí, fyzické prostředí a vnější faktory (mé
dia, legislativa státu apod.) (Jíchová, Kopecká 2015).

Výzkumy pocitu bezpečí jsou v České republice 
často dávány do souvislosti s úrovní registrované 
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kriminality, která od roku 2000 postupně klesá 
(http://ess.soc.cas.cz). Tento pohled je dle někte
rých autorů zavádějící, neboť každá země EU má 
odlišný způsob evidence trestné činnosti včetně 
podílu objasněnosti a obyvatelé některých zemí 
EU s poměrně vysokými indexy registrované kri
minality se přesto cítí bezpečně (Visser, Scholte, 
Scheepers 2013). Pocity bezpečí naopak podle ně
kterých výzkumů úzce korelují s důvěrou v orgány 
činnými v trestním řízení, soudy a policií (Capari
ni, Marenin 2005).

Řada měst a obcí v ČR zveřejňuje svoje průzku
my pocitů bezpečí, které převážně vycházejí pouze 
ze statistických dat kriminality, výskytu sociálně 
patologických jevů a demografických ukazatelů, 
některé průzkumy vymezují nebezpečné lokality 
podle názvů ulic, které však postrádají typologii 
urbanistických obvodů a jsou tak pro širokou po
pulaci obtížně čitelné. Některé výzkumy pocitu 
bezpečí prováděné v ČR se orientují na okolí soci
álně vyloučených lokalit a dalších rizikových míst 
úzce související s rezidenční migrací, avšak pro 
svoji malou reprezentativnost mají charakter pou
ze orientační a nepřinášejí vhled do konkrétní bez
pečnostní situace pro dané městské území (Topin
ka a kol. 2015, s. 16).

Výsledky výzkumu pocitu bezpečí v okolí soci
álně vyloučených lokalit a dalších rizikových míst 
v Ostravě prezentovaly standardní zdroje výskytu 
rizik a nebezpečí: výskyt problémových osob 
a míst, která tyto osoby přitahují, nedostatečné 
osvětlení, přílišný výskyt ubytoven, heren, barů 
s hracími automaty a restaurační zařízení, volně 
pobíhající psi, neudržované podchody a průchody 
pod mosty, opuštěné domy a prostory s neuprave
nou zelení. Zvláštní místo zaujímá hustota dopra
vy a veřejná dopravní obslužnost, jejíž přepravní 
podmínky nejsou nijak omezeny vůči přepravě ri
zikových osob a jejich chování v dopravních pro
středcích. Nevhodně řešená infrastruktura města 
preferující dopravu před obyvateli a chodci, někte
ré městské obvody protínají čtyřproudé dopravní 
komunikace spojené s překračováním vysoké 
rychlosti, hlučnost a znečištěné ovzduší. Jako jed
no z řešení zdrojů nebezpečí je vnímána přítom
nost bezpečnostních kamer (i za cenu ztráty ano
nymity), působení sociálních služeb na území 
města, vyšší výskyt a přítomnost policie a preven
tistů a fungování multidisciplinárních týmů zahr
nující odborníky z celé řady resortů, jejichž čin
nost přímo či nepřímo souvisí s udržováním 
reálného bezpečí, ale i pocitu bezpečí obyvatel 

Studie z roku 2001 v Chicagu poukazuje na výskyt kriminality v lokalitách ve-
řejného bydlení bez vegetace a v lokalitách bytových domů se zelení. Výskyt 
majetkových trestných činů byl o 48 % nižší v oblastech bytových domů se ze-
lení než v oblastech bez zeleně a násilná trestná činnost měla o 56 % nižší vý-
skyt v oblastech se zelení než bez ní. V současnosti však existují i názory, že ze-
leň a vegetace mají svůj podíl na vzniku trestné činnosti z důvodu omezování 
přehlednosti prostoru. Tyto názory mají své historické kořeny již ve středově-
ku, kdy majitelé pozemků museli na příkazy panovníka z důvodu bezpečnos-
ti odstraňovat porosty poblíž komunikací. Pojem vegetace je velmi široký, zá-
leží na charakteru vegetace a s tím spojených pocitů bezpečí, které jsou velmi 
individuální. Udržovaná nízká vegetace a udržované prostory neumožňují 
delikventní chování a jsou vnímány jako bezpečná vegetace.
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města. Jedná se zejména o zástupce Policie ČR, 
městské policie, pracovníků města, neziskových 
organizací a škol, přítomni mohou být také pracov
níci z orgánů sociálněprávní ochrany dětí nebo 
Agentury pro sociální začleňování (Topinka a kol. 
2015).

7. Závěr

Jedním z předpokladů rozvoje lidské společnosti 
je její sdružování do sociálních skupin v sídelních 
útvarech, městech, která umožňují optimální fun
gování společnosti a uspokojování potřeb každého 
jednotlivce. Struktura a vnitřní uspořádání měst se 
spolu s historií mění a dnešní města již ne zcela  
vyhovují požadavkům obyvatel. Migrace a mobili
ta obyvatel je signálem výskytu možných rizik 
a hledání uspokojení pocitů bezpečí. Urbanismus 
a vlivy prostředí jsou rozhodující i pro rezidenční 
mobilitu spojenou s pocity bezpečí.
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Tržní ekonomika v každé její interpretaci je zalo
žena na uznání vlastnictví, smluvní svobodě a vol
né soutěživosti. Tyto entity však mají v čase, pro
storu i věcnosti svou dynamiku, a ve firmách 
i konkrétní parametry a jevové formy. Růstový po
tenciál klasických věcných faktorů se na přelomu 
století obohatil o nové činitele, jako jsou znalosti, 
informační technologie, lidský intelekt, či 4. prů
myslová revoluce. Firemní podnikání se také ode
hrává v podmínkách rostoucí soutěživosti a kon
kurenci, sílí volatilita jevů, a vynořují se těžko 
předvídatelná rizika s nejistými důsledky. V no
vých podmínkách se kvalitativní a určující veliči
nou stává metafaktor — účinné řízení. Stává se ži
votodárnou silou, která prolíná všemi entitami 
i vztahy v podnikání, je nezastupitelným generáto
rem stávající i budoucí prosperity. Nekvalitní říze
ní vede ke krizím úpadku firem. Ani dnes se nále
žitě nedoceňuje, že zdokonalení systému řízení 
firmy je i velmi výhodným, investičně nenáročným 
zdrojem přidaných hodnot a růstu. Jednoznač 
ný návod úspěšně řídit firmu k vysoké prosperitě 
však dodnes neexistuje. Slibnou je ale cesta kon
struktivního využití nahromaděných teoretických 
i praktických poznatků i zkušeností, zejména však 
tvořivé hledání nových konceptů a schůdných pří
stupů. „Co nakonec omezuje výkonnost organiza
ce, není její obchodní model ani její provozní mo

del, ale její model řízení,“ trefně vyjádřil již dříve 
Hamel (2008).

Řízení firem je dnes komplexním a kompliko
vaným fenoménem s mnoha stránkami, i formami. 
Mezi klíčové a konstituční formy patří organizační 
řízení, neboť svým obsahem, funkčností i principy 
prolíná všemi komponentami firem. Náleží mu pri
orita, neboť je určující pro všechny ostatní stránky, 
složky, vztahy procesu řízení firem. Stať shrnuje 
aktuální problémy organizace řízení firem, a to 
s poukazem na nedávnou, ale relevantní minulost 
organizační nauky i praxe, také však osobní mana
žerské zkušenosti autora v různých statutárních 
pozicích. Snaží se především akcentovat nové, mo
derní organizační myšlení, paradigmata i přístupy 
pro nastávající dobu firemního podnikání.

1. Organizační myšlení v nedávných časech

Organizační problematice byla věnována v celé his
torii domácí manažerské vědy značná pozornost. 
Některé organizační systémy a autoři zanechali za 
sebou nepřehlédnutelné stopy. Do české praxe se 
nesmazatelně zapsal např. Tomáš Baťa se svým 
systémem samostatně hospodařících středisek a na 
některé jeho principy se dodnes závistivě vzpomí
ná. V sedmdesátých letech minulého století vybu
doval Čuba (1990) zemědělskopotravinářský kom
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binát Slušovice s moderní firemní organizací a vni
trofiremním řízením, který předběhl svoji dobu. Byl 
založen na důmyslném strategickém směrování fir
my, inovativnosti, sofistikované vnitrofiremní or
ganizaci včetně hodnotového řízení, controllingu 
i firemní banky. Pravomoci a odpovědnosti byly jed
noznačné, motivace a stimulace vysoké a účinné.

Na teoretickou organizační scénu vstoupilo na 
přelomu století několik neopomenutelných auto
rů. Excelentní byla práce Jiráska (1978) „Podniko
vá organizace ve vývoji“. Obohacující bylo i pojed
nání Míčka (1969) „Organizační struktury“. Na 
poli formálního organizování vyniklo dílo Schenka 
(1967) „Organizační modely“. Nový pohled přinesl 
Khol (1982) se svou „Psychologií řízení“ i s dopa
dem na organizační nauku.

Scénu organizační vědy obohatila řada soudo
bých autorů, např. Vodáček (1989), Smrčka (2002), 
Dědina a Odcházel (2007), Dědina a Malý (2005), 
Urban (2004) a další. Sociologii organizace tvořivě 
zpracoval Keller (2007) i jiní. V segmentu malých 
a středních firem přichází s novým pohledem také 
Havlíček (2011). Širší a optimistický procesní po
hled ve vazbě na organizovanost uplatňuje Kocan 
(2012). Využití marketingového průzkumu v pro
cesech preferuje Kupec (2014) i další.

Soudobou organizační praxi je nutné vnímat ve 
dvou směrech. Jeden směr tvoří segment rozsáh
lých, povětšinou nadnárodních korporací, a druhý 
segment větší, střední i malé, povětšinou domácí 
podniky. U firem první skupiny je organizační ří
zení předurčené mateřskými centrálami. Ty záko
nitě vytyčují strategickou podnikatelskou profilaci 
svých firem, jejich regionální rozmístění, organi
zační výstavbu, personální obsazení, marketingo
vé obchodné i logistické systémy i vnitrofiremní  
řízení. V rovině domácích firem je organizační ří
zení autonomní záležitosti každé firmy, je různé 
koncepce i úrovně. Řada z nich je jednoduše, ale 
sofistikovaně organizována a funguje úspěšně 
a pružně. Převládá u nich klasická firemní struktu

ra liniověštábního typu, někdy i s moderními, 
méně autokratickými prvky. Některé firmy organi
zační řízení dodnes podceňují, a zůstávají často na 
hladině zákonných povinností, které chápou jako 
„povinné zlo“.2 Lze se setkat i s případy, kdy orga
nizace řízení firmy je nevyhovující, těžkopádná, 
neúčinná, živelná, či pragmatická, „ad hoc“ s prv
ky složitosti i neúnosného chaosu. Častou sla
binou těchto firem je poměrně vysoká míra jejich 
organizovanosti, až přeorganizovanosti, což se 
projevuje ve vysokém počtu organizačních a regu
lačních firemních norem, např. firemních vyhlá
šek, nařízení, směrnic, příkazů apod. Je namístě 
připomenout i častou absenci útvarů organizace 
řízení, v minulosti zvaných OTŘ, jejich tradice za
počala již v prvorepublikové průmyslové tradici. 
Od sedmdesátých let se tyto útvary zdárně sbližo
valy a propojovaly s útvary výpočetní techniky 
a informačních systémů (ASŘ).3 Tyto útvary se za
čaly důsledněji věnovat i otázkám organizačního 
řízení a byly přejmenovány na „útvary rozvoje sys
tému řízení“. Útlum OTŘ byl doprovázen vznikem 
a posílením pracovišť „interního auditu“, „con
trollingu“, „integrovaných informačních systémů“ 
apod. Tato pracoviště žel nenahradila osvědčené 
útvary OTŘ, neboť jsou orientována na jiné působ
nosti, jak na to upozorňuje i Truneček (2006).

2. Systémové organizování a jeho účinky

Podmínky a požadavky 21. století nastolují také 
potřeby nového organizačního řízení firem. Nová 
situace vyžaduje jednak nové přístupy i nová para
digmata organizačního myšlení, ale také konstruk
tivní využití osvědčených i dnes platných tradič
ních organizačních principů. Sémantická rozvol
něnost organizační nauky i praxe žádá také novou 
fixaci klíčových kategorií, zejména jednoduché, 
srozumitelné, ale sofistikované uplatňování celého 
terminologického organizačního aparátu. Slibnou 
cestou pokroku v tomto směru je systémové orga

2 Např. podřízení se zákonu dle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
3 Automatizovaný systém řízení.
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nizování (organizační řízení) jako nedílná součást 
komplexního systému řízení firem. Koncepční 
rysy tohoto přístupu jsou nastíněny v dalších pasá
žích tohoto pojednání.

2.1 Uspořádávací efekt organizování

Organizováním se vždy uspořádávají vztahy či 
struktury určitého celku, čímž se odstraňují jeho 
neurčitosti a zavádí se do nich pevnější a trvalejší 
řád. Výsledkem organizování je pak vždy nějaká 
organizace. Je to analogie toho, když výsled 
kem plánování je „plán“, prognózování „prognó
za“ apod. Jednoduše řečeno, organizováním je ve 
firmě určeno, „co“, „kdo“, „kdy“, „jak“, „kde“, 
„proč“, „s kým“ a „čím“ se má dělat. Taková před
určení pak minimalizují i neurčitosti. V podnikání 
se uspořádávají různorodé jevy a vztahy, proto 
mají organizace mnoho podob. Ve firemním roz
měru lze hovořit např. o organizaci firmy, korpora
ce, podniku, živnosti apod. Při vyšším rozlišení je 
zjevné, že se organizuje i výroba, odbyt, vývoj, 
procesy, ale také samotný systém řízení firmy. Or
ganizování řízení má pro fungování firem klíčový 
význam a na rozdíl od živých či technických systé
mů se vyznačuje zvláštnostmi. Má silně subjektiv
ní povahu a je značně spojen s mocenskými atri
buty. Uskutečňují jej vždy lidé (jednotlivci nebo 
skupiny), kteří v něm využívají zákonitosti, a to 
nejen samotného procesů řízení, ale též principy 
sociálně ekonomické, právní, přírodně technické 
a dalších relevantních oborů.

Proces organizování obnáší vždy složité více
kriteriální rozhodování. Zvolená formální organi
zace pak navozuje legitimitu, normativitu, byro
kracii a ztělesňuje očekávaný pořádek. Má vždy 
statickou a dynamickou stránku. Statická upravuje 
mocenskou strukturovanost organizace, přede
vším alokaci a přiřazení pravomocí k jejím nosite
lům, paralelně i činností, povinností a odpověd
ností. Souběžně zajišťuje i uspořádání procesů, 
a to normalizací postupů, činnosti, směrnic, návo
dů, příkazů, pravidel apod. Tento aspekt odráží dy
namickou stránku organizace. Statická a dynamic

ká stránka nejsou v protikladu, mají ambivalentní 
vztah a jsou vzájemně podmíněné. Jedna bez dru
hé nemohou existovat.

Formální organizace je případem „apriorní“ or
ganizovanosti, tedy předem dané — naprojektova
né. Tato organizace se během fungování firmy do
tváří v „organizaci a posteriori“, a odráží, „jaká 
organizace ve skutečnosti je“, jak reálně funguje. 
Je projevem neformální organizace, která vzniká 
spontánně a to tím, že organizační prvky realizují 
jim přiřazené aktivity, de facto „hrají“ jim předur
čené role. Je důležité, aby neformální organizace 
nenarušovala formální organizaci, ideálním přípa
dem je, když ji podporuje. Neformální struktury se 
na rozdíl od formálních se detailně naprojektovat 
nedají. Dobrá organizace se ale „učí“, slabiny své
ho formálního uspořádání pozorně sleduje, vyhod
nocuje, a využívá ku prospěchu (kontinuálně se 
poučuje). K míře organizační uspořádanosti se 
váže určitý paradox. Její růst obecně přináší z po
čátku kladné efekty, především zvýšeným výko
nosti. Přerosteli však její míra jistého vrcholu, kte
rou lze pokládat za „optimum organizovanosti“, 
přináší již zátěže a plodí záporné efekty. Projevuje 
se to především v přemíře norem, předpisů, vyhlá
šek, nařízení, směrnic a jiných reglementů. Relace 
mezi růstem organizovanosti a získanými efekty 
jsou znázorněny ve schématu 1.

Hledání míry optimální organizovanosti patří 
mezi stěžejní, ale složité problémy organizační na
uky a i praxe. Předně proto, že ji nelze exaktně 
spočítat a přesně určit. Pro případ hledání optimál
ního počtu podřízených selhává i slibný koncept 
Graicunace (Jirásek, 1978), který svůj model odvo
dil z identifikace počtu možných vztahů mezi 
účastníky organizace. Při hledání organizačního 
optima se nelze spoléhat ani na normativní stan
dardy. Směrodatným vodítkem pro odhad optima 
organizovanosti je organizační inteligence, profe
sionalita a praktické ověření struktur. Platí přitom 
empirické zjištění, že „méně může znamenat více“.

S mírou organizovanosti souvisí paradoxně 
i neuspořádanost či „chaos“. V praxi firemního ří
zení se rozpoznalo, že i umírněná či nezjevná or
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ganizovanost může přinést značné efekty. Silná 
motivovanost a účinná stimulace lidí za podmínek 
„schopnosti“, „ochoty“ a volnosti v pracovním jed
nání lidí mohou být klíčovými akcelerátory spon
taneity i výkonnosti. Takové prostředí častěji gene
ruje tvořivé nápady, projekty, inovační představy, 
vysoké výkony a je i platformou pro uvolnění 
a uplatnění „tacitních znalostí“. Platnost této teze 
potvrzuje i výpověď bývalého šéfa koncernu VW  
F. Piëcha (2002), který ve své autobiografii napsal: 
„Firmu nedostanete na vrchol, když se soustředíte 
na co největší harmonii… Moje touha po harmonii 
má své meze.“ Organizačním uměním je pak nale
zení správné relace mezi „pořádkem“ a „chaosem“.

2.2 Organizační efekt hierarchizace 
a dehierarchizace

Hierarchie je nejuniverzálnější a historicky ověře
ná organizační pořádací technika. Znamená od
stupňované uspořádání organizačních prvků a vzta
hů mezi nimi. Fakticky se jedná o mocenské 
rozvrstvení lidí podle jim přiřazené moci a určení 
vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Hierarchizace, 
popisovaná též jako „pyramidace“ má své kořeny 
ve výstavbě armád, nebo tradičních. Dnes je stále 

přežívající, nepřekonaný a nejrozšířenější uplatňo
vaný organizační princip, dokonce se mu přisuzu
je velká akcelerační síla (Dale, 1972).

Firemní hierarchie má dvě roviny. Vertikální 
rozvrstvení určuje mocenskou stupňovitost struk
tury, horizontální rozložení uplatňuje specializace 
a přináší článkovitost struktury. Hierachizace 
v podstatě umožňuje:
a) cíleně uřídit značný počet lidí i jejich strukturo

vaná seskupení z jediného centra,
b) v řídícím působení propojit odborné funkční 

(specialistické) řízení s mocenským (generalis
tickým) liniovým řízením.
Zvolená strukturní forma pak určuje i konturu 

a architekturu útvarové struktury firmy. Ta může 
být vysoká či špičatá (více stupňů a méně článků 
řízení), plochá (více článků a méně stupňů řízení), 
symetrická (paritní poměr stupňů a článků řízení). 
Hierarchizace přináší sebou i alokaci procesů říze
ní, zejména jejich centralizaci, decentralizace, ho
rizontální či příčné rozložení. Její praktická podo
ba musí ve firmě minimálně řešit alokaci:
•	 pravomocí	 (mít	 formální	 právo	 ke	 konání,	 ze

jména rozhodování),
•	 odpovědností	(ručit	a	nést	důsledky	za	jednání,	

zejména za rozhodnutí i jeho výkon),4

4 Odpovědnost může být omezená a podmíněná, jako je tomu v právních vztazích, a nepodmíněná a neomezená, jako je tomu 
často v lidském životě.

Schéma č. 1 » Vztahy mezi mírou organizovanosti a efekty organizování
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•	 činností	(vykonávat	další	přiražené	povinné	ak
tivity).
Dle rozložení mocenských veličin ve firmě lze 

soudit na centralistický či decentralistický struk
turní typ řízení firmy. U centralistického typu je 
moc soustředěna k vrcholu, za který se (na rozdíl 
od geometrie) pokládá za centrum, u decentralis
tického typu je tomu opačně. Určité rozložení 
těchto veličin je přítomné v každé reálné organiza
ci, její změření je velmi složité a nepřesné. Na jeho 
charakter spíše lze soudit. Centralistická struktura 
zpravidla nese sebou silnou administraci, byrokra
cii, formalismus, normativity, četnější informační 
výměny s centrem, také časté konzultace či odsou
hlasování jednání nižších stupňů. Decentralistic 
ké struktury alokují aktivity k nižším stupňům 
a zmírňují vliv centra. Jiné rozložení moci a odpo
vědnosti lze nalézt u „pružných či elastických 
struktur, např. maticové, tenzorové, projektové“ 
(Tóth, 2008). Dehierarchizace je pak procesem 
uvolnění míry organizační formalizace. Využívá 
nemocenské veličiny (vysokou motivaci a stimula
ci, týmové formace apod.) a vytváří prostor pro li
berálnější, ale výkonnější jednání lidí i skupin, sil
né sebeřízení, tvořivost a uvolňování znalostí ve 
prospěch firmy. Zásadou moderního organizační
ho řízení je takové rozložení organizačních aktivit, 
kdy se rozhoduje na těch pozicích, kde jsou k to 
mu největší kompetence a dostatek informací, kde 
jsou činnosti vykonávány nejproduktivněji, a od
povědnost je adresná. Současný trend zjednodušo
vání řízení a organizace by měla přinést spíše de
centralizační tendence, uvolňování byrokracie 
a administrativy, ale také posílení adresnosti odpo
vědnosti.

2.3 Organizační efekt synergie a dysergie

Paradigmatu, že celek je víc než pouhý součet jeho 
prvků, je v organizačních přístupech hojně využí
váno. Vychází z premisy, že cílená součinnost při
náší zvláštní užitek, popisovaný jako „synergie“ 
(Vodáček, Vodáčková, 2009). Je často ilustrovaný 
formulí 2 + 2 = 5, kde nadbytečné číslo „1“ je efek

tem synergie. Zdrojem synergie je stejnosměrná 
činnost, synchronizace v čase, funkčnosti a postu
pu, také racionální dělba práce a specializace, rov
něž vysoká rutina či knowhow. Synergie u mana
žerů mnohdy iniciuje iluzi, že „větší je silnější 
a úspěšnější“. To pak vede k tvorbě větších a struk
turovanějších celků, firemních integraci, agregova
ných útvarů, ale podněcuje také akviziční snahy. 
V procesní rovině zase podněcuje k propojování 
dílčích procesů ve větší řetězce, k budování roz
sáhlých a integrovaných informačních systémů, 
velkých databází, datových úložišť apod. 

Dysergie je opačným jevem a vychází z ideje, že 
i menší a jednodušší organizační jednotkou lze  
dosáhnout hodnotnějších výsledků. V běžné praxi 
odráží zkušenost, že „méně je někdy více“, či „více 
neznamená lépe“. Ilustruje se výrazem 2 + 2 = 3. 
Z dysergie lze např. těžit, když míra organizova
nosti překročila únosnou hranici a překlopila se do 
pole „dezorganizace“ (viz schéma 1), nebo když se 
gigantický a složitý korporátní celek zmenšuje či 
rozděluje na menší jednotky, popř. když se divizi
onalizuje. V procesní rovině se efekty dysergie pro
jevují např. ve zjednodušování procesů, vyloučení 
redundancí, minimalizace výstupů z datových zá
kladen, racionalizace reportování apod. V dneš
ním trendu zjednodušování a zprůhlednění proce
sů i vztahů v systému řízení se jeví jako velmi 
užitečný a efektivní postup kultivace organizace.

2.4 Diferenciační efekt organizování

V chodu každé firmy se nepřetržitě vynořují růz
norodé jevy a neurčitosti, které musí být řešeny, 
neboť způsobují problémy. Problémy lze rozlišovat 
různě, např. z aspektu významnosti, rizikovosti, 
naléhavosti apod. Z hlediska způsobu jejich řešení 
je účelné jejich rozlišení na „opakující se“ a „jedi
nečné“.

Opakující se jevy mají svoji periodicitu, v mno
ha ohledech se reprodukují, a v opakováních jsou 
si podobné. Dají se také spolehlivě identifikovat 
a také standardizovat, neboť jsou dobře strukturo
vatelné a algorytmizovatelné. Řeší se „organizová
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ním“, tedy jejich relativně trvalou normativní úpra
vou. Takovými jevy jsou např. fakturace výkonů, 
účetní operace, nákup a zásobování, distribuce 
produktů, generální opravy, procesy kontroly, con
trollingu, operativní plánování výroby či další akti
vity. Jejich uplatnění se zajišťuje vhodným organi
začním předpisem, např. normou, směrnicí, pro
váděcími či postupovými předpisy, metodikami, 
návody, povinnými algoritmy, organigramy a po
dobnými instrumenty.

Jedinečné jevy se vyskytují sporadicky, nemají 
pevnou periodicitu, a vynořují se často i prudce, ať 
jsou vyvolány vnitřními okolnostmi či vnějším im
pulzy. Jsou zpravidla projevem nějakých potřeb, 
nutností či povinností, nebo také náhod či příleži
tostí. Jejich význam je zpravidla velký, někdy až 
osudový. Příkladem jedinečných jevů je zpracová
ní nové strategie firmy, významná akvizice, re
strukturalizace firmy, velká investiční akce, tvorba 
nového systému řízení firmy apod. Jsou případem 
sui generis — svého rodu — a vyžadují nestandard
ní, jedinečný a individuální přístup i řešení. Nelze, 
nebo obtížně je lze předvídat, naplánovat, a je 
omezená i jejich strukturovatelnost. Jejich důsled
ky jsou širokosáhlé, s mnoha riziky. Často se váží 
na vrcholová složitá mocenská rozhodování. Tyto 
problémy je výhodné řešit neorganizačním, své
rázným řídícím postupem (zásahem), zvaným též 

„řízení v užším smyslu“, či operační nebo opera
tivní řízení. Logické souvislosti mezi organizová
ním a řízením jsou naznačeny schématem 2.

Volba organizačního či řídícího řešení problé
mů ve firmě je koncepčním manažerským rozhod
nutím, a má své výhod i nevýhody. Výhodou orga
nizování je, že vzniklá organizace fungují jako 
„samočinný stroj“, tzn. bez nutnosti průběžného 
vnějšího zasahování. Takové organizační řešení 
zbavuje manažery zátěže operativy a uvolňuje je
jich kapacitu pro strategické aktivity. Jejich vý
hodou je také, že se dají předem naprojektovat, 
standardizovat, saturovat informacemi, (vstupy i vý
stupy), může se uplatnit týmová participace a nej
vhodnější pracovní vazby. Vše lze dopředně zhod
notit, podrobit kritice, vytipovat rizika a simulovat 
dopady a vše zavčas korigovat. Jeho nevýhodou je, 
že je pracnější, administrativně náročnější, přípra
va i realizace trvá delší dobu a celkově je náklad
nější. Organizace zpravidla omezuje i tvořivost, 
flexibilitu reagence lidí a uvolňování tacitních zna
lostní. Zpětnovazební signály, korekce a učení se 
jsou zpravidla opožděné, a odezvy v reálném čase 
jsou omezené. Statická síla organizace omezuje 
její pružnost a dynamiku.

Výhodou řídícího způsobu řešení jedinečných 
problémů je vysoká operabilita zásahů, a to v reál
ném čase jevů, potřeb, nutností a specifik nasta

Schéma č. 2 » Vztahy mezi diferenciací organizování a řízením

OPAKUJíCí SE PROBLéMY

organizování

ORGANIZACE

neformální formální
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lých situací a událostí. Dává prostor pro uplatnění 
manažerských způsobilostí, osobních přístupů, 
vysoké výkonnosti, tacitních dovedností, impro
vizace i prosazení vůle manažerů. Rozhodování 
a odpovědnost jsou v daném případě adresné. Ří
dící řešení je také levnější a rychlejší. Nevýhody 
mohou pramenit z rychlého a suverénního rozho
dování bez náležitého rozboru, kolektivního posu
zování, nedostatečné informační saturace, ověření 
důsledků i možných rizik. Nelze přehlédnout ani 
hrozbu případného subjektivního zneužití kon
centrované moci manažerů. Organizování a řízení 
nejsou protichůdné jevy, jsou souběžné a často 
propojené a vzájemně podmíněné.

2.5 Organizační efekt individuace 
a interiorizace ve firmě

Každá firma je množinou lidských jedinců utváře
jících firemní společenství. Jedinci však v ní nefi
gurují ve své izolovanosti, ale vstupují do tohoto 
prostředí různými liniemi. Za základní lze z orga
nizačního hlediska pokládat individuaci (deindivi
duaci) a enkulturaci.

Individuace (zosobnění) je realizována jedineč
ným osobnostním potenciálem každého jednotliv
ce, který je tvořen jeho psychickými vlastnostmi, 
procesy a stavy, ale i zkušenostmi. Individualita 
jednotlivce je odlišná a je hluboce zakotvena v jeho 
egu. Dobou se může měnit, i když je vůči zevním 
stavům poměrně indiferentní. Může se projevit po
zitivním anebo negativním vydělováním jako fo
rem individuace, popř. v jejich kombinaci. Pozitiv
ní vydělování je založeno na vlastním přesvědčení 
o schopnostech sebe sama. Je dáno mírou sebevě
domí, vůlí,5 vytrvalostí, autonomní inteligencí, ta
citními znalostmi, pozitivním myšlením a podob
nými rysy a vědomím svého přínosu a užitečnosti. 
Při negativním vydělování působí záporné atributy 
jednotlivce, jako nezájem a nevole k plnění úkolů, 
absence tacitní inteligence, lhostejnost, apatie, ne

snášenlivost, nezájem, těžkopádnost, neochota 
k součinnosti apod.

Protipólem je proces deindividuace, tj. odosob
ňování jednotlivce. Je spojena se zvolňováním 
a „sebepotlačováním“ individuálních atributů jed
notlivce, zejména ve vztahu k jeho bezprostřední
mu pracovnímu okolí. Na jednotlivce totiž působí 
různé vlivy, a to především od svého přímého nad
řízeného a funkcionálních manažerů, ale i od své 
skupiny. Odosobňování jednotlivce je jeho splývá
ním s atmosférou, hodnotami, zájmy, povinnost
mi, zvyklostmi, morálkou, stylem práce, zkratka 
celkovou atmosférou v daném mikroprostředí ve 
firmě. Deindividuace může nabýt rovněž pozitiv
ních i negativních rysů v závislosti na individualitě 
jednotlivce, a vlivu skupiny. Klíčovou úlohu hrají 
vztahy s nadřízenými. Při kladné deindividuací 
vzniká vztah a vědomí sounáležitosti (communali
ty) a důležitosti, co přináší uznání atmosféry 
i hodnot skupiny, pracovního režimu, stylu práce 
a dobrých vztahů k nadřízeným. Negativní deindi
viduace vyvstává, když zosobnění jednotlivce se 
neuvolnila a nedošlo k totožnění se s atmosférou 
a hodnotami skupiny a pracovního mikroprostře
dí. Může vyvstat i situace jenom formální — kva
zisounáležitost (naoko), kdy identifikace se sku
pinou se pak jenom „hraje“ a k deindividuaci 
fakticky nedochází. Paradoxem takové situace je, 
že se tím nemusí narušovat organizační pravidla 
a normy, vznikají ale ztráty a škody, pramenící 
z nevyužití potenciálu lidí. Dobrá organizace vy
tváří prostředí pro vysokou výkonnost všech svých 
členů. Individuace a deindividuace jsou souběžný
mi procesy a nemusí být v antagonistickém rozpo
ru. Kvalitní organizování musí usilovat o integraci 
těchto procesů již v etapě organizační a personální 
projekce.

Proces individuace a deindividuace vyúsťuje  
do procesu interiorizace, tj. zvnitřnění jednotlivce 
i skupin a přejímání hodnot a kultury firmy. Popi
suje se taktéž jako socializace či enkulturace.6 Zna

5 Vůle jako síla pro určité jednání.
6 Enkulturace znamená proces včlenění jedince do kultury společnosti.
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mená ale vždy vrůstání jednotlivce, příp. skupin 
do kultury dané firmy. V tomto procesu se jednot
livec jako biotická bytost se svým osobnostním po
tenciálem přetváří v organizovaný prvek daného 
mikroprostředí či firmy.

Interiorizace je významně ovlivněna především 
zastávanou formálně přiřazenou pozicí ve skupině 
i firmě, orientací a vnitřní kulturou skupiny i fir
my, stylem řídícího působení, mírou vnitřní a vněj
ší závislost při výkonu pozice, dispozicí k podstu
pování rizik, nebo aversí k rizikům. Svoji úlohu 
hraje také způsob odměňování za výkon, odolnost 
či tolerance vůči konfliktům, klíma ve skupině at
mosféra skupiny apod. Silně se váže firemní atmo
sféru, cítění, myšlení, chování, přesvědčení, mo
rálku a etiku lidí. Interiorizace se vyvíjí spontánně 
a je jednotou (syntézou) minulé historie, stávající
ho, ale i budoucnosti firmy. Má viditelné a nevidi
telné prvky a projevuje se i v zhmotnělých i nema
teriálních artefaktech. Mezi zhmotnělé lze řadit 
kvalitu architektury a racionalitu organizační struk
turu firmy, ale také stav budov, kanceláří a úroveň 
celé infrastruktury firmy. Nemateriální složky jsou 
tvořeny tradicí firmy, historky a mýty, symboly 
(logo), zvyky, rituály a ceremoniály i významnými 
osobnostmi. Interpretace firemní kultury není jed
notná, jak to výstižně prezentuje Lukášová (2010) 
nebo Brooks (2003). Kvalifikované a kvalitní orga
nizování může výrazně přispět k enkulturaci kaž
dého jednotlivce, a tím i k tvorbě samotné kultury 
firmy.

2.6 Sdílení a regulace vlastnické 
a manažerské moci

Složitý a rozporuplný vztah vlastníků a manage
mentu je historicky známý i diskutovaný, a tradič
ně popisovaný jako problém „principála“ a „agen
ta“, tedy dvou protagonistů firemního podnikání. 

Jádrem problému je zájmová a mocenská rozdíl
nost vlastníků a manažerů (zástupců) a souběžně 
i jejich vzájemná závislost a podmíněnost (obliga
ce). Primát ve firmě mají vlastníci a jejich pozice je 
charakterizována tzv. vlastnickou triádou.7 Vlast
níci de facto i de iure generují podnikatelské nápa
dy, firmu zakládají, spravují, požívají její plody, na
kládají s ní dle vůle (rozdělují, spojují, přetvářejí) 
a také prodávají či ruší. Nesou i povinnosti, odpo
vědnosti a rizika. Nezřídka se ale dnes opomíjí 
trefný historický imperativ „noblesse oblige“ — 
vlastnictví zavazuje v ekonomickém i morálním 
směru. Povinností dobrých vlastníků je chovat se 
nejen pod tíhou svých zájmových předurčenosti, 
tedy dosahovat profitability, návratnosti kapitálu 
a zhodnocování firmy. Odpovědný vlastník dbá 
také na práva jiných osob a firem, nezneužívá je, 
nepoškozuje přírodu, životní prostředí, ani lidské 
zdraví, to vše nad míru stanovenou zákonem. Tyto 
požadavky se váží k právnímu úsloví, že „co zákon 
nezakazuje, je povoleno“. Toto pravidlo však má 
své meze, jak ukazuje i nález Ústavního soudu.8 
Princip „co není výslovně zakázáno, je povoleno“ 
není jednoduchý a jednoznačný princip. Filozofii 
dobrého vlastníka v morální i zákonné podobě 
proklamuje obecná formule „odpovědný hospo
dář“, jejíž šíře je zakotvena v zákonech.

Nedávná, ale i současná podnikatelská praxe 
v ČR signalizuje, že ve výkonu vlastnických práv je 
mnoho slabin a negativních jevů. Např. u 17 úpad
ků firem9 řešených konkursem či likvidací se pro
kázalo, že v 70 % případů krizové jevy započaly 
špatným výkonem vlastnických práv a povinností. 
Příčiny oscilují od nezvládnutí vlastnické role, přes 
nevůli, nedocenění a zanedbávání povinností, až 
po záměrné poškozování firmy, zejména cíle ného 
vyvádění jejího majetku či nezaplacení závazků.

Fundamentálním rozhodnutím vlastníků je, 
zda budou firmu řídit sami (zda vstoupí do orgánů 

7 Již římské právo uznávalo, že vlastníci mohou věc držet (ius possidenti), používat (ius utendi), užívat její plody (ius utendi et 
fruendy), nakládat s ní (ius disponendi), zcizit (ius alienandi) a také převést (transferovat).

8 Nález Ústavního soudu č. 147/1998 Sb. r. us., ze dne 1. prosince 1998 k prolínání veřejného a soukromého práva.
9 Autor byl konkursním či insolvenčním správcem nebo likvidátorem a analyzoval uvedený počet firem v úpadku.
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společnosti), nebo řízení svěří v podstatě najatým, 
profesiálním manažerům. Angažmá profesionál
ních manažerů dochází k významné polarizaci zá
jmů i moci ve firmě. Statutárnímu managementu 
je svěřeno velmi silné a vlivné dispoziční oprávně
ní. Oni mohou a musí nakládat s majetkem firmy 
(de facto s majetkem vlastníků), jednají za ní, za
vazují ji, strategicky, takticky i operativně směrují 
firmu k prosperitě. Platí ale opak. Vrcholový man
agement může vědomě, anebo nevědomky dovézt 
firmu ke stagnaci, poklesu, deklasovat jí až k úpad
ku či jiným krizím. Tento aspekt podnikatelských 
hrozeb se náležitě ani dnes nedoceňují. Ve firmě je 
nevyhnutelné hovořit také o zvláštní, tzv. mana
žerské moci, která existuje nad rámce právních 
předpisů. Je velmi významná moc a může se proje
vovat v explicitní, ale také implicitní podobě. Ne
zjevná — implicitní — podoba této moci je zakotve
na ve značné volnosti v jednání manažerů a je 
spojena se zastávanou pozicí, vztahy i kontakty. 
Odborné prameny uvádějí různé podoby této 
moci. Brooks (2003) hovoří např. o donucovací 
moci (je to „bič“ z úsloví „cukr a bič“ a závisí na 
strachu), o odměňovací moci (je to „cukr“), o od

borné moci (speciální dovednosti, nesdílené zna
losti a způsobilosti), o zákonné nebo poziční moci 
(je dána formální pozicí a jejím „hraním“) a o osob
ní moci (obdiv, úcta ke konkrétní osobě). Moc 
a autorita se váže i k některým odbornostem a ply
ne z jejich specializace či znalostí. Tyto projevy 
jsou patrné např. u pracovníků ICT, právníků, in
terních auditorů.

Ve vztahu mezi „vlastníky“ a „manažery“ do
chází k obligačnímu paradoxu, neboť moc je de 
facto i de iure polarizována. Vlastník se ocitá v roli 
fiducianta,10 který na základě důvěry udílí mana
žerům „zmocnění“. Příjemcem této důvěry je fidu
ciář, tedy statutární orgán (statutární manažeři), 
který tímto zmocněním nabývá práva jednat za ji
ného, (za firmu a potažmo za vlastníky). Toto 
zmocnění (mandát) je uděleno na základě svěřené 
důvěry a v dobré víře, poctivosti a odpovědnosti. 
Současně přepokládá, že fiduciář má i náležité 
znalosti, zkušenosti a odborné i morální předpo
klady pro výkon svěřené pozice. Vlastník se v tom
to vztahu dostává do pozice „druhořadého“, závis
lého aktéra. Logické vztahy jsou zjednodušeně 
znázorněny ve schématu 3.

10 Z latinského fiducia = důvěřovat, věřit, mít důvěru.

Schéma č. 3 » Vlastnické a manažerské vztahy v řízení firmy

VlastNík — FiDUciaNt
(vlastnické zájmy — výkon vlastnictví a odpovědnost)

MaNažEr — FiDUciář
(manažerské zájmy — manažerské jednání a statutární odpovědnost)
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zmocnění důvěra
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Složité a rozporuplné mocenské vztahy jsou 
předurčeny zájmovými orientacemi obou protago
nistů (vlastníků i manažerů) ve firmě. Manažeři ve 
svém počínání sledují především své osobní i par
tikulární zájmy, a zájmy vlastníků jsou prosazová
ny zprostředkovaně se sekundární významností. 
Manažeři jsou podstatě v pozici „detentora“, tedy 
mocenského subjektu, který věci „nevlastní“, ale 
„drží“, „má u sebe“ a „ovládá je“ a je za to odměňo
ván. Primární zájmová orientace manažerů vytváří 
prostor pro jejich oportunistické jednání. Jejich 
tradiční zájmovou prioritou je maximalizace svých 
příjmů a benefitů a to v nejkratších (ročních) ter
mínech a za všech okolností.

Rozporuplnost a bezbřehost manažerské zain
teresovanosti je předmětem diskuzí a kritiky. Na 
neduhy v zásluhovosti manažerů poukazuje např. 
Tóth (2012) nebo Vokurková a kol. (2015). Není ta
jemstvím, že v zájmu svých příjmů manažeři i ně
kdy i „farizejsky“ taktizují, jednají prospěchářsky 
i pod rouškou dobrého hospodáře. Rozrůzněnost 
manažerské moci a špatné vlastnické řízení firmy 
tomu dávají prostor. Kýžený manažerský altruis
mus11 jako prosazovaný mravní princip vždy účin
ně nefunguje. Antikonformita manažerských zá
jmů je obtížně identifikovatelná a prokazatelná 
a vlastníci ji odhalí zpravidla až s časovým zpoždě
ním.

Výjimečná pozice manažerů je umocněna i tím, 
že jsou nejlépe saturováni klíčovými informacemi, 
a to v reálném čase firemního dění, i možnosti roz
hodování. Vzniká tak informační asymetrie s ma
nažerskou exklusivitou a v neprospěch vlastníků 
ani sebedokonalejší reporting tomu nemůže zabrá
nit. V relacích mezi vlastníky i manažery mohou 
vznikat i další anomálie. Jednou nebo druhou stra
nou mohou být prosazeny plutokratické12 svazky, 
nepotismus (zvýhodňování a uvádění příbuzných 
a jiných blízkých osob do výhodných pozic), simo

nie (prodej a propůjčování pozic za peníze či 
přímluvy), neseriózní taktizování vůči vlastníkům, 
záměrné zamlžování pravomocí i odpovědností13 

a jiné anomálie.
Opačným případem mocenské nerovnováhy je, 

kdy vlastníci nadměrně, iracionálně, nekompe
tentně nebo „kazuisticky“14 zasahují do působnos
ti managementu. Vznášejí neodborné poža davky, 
chytrácky odůvodňují a překrucují fakta a situace, 
a přebírají tím na sebe jim nepříslušící manažerské 
pravomoci, k odpovědnosti jsou ale laxní. Nepři
měřená determinace volnosti jednání manažerů 
omezuje jejich rozhodovací prostor, potlačuje tvo
řivost, iniciativu, a zamlžuje odpovědnost. Požada
vek vyváženosti, odbornosti a morality vztahů 
mezi vlastníky a manažery je předpokladem dlou
hodobé prosperity každé firmy.

3. Nová paradigmata organizačního řízení

Firmy i podnikatelské prostředí se zákonitě mění, 
kupí se tím i praktické organizační řešení a zkuše
nosti, obohacuje se organizační nauka a působí 
i síla nových činitelů (digitalizace, 4. průmyslová 
revoluce apod.) ovlivňujících fungování firem. Mo
derní organizační řízení, zejména jeho potenciální 
účinky musí být uplatněny v kontextu všech sou
vislostí v nových časech a podmínek 21. století. 
Další pasáže prezentují nejvýznamnější systémové 
teoretickometodologické aspekty moderního or
ganizačního myšlení při moderním řízení firem.

3.1 Firma jako polyfunkční organismus 
s novými cíli

Firmy v soudobém tržním hospodářství jsou poly
funkčními autonomními jednotkami. Jejich funkč
ní spektrum je strukturované a dále se rozvíjí. Klí
čové funkční orientace firem jsou rozpoznatelné 

11 Nezištné jednání ve prospěch druhých.
12 Plutokracie = vláda bohatých.
13 Např. zřizování různých odborných výborů a komisí.
14 Kazualita = nahodilost.
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v několika liniích, především v linii vlastníků, ma
nažerů (zástupců), zaměstnanců, ale také zúčast
něných stran. Každá funkční linie je předurčena 
suverénními zájmy příslušných subjektů. Vlastnic
ké funkce jsou primárně iniciovány zájmem dosa
žení profitability, návratnosti kapitálu i zhodnoco
váním firmy. Sekundárními mohou být podnika
telské ambice, mise, vize, intence, tradice, silné 
postavení na trhu apod. Pro zaměstnance úspěšná 
firma již neposkytuje pouze pracovní příležitosti 
a není jen zárukou záruku jejich obživy, ale nabízí 
i zaměstnaneckou jistotu, růst příjmů a bezpečné 
uplatnění. Pro manažery musí firma vedle příjmů 
zajišťovat i karierní postup, tvořivou a kreativní 
volnost, smyslnou práci, autoritu a další fenomény 
moderní doby. Zúčastněné strany očekávají pozi
tivní externality a omezení negativních internalit, 
participaci na regionálním a lokálním dění apod. 
Vůči širšímu okolí dnešní firma plní i tzv. spole
čenskou odpovědnost. V novější interpretaci se ho
voří o „odpovědném podnikání“. Na poli firemní 
odpovědnosti jsou patrné dnes pozitivní iniciativy. 
Vládou ČR byl např. přijat „Národní akční plán 
společenské odpovědnosti organizací“ a byla zave
dena národní cena. Pod záštitou OSN funguje UN 
Global Compact, který koordinuje společensky od
povědné aktivity jednotlivých společností pro
střednictvím národních sítí, které se v současné 
době nacházejí v 85 zemích světa. Národní síť Glo
bal Compact Česká republika od roku 2015 propa
guje a šíří základní principy této mezinárodní ini
ciativy. Za základní principy se pokládají lidská 
práva, pracovní podmínky, životní prostředí a pro
tikorupční opatření. Ve firemní dimenzi je příklad
ný přístup ČEZ,15 kde v pilotním projektu běží  
zavádění „nefinančního reportingu“ do firemních 
procesů.

Funkční a cílovou reorientaci firem lze evido 
vat i ve vývojovém aspektu, kdy je novým fenomé

nem přežívání, rovnovážný vývoj a nové hodnoty 
firem. Vývojové etapy trefně prezentuje Smolíková 
(2015):16

1. V osmdesátých letech minulého století bylo cí
lem dosažení bodu zvratu a nedosáhnout ztrát, 
začaly se uplatňovat maticové modely a divizní 
struktura.

2. V devadesátých letech bylo cílem vydělat na ka
pitálové náklady a nesnižovat hodnotu podni
ku.

3. Kolem roku 2000 bylo cílem dosahovat konku
renceschopné tržní hodnoty a nezaostávat za 
konkurencí.

4. Dnes se přidávají k cílům hodnoty společenské, 
ekologické a sociální zaměřené na dlouhodo
bou budoucnost lidstva.
Uvedenou sekvenci je nutné v dnešních nových 

časech doplnit o funkční zacílení na „maximální 
výkonnost, efektivnost“ využitím veškerého firem
ního potenciálu, a to nejen hmotného a finančního 
kapitálu (zdrojů), ale i intelektuálních aktiv v nej
širším smyslu.

3.2 Firma jako interaktivní symbiotické 
společenství

Dění ve firmách je z organizačního nadhledu sou
během různorodých interakcí, především přírodně 
technických, sociálních, ekonomických, informač
ních, mocenských i dalších. Jednotlivé interakce se 
různě prolínají, zřetězují a vzájemně podmiňují. 
Od sebe se liší nejen věcným obsahem, ale také 
užitečností, funkčností, významem, kauzalitou 
i dalšími rysy. Interaktivita je zkoumána v různých 
oborech. Její studium v živých organizmech, pří
rodě, i ve strojích, bylo podnětem pro formování 
kybernetiky.17 Interaktivity ve firmách neprobíhají 
svévolně, či nezávisle na subjektech. Aby byly 
smysluplné a cílené, musí být vykonávány i řídící 

15 Odpovědné podnikání. Zkušenost v ČEZ. Příloha Hospodářských novin, 21. 10. 2015.
16 Finanční ředitelka ATOS (bývalý Siemens IT Solutions and Services), držitelka 3. místa v anketě Finanční ředitel roku 2010. Viz 

www.cfworld.cz.
17 Wiener, N.: Kybernetika aneb řízení a sdělování u organismů a strojů. Praha: SNTL, 1960.
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interakce (řídící působení). Jejími klíčovými akté
ry jsou subjekty řízení (řídící prvky), v jejichž roli 
vystupují především vlastníci, a potažmo statutár
ní a exekutivní manažeři. Součástí řídících interak
cí jsou však i objekty řízení (řízené prvky), neboť 
řídící působení je vždy předmětným jevem. V roli 
objektů vystupují podřízení, také různé řízené 
skupiny jako organizační útvary, ale v podstatě 
i celá firemní organizace.

Řídící a řízené prvky jako základní organizační 
prvky firmy se do firemních interakcí zapojují 
v dvojjediné subjektobjektové pozici. Každý jedi
nec i skupina je vybavena jednak receptory (čidly), 
kterými od výše postavených (nadřízených) prvků 
přijímají signály (příkazy, návody, pokyny, měrni
ce). Vnímání a pamatování signálů má odlišné for
my. Např. lidé vnímají a pamatují si 10 % z toho, co 
čtou, 20 % z toho, co slyší, 30 % z toho, co vidí, 
50 % z toho, co slyší a vidí, 70 % z toho, co řeknou, 
a 90 % z toho, co dělají (Csepeli, 1997). Organizač
ní prvky přijaté signály zpracují, transformují je 
a svými efektory (výkonnými nástroji) je orientují 
na své pracovní jednání.

Řídící subjekty mají ve firmě superioritní — 
nadřízenou18 — pozici, neboť disponují mocí, která 
je opravňuje k mandátu řídícího působení. Objek
ty řízení jsou v inferioritní — podřízené19 — pozici 
a vykonávají úkoly uložené řídícím subjektem. Ří
zení je tak složitým nepřetržitým interaktivním 
procesem mezi subjekty a objekty.

Složitost začíná tím, že do role subjektů i objek
tů vstupují ne anonymní lidé, ale konkrétní jednot
livci. Výkon svěřené role je již v prvopočátku před
určen tím, že každý člověk je mnohostrannou 
entitou a jeho participace je odrazem jeho
a) biologické podstaty (geny, buňky, orgány včet

ně mozku),
b) duševní podstaty (psychické stavy, procesy 

a vlastnosti),
c) sociální podstaty (vztahy jednotlivce ke a ve 

skupině).

Každý jedinec je tedy výlučnou a neopakovatel
nou individualitou. Je nositelem svého „ega“, má 
své myšlení, jednání, chování, výkonnost, tvo
řivost, vůli, znalosti, schopnosti sebeřízení a se
beovládání, učení apod. Může být vybaven i ne
gativními rysy, jako jsou lhostejnost, netečnost, 
ledabylost, přetvářka, povrchnost, nedbalost a amo
rality v mno ha podobách.

Interaktivita ve firmě utváří různé symbiotické 
vztahy a firma je v podstatě symbiotickým spole
čenstvím symbiontů, ať jsou jimi lidé, jejich skupi
ny či útvary. Symbiotické vztahy citelně zasahují 
do neformálních struktur, a pro fungování i říze 
ní firmy má značný význam. Symbiotické vztahy 
jsou již tradičně zkoumány v živé přírodě (Dou
glas, 2003), mnohé jejich objevené typy jsou pří
značné i pro firemní společenství. Případem ko
mensalismu je, kdy jeden prvek (subjekt nebo 
objekt řízení) má z druhého prospěch (užitek) bez 
jeho poškozování. Např. spontánní, participovaná 
týmová spolupráce odborníků odlišné specializace 
při řešení obtížného úkolu. Vytváří se i vztahy pro
tokooperace, kdy oba zúčastnění mají ze vztahu 
užitek. Příkladem je, když nadřízený deleguje jistý 
úkol na podřízeného a ten je iniciován k suverén
nímu výkonu nezávislému na nadřízeném. Je to 
např. vytěžování a uvolňování znalosti podříze
ných. Dalším případem možného vztahu je mu
talismus, kdy jeden prvek bez druhého nemůže 
existovat. Příkladem takové závislosti je úzký a dů
věryhodný vztah vrcholového manažera k právní
kovi s vysokým odborným statusem, který pečuje 
také o rizika jednání manažera a firmy. Není vy
loučena ani antibióza, tj. situace, kdy zúčastněné 
osoby se vzájemně potlačují. Příkladem je napjatá 
situace mezi konkurujícími vrcholovými manaže
ry, mezi nimiž existuje nesmiřitelný vztah („kdo 
z koho“). Biologie symbiotické vztahy člení ještě 
podrobněji, když hovoří v rámci interspecifických 
vztahů o „parazitismu“, predaci, kompetici apod. 
(Flegr, 2005).

18 Nikoli v pejorativním smyslu nadřazenosti při povýšenosti.
19 Nikoli v pejorativním smyslu podřazenosti či méněcennosti.
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Symbiotické vztahy se zpravidla komplikují 
také skutečností, že každý nadřízený je součas 
ně podřízeným někoho vyššího. Podřízení stejné 
úrovně tak tvoří sami volnější skupinu s jistými 
vztahy. Odborný ředitel je např. vedoucím svého 
úseku, je současně podřízeným generálního ředi
tele a může být členem rady ředitelů. Vztahy může 
komplikovat také sdílení dvou nebo více pozic jed
nou osobou. Je to případ často užívané „personál
ní unie“. Nejčastěji se sdílí funkce předsedy před
stavenstva a generálního ředitele, jednatele a vý
konného ředitele apod. 

V těchto situacích pak dochází k různým pře
krýváním formálních pozic a neformálních sku
pin, jak to naznačuje schéma 3. V prosperující fir
mě se pozornost z formálních struktur přesouvá 
do roviny neformálních aspektů, zejména do moti
vované spolupráce, vysoké výkonnosti, uplatnění 
těch nejlepších znalostí apod. Při silné motivační 
orientaci formálních struktur mají firmy nejen fle
xibilnější struktury, ale vykazují i vyšší výkonnost 
a i zdánlivé prvky chaotičnosti jsou k prospěchu 
firmy.

3.3 Firma jako jedinečná konkrétní entita

Firmy existují pouze v reálné skutečnosti, tedy 
v konkrétním čase, místě, věcném obsahu, právní 
formy a dalších objektivních atributech. Jejich reál
ný stav, popisovaný též jako situačnost odráží au
tenticitu firmy, tedy skutečnosti existují a fungují. 
Je to jejich jedinečná určenost, která není opakova
ná, neboť každá firma je v něčem jiná. Stavová ur
čenost firmy váže jednak na její minulost, ale pod
statný je její skutečný stav ke zkoumanému datu.

Stavy a situace firem se jsou v pohybu a časem 
se mění. Manažeři je vždy vnímají svým profesním 
viděním, kterým si utváří svůj „firemní obraz“. Jak 
je tento obraz objektivní, přesný a vypovídací, to 
závisí od profesionality manažerů, ale také od je
jich vůle a morálky k objektivnímu vnímání. Chtě
ný budoucí stav firem se hledá, volí a utváří dle bu

doucího optimálního firemního obrazu (např. 
prostřednictvím strategického plánu, strategické
ho scénáře apod.). „V reálném životě a podnikání 
optimální řešení neexistuje — je pouze v daném 
čase, s danými informacemi a s variantami, které 
jsme připravili,“ tvrdí přední manažerský poradce 
Košturiak (2012). Každé řešení ve firmě a pro fir
mu se proto musí vázat na její skutečnou situaci.

Firmy jsou si v některých rysech podobné, ale 
současně se i v mnohém odlišují. Podobnosti jsou 
nejzjevnější v rovině právní normativity i uznáva
ných organizačních a podnikatelských zásadách. 
Firemní odlišnost zakotvena v autenticitě vzniká 
tím, že obecným rysům firmy se přiřazují konkrét
ní znaky. Každá firma pak má své IČ, DIČ, nezamě
nitelný statutární orgán, vlastnické portfolio. Fi
remní obchod tvoří konkrétní produkty (s názvem, 
kvalitou, původem, cenou apod.), odběratelé jsou 
rovněž konkrétní firmy, konkrétní je výše aktiv 
i kapitálu ap. Problematika „podobného“ a „je
dinečného“20 u managementu se již objevila před 
časem v různých souvislostech. Nelze nevzpome
nout na Fiedlerovu kontingenční teorii (Contin
gency Access), resp. situační řízení, opírající se 
o „nejlepší způsob“ organizace vedení (Fiedler, 
1967). Je založena na situační nahodilosti stylu 
manažerského vedení a řízení, která odmítá tzv. 
„nejlepší způsob organizace vedení“ klasické ško
ly. Výzkumné práce blíže specifikovaly situační  
vlivy v řadě faktorů organizace, např. „prostředí 
obchodu“, „technologie“, „velikost organizace“ 
(Brooks, 2003). Posilování situačního nazírání 
a hodnocení firem se odráží i v rovině metodolo
gické. Uznávaná metoda EFQM také silně staví na 
situačnosti, výjimečnosti a sebehodnocení firmy. 
Situační nazírání preferuje i Košturiak (2011), 
když zdůrazňuje, že „podniky se nedají řídit podle 
receptů, které napsal někdo jiný“. Současný úspěš
ný vrcholový management musí hledat a také najít 
svůj vlastní model řízení. Kdo to neumí, měl by jít 
„od toho“. Autonomnost a situační jedinečnost 
jsou pro dnešní moderní organizační řízení určují

20 Je to jistá analogie filozofických kategorií „obecného“ a „zvláštního“.
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cími směry. Při výběru organizační struktury pro 
firmy se však lze setkat i se spornými názory, např. 
„že organizační struktura je nesmysl“ (Barton, 2013).

V liberální tržní ekonomice se na vzory, ideály 
nelze spoléhat. Lze se jimi inspirovat, poučit se 
z nich, ale každá firma si musí hledat svoji vlastní 
cestu a přístup. Ve směru organizačního řízení je 
pak konstruktivní následující postup:
•	 vycházet	 z	 kvalitní,	 kontinuálně	 obnovované	

strategie firmy, včetně flexibility mezi strategic
kým a operativním řízením;

•	 posílení	systémového	pojímání	fungování	firmy	
ve vnitřních i vnějších procesních souvislos
tech, pozornost více koncentrovat na hodnoto
vé řetězce a zákazníka;

•	 vytvořit	 pružný	 obchodně	 podnikatelský	 situ
ačně koncipovaný model orientovaný na pod
mínky konkrétní firmy, která ale vytváří co nej
větší prostor pro tvořivost, využívání znalostí 
a silnou motivovanost všech participientů fir
my;

•	 útvarovou	i	procesní	strukturu	přizpůsobit	po
žadavkům ve výše uvedených bodech.

3.4 Firma po rekodifikaci podnikatelského 
práva

Rekodifikace zákona o obchodních korporacích, 
s ním spojeného nového občanského zákoníku, ale 
i úpravy některých dalších zákonů v posledních le
tech21 se významně dotkly postavení a působnosti 
samotných firem s významným dopadem na vlast
níky firem i jejich zástupce (orgány a manažery). 
Nové předpisy přinášejí jednak nové povinnosti 
i odpovědnosti, ale rozevírají i možnosti volby pro 
aplikaci práva. Z organizačního hlediska lze kon
statovat, že v řadě věcí nastal pozitivní posun, ně
které problémy přetrvávají, ale otevřely se i nové. 
Současný stav opět potvrzuje, že pouhé změny 

právní regulace pro kultivaci a sofistikaci podni
kání nestačí, jsou pouze jejím elementárním vý
chozím krokem. Na úpravy zákonů musí navázat 
v kaž dé jednotlivé firmě zkvalitnění a profesionali
zace vlastního podnikání, zejména činnosti celého 
firemního establishmentu (firemních autorit, ze
jména vlastníků i vrcholového managementu).

Rekodifikační změny přináší pozitivní posun ve 
směru úpravy „vlastnictví“, „vlastnického práva“, 
vlastnických povinností a odpovědností, včetně 
problematiky zneužití vlastnického práva.22 Nepří
mo je posilována presumpce, že „vlastnictví zava
zuje“. Skutečností zůstává, že obchodní korporace 
jsou sice nadány „právní osobností“, nemají ale 
svéprávnost. Korporace (firma) tak sama „o sobě“ 
a „za sebe“ nemůže jednat. Jakékoli jednání za ní 
se považuje za projev vůle osoby, která jednání 
provedla a toto jednání se korporaci pouze přičítá. 
Takové jednání je sice nepřímé, ale má pro korpo
raci i jednající osobu velký dosah.

V poslední době posílila i trestní odpovědnost 
firem. Byl přijat samostatný zákon,23 který je od 
roku 2015 novelizován. Před novelou právnické 
osoby byly odpovědné za zhruba padesát trest
ných činů, od roku 2015 se okruh trestných činů 
rozšiřuje na stejný počet, jako je tomu u fyzických 
osob.24 Nově je upravena i regulace podnika
telských seskupení, přeměny společností a další  
vztahy v korporacích. Zákon o obchodních korpo
racích nově zavádí třístupňovou regulaci podnika
telského seskupení — prosté ovlivnění, ovládání 
a koncern — a ruší dosavadní tzv. ovládací smlou
vy. Při prostém ovlivnění platí, že ovlivníli někdo 
podstatným způsobem jednání jiné osoby k její 
újmě, odpovídá za ni věřitelům, navíc ručí za spl
nění dluhů, které z důvodu jejich ovlivnění ne
mohly být uspokojeny. Zákon garantuje, že ovliv
nění je sice možné, ale ovlivňovatel musí přímo 
uhradit újmu, která komukoliv vznikne (§ 71 ZOK). 

21 Novela zákona č. 155/2009 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
22 § 3 odst. 1 nového občanského zákoníku.
23 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
24 Čekal, D., Záluský, J.: Nové zákony nutí manažery neustále vše kontrolovat. Hospodářské noviny, příloha Podnikání, 8. 12. 2014.
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Při ovládání se počítá s možností přímého nebo 
nepřímého prosazování rozhodujícího vlivu. Nově 
se přitom zavádí tzv. sankční ručení, které má pro 
úpadkové situace značný význam. V případě, že 
vlivná osoba „ví“ nebo „má vědět“ o hrozícím 
úpadku ovlivněné osoby a neučiní vše potřebné 
a rozumně předpokladatelné k jeho odvrácení, 
může soud určit, že vlivná osoba ručí za splnění 
povinnosti ovlivněné osoby, pokud bude prohlá
šen úpadek.25 Koncern je nově seskupením, kdy 
jedna nebo více osob je podrobeno jednotnému ří
zení (řízená osoba) jinou osobou nebo osobami 
(řídící osoba) s touto řídící osobou. Jednotným ří
zením se rozumí:
•	 vliv	řídící	osoby	na	činnost	řízené	osoby,
•	 vliv	 sledující	 prosazování	 dlouhodobých	 kon

cernových zájmů v rámci jednotné politiky 
koncernu,

•	 koordinace	 a	 koncepční	 řízení	 alespoň	 jedné	
z významných složek nebo činnosti v rámci 
podnikání koncernu.
Novela upravuje i postihy firem. Spácháli např. 

právnická osoba nějaký trestný čin, ultimativním 
trestem může být i zrušení firmy (např. dotační 
podvody, daňové podvody apod.). Firmě může být 
uložen i peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz čin
nosti, zákaz účasti na veřejných zakázkách, zákaz 
přijímání dotací či příkaz zveřejnit rozsudek v mé
diích. Nižší hladina odpovědnosti dle autora statě 
je nadále patrná ve směru „vlastnického řízení fir
my“, byť iniciativa „Corporate government“ se sna
ží působit i mimo zákonnou povinnost.

I po rekodifikaci je mírná úprava „všeurčující“ 
podnikatelské iniciativy vlastníků, počínaje mo
mentem tvorby mise, vize, zacílení firmy, perma
nentního dohledu, konče jejím zánikem. Tyto 
vlastnické povinnosti jsou nepřenosné a nedelego
vatelné.

Neplnohodnotný výkon vlastnických práv se 
projevuje také v pasivitě na valné hromadě. Pozor
nost se tam nejčastěji soustřeďuje na výběr a volbu 

členů orgánů a jejich odměn, specifikace práv 
a odpovědnosti je podceňována. Slabší stránkou je 
i systematický vlastnický dohled na majetek a ka
pitál, včetně regulace a správy společnosti, reagen
ce na hrozby v reálném čase ohrožení, sankciono
vání nepřístojností a nedostatků. Ve vlastnickém 
řízení se i nadále mohou vyskytovat tendence kon
centrace a zneužití moci ve prospěch určité vlast
nické nebo jiné (např. i příbuzenské) skupiny. Niž
ší odpovědnost je patrná i v přístupu ke kvalitě 
konstitučních a zakladatelských dokumentů (sta
novy, statuty, společenské smlouvy), ale i k dalším 
reglementativním normám, především organizač
nímu a jiným řádům a směrnicím. Ve vlastnické ro
vině nastává změna i v předkupním právu podílů. 
Od roku 2015 se podíly mohou prodat komukoli 
třetímu a zaniká předkupní právo spoluvlastníků.

Významným přínosem rekodifikace je důraz na 
důslednější, odpovědnější a profesionálnější za
stoupení, tedy výkon manažerských funkcí, přede
vším statutárního managementu. Manažerským 
imperativem zůstává plnění funkcí s „péčí řádného 
hospodáře“, při vysoké loajalitě, a preferenci zá
jmů vlastníků nad zájmy vlastními. Princip „dobré
ho hospodáře“ a „dobrého podnikatele“ jsou sice 
honosná hesla, ale bez konkrétní úpravy a usku
tečňování jen málo účinná. Nadále se potvrzuje, že 
primárně zastupuje korporaci pouze statutární or
gán a omezení jeho jednání vůči třetím osobám je 
neúčinné. Slabiny zůstávají okolo „rozsahu jedná
ní“. Je vyloučena možnost udělení generální plné 
moci tomuto orgánu pro zastupování společnosti. 
Speciální plná moc je přípustná, např. pro schvále
ní účetní závěrky. Novinkou je možnost určení 
právnické osoby statutárním orgánem.

Výkon funkce dle rekodifikace musí statutární 
orgán uskutečnit:
•	 v	dobré	víře	s	péčí	řádného	hospodáře,
•	 za	řádné	informovanosti	o	stavu	společnosti,
•	 jednáním	v	jejím	zájmu,
•	 ručením	za	dluhy	společnosti,26

25 Rozdíl mezi „ví“ a „má vědět“ je spíše manažerskou záležitostí (způsobilost, profesionalita apod.).
26 V úpadku při prokázaném nedostatečném jednání a porušení povinností je sankcionován.

{1
3/

14
}

�



Vědecké stati

 170 Scientia et Societas » 4/16

•	 vyloučením	 střetu	 zájmů	 statutárního	 orgánu	
a korporace,

•	 s	 vědomím,	 že	 je	 legitimním	 reprezentantem	
firmy, jedná za ni, utváří její image, firmu budu
je k požadovanému obrazu a určuje i její fungo
vání.
Při porušení uvedených zásad hrozí statutární

mu orgánu soudní sankce a zákaz výkonu funkce. 
Rekodifikace upravuje se zastupování společnosti 
prokuristou, vedoucím odštěpného závodu (zapi
suje se také do obchodního rejstříku), zaměstnan
cem (v rozsahu zařazení a funkce) či opatrovní
kem (ustavuje soud pro případy neschopnosti 
statutárního orgánu).

Úpravy předpokládají i větší zprůhlednění ma
nažerských rozhodovacích procesů, a adresnější 
ekonomickou a manažerskou odpovědnost za ško
dy. Řeší i otázky dosavadní disparity v odměňová
ní manažerů, souběhu funkcí i trestní odpověd
nosti manažerů i korporací. Absolutní odpovědnost 
manažerů vystavuje manažery většímu tlaku ze 
strany vlastníků, obchodních partnerů, zaměst
nanců i ostatních orgánů. Posiluje se i solidární od
povědnost za způsobenou škodu a podstupuje 
hrozbu trestních či správních sankcí. Statutární 
manažeři odpovídají za škody způsobené

a) třetím osobám,
b) společnosti, která je do pozice nominovala,
a nesou závazky ohledně náhrady za způsobené 
škody.

Odpovědnost členů orgánů je neomezena, ná
sledky jejich rozhodnutí mohou mít rozsáhlé nega
tivní důsledky a navíc se mohou projevit až s del
ším časovém horizontu. Statutární manažeři mo
hou působit různorodou škodu, např. v důsledku 
nedbalosti, chyb, nesprávném prohlášení, nekoná
ní a dalších provinění vážících se k výkonu funkce. 
Mohou tak poškodit společníky, akcionáře, druž
stevníky, orgány veřejné správy apod. U předsta
venstva platí kolektivní vina, což znamená, že její 
členové odpovídají společně a nerozdílně. Sofisti
kovaný podpisový či kompetenční řád tuto sdruže
nou odpovědnost upřesňuje. Každý člen předsta
venstva pak zná, „kdo“ a „co“ může podepsat. To 
napomůže případným sporům, kdy soudy soudí 
a odsuzují ve smyslu kolektivní viny. V případě že 
firmu řídí kolektivní orgán, je velmi užitečné urče
ní oblasti i formy odpovědnosti (nenahraditelnost 
organizačního, či kompetenčního řádu).

Nová právní platforma nutní manažery i k širší, 
větší a adresnější kontrole, a vyžaduje i posílení se
bekontroly manažerů. V případě, že na danou po

Rekodifikace zákona o obchodních korporacích, s ním spojeného nového ob-
čanského zákoníku, ale i úpravy některých dalších zákonů v posledních letech 
se významně dotkly postavení a působnosti samotných firem s významným 
dopadem na vlastníky firem i jejich zástupce (orgány a manažery). Nové před-
pisy přinášejí jednak nové povinnosti i odpovědnosti, ale rozevírají i možnos-
ti volby pro aplikaci práva. Z organizačního hlediska lze konstatovat, že v řadě 
věcí nastal pozitivní posun, některé problémy přetrvávají, ale otevřely se 
i nové. Současný stav opět potvrzuje, že pouhé změny právní regulace pro kul-
tivaci a sofistikaci podnikání nestačí, jsou pouze jejím elementárním výcho-
zím krokem. Na úpravy zákonů musí navázat v každé jednotlivé firmě zkva-
litnění a profesionalizace vlastního podnikání, zejména činnosti celého fi-
remního establishmentu (firemních autorit, zejména vlastníků i vrcholového 
managementu).
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zici manažer nestačí, měl by sám včas rezignovat. 
Když již vyvstalé problémy řeší soud, tak to mana
žera neomlouvá. V praxi stoupá počet žalob týkají
cích se zástupců firem (zejména statutárních), ale 
i trestních oznámení, civilních žalob na náhradu 
škod. Situaci pro manažery ztěžuje okolnost pře
vráceného důkazního břemene (tzv. negativní dů
kazy). V případě pochybení musí manažer sám do
kazovat, že postupoval bezchybně a udělal vše,  
co profesionálně bylo třeba. Tato situace iniciuje 
manažery k vedení tzv. „track recordu“, tedy do
kumentace dokazující jeho správný postup a roz
hodování. Nová pravidla posilují i pasivní odpo
vědnost manažerů. Manažer musí proto regulérně 
proškolit a poučit své podřízené. Když nepřijme 
náležité směrnice nebo zaměstnance nepoučí, ne
proškoluje je pravidelně nebo to nevynucuje, tak 
nejedná s dostatečnou péčí. V takovém případě 
může být odpovědný i on sám, byť sám nic neudě
lal. To ale neplatí u trestní odpovědnosti, tam musí 
manažer opravdu spáchat něco sám konkrétně.

Z hlediska organizačního řízení firmy je neoby
čejně důležité, že právní předpisy upravují věci 
převážně v marginálních mezích, a ustanovení lze 
aplikovat na konkrétní podmínky každé firmy. 
Ustanovení jsou tak zavazující (např. přikazují 
vézt účetnictví) nebo zakazující (zakazují např. 
kartelové dohody). Jindy jsou opravňující (dávají 
možnost volby sankcí ve smlouvě). Mou být také 
donucující (kogentní) a jsou pro každého bezvý
hradně závazné a nepřipouštějí odchylné chování 
(např. § 1 odst. 2 občanského zákoníku). Odchýlit 
se od zákona také není možné v případě, jestliže 
by ujednání stran porušovalo dobré mravy. Pro 
řadu oblastí platí dispozitivní právní normy, což 
znamená, že od jejich dispozic se lze odchýlit 
a účastníci si mohou dohodnout vlastní pravidla,  

a pokud tak neučiní, platí dispozitivní předpis. Ini
ciuje to formulace typu „neníli dohodnuto jinak“. 
V řadě případů jsou ustanovení také kogentní, kdy 
vylučují možnost jiné volby, např. že obchodní 
společnost musí mít vždy statutární orgán a jiné 
řešení se nepřipouští.

Po rekodifikaci podnikatelského práva lze po
kládat v organizačním řízení za klíčové úkoly:
a) výrazné posílení výkonu i odpovědnosti vlast

nických práv;
b) rozpracování a uplatnění sofistikovaného systé

mu vztahů mezi vlastníky a statutárním a vý
konným managementem, a to v přímé vazbě na 
konkrétní podmínky firmy;

c) uplatnění systému dlouhodobé zainteresova
nosti (optimální doba 3–5 let);

d) rozpracování a uplatnění účinného sankčního 
systému pro nekalé a neprofesionální manažer
ské jednání (neloajálnost, lhostejnost, nedba
lost, netečnost, ledabylost apod.).

4. Závěr

Organizačnímu řízení při dosahování prosperity 
a vysoké výkonnosti firem připadá v současném 
podnikání rostoucí význam. Je průřezovou aktivi
tou integrující všechny fundamentální komponen
ty firem, počínaje vlastníky, přes management až 
po řadové pracovníky a částečně i ostatní zúčast
něné subjekty. Citelně přispívá k dobrému fungo
vání firmy, vysoké výkonnosti a tvorbě hodnot 
i její všestranné prosperitě. Stať usiluje o identifi
kaci a analýzu klíčových problémů soudobého or
ganizačního řízení a také hledá a navrhuje výcho
diska pro nové manažerské organizační myšlení 
i směry zdokonalení organizačního řízení v pod
mínkách 21. století.
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organizational management of firms in the new era

aBstract
Organizational corporate governance has become an important factor to further increase the performance 
of companies. New directions organizational management should benefit from the recent organizational 
practice. At the same time, we must take into account the new external influences. Especially factors such 
as new forms of competition, the explosion of knowledge, innovation, digitization, etc. They must be ap
plied accumulating contemporary organizational experience and new management concepts. New ap
proaches in particular require new thinking and new organizational paradigms. Must simultaneously take 
into account a broad context, especially the business, economic, legal, sociological, psychological and man
agerial. The new concept of the organization must be respected and proven principles and must be set with
in the context of the current needs of companies. The paper reinterpreted the effects of management practic
es and organizational management. In focus are: the degree of organization, hierarchy, synergies, 
differentiation, interiorization, powersharing and more. Organizational progress also requires access to the 
new company. Modern company must be conceived as a multifunctional organism, such as interactive sym
biotic community as a unique specific entity. Organizing the company’s management is also essential to 
deal within terms of recodification of business and corporate law.

Keywords
organizational thinking, organizational effects, firm, multifunctional organism, symbiotic community, re
codification, business law
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1. Introduction

Different standards for project management have 
been used in the Czech Republic over the last  
25 years. In the early 1990s IPMA ICB standard was 
usually used, and then there were used another 
world standards PMBOK and PRINCE2. It is not 
easy to decide which standard to use and create 
project templates.

In order to understand the basics of project 
management it is necessary to define the basic 
concepts and to become familiar with already es
tablished practice and internationally recognised 
standards. The list of major and recognised project 
management standards includes the following:
•	 Project	 Management	 Body	 of	 Knowledge	 

(PMBOK) from PMI,
•	 Projects	 in	 Controlled	 Environments	

(PRINCE2),
•	 IPMA	Competence	Baseline	(IPMA	ICB),
•	 Guidance	on	Project	Management	(ISO	21500).

The criterion for the comparison of these stand
ards is the number of certified project managers in 
the world (Ondek, 2016):
•	 PMBOK	—	about	350,000	certified	project	man

agers,
•	 PRINCE2	 —	 about	 400,000	 certified	 project	

managers,

•	 IPMA	—	about	100,000	certified	project	manag
ers,

•	 ISO	 21500	 —	 the	 certification	 process	 is	 not	
used — only as a guide.

2. Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK)

The methodology according to the publication 
“A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge” (PMBOK) from the Project Manage
ment Institute (PMI) — the base of the methodolo
gy was defined in the 1970s by the standards of the 
US Army, which were later adopted to the US in
dustry standards (ANSI). This philosophy was ap
plied to commercial projects and thus PMBOK 
originated. The basic approach here is the process
based concept of management issues. The current 
edition is from 2013, marked the Fifth (5th) edition.

Project definition (PMI, 2013): “A project is 
a temporary endeavour undertaken to create 
a unique product, service, or result. The temporary 
nature of projects indicates that a project has a def
inite beginning and end.”

Project Management definition (PMI, 2013): 
“Project management is the application of knowl
edge, skills, tools, and techniques to project activi
ties to meet the project requirements.”

*

  Usage of the standards for project 
  management in the Czech Republic 
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According to PMBOK, PMI recommends view
ing the project management in a procedural man
ner and its methodology aims as covering all as
pects of project management. PMBOK divides the 
management processes into five groups and ten 
basic areas of knowledge (PMI, 2013).

Project Management Process Groups (see Fig
ure 1) — five groups of project management pro
cesses:
•	 Initiating	—	decision	on	project	implementation	

and selection.
•	 Planning	—	design,	maintenance,	and	changes	

to the plan for a successful completion of the 
project.

•	 Executing	 —	 coordination	 of	 resources	 for	 the	
project implementation.

•	 Monitoring	 and	 Controlling	 —	 ensuring	 the	
achievement of the goals of the project and 
monitoring.

•	 Closing	—	handover	of	the	project	to	user.
Project Management Knowledge Areas — areas 

of project management knowledge. Ten knowl
edge areas that are used by PMI and applied in 
practice (Řeháček, 2013):

•	 Integration	—	describes	the	processes	required	
for project coordination (plan development, 
plan implementation, coordination of changes).

•	 Scope	 —	 describes	 the	 processes	 ensuring	 all	
the required works.

•	 Time	—	describes	 the	processes	 for	 the	 timely	
completion of the project.

•	 Costs	—	describes	the	processes	associated	with	
the approved budget (resource planning, cost 
estimation, budgeting, and operational cost 
management).

•	 Quality	 —	 describes	 the	 processes	 associated	
with quality planning and assurance for a suc
cessful completion.

•	 Human	Resources	—	describes	the	processes	for	
the efficient use of labour (organizational plan
ning, personnel, and project teams).

•	 Communication	—	describes	 the	processes	 for	
proper and timely transmission of information.

•	 Risk	—	describes	the	processes	associated	with	
searching for, identifying, analyzing and re
sponding to risks.

•	 Procurement	—	describes	the	processes	associ
ated with the provision of supplies and services 
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Figure 1 » Project management process groups according to PMBOK

Monitoring and controlling Processes

Source: PMI (2013)
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(demand, selection of resources, contractual re
lationships).

•	 Stakeholders	 —	 describes	 the	 proper	 involve
ment of all stakeholders participating in the 
project.
Table 1 shows a map of mutual relation of the 

areas of knowledge and process groups. Process 
groups are divided into subprocesses marked by 
PMBOK and are assigned to individual areas of 
knowledge. The processes comprise the inputs to 
which the tools and techniques are applied, and 
those generate outputs that result from the pro
cess. A detailed description of inputs, outputs, 
tools, and techniques can be found in the PMBOK 
Guide.

3. Projects in Controlled Environments 
(PRINCE2)

The methodology according to the PRINCE2 stand
ard — it is a British Standard owned by the Office of 
Government Commerce (OGC) and is managed by 
APM Group Ltd. Process concept of the methodol
ogy is based on the assignment of the British Min

istry of Industry and Trade, which initially used it 
for the management of government IT projects. 
Presently valid guide is the “Managing Successful 
Projects with PRINCE2TM” of 2009.

Project definition (OGC, 2009): “A project is 
a temporary organization that is created for the 
purpose of delivering one or more business prod
ucts according to an agreed Business Case.”

Project Management definition (OGC, 2009; see 
Figure 2): “Project management is the planning, 
delegating, monitoring and control of all aspects of 
the project, and the motivation of those involved, to 
achieve the project objectives within the expected 
performance targets for time, cost, quality, scope, 
benefits and risks.”

Figure 3 shows three integrated PRINCE2 areas 
in the project environment — the seven principles, 
seven topics, seven processes (OGC, 2009).

The seven PRINCE2 principles (OGC, 2009):
•	 Continued	business	justification	—	constant	as

sessing of the reasons for the implementation 
of the project.

•	 Learn	 from	experience	—	 learning	 from	previ
ous projects and documented experience.

Figure 2 » Project management

PlaN

coNtrol DElEgatE
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Source: OGC (2009)
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•	 Defined	 roles	and	 responsibilities	—	providing	
a detailed description of the roles for stakehold
ers.

•	 Management	through	stages	—	planning,	man
aging, and monitoring after successive stages 
with continuous evaluation.

•	 Manage	by	exception	—	defining	 tolerance	 (in	
terms of time, funds, and capacities) for each 
defined power.

•	 Focus	on	products	—	 focusing	on	 the	benefits	
and delivery of the product within the project 
(what and how).

•	 Tailor	to	suit	the	project	environment	—	adapt
ing the methodology to the current project envi
ronment.
The seven PRINCE2 topics:

•	 Business	Case	—	consists	of	mechanisms	to	as
sess whether the project is desirable, achieva
ble, and viable. Question: Why?

•	 Organization	—	defines	the	structure	of	respon
sibilities. Question: Who?

•	 Quality	—	defines	the	means	and	implementa
tion of product validation. Question: What?

•	 Plans	—	outlines	the	methods	of	management	to	
deliver the products. Questions: How, how 
much, when?

•	 Risk	—	defines	the	methodology	for	identifying,	
evaluating, and reducing the amount of risk. 
Question: What if?

•	 Change	—	defines	the	methodology	for	identify
ing, evaluating and managing changes. Ques
tion: What will be the impact?

•	 Progress	—	defines	the	methodology	for	moni
toring and comparing actual achievements 
against planned ones. Questions: Where are we 
now, where are we going, do we have to worry?
The seven PRINCE2 processes:

•	 Starting	 up	 a	 Project	 —	 the	 process	 preceding	
the project run that aims to ensure the prerequi
sites for a successful project setup. It is 
launched by the mandate of the project, which 
provides the reason, purpose, and quality.

•	 Initiating	a	Project	—	the	preparation	of	detailed	
and solid plans for understanding the work that 
needs to be done before it comes to investment 
in the project.

Figure 3 » The structure of PRINCE2

Source: OGC (2009)
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•	 Directing	 a	 Project	 —	 the	 continuous	 process	
that takes place throughout the period of a pro
ject. It allows the project committee to take re
sponsibility for the success of the project and is
sue operational instructions as required by the 
project managers.

•	 Controlling	a	Stage	—	the	process	that	describes	
the controlling activity of a project manager.

•	 Managing	Product	Delivery	—	the	process	of	de
livering products within the project.

•	 Managing	a	Stage	Boundary	—	the	completion	
of a project phase with subsequent control and 
evaluation of the project status.

•	 Closing	a	Project	—	the	completion	of	the	pro
ject with the registration of knowledge for 
a successful management of other projects.

Figure 4 » Eye of competences according to IPMA ICB

Source: IPMA (2006)

Technical
Competences

Behavioural
Competences

Contextual
Competences

Table 2 » Project manager competences according to IPMA ICB

contextual competences technical competences Behavioural competences

Project orientation
Programme orientation

Portfolio orientation
Project, programme and portfolio 

implementation
Permanent organization

Business
Systems, products and technology

Personnel management
Health, security, safety and environment

Finance
Legal

Project management success
Interested parties

Project requirements and objectives
Risk and opportunity

Quality
Project organization

Teamwork
Problem resolution
Project structures

Scope and deliverables
Time and project phases

Resources
Cost and finance

Procurement and contract
Changes

Control and reports
Information and documentation

Communication
Start-up

Close-out

Leadership
Engagement and motivation

Self-control
Assertiveness

Relaxation
Openness
Creativity

Results orientation
Efficiency

Consultation
Negotiation

Conflict and crisis
Reliability

Values appreciation
Ethics

Source: IPMA (2006)
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4. IPMA Competence Baseline (IPMA ICB)

The European standard IPMA ICB was created in 
the sixties of the last century and is managed by 
a professional organization entitled International 
Project Management Association (IPMA). The 
IPMA ICB standard focuses on competences and 
skills of the project managers and the team mem
bers. Standard IPMA ICB recommends process 
steps that are applied to specific project situations. 
Currently the Czech Republic recognises applica
ble national standard of project management com
petences linked to the IPMA ICB (IPMA, 2015).

Project definition (IPMA, 2015): “A project is 
a process limited in terms of time, cost and resourc
es, implemented in order to produce defined out
puts (scope of achievement of the project goals) in 
terms of quality, standards and requirements. The 
goal of the project is to achieve a predefined state, 
which has been agreed in the specific business case.”

Project Management definition (IPMA, 2015): 
“Project management is a professional discipline 
utilizing firmly defined standards and guidelines 
for the work of employees in the area of project 
management. These requirements are defined by 
the acquisition, processing and standardization of 
the accepted and used project management compe
tences.”

Eye of competences (see Figure 4) shows the in
tegration of all the components of project manage
ment from the perspective of project manager 
when evaluating a specific situation.

Table 2 shows a list of 46 project management 
competence activities divided into three areas ac
cording to their focus.

The newly released fourth version of the IPMA 
standard redefined the Eye of competences as an 
area of twentynine competences of a modern pro
ject manager for the Project, Program and Portfolio 
Management. Competences are divided into three 

Figure 5 » Predefined eye of competences according to IPMA ICB

Source: IPMA (2015)
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areas: People, Practice and Perspective (see Figu 
re 5):
•	 Human	skills	—	include	personal	and	interper

sonal skills necessary for a successful participa
tion in or leadership of a project, program or 
portfolio.

•	 Practical	skills	—	are	specific	methods,	tools	and	
techniques used in the projects, programs and 
portfolios in order to achieve their success.

•	 Prospective	 competence	 —	 incorporate	 meth
ods, tools and techniques through which indi
viduals act on the environment, as well as the 
reasons that lead the people, organizations and 
society to initiate and to support projects, pro
grams and portfolios (IPMA, 2015).
There is a newly revised definition of the pro

ject: “A project is a unique, temporary, multidisci
plinary and organised effort to implement the 
agreed outputs within a predefined requirements 
and constraints.”

5. Guidance on Project Management  
(ISO 21500)

This International Standard provides a description 
of the concepts and processes that represent best 
project management practice. The projects are in
cluded in the context of programs and portfolios of 
projects, but this International Standard does not 
provide a detailed guidance on the management of 
these programs and portfolios of projects (ISO 
21500). The latest version of the ISO 21500 stand
ard was released in 2012.

Project definition (ISO 21500): “A project is 
a unique set of processes consisting of coordinated 
and controlled activities with start and finish dates, 
undertaken to achieve an objective.”

Project Management definition (ISO 21500): 
“Project management is the application of meth
ods, tools, techniques and competences to a project. 
Project management includes the integration of the 
various phases of the project life cycle. Project man
agement is accomplished through processes.”

6. Comparison of project management 
standards

To select the appropriate methodology, it is impor
tant to reflect on the practical use of individual pro
cedures or combinations thereof. The comparison 
of the various standards was already addressed by 
several authors and studies in the past. Below are 
the summaries of their findings.

comparison of iso 21500 and the pmBoK:
A simple comparison discovered a great similar

ity between PMBOK Guide 5th and ISO 21500. The 
ISO 21500 at its inception was based on the PMBOK 
Guide 4th released in 2008. The introduction of ISO 
21500 was followed by the publication of PMBOK 
Guide 5th in 2013, which moved the “Stakeholders” 
from the area of “Communication” to the area of 
“Knowledge”, which has been a major step to ap
proximation of ISO and ANSI standards. The two 
systems differ in only a few technical details.

The comparison with other standards can be in
ferred from the article in PM World Journal (Sep
tember 2015) entitled “Enhance the PMBOK® by 
Comparing it with P2M, RBI, PRINCE2, APM and 
Scrum Project Management Standards”. For our 
purpose, we focus on the part associated with 
IPMA ICB and PRINCE2. The comparison is com
plemented with new items deriving from PMBOK 
Guide 5th.

ipma icB and pmBoK compared, adjusted by 
PM World Journal (September 2015):

Matches of IPMA ICB and PMBOK:
1. Both guides can be implemented in different 

ways so as to suit the specific needs of the cus
tomer. IPMA ICB has fortysix competences 
used by the project manager at various levels of 
the relevant project. PMBOK Guide 5th uses for
tyseven processes at various stages in the pro
ject.

2. IPMA ICB competences can be applied to the ar
eas of knowledge and groups of processes ac
cording to PMBOK.

3. The competences in the IPMA ICB are interre
lated, as well as the processes in PMBOK. An 
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output from one process may be used in  
PMBOK as an input to another process, and 
equally in the IPMA ICB the information from 
one competence can link to another one.
Differences between IPMA ICB and PMBOK:

1. IPMA ICB focuses on the assessment of skills 
and abilities of the project manager and the pro
ject team, whereas PMBOK addresses the pro
cesses in the project.

2. IPMA ICB emphasises behavioural competenc
es and personal relationships in the team.  
PMBOK focuses on technical skills.

3. PMBOK defines a project as a temporary effort 
to create a unique product or service. IPMA ICB 
defines a project as a time and costlimited pro
cess implemented in order to achieve defined 
outputs with an emphasis on the quality and 
satisfaction.
Shortcomings of IPMA ICB compared to PMBOK:

1. The capacity to complete the job is more impor
tant in PMBOK than the competences defined 
in IPMA ICB. PMBOK focuses on the implemen
tation of the project.

2. PMBOK sets out detailed tools and techniques 
for fortyseven processes. An IPMA ICB expert 
must obtain the tools, techniques, and informa
tion from other sources. However, this feature 
provides IPMA ICB with a greater flexibility in 
the present world.

3. RBI places greater emphasis on human skills, 
while PMBOK puts more emphasis on the pro
cedural skills. However, both skills are impor
tant in projects.
prince2 and pmBoK compared, adjusted by 

PM World Journal (September 2015):
Matches of PRINCE2 and PMBOK:

1. PRINCE2 defines a project as a temporary or
ganization that is created in order to provide 
one or more business products according to an 
agreed business case. PMBOK defines a project 
as a temporary effort to create a unique prod
uct, service, or result.

2. PRINCE2 defines the role of the project manag
er as oriented on achievement of the project 

goals within the targets set in terms of the time, 
cost, quality, quantity, benefits, and risks.  
PMBOK says that the role of the project manag
er is to cooperate closely with the portfolio or 
program manager to achieve the objectives of 
the project and to ensure the fulfilment of the 
project plan within the program.

3. The variables are defined in PRINCE2 as time, 
costs, quality, scope, benefits, and risks. The 
same variables are identified as project con
straints in PMBOK.

4. PRINCE2 topics are comparable with the areas 
of knowledge of PMBOK. PMBOK also includes 
the area of public procurement.

5. PMBOK and PRINCE2 process groups are very 
similar and equal. The only difference in 
PRINCE2 consists in the process of “Launching 
of the project”, which is not contained in  
PMBOK.

6. PRINCE2 has forty competence activities that 
occur throughout the project in a variety of pro
cesses, which is comparable with fortyseven 
processes in PMBOK.
Differences between PRINCE2 and PMBOK:

1. PRINCE2 highlights the key risks of the project. 
PRINCE2 identifies why projects fail and aims 
to reduce the failure rate by removing the cause 
of failure through the management, control, 
and proper tools and techniques employed.  
PMBOK aims to increase the success of the pro
ject by setting up the processes, tools, and tech
niques.

2. PRINCE2 places emphasis on product planning. 
Product Breakdown Structure (PBS), Product 
Description, and Product Flow Diagram are the 
key to the productbased planning.

3. In PRINCE2 the control is addressed by approv
al and division of the project into manageable 
phases and milestones.

4. In PRINCE2 the technical competences are in
tended for specialised tasks and challenges. 
The management phases are intended for the 
stakeholders. PMBOK does not make this dis
tinction.
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5. PRINCE2 classifies the stakeholders into three 
categories: Business sponsor, user, and suppli
er. The commercial sponsors are those who 
deal with the financial benefit of the project. 
The users are people who will use the product 
as soon it is ready. The suppliers provide exper
tise and resources to the project and then deliv
er the products. PMBOK defines the stakehold
ers as entities or organizations that are actively 
involved in the project, or whose interests may 
be positively or negatively affected by the 
course and completion of the project.

6. PRINCE2 introduces and observes procedural 
structure that can be reduced depending on the 
project size. PMBOK prescribes tools and tech
niques at a high technical level, often serving as 
a performancebased standard.
Shortcomings of PRINCE2 compared to PMBOK:

1. PMBOK includes the processes needed in the 
area of public procurement. PRINCE2 makes no 
mention of the public procurement.

2. PMBOK contains detailed information that can 
be used for each competence that it addresses. 
Each of these competences has a dedicated sec
tion of tools and techniques with detailed infor
mation. PRINCE2 simply lists suitable tech
niques for the project but does not provide any 
details in their regard.

3. PMBOK addresses the human resource man
agement with a wealth of knowledge, which in
cludes developing a plan of human resources, 
acquisition, development and management of 
the project team. PRINCE2 provides no infor
mation dealing with human resources and hu
man resource management.

4. PMBOK enriches the information regarding soft 
skills with greater details leading to reduced 
conflicts and enhanced teamwork, and it high
lights the importance of leadership skills for 
a project’s success. In terms of the soft skills, 
PRINCE2 only mentions that the best educa
tional and training programs should be used for 
specific environments.

7. Conclusion

For the generally area (engineering, construction, 
metallurgy etc.) and for their projects, it is possible 
to use a combination of all standards. For these 
reasons, the currently proposed projects for TACR 
(The Technology Agency of the Czech Republic), 
MIT (The Ministry of Industry and Trade), etc. is 
used structure:
•	 Description	of	the	project	and	its	phases.
•	 Market	analysis,	demand	estimation,	marketing	

strategy and marketing mix.
•	 Management	 of	 the	 project	 and	 human	 re

source management.
•	 Technical	and	technological	solution	of	the	pro

ject.
•	 The	project’s	impact	on	the	environment.
•	 Ensuring	investment	assets.
•	 Management	of	working	capital.
•	 Financial	plan	and	project	analysis.
•	 Evaluation	 of	 the	 effectiveness	 and	 financial	

stability of the project.
•	 Risk	management.
•	 Project	schedule.
•	 Final	evaluation	of	the	project.

All of the above standards are designed to in
crease the success of the project by emphasizing 
various competences (Řeháček, 2015).

Project Management Body of Knowledge — 
a generated and maintained PMI and based on five 
process groups and nine knowledge spheres. To 
explain its activity, the PMI organization state: “We 
offer standards to experts and organizations that 
describe the good practice and worldwide accept
ed authorization that proves the knowledge of pro
ject management and the means to develop and 
create networks and communities.”

PMI ranks among the leading nonprofit expert 
organizations supporting all entities dealing with 
project, program and portfolio management. Dur
ing its existence, PMI has contributed to a number 
of successes in different organizations thanks to 
the project management development through 
worldwide recognized standards, certification, re
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sources, tools, academic research, publications, 
courses and/or medication of contacts.

PRINCE2 — a methodology emerged and owned 
by the British Ministry of Industry and Trade. It 
has been formed by a number of successful com
panies and is equally known as the above men
tioned PMBOK. It is an easily adaptable and dis
tributable management method for any project 
type, based on the processbased approach to pro
ject management. Thanks to the availability of 
courses, a number of materials and certifications, 
this method has also become an internationally ex
panded and recognized method. The method is 
based on seven principles, seven processes and 
seven topics.

IPMA Competence Baseline — a standard gener
ated by the International Project Management As
sociation is based on the competences, i.e. on the 
knowledge and skills of the project, program and 
portfolio managers and of the members of their 
teams. It is not a standard based on a process mod

el. It is distinguished from the previous two mod
els as it does not provide tools and techniques.

ISO 21500 — a standard is not certifiable at pre
sent which distinguishes it from the two previous 
standards. These are “instructions related to the 
terms and processes of project management that 
are important for the course and material fulfil
ment of the project and which influence it”. It cer
tain similarity can be seen with the PMI standards. 
This norm does not give instructions for program 
management and project portfolio management, 
either.

PRINCE2 is a systemic “cookbook” containing 
recipes that will help you “cook well” your pro
jects. PMI is the “kitchen equipment” — it provides 
a broad range of tools and techniques which you 
may use for a successful management of your pro
jects. IPMA defines a “good cook” — i.e. what capa
bilities a project management specialist should 
have.

Different standards for project management have been used in the Czech 
Republic over the last 25 years. In the early 1990s IPMA ICB standard was usu-
ally used, and then there were used another world standards PMBOK and 
PRINCE2.
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usage of the standards for project management in the czech republic and their  
compa rison

aBstract
In the Czech Republic we can meet with different projects, for example research projects, investment projects, 
educational projects, strategic — development projects and the like. Project management is the focus of many 
other industries and by branch, who share their resources and experiences. Project management is followed 
up by other disciplines, such as the Risk Analysis, Human Resource Management, Cost Management, Port
folio Management of Projects, Program Management of Projects and many others. The effort to successfully 
complete projects led to the development of various project management techniques, tools and the resources 
dealing with general project management. For project management are most often used norms and stand
ards such as PMBOK, PRINCE2, IPMA ICB and their handbooks. The paper compares advantages and dis
advantages of standards and norms for projects (generally). The first part describes the characteristics of 
these standards and their processes, components and relationships. The second part deals with comparing 
these standards, explaining their advantages and disadvantages for project management. The effort to suc
cessfully complete projects or job orders led to the development of various project management techniques 
and tools. Some of the tools to acquire knowledge are the literary resources dealing with general project man
agement (Bazsová and Křížová, 2011). Project management is also the focus of many global communities 
who share their resources and studies. Very uptodate and practical are the Internet interest and business 
sites (ScienceDirect.com; pmworldlibrary.net) issuing magazines and publications (Procedia; PM World 
Journal). Here it is possible to find not only the practical experience of project managers, but also the con

{1
4/

14
}

�



Vědecké stati

 186 Scientia et Societas » 4/16

tributions of trainers and academics. Surveys and data collections already carried out constitute another 
source of information which is mapping the level of project management, a survey by Ernst & Young (EY) of 
2013.
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management, process, project, standard
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