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Úvodem  
 
Když jsme koncem roku 2000 dokončovali studii Vize rozvoje České republiky do roku 2015 
(2001),1 zařadili jsme na samotný její závěr útlou čtyřstránkovou kapitolku nazvanou Hledání 
priorit pro Českou republiku. Vycházeli jsme z předpokladu, že systematické zkoumání 
možných budoucností, které je obsahem i smyslem prognostiky, by mělo nabízet lepší 
orientaci a pomůcku pro aktuální rozhodnutí a volby různých společenských aktérů. Zmíněná 
kapitola nicméně představovala jen vstupní letmý náčrt uvažovaného přístupu k formulaci 
priorit. Zmiňovali jsme se v ní o potřebě sestavit průvodce po krajině možných budoucností 
země a nabídli i první pracovní hypotézu klíčových cílů jejího rozvoje. Zároveň jsme 
konstatovali, že upřesňovat jakýkoli soubor takto obecně vymezených cílů, vtisknout mu 
podobu schopnou promítnout je do koncepcí, programů či závazných rozhodovacích aktů, 
znamená konfrontovat je s konkrétními věcnými problémy – ale také s institucionálními 
podmínkami modernizace země. 
 
Nyní předkládáme ke kritické diskusi studii, která představuje výsledek našeho navazujícího 
jednoletého úsilí. Pokusili jsme se v ní shromáždit, zpracovat a interpretovat všechny 
významné poznatky usnadňující hledání priorit pro Českou republiku. Průběžně jsme si 
ujasňovali teoretická východiska našich úvah, jež jsme opřeli především o kritickou aplikaci 
teorií modernizace. Zároveň jsme diskutovali, rozvíjeli a „za pochodu“ ověřovali originální 
metodologii našeho přístupu, založenou na sestavení modelu vývoje české společnosti a její 
modernizace  v globálním kontextu, na identifikaci množiny prioritních problémů a na 
formulaci strategických koncepcí možných přístupů k jejich řešení (Kapitola I). Diskutovali 
jsme potřebu opřít toto hledání o obecně přijatelné kritérium umožňující volbu mezi různými 
alternativami vývoje. Výsledek tohoto hledání obsahuje  úvodní část II. kapitoly věnovaná 
kvalitě a udržitelnosti života. Další části této kapitoly tematizují pole priorit podle 
jednotlivých vývojových potenciálů země a průřezových institucionálních či 
infrastrukturálních regulátorů, které nastavují podmínky formování a uplatnění těchto 
potenciálů. Následuje III. kapitola, věnovaná souboru identifikovaných prioritních problémů a 
nabízejících se strategií jejich řešení. Z poznatků a přístupů obou předchozích kapitol vychází 
kapitola IV, předkládající soubor strategických koncepcí – návrhů průřezových řešení celých 
trsů prioritních problémů tematicky souvisejících s vývojovými potenciály a formativními 
regulátory. Sociomapa strategických koncepcí (kapitola V) nabízí k úvaze jejich souvislosti a 
vazby tak, jak byly zobrazeny s užitím metody MSM (makro-socio-mapování). Celou studii 
uzavírá kapitola VI, shrnující výsledky konfrontace poznatků průběžně soustřeďovaných 
autorským týmem a spolupracujícími odborníky s názory na problémy a šance rozvoje nově 
vzniklých krajů tak, jak byly v roce 2001 prezentovány na regionálních workshopech čelnými 
představiteli krajských komunit. 
 
Byli bychom rádi, kdyby předkládanou studii přijala odborná i občanská veřejnost, politická i 
správní reprezentace země jako upřímně míněnou nabídku a výzvu k další spolupráci při 
rozvíjení systematického úsilí při poznávání jejích možných budoucností – a při vyvozování 
odpovídajících závěrů a doporučení pro praxi řízení. Cítíme, že bez dalšího pokračování 
takové diskuse bude politické i správní rozhodování nadále zatěžováno rutinou, 
nekoncepčností, pragmatismem, oportunismem a klientelismem. Umíme si naopak představit, 
že se studie může stát vhodným východiskem odborných diskusí, kritické reflexe, rozvíjení 

                                                 
1 Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 2001. Praha: Gutenberg. 
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námětů v ní obsažených v životě obcí, krajů, podnikatelských subjektů, neziskových 
organizací, odpovědných úředníků i politiků. 
 
Děkujeme ze srdce všem, kteří nám v naší práci pomáhali radou, účastí na našich odborných 
akcích, zpracováním podkladových studií či vyžádaných expertních stanovisek. Především 
tím máme na mysli široký okruh odborníků, kteří se významnou měrou zasloužili o konečnou 
podobu této studie. Rádi bychom uvedli i jména těch, kteří nám na sekretariátu našeho 
pracoviště v průběhu celého roku vytvářeli optimální podmínky pro naši práci: Drahomíře 
Müllerové, Marii Emanovské, Marcele Bílkové a Bc. Martinovi Nekolovi. Náš velký dík patří 
i redaktorkám textu studie, Mgr. Janě Horákové a Mgr. Šárce Novákové. Studie by nevznikla 
bez trvalé podpory Rady pro sociální a ekonomickou strategii vlády ČR a vedení Fakulty 
sociálních věd UK a Karlovy univerzity v Praze.  
 
Nebude nám vadit, podrobíte-li tuto studii nelítostné kritice. S takovou kritikou se vyrovnáme 
a snad budeme schopni se z ní i poučit. Velkým zklamáním by pro nás naopak bylo, kdyby se 
jí nepodařilo vstoupit do vašeho přemýšlení o žádoucích směrech budoucího vývoje České 
republiky ve 21. století jako opěrný referenční bod, jako jedno z nepominutelných východisek 
a inspirací takových úvah. Ať tak či tak, dejte nám vědět! 
 
 
Za autorský tým 
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.MSc. 
Vedoucí centra pro sociální a ekonomické strategie UK FSV 
Praha, prosinec 2001 
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Jak pracovat s touto studií 
 
Hledání priorit představuje poměrně náročné zadání. Nalézt rovnováhu mezi časem 
věnovaným zaměstnání, rodině, dalšímu vzdělávání a koníčkům; udělat si jasno v tom, jak 
nejlépe strávit víkend nebo celou dovolenou; rozhodnout se pro mobil značky Siemens, Nokia 
nebo Motorola v síti Eurotel, Oskar či Paegas (pokud se už rozhodneme mobil mít, což taky 
nemusí být jednoduché rozhodnutí). Takové situace známe a víme, že nás život naučil se 
s nimi nějak vyrovnávat. Po čase svá rozhodnutí, promítnutá do voleb, hodnotíme a 
zjišťujeme, kdy byla správná a kde jsme nejspíš „šlápli vedle“. 
 
Také celé společnosti činí takováto rozhodnutí. Jak na úrovni celkové vývojové orientace (v 
takovém případě se dokonce užívá pojmu „volba společnosti“) (Roebroek 1992), tak na 
úrovni voleb nižšího řádu (například zda v metropoli vybudovat či nevybudovat metro). Jde 
ovšem o neporovnatelně komplikovanější procesy. Situaci zde činí nepřehlednou množství 
aktérů,  kteří se na takových rozhodnutích spolupodílejí, množství samotných rozhodnutí, 
která se mohou složitým způsobem prolínat, navzájem se podporovat či působit protisměrně, 
ale i okolnost, že důsledky některých našich rozhodnutí se mohou plně projevit až po letech a 
naprosto nemusíme být schopni je předvídat. A to už vůbec nebereme do úvahy závislost 
národů nebo státních celků na vývoji lidstva a jeho celkové hospodářské, politické, sociální a 
bezpečnostní kondici. 
 
Vycházíme z předpokladu, že i v takové situaci má velký význam pokoušet se o 
systematickou identifikaci rozvojových priorit pro českou společnost a český stát (Potůček, 
1999). Tato studie je produktem ročního úsilí početného autorského týmu a ještě mnohem 
početnějšího okruhu spolupracovníků, jejichž hlavním cílem bylo popsat terén, po němž je 
možno se pohybovat v jejich hledání. Příměr s průvodcem po krajině priorit, který se objevil i 
v samotném jejím názvu, nebyl zvolen náhodou. Na rozdíl od zavádějících názorů některých 
komentátorů totiž nehodláme a nebudeme sestavovat novou pětiletku. Chceme usnadnit všem, 
kteří o to projeví zájem, cestu k jejich vlastním prioritám, orientaci v nepřehledném terénu 
možných voleb. Kromě toho bychom rádi stimulovali i veřejný dialog, usnadňující nalézání 
společných voleb. A bez nich se žádná společnost, která chce držet pohromadě a prosperovat, 
dlouhodobě neobejde. 
 
Existuje ovšem zřejmý protiklad mezi naší ambicí usnadnit pohyb po krajině možných priorit 
a rostoucí komplexností vývojové dynamiky soudobých společností. Proto nám nezbylo než 
se pokusit o rozčlenění tohoto terénu do dílčích tématických celků – jednotlivých kapitol a 
podkapitol této studie. Následuje několik návodů, jak s ní pracovat, pro různé typy čtenářů: 
čtenáře orientovaného na vybrané téma, čtenáře zajímajícího se o určitou oblast, čtenáře-
teoretika a metodologa a čtenáře-globalistu. 
 
Trasa pro čtenáře orientovaného na vybrané téma 
 
Předpokládejme například, že se zajímáte o problémy nezaměstnanosti a politiky trhu práce. 
V takovém případě bude rozumné zalistovat si nejprve v kapitole III věnované prioritním 
problémům. Narazíte zde na dva prioritní problémy a možnosti jejich řešení:  Nevyváženost 
vztahů na domácím trhu práce a další neudržitelnost nízké ceny tuzemské pracovní síly (č. 22) 
a Rozpor mezi současným charakterem nezaměstnanosti a ideálem plné zaměstnanosti (č. 21). 
Zde se dočtete, že problémy nezaměstnanosti úzce souvisejí s problematikou vzdělání, což 
vás může inspirovat k pročtení souvisejících prioritních problémů č. 12, 13 a 14. 
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Širší kontexty vývoje dané oblasti naleznete v části B3 kapitoly II. Zde je pojednána 
problematika trhu práce, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti jako jednoho ze sedmi klíčových 
vývojových potenciálů země. Ten, stejně jako ostatních šest vývojových potenciálů 
označovaných v naší studii písmenem B, se váže na kritérium kvality a udržitelnosti života. 
Pokud vás tato souvislost zaujme, můžete pokračovat ve studiu této kapitoly, přejít na její 
samotný začátek a zalistovat v subkapitole A.  Shledáte, že zde (v subkapitole 4 věnované 
vyhodnocení indikátorů kvality a udržitelnosti života v ČR, sociální oblasti 2, podoblasti D – 
životní úroveň obyvatel) figuruje několik indikátorů vázaných na téma, jež vás zajímá: D1 – 
míra nezaměstnanosti z celkového počtu pracovních míst a D8 – nezaměstnanost jako 
prioritní problém veřejného mínění. Kromě toho se dočtete, že uvažujeme i o zařazení dalších 
indikátorů, jako je počet dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnanost rizikových skupin 
(mladí, absolventi škol, ženy).  
 
Pokud jste část B3 kapitoly II četli skutečně pozorně od samotného začátku, zaujaly vás 
teoretické koncepty zabývající se postavením práce v soudobých společnostech. Může vás to 
dovést i ke studiu kapitoly I, která se zabývá obecnými teoretickými a metodologickými 
východisky. Tam se můžete seznámit s mnoha teoriemi, jež nabízejí soudobé sociální vědy při 
výkladu společenské dynamiky, i s naším modelem vývoje české společnosti a její 
modernizace v globálním kontextu, který zasazuje vámi vybrané téma do obecnějšího 
kontextu. 
 
Ale ani IV. kapitola, věnovaná strategickým koncepcím, by vás neměla nechat úplně 
chladným (chladnou). Obsahuje jich kolem třiceti a šestá z nich je nazvána Minimalizace 
následků sociální exkluze a diskriminace pomocí sociálního začlenění a vyrovnávání šancí na 
trhu práce. Tak jako jiné strategické koncepce, i tato zahrnuje popis situace, návrh způsobů 
odstraňování diskriminace, sociálního vyloučení a marginalizace na pracovním trhu, 
jednotlivé kroky navrhovaného řešení a popis užívaných nástrojů a aktérů. O vyjádření vazby 
oné strategické koncepce (zde pod číslem 13) na zbývající prostřednictvím makrosociomapy 
se pokouší předposlední kapitola V. Tato makrosociomapa vás může inspirovat k úvahám, jak 
řešení vašeho problému souvisí s řešením problémů jiných, kde hledat spojence ve vašem 
úsilí a tak podobně. 
 
Zajímá-li vás i problematika nezaměstnanosti v kontextu krajů, zalistujete pravděpodobně též 
v poslední kapitole VI,  obsahující výsledky našeho prognostického šetření v těchto nově 
vzniklých útvarech veřejné správy na regionální úrovni. 
 
Věříme, že tato či jí podobné trasy vám nemusí zabrat mnoho času a přitom na nich můžete 
narazit na další zajímavá témata a souvislosti – případně se za nimi i vydat a ohledat je 
soustavněji. 
 
Trasa pro čtenáře zajímajícího se o určitou oblast 
 
Předpokládejme, že vás například znepokojuje rozvolnění vztahu lidí této země k vlastnímu 
národu. Domníváte se, že po desetiletích, kdy jsme byli nuceni žít ve státních útvarech, 
nadnárodních celcích a politických formách, vnucených nám zvnějšku, jsme nenašli dostatek 
soustředění a času na hlubší zamyšlení nad povahou, funkcemi a problémy naší národní 
identity. Vhodným začátkem vaší trasy bude ve vašem případě celá subkapitola C1 
Formování národní kultury, národní identity a národních zájmů (v kontextu lidských hodnot) 
kapitoly II. Toto téma řadíme do kategorie formativních regulátorů, to znamená obecných 
podmínek ovlivňujících rozhodování diferencovaných sociálních aktérů, které se posléze 
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promítají i do formování a uplatnění vývojových potenciálů (označovaných ve stejné kapitole 
písmenem B). Jakým způsobem, o tom podává informaci text a schematické vyjádření vztahů 
těchto potenciálů a formování identit v české společnosti v nejbližším období na samém konci 
subkapitoly II C1. Pokud vás v tabulce nějaká souvislost zaujme více, můžete pokračovat 
studiem textu věnovaného vybranému vývojovému potenciálu v předchozích subkapitolách B 
kapitoly II. Nicméně i při pozornějším pohledu na subkapitolu A této kapitoly, věnovanou 
kvalitě a udržitelnosti života, byste narazili na index vitality obyvatelstva (C3), který snad lze 
interpretovat i jako indikátor životaschopnosti národního organismu…  
 
V kapitole III narazíte hned na tři prioritní problémy vztažené k dané oblasti: obtíže při 
hledání obecně akceptovatelného historického vzoru, neexistenci obecné a obecně přijímané 
společenské ideje a z ní odvozených hodnot a zanedbání historického dědictví (č. 58 až 60). 
Kromě toho se jí týkají i prioritní problémy č. 8 – nedostatečné propracování promyšlené a 
koherentní národnostní politiky a 9 – nedostatečná osvěta týkající se problematiky soužití 
mezi majoritou a etnickými menšinami. Nezaujmou-li vás další prioritní problémy, přejdete ke 
kapitole IV, v níž naleznete strategickou koncepci podpory rozvoje občanského a národního 
sebevědomí. Pohled na makrosociomapu v následující kapitole V vás nenechá na pochybách, 
že tato strategická koncepce má velmi těsnou vazbu na strategickou koncepci podpory 
sociální soudržnosti české společnosti. V šesté kapitole se pak plastičtěji seznámíte se silným 
rivalem (ale v jistém smyslu i možným spojencem) národní identity v podobě regionálních 
identit tak, jak nacházejí prostor pro své sebevyjádření na půdě krajských samospráv ústy 
nově zvolených krajských zastupitelů. 
 
Možná že budete vážit i cestu zpět ke kapitole I. Zde narazíte hned na několik teoretických 
inspirací. Oživíte si teorie vážící proces formování novodobých národních států na proces 
industrializace a s ním spjatý růst vzdělanosti širokých vrstev obyvatelstva; seznámíte se 
s konceptem aktivní důvěry, předpokládajícím, že na jejím základě drží pohromadě jinak 
velmi diferencované sociální útvary; v teoriích globalizace a světového systému najdete 
vyjádření rozporuplných procesů formování a udržování národní identity v konfrontaci 
s globálními procesy a dynamikou vztahů civilizačních center a jejich periferií.  
 
Trasa pro čtenáře-teoretika a metodologa 
 
Jako vhodnou základnu pro všechny další výpravy lze takovému čtenáři doporučit kapitolu I, 
věnovanou teoretickým a metodologickým východiskům. Po důkladném obeznámení  
s komplikovaným terénem tohoto rozsáhlého území lze doporučit i expedice do úvodních 
částí všech subkapitol kapitoly II. Ty poukazují na takové teorie a jejich aplikační možnosti, 
na něž se vzhledem k obecnosti pohledu nedostalo právě v první kapitole, nicméně které jsou 
relevantní pro výklad specifických tematik. Tak například v úvodu subkapitoly II A se lze 
seznámit s teoriemi kvality života a udržitelnosti života, v úvodu subkapitoly B2 s teoriemi 
vztaženými ke vzdělávacím procesům, v úvodu subkapitoly C3 s teoriemi dávajícími do 
souvislosti regulační funkce a interakce trhu, státu a občanského sektoru… Jistou komplikací 
této trasy je, že naše studie uvádí literární prameny za každou kapitolou a někdy i za 
jednotlivými subkapitolami, což není uživatelsky právě příjemné. 
 
Zde navržená trasa v zásadě končí, i když nejsou vyloučena  jistá překvapení při průzkumu 
textu ostatních kapitol. Tak například o teoriích transformačního vedení lidí či učících se 
organizací se lze ledacos dovědět v kapitole IV, v textu ke strategické koncepci č. 22 – 
modernizace manažerského řízení ve společnosti  (ve veřejné a soukromé sféře). 
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Přirozeným zadáním pro teoretika-metodologa je analyzovat, zda a nakolik se zvolená 
teoretická a metodologická východiska promítla do vlastního textu předkládané studie. 
Napovídat zde našim laskavým kritikům by se jich ovšem mohlo dotknout, a my sami 
bychom to tudíž považovali za nemístné. 
 
Trasa pro čtenáře-globalistu 
 
Odborník pídící se po obecných souvislostech společenského pohybu je jedinec uhnětený 
z podobného těsta jako my. Obáváme se tudíž, že mu nezbude než se vydat po našich stopách 
a absolvovat celou naši cestu za prioritami pro Českou republiku… Každou cestu je ovšem 
nutno někde začít. My bychom mu doporučili začít u subkapitoly 2 kapitoly I Teoretická a 
metodologická východiska. Je poměrně stručná, nicméně najde v ní i schéma – model 
základních souvislostí vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu. Ten a 
úvod k celé kapitole II vyjadřují základní tkanivo, interpretační strukturu našeho způsobu 
porozumění a naší interpretace současného a možného budoucího sociálního pohybu. Pak už 
mu nezbude než se začít systematicky prokousávat jednotlivými prvky a trsy plodů našeho 
dosavadního poznání, tj.  zbytkem celé kapitoly I a pak, nejspíše právě v pořadí jednotlivých 
kapitol, až ke kapitole V, nabízející sociomapu strategických koncepcí. Zde srdce globalisty, 
pokud po té dlouhé cestě parcialitami – zejména kapitolou III přeplněnou dílčími prioritními 
problémy –  ještě zcela neokoralo, znovu pookřeje, neboť je mu nabízeno mnoho inspirací pro 
hledání obecných vývojových souvislostí… 
 
Pak by se měl vyrovnat ještě s kapitolou VI věnovanou výsledkům prognostického šetření 
v krajích. Tato cesta by mu mohla ubíhat snadněji, připomene-li si známé úsloví mysli 
globálně, jednej lokálně. Ostatně takto – v ověřování obecně získaných poznatků o prioritách 
celé země na úrovni vybraných krajů – bylo toto šetření i pojato. 
 
Reference: 
 
Potůček, M. 1999. Jakou vizi pro český stát? In: Česká společnost na konci tisíciletí 1, 2. 
Praha: Karolinum. Díl 1, s. 53–61. 
Roebroek, J. M. 1992. The Imprisoned State.Tilburg: Tilburg University. 
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1 Teoretické inspirace 
Naše zadání – zkoumat možné cesty budoucího vývoje České republiky – představuje 
rozsáhlou poznávací úlohu, kterou nelze řešit bez adekvátní teoretické opory. Sociální vědy 
jsou ovšem svou povahou bytostně multiparadigmatické – neposkytují jednotné vodítko, 
ucelený teoretický rámec výkladu sociálních jevů. Naopak, nabízejí mnoho teoretických 
východisek a interpretací a nezbývá než mezi nimi učinit vědomou volbu. Její výsledek 
představuje v našem případě teorie modernizace. Ta je v současnosti obecně uznávána jako 
nejvlivnější nástroj analýzy vývoje soudobých společností. Neuplatňujeme ji ovšem 
nekriticky (ostatně ona sama se štěpí na mnoho někdy komplementárních, jindy i 
kontradiktorních proudů), doplňujeme ji tam, kde je to třeba, o další teoretická hlediska a 
pokoušíme se ji uplatňovat v kontextu teorií globálního vývoje celé lidské civilizace.  
Tento text se proto soustřeďuje především na výklad hlavních myšlenek teorie modernizace. 
Důraz klademe na ty aspekty teorie modernizace, které ani dnes neztratily svůj vysvětlující 
potenciál a o něž se i my můžeme opřít při analýze současného a možného budoucího vývoje 
ČR. Začneme od klasické teorie modernizace, která nabízí koncept přechodu od tradiční k 
industriální společnosti. Dále se budeme zabývat koncepty postindustriální a informační 
společnosti, jež pro nás implikují představu o druhé modernizační transformaci, jejímž 
výsledkem a částečně i normativně zakotveným projektem je koncept společnosti vědění, jenž 
významně ovlivnil značnou část naší práce. Samozřejmě nás zajímá také kritika dosavadních 
teoretických představ o procesu modernizace i odpověď teoretiků modernizace v podobě 
reflexivní teorie modernizace, kterou se završuje humanistické paradigma modernizace jako 
komplexního společenského procesu orientovaného na obecné zvyšování kvality života. 
K tomuto pojetí teorie modernizace se také vysloveně hlásíme. Představu o realizaci 
humanistického společenského paradigmatu modernizace je ovšem potřebné zasadit do širšího 
kontextu teorií globálního vývoje lidské civilizace. V tomto případě se opíráme jak o 
normativně zakotvené představy vztahující se k trvalé udržitelnosti života a otevřené 
společnosti, tak o teorie procesu globalizace a vývoje světového systému. Tyto koncepty tvoří 
závěrečnou část popisu našich teoretických inspirací. 
Teorie modernizace 
Přechod od tradiční k industriální společnosti 
Teorie modernizace byla inspirována bezprecedentními změnami, které v západním 
civilizačním okruhu vyvolala industriální revoluce. Ta přinesla pokrok v technologiích, 
změnu ve struktuře zaměstnanosti, urbanizaci, nárůst množství anonymních sociálních vztahů, 
individualizaci sociálního života, sekularizaci, nárůst počtu velkých organizací, byrokratický 
systém racionálního řízení, nové velké organizace a administrativní celky, oslabení tradičních 
systémů autority a vznik národních států. Tyto změny jsou popsány v klasické sociologické 
literatuře – například jako dichotomie společnosti vojenské a společnosti průmyslové 
(Spencer), společnosti mechanické a organické solidarity (Durkheim), nebo Gemeinschaft vs. 
Gesellschaft (Tönnies), či jako racionalizace a odkouzlení světa (Weber) atp. Všechny tyto 
teorie předpokládají, že se společnosti vyvíjejí od nižších forem k vyšším, od jednodušších a 
nediferencovaných ke složitějším a rozrůzněnějším. Modernizace v tomto slova smyslu 
znamená proces, v němž se tradiční preindustriální společnosti transformují na společnosti 
charakterizované rozvinutou průmyslovou výrobou, racionálními a sekulárními postoji 
obyvatelstva a vysoce diferencovanou sociální strukturou (O´Connel, 1976: 13). 
Modernizační teorie má v současnosti tři hlavní proudy: evoluční, difuzní a strukturálně 
funkcionalistický. Klasický evoluční směr reprezentovaný například Spencerem a 
Durkheimem uvádí, že se všechny společnosti vyvíjejí a sledují přitom jednu univerzální 
historickou trajektorii. Dnešní méně vyvinuté společnosti jsou tak jen předobrazem minulého 
stavu vyvinutějších společností, a naopak moderní společnosti ukazují, jak budou i dnešní 
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„nedovyvinuté“ společnosti v budoucnu vypadat. Difuzionisté k tomu dodávají, že kulturní a 
společenské vzorce vyvinutých společností mohou být transferovány mezi společnostmi 
prostřednictvím sociální interakce (obchodem, válkou, komunikací, médii) a pod jejím vlivem 
mohou vznikat nové vývojové trajektorie, jež však stále vedou k jednomu – modernímu – cíli. 
Strukturální funkcionalisté naproti tomu zdůrazňují integrovanou povahu společenských 
systémů, jejichž potřeba udržovat systémovou rovnováhu může vést k tomu, že se brání 
dovážené sociální změně, což vyvolává řadu konfliktů a napětí. 
Největší míru popularity zažívala teorie modernizace po druhé světové válce, kdy díky 
technickému rozvoji a poválečnému budovatelskému nadšení došlo v západním světě 
k prudkému růstu produktivity práce i k extenzivnímu šíření industrializačních procesů. To se 
následně projevilo v markantním růstu životní úrovně širokých vrstev obyvatelstva. Nová 
vlna teoretických konceptů zachycujících rozkvět moderní společnosti je nerozlučně spjata se 
jmény: Shmuel Eisenstadt (1956), Talcot Parsons (1966), Walt Rostow (1960) a Neil Smelser 
(1959). Období poválečného industriálního optimismu mělo dokonce za následek, že se pojem 
modernizace na jistou dobu stal synonymem pokroku a industriální společnost byla vnímána 
jako „společnost hojnosti“ (Galbright, 1968). 

Teorie postindustriální, resp. informační společnosti 
Již koncem šedesátých let však někteří autoři začínají upozorňovat na to, že se industriální 
společnost začíná blížit k hranicím svých možností a že se už v jejím rámci objevují kontury 
nové postindustriální společnosti. Za největšího propagátora myšlenky postindustriální 
společnosti je považován Daniel Bell, který ve své knize „Příchod postindustriální 
společnosti“ dospěl k závěru, že západní svět zažívá druhou modernizační transformaci, jejíž 
podstata spočívá v rozvoji služeb a informační techniky. Za zásadní zlom v přechodu 
k postindustriální společnosti považoval Bell rok 1956, kdy v ekonomice USA převýšil počet 
pracovníků ve službách počet zaměstnanců v průmyslu. Historicky je tedy přechod od 
preindustriální (tradiční) společnosti k industriální (moderní) společnosti střídán obdobím 
přechodu od industriální k postindustriální společnosti. Současně s Bellem tuto myšlenku 
rozvinul i Alvin Toffler ve své práci „Třetí vlna“. Toffler v ní aktuální situaci západních 
společností hodnotí jako skutečně zásadní změnu uspořádání společnosti: „…to, co se nyní 
vynořuje, je nesporně zásadnější, závažnější a hlubší, než byla průmyslová revoluce… 
Současnost nepředstavuje nic menšího než druhý velký předěl v lidské historii.“ (Toffler, 
1990: 21). Později byl termín postindustriální společnosti do značné míry vytlačen novým 
termínem „informační společnost“, který lépe vystihoval probíhající modernizační změny. 
Podle Tofflera je vznik informační společnosti spjat s rozvojem nových technologií, které 
umožňují překonávat časová a prostorová omezení industrialismu. Důsledkem těchto změn 
dochází k individualizaci, univerzalismu, decentralizaci, územnímu rozptýlení a rozvolnění 
časových struktur namísto sociální synchronizace. 
Od začátku industriální revoluce (před více než dvěma stovkami let) neprošlo lidstvo tak 
radikální proměnou jako nyní. Jen poslední dvě století zažila unikátní společnosti, v nichž 
většina lidí žije ve městech, nikoli v malých zemědělských komunitách a pracuje v továrnách 
a kancelářích namísto získávání obživy z půdy. Povaha průmyslového kapitalismu se znovu 
zásadně proměnila v posledních třech desítkách let. Výrobní dělníci už nejsou většinovými 
reprezentanty nové doby a jsou v typických obrázcích z naší současnosti nahrazováni „bílými 
límečky“ z kanceláří a úřadů, které se specializují na produkci a zpracování informací. Bell, 
Toffler a po nich i další (např. Reich, 1995; Drucker, 1993; Naisbitt, 1984; Castells, 1989…) 
dokonce dospěli k názoru, že informační technologie určují charakter sociální struktury 
nových společností a že informace se stávají klíčovým strategickým zdrojem, na němž tyto 
společnosti závisejí. Ti, kteří k nim mají přístup a umějí s nimi zacházet – symboličtí analytici 
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–, se stávají novou elitou, stejně jako byli průmysloví magnáti „lídry“ odcházející industriální 
epochy (Kreidl, 2001). 
Určující roli technologie v přechodu od industriální k informační společnosti zdůrazňuje i 
japonský futurolog Yoneji Masuda. Podle něj základní silou transformace jednoho typu 
společnosti na druhý je systém společenské technologie, který má čtyři základní vlastnosti: 

a) spojuje dohromady více rozdílných druhů inovačních technologií tak, aby vytvořily 
jeden komplexní systém; 

b) ten se postupně rozšiřuje na celou společnost; 

c) výsledkem je expanze nového typu produktivity; 

d) ta má dostatečně silný vliv na to, aby prosadila i novou formu společenské 
transformace (Masuda, 1980). 

S nástupem informační společnosti je jednoznačně spojen vznik nové ekonomiky. Za novou 
ekonomiku můžeme označit nově se vytvářející strukturu ekonomiky, která vznikla z klasické 
průmyslové ekonomiky pod vlivem transformačního účinku moderních informačních 
technologií (a především Internetu) a také hospodářskou politiku, která ovlivňuje ekonomiku 
státu v podmínkách globální ekonomiky a světového trhu. 
Základem vytváření nové ekonomiky je produktivita práce, jejíhož růstu je dosahováno 
využíváním moderních informačních technologií. Tento růst produktivity práce se promítá do 
růstu konkurenceschopnosti a následně do hospodářského růstu celé ekonomiky, který je 
výrazně vyšší než u tradiční industriální ekonomiky a je spojen s nízkou inflací („neinflační 
růst“). Hlavní organizační strukturou nové ekonomiky jsou sítě, které postupně nahrazují 
tradiční industriální hierarchie. Hlavní formu kapitálu představují v nové ekonomice 
informace a znalosti. Informační a znalostní kapitál je zároveň rozhodující formou kapitálu, 
která zaručuje úspěch na světových trzích. 
Teoretici nové ekonomiky pokládají za období jejího vzniku sedmdesátá léta 20. století. Za 
hlavní teoretiky nové ekonomiky jsou považováni Robert Atkinson, Don Tapscott, Lester 
Thurow, Robert Reich, Joel Kotkin, John Alic, Randolph Court, Joseph Ward, Stephen 
Herzenberg, Albert Gore, George Gilder a další. 
V této souvislosti lze hovořit také o některých alternativních teoriích. Vytváření konceptu 
nové ekonomiky, ekologická ekonomie nebo ekonomie reálného světa je alternativou 
k současné ekonomické teorii, především makroekonomii. Jeden z prvních kroků ke 
zformulování ekonomické teorie příznivé životnímu prostředí učinil v roce 1973 Ernst F. 
Schumacher (1999), který se tak stal zakladatelem té větve ekonomie, jež se v současnosti 
nazývá nová ekonomie. Jak Schumacher, tak i noví ekonomové jsou pokračovateli teoretické 
větve ekonomie, kterou Mark Lutz nazývá humanistická ekonomie a kam je možno zařadit 
také tyto myslitele: Jevons, Carlyle, Ruskin, Hobson, Gandhi, Tawney, Sen. Mezi novou 
ekonomii se někdy řadí rovněž teoretické koncepce humanistické ekonomie, ekologické 
ekonomie nebo ekonomie reálného života. Všechny tyto teoretické koncepty vidění ekonomie 
lze považovat za alternativu k dnešnímu hlavnímu proudu klasické a neoklasické ekonomické 
teorie a začátek cesty k nalezení souladu mezi ekonomikou, společností a životním 
prostředím. 

Charakter druhé modernizační transformace 
Přechod od industriální k informační společnosti je předmětem širokého teoretického úsilí, 
jehož hlavními protagonisty (kromě již zmíněných autorů) jsou Marshall McLuhan, Jacques 
Ellul, Jeremy Rifkin, Don Tapscott, Albert Gore, Joel Kotkin, John Alic, George Gilder, Ester 
Dyson, Nicholas Negroponte, Taichi Sakaiya, Ross DeVol, Stephen Herzenberg, Howard 
Wial, Stan Davis, Bill Davidson a další. Na základě studia prací výše uvedených autorů lze 
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popis charakteru druhé modernizační transformace shrnout do několika bodů (upraveno podle 
Klinec, 1986). 

• Přechod od industriální k informační společnosti má diskontinuitní charakter. Změna 
způsobená přechodem na novou technologii se šíří formou vlny. 

• Přechod od industriální k informační společnosti má charakter globálního přechodu. 
Vznikající informační společnost je společností globální. 

• Přechod od industriální k informační společnosti je zároveň přechodem od uzavřené 
společnosti ke společnosti otevřené. 

• Přechod od industriální k informační společnosti má dvě stránky – kreativní a 
destruktivní. V současné době převažuje destruktivní stránka nad kreativní. To má za 
následek prudký nárůst společenské patologie. 

• Přechod od industriální k informační společnosti má charakter globální krize současné 
civilizace. Vytvoření nové podoby civilizace stojí před lidstvem jako výzva, jejíž 
uchopení si vyžádá změnu hodnotových orientací jak jednotlivců, tak celých 
společností. 

• Přechod od industriální k informační společnosti je spojen se změnou systému 
vytváření bohatství, který je založen na informacích a znalostech. Mnozí autoři hovoří 
o potřebě zformulovat informační, resp. znalostní teorii hodnoty, která by nahradila 
pracovní teorii hodnoty vytvořenou v industriálním stadiu vývoje společnosti. 

• Přechod od industriální k informační společnosti, jeho globální charakter, rozpad 
tradičních pravidel fungování společnosti a nový systém vytváření bohatství umožňují 
narůstající koncentraci bohatství v rukou malé skupiny bohatých a zároveň ekonomicky 
nejsilnějších zemí. To vytváří efekt rozevírání příjmových nůžek mezi Severem a 
Jihem. 

• Přechod od industriální k informační společnosti je přechodem z éry specializace do 
éry integrace. Základem integrace je vznik globální ekonomiky, světového trhu a 
celosvětové sítě informačních superdálnic. 

• Přechod od industriální k informační společnosti má charakter intelektualizace 
společnosti. Ekonomika se propojuje do sítí a vzniká síťová inteligence. 

• Přechod od industriální k informační společnosti je spojen se vznikem „globální 
vesnice“ – vzájemně propojeného a závislého světa, ve kterém se globální civilizační 
problémy stávají problémy jednotlivých zemí, a naopak problémy jednotlivých zemí se 
stávají globálními problémy. 

V současnosti jsme svědky ústupu od snahy vybudovat jedinou teorii druhé modernizační 
transformace. Naopak lze mluvit o vytváření teoretické mapy měnící se civilizace, kde se 
jednotlivé koncepty a teorie vzájemně doplňují a nesnaží se „zvítězit” jeden nad druhým. 
Spíše připomínají skládačku puzzle, která se s objevením nové teorie či konceptu stává 
úplnější a schopnější lépe vysvětlovat svět. 

Společnost vědění 
Pojem společnost vědění dnes začíná doplňovat a částečně i nahrazovat termín „informační 
společnost“, především proto, že obsahuje výraznou lidskou dimenzi. Tento myšlenkový 
model ukazuje nikoli odlidštěnou, technokratickou společnost, řízenou umělou inteligencí, ale 
společnost, která zakládá svůj rozvoj na lidských zdrojích, na lidském potenciálu a nečiní 
člověka objektem, nýbrž subjektem jednání (Provazník et. al., 1998: 205). 
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Společnost vědění má jak analytickou, tak normativní dimenzi. V prvním případě (viz např. 
Stehr, 1994) se tímto termínem označuje společnost, kde se vědění stává dominantní 
produktivní silou. V druhém případě je společnost vědění chápána jako cíl, ke kterému by 
měla společnost směřovat a o který by měla usilovat (viz např. Finland, 1996). Někdy je dost 
obtížné odlišit, zda je analyzován současný stav, anebo jde o vytyčení žádoucího stavu 
v budoucnosti (např. v některých publikacích OECD). 
Pojem společnost vědění (knowledge society) se poprvé objevil v první polovině šedesátých 
let dvacátého století v pracích Druckera, Bella a Lanea. Nešlo však ještě o samostatně 
propracované téma, ale o součást jiných teoretických konceptů. Teprve v osmdesátých a 
devadesátých letech se vyskytly práce (Stehr, Willke), ve kterých se společnost vědění stává 
samostatným a svébytným teoretickým konceptem. I když se koncept společnosti vědění 
doposud nestal dominantní a podrobně rozpracovanou formou postmoderní společnosti, lze 
identifikovat několik základních charakteristik. 
Základní tezí všech teorií společnosti vědění je, že vzrůstá procento výrobků, které jsou 
relativně nenáročné na suroviny, avšak vyžadují rozsáhlé „know-how“. U moderních 
produktů se cena výrobků čím dál více odvíjí nikoli od ceny surovin a práce (jako ve 
společnosti moderní), ale od vědění, kterého bylo k výrobě zapotřebí. Největším nákladem 
jsou tedy investice do získání znalostí, nikoli do nákupu surovin či lidské práce. Cena 
výrobku ve společnosti vědění se řídí podle toho, jaké vědění je třeba, aby bylo možno tento 
produkt vůbec vyrobit. Na rozdíl od moderní společnosti jsou všechny funkční oblasti 
společnosti závislé na vědění: „Vědění neprodukuje a vědecky jej neužívá pouze vědecký 
systém, ale takřka všechny funkční systémy společnosti vědění vytvářejí a využívají pro svou 
reprodukci. Stejně jako vědecký systém jsou na určité vědění odkázány i hospodářský, právní 
a zdravotní systém, aby vůbec mohly fungovat.“ (Willke, 2000: 247). 
Rostoucí zpracovávání, rozšiřování a využití vědění vede k vytváření infrastruktur 
druhého řádu (informační a komunikační technologie), které se od infrastruktur prvního řádu 
(silniční, železniční a telefonní sítě) odlišují tím, že umožňují mnohem rychlejší, rozsáhlejší, 
levnější a efektivnější globální výměnu informací a vědění (Willke, 2000: 248). Především 
v ekonomii se očekává, že úplné propojení všech článků ekonomiky digitálními sítěmi povede 
k výraznému zvýšení produktivity. Převrat se očekává zejména od plného prosazení on-line 
služeb místo klasických forem styku obsluha–klient2. Na rozdíl od industriální společnosti se 
prostor stává irelevantním omezením produkce3. 
Vzrůstající váha vědění se projevuje i v oblasti sociální struktury. Stírají se rozdíly mezi 
třídami a vrstvami, které spočívaly v kapitálu, a stále více se objevují rozdíly, jež spočívají 
ve vzdělání a zkušenostech. Willke (2000: 256) očekává diferenciaci sociální struktury do tří 
částí. Horní segment (okolo 20 % práceschopného obyvatelstva) tvoří opravdoví pracovníci 
společnosti vědění, kteří jsou globálně mobilní, bude po nich všeobecná poptávka a nebudou 
mít žádný problém s nalezením zaměstnání. Prostřední segment tvoří 60 % práceschopného 
obyvatelstva, jež bude vysoce profesionalizováno, bude nuceno se permanentně vzdělávat, 
avšak onen prostřední segment bude podléhat rychlým změnám v požadavcích na kvalifikaci, 
takže se může stát, že celé skupiny se kvůli změně technologie propadnou do spodního 
segmentu. Spodní segment (podle Willkeho bude tvořen asi 20 % práceschopného 
obyvatelstva) se společností vědění nikdy nesrovná a zůstane odkázán na sociální transfery. 

                                                 
2 Průměrné náklady bankovní transakce prováděné tradiční formou u bankovní přepážky činí 1,07 $, příslušná 
on-line operace stojí jeden cent! (Atkinson a Court, 1999, citováno podle Loudín, 2000: 93). 
3 Na druhé straně empirická data zatím nenaznačují, že by zavádění informačních technologií vedlo k růstu 
produktivity. Hovoří se o tzv. paradoxu produktivity (značné investice do rozvoje technologií se neodrážejí 
patřičně v růstu produktivity) a hojně se cituje výrok amerického ekonoma R. Solowa: „Počítačový věk můžete 
vidět všude, jen ne ve statistikách produktivity“ (citováno podle Zlatuška, 2000: 9). 
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Podle Stehra je tradiční dělení na zemědělství, průmysl a služby nepříliš relevantní a užitečné, 
protože nic nevypovídá o typu a kvalifikační náročnosti prováděné práce. Stejně tak analýza 
založená výhradně na počtu profesí (jobs) nám zastírá velmi podstatné změny ve formě, 
rozsahu a množství práce, ke kterým dochází. Především jde o skutečnost, že práce 
v průmyslu4 vyžaduje čím dál vyšší kvalifikaci pracovníků a má úplně jinou povahu, než 
měla v době moderní. Tehdy byla založena především na zkušenostech a znalosti řemesla, 
zatímco dnes vyžaduje rozsáhlé systematické vědění spíše než zkušenost. Důležité je, že se 
stále zvyšuje počet profesí s vysokou složitostí práce, což lze dokumentovat i na českých 
datech (Machonin a Tuček, 1996). 
Společnost vědění je společností abstrakt a symbolů. Již Daniel Bell psal ve své práci o 
postindustriální společnosti o primátu světa symbolů a abstrakt a o tom, že pro celý systém je 
charakteristická „centralita teoretického vědění – primát teorie nad empirismem a kodifikace 
vědění do abstraktních symbolických systémů, které mohou být, jako všechny axiomatické 
systémy, využívány pro osvětlení mnoha rozmanitých a odlišných oblastí zkušeností“ 
(citováno podle Loudín, 2000: 91). Ekonomika se „odpoutává“ od „reálné“ ekonomiky a např. 
pohyb peněz se stal „virtuálním“, což je terčem kritiky a obav některých ekonomů, kteří se 
obávají dalšího zneprůhlednění finančních transakcí a vymykání se národnímu řízení a 
kontrole. 
Obecně řečeno je pro společnost vědění typická vysoká diverzifikace produkce i distribuce 
vědění, tj. vědění je produkováno různými institucemi a je nabízeno v nejrůznějších formách. 
Tato pluralita a pestrost je však doplněna hustou komunikační sítí a propojením mezi značně 
heterogenními aktéry (networking) a je silně centrálně koordinována (nikoli řízena) tak, aby 
došlo k zamýšlenému synergickému efektu (podrobněji viz kapitola II B2). V této souvislosti 
se také někdy mluví o „stakeholder society“ (Higher, 2001). 
Velmi často se argumentace společnosti vědění pojí s tezí o dominantním postavení vědy ve 
společnosti („scientifikací“), která se zdá prostupovat životem i těch „nejobyčejnějších“ lidí 
od rána do večera. Dominancí se zde nemyslí jednostranné působení vědy (tj. něco na způsob 
marxistické základny), ale spíše to, že žijeme v paradigmatu vědy, tj. vše se nějakým 
způsobem vůči vědě vymezuje (včetně všech „alternativ“). Jinak řečeno naše jednání ve 
společnosti si nemůže dovolit vědu „obejít“. Stehr to demonstruje na příkladu předpovědi 
počasí. Všichni občas vyjadřujeme pochybnosti o správnosti předpovědi, ve skutečnosti (de 
facto) však podle ní většina z nás jedná. Pravda, jsou i tací, kteří ji ostentativně ignorují a 
dávají přednost „signálům přírody“. I oni se však vymezují vůči vědě. Zkrátka, věda je v naší 
společnosti základním referenčním rámcem, k němuž se vztahujeme. Přes všechny alternativy 
je věda zároveň nejsilnějším zdrojem legitimity a autority v současné společnosti.5 

Kritika nastíněného obrazu modernizace 

Spontánní spojování modernizace a pokroku se záhy ukázalo pro teorii modernizace jako 
velmi kontraproduktivní. Byla obviňována z plytkého pokrokářství a ze zaslepenosti rozvojem 
techniky, kterému byla automaticky připisována pozitivní hodnota. Teorie modernizace 
musela čelit robustní kritice, jež se soustřeďovala na její nevšímavost vůči nezamýšleným, 
patologickým důsledkům technického rozvoje – jako např. destrukce tradičních institucí a 
způsobů života – jež až příliš často plodí sociální dezorganizaci, chaos a anomii) (Sztompka, 
1999: 135). Postindustriální společnost byla mnohdy označována jako společnost konzumní 
(kde dominuje bezduchý konzum nad duchovností) nebo jako masová společnost (v níž 
technokratické elity manipulují „atomizované masy“). Postupně byly zpochybňovány i 

                                                 
4 Stehr se zabývá pouze průmyslem, ale implicitně je možno z textu dedukovat, že trend „scientifikace“ práce lze 
pozorovat i v zemědělství.  
5 Zde se však sluší dodat, že dominantní role vědy a racionality ve vytváření legitimity si například povšiml už 
Weber na počátku 20. století.  
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některé základní pilíře teorie modernizace. Piotr Sztompka shrnul tyto kritické výhrady do 
pěti bodů. Za prvé (a především) se podle kritiků teorie modernizace nepotvrdil 
v modernizačních teoriích skrytý evolucionistický předpoklad, že vývoj nevyhnutně musí 
směřovat po jedné jediné trajektorii modernizace. Namísto toho se zdůrazňuje „multilineární“ 
charakter společenského vývoje sledující různé cesty modernizace. Za druhé je silně 
kritizováno striktní vymezování modernizace vůči tradici. Kritika naopak vyzdvihuje přínos 
tradice jako vitálního prvku samotné modernizace (může například existovat modernizační 
tradice). Za třetí kritici vytýkají teorii modernizace nedostatečné zohlednění exogenních 
faktorů (jako například válek, politických konfliktů, mezinárodních vztahů, zápasu o 
ekonomickou autonomii apod.). Za čtvrté byla zpochybněna i samotná sekvence vývojových 
stadií modernizace jako jediného platného vývojového modelu. Poukazuje se na možnosti 
zaostalejších zemí přebírat nejnovější prvky modernizace od vyspělejších zemí. A konečně za 
páté byla ostře kritizována rovněž etnocentrická orientace teorie modernizace, která nebere 
v úvahu, že mnoho jiných (nezápadních) moderních a modernizujících se společností se 
nevyvíjí stejným směrem jako USA a evropské země (Sztompka, 1999: 135–6). 
Mezi nejdůležitější argumenty užívané kritiky teorií druhé modernizační transformace patří 
také odmítání novosti existence servisní ekonomiky, poukazování na heterogenitu povolání ve 
službách, na významný podíl „služeb“ na produkci materiálních statků i na to, že nové 
technologie jsou spíše integrovány do stávající výroby, než aby ji plně nahrazovaly. Kritika 
napadá též tvrzení, že změny v ekonomice jsou zdrojem všech dalších změn ve společnosti. 
Poukazuje na to, že takový přístup ignoruje všechny kulturologické a sociální koncepty 
probíhajících změn. Někteří analytici se rovněž domnívají, že zavádění nových technologií 
může snižovat kvalifikaci lidí (de-skilling) a může vést k novému typu hlouposti – „hlouposti 
na vysoké úrovni“, kdy člověk není schopen odlišit vědění od mínění a kdy dochází 
k určitému zpohodlnění, zpovrchnění a zploštění pohledu na svět (Loudín, 2000: 97–98). 
Jinak řečeno, informace se oddělují od hodnot a živé reality, stávají se prázdnými a člověk 
ztrácí „zdravý rozum“. 
Tvrdé kritice podrobil teorii modernizace i český sociolog Jan Keller, a to právě pro její 
neschopnost „vyvodit žádoucí sociální, humánní, ekologické a další prvky ze samotného 
procesu modernizace“ (Keller, 2001). V průběhu první vlny modernizace byly domácnosti, 
rodiny a tradiční formy solidarity rozrušeny a nahrazeny umělou institucí – sociálním státem. 
Přechod k síťovému uspořádání sociálních vztahů v druhé etapě modernizace ale rozbíjí i stát 
a jiné formální organizace. Sítě proto nejsou slučitelné se sociálnem – ať už v podobě rodin, 
domácností nebo formálních organizací – a sociální stát není modernizovatelný do podoby, 
která by mohla ve světě sítí obstát. Teorie modernizace podle něj zatím nedokázala patřičně 
odpovědět na problémy destrukce sociálna. Touto odpovědí podle Kellera není ani třetí cesta 
Anthony Giddense a britské Labour Party, ani reflexivita či jiné extenze modernizační teorie 
(Keller, 2001). 

Reflexivní modernizace 
Klasici modernizační teorie (např. Durkheim, Weber nebo Marx) považovali proces 
modernizace za problematický, ale rozhodně byli toho názoru, že výhody modernizace 
převažují nad jejími nezamýšlenými negativními důsledky (Giddens, 1990: 7). Proč bychom 
jinak modernizovali, kdyby to nebylo pro nás výhodné? Motivace k modernizaci spočívá 
v tom, že modernizace (industrializace a informatizace) byla a je zatím stále tou 
nejbezpečnější cestou, jak zbohatnout (Inglehart, 1997: 24)6. Otázka ovšem zní, za jakou cenu 
se modernizované země staly bohatými? Pomineme-li důsledky nespravedlivého uspořádání 
vztahů mezi „vyspělými a zaostalými“ společnostmi (viz níže subkapitola o teoriích 
                                                 
6 Podle Ingleharta industrializace přinesla větší šance na přežití (jež se projevily v nárůstu střední délky života až 
o 20 let) a zvýšila také subjektivní pocity prosperity (Inglehart, 1997: 26). 
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světového systému), jsou touto cenou především negativní vedlejší důsledky používání 
moderních technologií (včetně atomové energie, chemie, genového inženýrství apod.), které 
„degradují světovou společnost na společenství ohrožených“, jak o tom píše německý 
sociolog Ulrich Beck ve své knize Riziková společnost (Beck, 1992). Beck nadcházející 
epochu druhé modernizace považuje za období, kdy konflikty ohledně distribuce dobra – 
typické pro industriální společnost – střídají konflikty ohledně distribuce zla, které napáchala 
industriální fáze modernizace (Beck, Giddens a Lash, 1994: 4). Podle Becka „žijeme ve věku 
vedlejších efektů“, s nimiž si jednoduchá industriální modernizace neví rady. Proto Beck volá 
po modernizaci modernizace. Jistou šanci podle něj nabízí koncept reflexivní modernizace. 
Pod reflexivní modernizací nemá Beck na mysli jen jednoduchou reflexi, resp. kritiku 
nezamýšlených důsledků modernizace. Reflexivní modernizace v jeho pojetí znamená 
především sebekonfrontaci (Beck, Giddens a Lash, 1994: 5). Reflexivní modernizace sama 
sebe neřízeně a nepředvídatelně identifikuje jako problém a tím podkopává samotnou 
modernizaci (Beck, 1994: 176). V kritické reflexi totiž zpochybňuje ty principy, na nichž 
sama stojí. Výsledek tohoto procesu může být pro další vývoj společnosti jak pozitivní, tak 
negativní. Pozitivní vyústění je v Beckových úvahách o reflexivní modernizaci spojeno 
s procesem skutečné individualizace (která neznamená atomizaci, izolaci nebo osamocenost, 
ale naopak svobodně zvolenou vzájemnost) a s aktivací tzv. subpolitiky (pod níž má na mysli 
otevření se politiky a celé společnosti – hlavně jejích institucí – politickým aktivitám nejen 
zájmových skupin a občanských iniciativ, ale i jednotlivců). „Subpolitika znamená formování 
společnosti zdola.“ (Beck, Giddens a Lash, 2000: 22–3). Jakým způsobem však může laická 
veřejnost konkurovat specializovanému vědění byrokratů a expertů? Jak upozorňuje Václav 
Bělohradský (2000), náklady na specializované vědění jsou neúnosně vysoké, avšak „kvalita 
demokracie závisí na kvalitě názorů ve hře“. Úspěšné zvládnutí druhé modernizační 
transformace si proto od občanů vyžaduje, aby se věnovali „názorotvorné práci“. 
„Demokracie jako masová participace na procesu politického rozhodování … vyžaduje udělat 
si na věc nějaký ‘rozumný názor‘.“ Bělohradský tvrdí, že „rozumné“ jsou ty názory, 
se kterými si občan dal – nikým neplacenou – práci, „která spočívá v určité míře účasti na 
přednáškách, debatách, třídění informací, hledání přijatelného kontextu pro určité obrazy, 
zkušenosti a fakta. Nejsou to sice specializované poznatky, ale fungují jako jejich užitečný 
substitut“. (Bělohradský, 2000: 99). 
Stejně jako Beck nebo Bělohradský se také Giddens snaží doplnit obraz procesu druhé 
modernizace o koncept sociálně-politických změn, v jeho případě založený na imperativu 
„demokratizace demokracie“. V tomto smyslu mluví o vynořování se tzv. emoční 
demokracie (v oblasti sexuální orientace, vztahů mezi dětmi a rodiči nebo mezi přáteli), o 
trendu posilování institucionální reflexivity (tj. proměny byrokratických hierarchií ve 
flexibilnější a decentralizované systémy autority), o rozvoji sociálních hnutí a svépomocných 
skupin (jejichž úkolem je kultivace sociálního kapitálu a posilování komunit) a konečně také 
mluví o rodící se „superpolitice“ (tj. o demokratizačních tendencích na globální úrovni) 
(Beck, Giddens a Lash, 1994: 193–4). Na rozdíl Becka více než na aktivní občanskou 
společnost klade důraz na reflexivní instituce a věří v „dialogickou demokracii“, tj. 
transformaci expertních systémů do demokratického dialogu. Zavádí termín „aktivní 
důvěra“, kterou je potřeba mezi jednotlivci a institucemi neustále vybojovávat a udržovat. 
Podmínkou ovšem je větší otevřenost institucí (Beck, Giddens a Lash, 1994: 186).7 
Giddens sice nabádá k ochotě vyzkoušet alternativní demokratické postupy (např. občanské 
poroty nebo elektronická referenda), ale zároveň upozorňuje, že „nemohou nahradit 
zastupitelskou demokracii, ale jistě mohou být jejím užitečným doplňkem“. (Beck, Giddens a 
Lash, 2000: 97). Možnost převzetí vlády organizacemi občanské společnosti považuje za 
                                                 
7V naší práci používáme pojem sociální soudržnost, který aktivní mezilidskou důvěru zahrnuje (viz kapitola II 
B1). 
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iluzi. Podle Giddense se modernizace „uskutečňuje prostřednictvím reflexivně uplatňovaného 
poznání…“ (Giddens, 1990: 39). Samotná reflexivita je kognitivní proces a koncept reflexivní 
modernizace lze tedy chápat jako příspěvek do obrazu společnosti vědění, resp. druhé 
modernizační transformace, která klade zvýšený důraz na institucionální dimenzi 
modernizačních procesů, tj. byrokracii, sociální soudržnost, demokracii apod. Koncept 
modernizace především jako technického a ekonomického vývoje byl tedy doplněn o koncept 
„společenské modernizace“ (Machonin, 2000: 200), který může poskytovat základnu pro 
odpovědi teorie modernizace na problémy destrukce sociálna. Podle Pavla Machonina, 
jednoho z protagonistů teorie modernizace, jde o zásadní obrat v zaměření teorie 
modernizace, který směřuje k jejímu pochopení jako komplexního procesu, jehož jednotlivé 
součásti se vzájemně podmiňují (Machonin, 2000: 158). Koncept reflexivní, resp. společenské 
modernizace vyzdvihuje roli aktérů v procesu modernizace a jejich konfliktu ohledně jeho 
směřování a povahy. Např. Scott Lash, jeden z  propagátorů reflexivní modernizace, otevřeně 
prohlašuje, že „reflexivní modernizace je teorie stále se zvyšující síly sociálních aktérů…“ 
(Beck, Giddens a Lash, 2000: 111). Návrat aktéra do modernizačních teorií ohlašoval již 
Alain Touraine a Pavel Machonin hovoří o promodernizačních a protimodernizační silách ve 
společnosti. V tomto kontextu vystupuje do popředí konflikt o humanistické pojetí 
modernizace, jejž Machonin považuje za integrální součást komplexního chápání 
modernizace. Požaduje rozvíjet humanitně orientovanou teorii i strategii modernizace, která 
by harmonizovala „procesy globalizace a ekonomického růstu s totalitou potřeb lidí a jejich 
životních procesů“ (Machonin, 2000: 205). Do popředí se jako kritérium hodnocení 
modernizace dostává otázka kvality života a všichni ti, kteří se zapojují do veřejného diskurzu 
ohledně jejího řešení, jsou považováni za součást reflexivní modernizace. Tedy nejen politici, 
představitelé globálního superkapitálu nebo symboličtí analytici, ale i obyčejní lidé, občanské 
organizace nebo tzv. „technorebelové“ (Toffler) či nová sociální hnutí, která usilují o trvale 
udržitelný rozvoj naší civilizace. I my v naší práci považujeme kritérium kvality a 
udržitelnosti života za rozhodující nástroj poměřování možných budoucností a hlásíme se 
k tomuto humanistickému a komplexnímu pojetí modernizace (blíže o pojetí kvality a 
udržitelnosti života v kapitole II A).  
Nové humanistické paradigma modernizace bylo obecně přijato. U některých autorů je 
dokonce rostoucí důraz na kvalitu života definičním kritériem druhé modernizační 
transformace. Například Brzezinského (1967) pojetí technotronní společnosti zahrnuje mezi 
její charakteristiky i rostoucí zájem lidí o kvalitu života ve smyslu překonání pouhého 
materiálního zabezpečování života a obrat k jeho psychické stránce a prožívání (pocit 
bezpečnosti, deprivace z relativní ztráty kvalifikace, relativní deprivace, využívání volného 
času). Amartya Sen (1984) dává toto kritérium do protikladu k měřítkům odvozeným od 
stupně hospodářské rozvinutosti země (jako je například hrubý domácí produkt); I. Scheffler 
(1986) a nezávisle na něm rovněž tým M. Potůčka (1991) nabízejí jako kritérium pro 
posouzení stupně vyspělosti země míru kultivace a uplatnění jejího lidského potenciálu. 
Svou teorií změny materiálních hodnot na postmateriální významně ovlivnil reflexivní, 
humanistické paradigma modernizace Ronald Inglehart. I on vychází z předpokladu, že 
ekonomická a společenská stránka modernizace se vzájemně podmiňují. V případě, že se 
vzájemně nepodporují, nemají podle něj šanci na přežití (Inglehart, 1997: 10–11). Kromě 
změny institucionální struktury (směrem od byrokratických hierarchií k participativnímu typu 
organizací) je podle něj pro současné západní společnosti typická především změna 
hodnotového systému. Stále rostoucí segment společnosti si uvědomuje, že cena dosavadního 
způsobu modernizace je příliš vysoká. Zvedá se odpor a nedůvěra k instrumentální 
racionalitě, vědě a technice. Namísto ekonomické efektivity, byrokratické autority a vědecké 
racionality lidé kladou zvýšený důraz na humánnější společnost se smyslem pro individuální 
autonomii, různorodost a sebevyjádření. Dochází k zásadní změně priorit v životních 
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strategiích obyvatelstva – od materiálních k postmateriálním. Pro „postmoderní éru“ je podle 
Ingleharta charakteristický důraz na kvalitu života, jeho estetickou a humánní stránku a na 
vtahování prvků minulosti do nových kontextů (Inglehart, 1997: 12–28). Preference 
ekonomického růstu jako hlavního cíle modernizace se tak stává kontraproduktivní. 
Ekonomický růst nesený technickými inovacemi a rostoucí efektivitou práce nezaručuje 
automaticky vyšší kvalitu života. Naopak v jistém stadiu v důsledku nahromadění vedlejších 
(hlavně ekologických) efektů může naopak vést k degradaci kvality života (Keller, Gál a Frič, 
1996). 
Otázka priorit modernizačního procesu je tedy otázkou volby, resp. řešení konfliktu mezi 
orientací na „ekonomicky supervýkonnou turbospolečnost“ (Beck, 2000: 54) a orientací na 
kvalitu života. Zatím je však miska vah jak mezi veřejností, tak mezi politickými elitami 
nakloněna ve prospěch turbospolečnosti poháněné „superrychlou symbolickou ekonomikou“ 
(Toffler, 1995). Vidina materiálního blahobytu dokáže přimět většinu lidí, aby ochotně snášeli 
negativní důsledky této cesty modernizace. Na to, že po ní nelze kráčet donekonečna, 
upozorňuje teorie udržitelného života. Teorie otevřené společnosti představuje druhou 
normativní vizi toho, jak by společnosti v budoucnu měly a mohly fungovat. Přitom otevřená 
společnost explicitně zahrnuje problematiku morálky, svobody rozhodování, odpovědnosti, 
kritického rozumu, respektu k odlišnému a demokratického rozhodování. Konečně koncept 
otevřené společnosti a globalizace je pokusem zavést hodnoty globálního politického 
rozhodování. 
Teorie globálního vývoje lidské civilizace 
Teorie udržitelného života 
Teorie udržitelného rozvoje (sustainable development), resp. udržitelného způsobu života 
vychází z předpokladu konečnosti zdrojů spotřebovávaných lidskou společností v konfrontaci 
s rychlostí této spotřeby a zatěžováním životního prostředí odpadními produkty lidských 
činností. 
Udržitelný rozvoj definovala poprvé Světová komise pro životní prostředí a rozvoj (1987) 
jako takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současných generací a který zároveň neohrožuje 
možnosti budoucích generací uspokojovat svoje potřeby. V podstatě je udržitelný rozvoj 
procesem změn, ve kterém jsou využívání zdrojů, směřování investic, orientace 
technologického rozvoje a institucionální změny v harmonii a zvyšují současný i budoucí 
potenciál uspokojování lidských potřeb a aspirací. V nejširším smyslu je strategie 
udržitelného rozvoje zaměřena na prosazování harmonie mezi lidskými bytostmi a mezi 
lidstvem a přírodou. 
Udržitelný rozvoj staví před lidské společenství několik výzev: 

• Možnost uspokojení základních lidských potřeb pro všechny obyvatele planety (princip 
mezilidské solidarity). 

• Možnost budoucích generací uspokojovat své potřeby alespoň do té míry jako současné 
generace (princip mezigenerační solidarity). 

• Požadavek na přiměřené respektování práv ostatních živých bytostí (princip 
mezidruhové solidarity). 

• Požadavek anticipačního učení (založeného na předvídání možných důsledků 
současných aktivit) a principu předběžné opatrnosti. 

Ve střednědobém horizontu (5–15 let) mohou směřování k udržitelnému rozvoji a způsobu 
života efektivně napomoci ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (Daly, 1996; 
Štěpánek, 1997). Zasahování státu do volného trhu je zdůvodnitelné tím, že některé složky 
biosféry nemohou být nikým vlastněny a zodpovědně spravovány (např. ovzduší), a také tím, 
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že na řadu jevů z oblasti životního prostředí trh nedokáže adekvátně reagovat. Pomocí 
ekonomických nástrojů péče o životní prostředí je možné tyto nedostatky eliminovat a 
zahrnout tzv. „externality“ do vyčíslovaných ekonomických nákladů. Ekonomické nástroje 
ochrany životního prostředí (především daně) jsou účinnější než administrativní opatření, 
protože vymezují jasná pravidla, jejichž dodržování je poměrně snadno kontrolovatelné a 
vynutitelné. Pravděpodobně nejpropracovanější klasifikaci ekonomických nástrojů péče o 
životní prostředí má Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). 
Hodnotové orientace lidí jsou nejpodstatnějším, ale také nejobtížněji definovatelným 
faktorem udržitelnosti života (Hubík, 1989). Mění se zpravidla v průběhu dlouhých časových 
období (desítky až stovky let). Je otázkou, mohou-li se hodnotové orientace obyvatel ČR 
posunout „žádoucím” směrem (tj. k hodnotám slučitelným s udržitelným rozvojem) během 
relativně krátkého časového horizontu. Přestože u nás žije řada lidí způsobem života 
alternativním ke konzumnímu stylu, celkově je tato tendence u nás zatím jen slabá (Librová, 
1994; Rabušic, 2001; Řeháková, 2001). 
J. Vavroušek se pokusil charakterizovat dnešní hodnotové orientace (většinou neslučitelné 
s udržitelným způsobem života) a proti nim postavil alternativní hodnoty, které by byly 
s udržitelným způsobem života slučitelné (Vavroušek, 1993). Kořistnický vztah k přírodě by 
podle Vavrouška měl být nahrazen vědomím sounáležitosti s přírodou; posedlost 
kvantitativním růstem by měla být nahrazena důrazem na kvalitativní rozvoj společnosti; 
preferování krátkodobých zájmů je třeba vyvážit respektováním dlouhodobých zájmů a 
rezignace občanů na spolurozhodování o společných záležitostech by měla být eliminována 
rozvojem participativní demokracie se samosprávou. 
Gro Harlem Brundtlandová (The World Commission on Environment and Development 
1987) se domnívá, že přechod na udržitelný způsob života se stane zásadním kvalitativním 
přelomem ve vývoji lidstva, srovnatelným s neolitickou revolucí před 8000 lety a industriální 
revolucí před 250 lety. Mohli bychom tedy mluvit o třetí transgresi (Svoboda, 1997), o třetím 
přechodném období (Nováček, 2001) či o třetí vlně A. Tofflera (byť ten ve svých pracích 
explicitně pojem udržitelný rozvoj nezmiňuje). 

Koncept otevřené společnosti 

Dichotomii „otevřená a uzavřená společnost“ použil nejprve Henri Bergson. Východiskem a 
základním znakem mu bylo odlišení morálky. Otevřená morálka je založena na osobní 
odpovědnosti, tvořivosti a není závislá na daných společenských tlacích, morálka uzavřená je 
proti tomu spojena s automatismy společenských zvyklostí, s vnějšími tlaky, je neosobní a 
podporuje zachování daných společenských pravidel. Svár mezi otevřenou a uzavřenou 
společností je podle Bergsona určujícím rysem vývoje lidských společností. 
Rozvoj chápání otevřené společnosti je v posledních desetiletích nejvíce spojován se jménem 
Karla R. Poppera. Po druhé světové válce dopisuje Popper stěžejní text – dvoudílný svazek 
„Otevřená společnost a její nepřátelé“ (česky 1994). V polemice především s Platonem, ale 
také Hegelem a Marxem vykládá Popper ideu otevřené společnosti jako společnosti založené 
na svobodě rozhodování, odpovědnosti, kritickém rozumu, individualismu, respektu k 
odlišnému a otevřenosti vůči jiným, na vysoké schopnosti přijímat změny, tvořivosti, na 
vysoké mobilitě a pluralistickém demokratickém systému moci. Naproti tomu je pro 
uzavřenou společnost příznačné autoritářství, kolektivismus, dogmatický způsob myšlení, 
strnulost, uzavírání se vůči změnám a tvořivosti, nepatrná mobilita, často řízená z vnějšku, 
obvykle také totalitární, autoritářské, nedemokratické politické systémy. 
V nejhlubších základech otevřené společnosti najdeme respekt k individuu, k jeho svobodě 
podněcované a uskutečňované tvořivostí a rozvíjející možnosti pro další tvořivý rozvoj, 
ohraničené dosahem odpovědnosti jedince za své skutky. (Odpovědnost je tu chápána nikoli 
jako protiklad svobody, ale jako její podmínka.) Pro uzavřenou společnost jsou především 
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určující lpění na stereotypech, symbolech, jistotách kmene, jistotách mimo osobní 
odpovědnost, jistotách neosobní přináležitosti, která je posvátná. Popper jako příklady 
uzavřené společnosti chápe antickou Spartu, Prusko, stalinský Sovětský svaz a nacistické 
Německo. Mezi otevřené společnosti řadí starověké Atény a západní demokracie. 
Pozoruhodně rozvíjí koncept otevřené společnosti G. Soros (1991), když rozhodující rozdíl 
mezi oběma typy společnosti spatřuje v modelu myšlení. Vychází z předpokladu, že způsob 
myšlení a forma společenských institucí se navzájem podmiňují. Zároveň poukazuje na 
některá nebezpečí otevřené společnosti, především na tendenci k nestabilitě (včetně 
destabilizace mezilidských vztahů, rodiny a dalších společenství) a tzv. deficit účelu. Na 
rozdíl od jiných konceptů se koncept otevřené společnosti orientuje na procesy a cesty vývoje 
společnosti jako rozhodující podmínky utvářející kvalitu života. Cílové modelové varianty či 
účely jsou vždy dány mírou naplňování principů otevřené společnosti. A naplňováním těchto 
principů jsou samy negovány, rozvíjeny, posouvány, měněny. Koncept otevřené společnosti 
neakcentuje ani materiální, ani institucionální, ani pouze duchovní aspekty společnosti, 
zabývá se obsahy těchto aspektů a nachází je v míře naplňování individuální svobody, 
tvořivosti a odpovědnosti. Taková společnost, která napomáhá rozvoji podmínek pro 
individuální svobodu, tvořivost lidí a podporuje naplňování odpovědnosti za vlastní skutky, ta 
podněcuje principy, jejichž naplňování ve veškerém konání společnosti a jejích částí je 
podmínkou pro zásadní tvar společenské existence: tvar vyjadřující otevřenost (a tedy 
dynamiku, přijímání nového, obohacování jinakostí např. různými kulturami atd.) nebo 
naopak uzavřenost, tedy neochotu k novému, ke změnám, urputné snahy osobní, skupinové a 
institucionální o zachování pevné hierarchie, neměnnosti, stagnace jako základu identity a 
přináležitosti ke skupině a stability, jistot, bezpečí. 
Uplatňování konceptu otevřené společnosti je vlastní hledání a ověřování postupů, které ve 
společnosti k jejímu otevření či uzavření napomáhají. Je lhostejné, zdali se to děje v moderní 
či postmoderní, industriální či konzumní společnosti, ve společnosti výkonu či společnosti 
askriptivní, ve společnosti vědění či informační společnosti, ve společnosti nahlížené třídně či 
jiným teoretickým, ba ideologickým východiskem. Každá společnost ve větší či menší míře 
směřuje k otevřenosti – a tedy i k podněcování tvořivého rozvoje jedinců ve svobodném světě 
jako nejvýznamnějšímu činiteli vlivu na kvalitu života, nebo k uzavřenosti – tedy k odmítání 
změn a snahám zachovat dané podmínky a stereotypy jako základ jistot a schopnosti orientace 
ve světě. 
Příspěvků k hledání cest k otevřené společnosti je mnoho. Dahrendorf (1994) shrnuje, co má 
mezi nástroji utváření otevřené společnosti rozhodující místo. Pro naplňování konceptu 
otevřené společnosti je příznačná míra naplňování svobodného trhu a politické demokracie 
v dané zemi či její části. Oba tyto principy otevřené společnosti ale samy o sobě nemají 
schopnost rozvoje, pokud nejsou společností přijaty, nežijí-li je členové společnosti. 
Nemohou plně existovat bez toho, že by nacházely svůj základ v člověku, který někam patří 
(ve společnosti nezcizené, ve společnosti nevykořeněné), protože teprve takové bytosti mohou 
tyto koncepty oživit. Anomie a demokracie a anomie a svobodný trh se špatně snášejí, 
upozorňuje Dahrendorf. A doplňuje: anomický člověk se nejprve vzdává své svobody, tedy i 
svobody trhu a svobody politické. Bez přináležitosti nezvládáme svobodu a tvořivost. A 
přináležitost nejlépe zažíváme, nacházíme, ověřujeme a rozvíjíme svobodnými skutky, činy, 
rozhodnutími, spontánními aktivitami, kterými si ověřujeme dopady a odpovědnost za své 
skutky. Koncept otevřené společnosti může být tedy uskutečňován tehdy a jen tehdy, když 
jsou v rovnováze všechny tři jeho definiční principy: princip svobodného trhu, princip 
demokratické politiky (svobody politiky) a princip rozvoje vědomí přináležitosti (princip 
likvidace anomie). Tento poslední princip spojuje Dahrendorf s pojmem občanská společnost, 
protože v ní je jádrem spontánní sdružování a aktivita lidí ve vzájemném respektu. Právě to je 
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zdrojem a nejvhodnější cestou překonávání anomie a základem nacházení cest 
k sebevědomým občanům. 
Proces hledání rovnováhy mezi svobodou hospodářskou, politickou a občanskou je procesem 
nikdy nekončícím. Dahrendorf dodává, že tento proces vlastně nemá alternativu: existují „jen“ 
rozdíly v míře jeho naplňování. Tyto rozdíly ovšem právě ústí buďto v otevřenou společnost, 
nebo ve společnost uzavřenou. Pokud usiluje daná společnost o to, aby byla společností 
otevřenou, musí hledat cesty k maximalizaci podpory všech tří principů, tedy svobodného 
trhu, politické demokracie a občanské společnosti. Tyto principy nejsou zastupitelné ani 
nemohou sloužit jako vzájemné kompenzace, neboť jsou na sobě vysoce závislé – 
nenaplňování kteréhokoliv vždy znamená vzdalování se otevřené společnosti. 
Dahrendorf (1985) upozorňuje rovněž na existenci nepsaného sociálního kontraktu, na němž 
je založena legitimita soudobých států. Tento kontrakt zahrnuje nevyslovený souhlas řídit se 
jistými elementárními normami a připustit i násilí ze strany společné moci, aby byly tyto 
normy dodržovány. Normy zahrnují přijetí práva jako základního nástroje regulujícího 
sociální vztahy. To je ovšem pouze polovina sociálního kontraktu. Druhá polovina přestavuje 
přijetí veřejných sociálních služeb jako integrální součásti fungování moderního státu. Takový 
stát uznává a naplňuje kromě práv občanských a politických i práva sociální a nazývá se 
sociálním státem. (Toto téma rozvíjíme v kapitole II B1, věnované sociální soudržnosti.) 
Koncept otevřené společnosti je pro naši kulturu a druh civilizace nejpřijatelnější. Potvrzuje to 
především fakt, že tato společnost funguje. Přes všechny námitky a přes řadu aspektů, které 
v konceptu otevřené společnosti neodpovídají minulým zkušenostem lidí, prokázala otevřená 
společnost mnohem větší životaschopnost než pokusy o totalitární zvládnutí problémů 
společnosti. Svou životaschopnost prokazuje i v odlišných kulturách, pokud ovšem nedochází 
k míšení postupů vedoucích k uzavřené a otevřené společnosti. 
Otevřená společnost – jako hledání cest založených na respektu k nekonečným možnostem 
lidské tvořivosti ve svobodném světě – je v tomto smyslu zárodkem všech postupů, které 
chtějí usilovat o růst kvality života. 

Koncept globalizace 

Mezi prvními na procesy globalizace poukazoval Marshall McLuhan v roce 1965 ve své práci 
„Jak porozumět médiím“, kde vnímal globalizaci jako vytváření globální vesnice (global 
village). Procesy globalizace byly také popisovány ve správách Římského klubu, jež 
poukazovaly především na destruktivní dopady globalizace na životní prostředí. Zde je nutno 
zmínit alespoň práce Donnelly Meadowsové, Dennise Meadowse, Jurgena Randerse, M. 
Mesaroviče, E. Pestela, Erwina Laszloa či Alexandra Kinga, Aurellia Pecceie a Bertranda 
Schneidera. Procesy globalizace jsou též předmětem zájmu především amerických futurologů. 
Alvin Toffler popsal procesy globalizace ve své slavné trilogii Šok z budoucnosti, Třetí vlna a 
Posun moci. 
Od uvědomění si globálního stavu ohrožení, resp. od globálního vědomí rizik (Beck) se 
začaly odvíjet první výhonky současné teorie globalizace. Novou vlnu teoretické reflexe 
globalizačních procesů vyvolal rozvoj ekonomiky, jehož hnacím mechanismem byla a 
stále je aktivita nadnárodních soukromých korporací. Pod jejich tlakem ekonomická 
produkce přestala respektovat rámec národních států, vznikl globální finanční trh a celá 
servisní infrastruktura globální ekonomiky. Kapitál se stal exteritoriální veličinou, která 
bez nejmenšího odporu překračuje hranice států, a jeho pohyb nevyžaduje žádné 
cestovní náklady (Bauman, 1999a: 120). Jádro vědecké diskuse o globalizaci se přeneslo 
z analýzy jejích ekologických důsledků na hledání její podstaty a významu pro dnešní 
společnosti. Podstata globalizačních procesů je nejčastěji spatřována ve specifické 
restrukturalizaci prostoru a času. Podle Giddense představuje globalizace 
časoprostorovou kompresi, tj. „intenzifikaci společenských vztahů na celosvětové 
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úrovni, která vede k propojování vzdálených lokalit takovým způsobem, že místní 
události jsou formovány událostmi dějícími se míle daleko a naopak“ (Giddens, 1990: 
64). Jde o „akci na dálku“ (Beck, Giddens a Lash, 2000: 96), jež probíhá 
v „kybernizujícím prostoru“ (Bauman, 1999b: 27) zbaveném prostorových dimenzí, kde 
je možné doslova všechno. Jiní autoři mluví o separaci času z prostoru nebo o 
„kyberspolečnosti“, kde čas a prostor splynuly v jedno (Castells, 1996; Harvey, 1989). 
Zásadní význam globalizace je popisován buď jako nový vnitřní impuls druhé 
modernizační vlny (např. Giddens považuje globalizaci za inherentní součást reflexivní 
modernizace), anebo jako epochální změna ohlašující nový „globální věk“, který bude 
zcela jiný než moderní doba (Albrow, 1997: 107). 
Václav Bělohradský zdůrazňuje, že „ve veřejném sektoru demokratických zemí si 
konkurují dvě pojetí globalizace“. Za prvé pojetí „zavřené“, podle něhož je globalizací 
zrychlení kapitálových toků, snížení role státu ve světové ekonomii, flexibilita práce a 
posun legislativních procesů z parlamentů národních a nadnárodních států k světovým 
organismům, jako je WTO, Mezinárodní měnový fond, Světová banka. Za druhé pojetí 
otevřené, podle něhož je globalizace „pokusem integrovat do procesu politického 
rozhodování pohled na Zemi ze satelitu“ (Bělohradský, 2000: 97). Globální 
modernizační soutěž skutečně razantním způsobem posílila roli nadnárodních 
společností na úkor státu, což podle Lubomíra Mlčocha vede ke vzniku postsuverénních 
států, které jsou „nuceny dělat cokoli, co je v jejich silách, aby se staly atraktivními pro 
zahraniční investory“ (Mlčoch, 2000: 79–80). To znamená, že procesy globalizace 
vytvářejí řídící síly, které ovlivňují život současných společností. Americká futuroložka 
Hazel Hendersonová uvádí, že dnešní společenská změna a všeobecná restrukturalizace 
společností a jejich institucí je řízena minimálně sedmi velkými globalizačními procesy: 
1. globalizace technologie a produkce, 2. globalizace práce, zaměstnanosti a migrace, 3. 
globalizace financí, informací a dluhů, 4. globální rozšíření vojenských zbraní, 5. 
globalizace lidských vlivů na planetární biosféru, 6. globalizace vytváření globální 
kultury a spotřebitelských vzorů. Sedmý velký globalizační proces zahrnuje reakce na 
prvých šest a tvoří jej zpětné vazby, jako jsou např. interakce, odezvy, přeskupení a 
restrukturalizace. Těchto sedm velkých globalizačních procesů ovlivňuje transformaci 
jednotlivých zemí světa a vede ke vzniku nové podoby lidské civilizace založené na 
jiných principech fungování, než tomu bylo doposud (Hendersonová, 1991). 
Většina teoretiků globalizace se však shoduje v tom, že procesy globalizace nepředstavují 
nějaký jednotný proud, který směřuje ke společnému cíli. Globalizace rozhodně neznamená 
nějakou další, tentokrát internacionální rovinu integrace lidstva. Je to vnitřně rozporná 
pluralita procesů (Giddens, 2000: 24), neklidná, turbulentní síla (Scott, 2000: 20–21), 
která nemá vnitřní logiku. Není to projekt jako modernizace (Albrow, 2000: 93–95), ale 
výsledek nezamýšlených důsledků intenzifikace různých procesů modernizace (Bělohradský, 
2000: 97). „Každý z globálních institucionálních sektorů se snaží vidět a organizovat svět 
podle sebe, což znamená, že každý produkuje hierarchie potřeb, hodnot a praktických 
požadavků, které překračují hranice jeho odborné kompetence.“ (Albrow, 2000: 124). 
Jediným smyslem, jenž stojí v pozadí expanze mechanismů globalizace, je vydělávání peněz 
(Dahrendorf, 2000: 94). Průběh globalizace je nekontrolovatelný a vyvolává všeobecnou 
nejistotu – „každý je potenciálně redundantní anebo nahraditelný, a tedy zranitelný, a každá 
sociální pozice, jakkoliv se dnes může zdát povznášející a silná, je z dlouhodobého hlediska 
nejistá...“ (Bauman, 1999a: 172). 
Vnitřní rozporuplnost globalizace je v její teoretické reflexi tematizována prostřednictvím 
několika párů protikladných tendencí. Především je podle protagonistů teorie globalizace 
zřetelná jak tendence ke vzniku světového státu, tak tendence k posilování regionálních prvků 
a lokalismu. Na jedné straně hovoří o vytváření globální společnosti (Albrow, 1997) a 
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kosmopolitním občanství (Delanty, 2000) a na straně druhé o oživování lokálních kultur 
(Giddens, 2000: 24) a regionální etnizaci (Bělohradský, 2000). Národní státy neohrožuje jen 
bezbřehý kosmopolitismus šířený nadnárodními společnostmi, ale jak upozorňuje Václav 
Bělohradský, i regionalismus. „Smrtelné nebezpečí regionalizace je v tom, že loajálnost 
k abstraktnímu kulturnímu modelu, na níž je založena občanská společnost národních států, 
bude nahrazena loajálností k propletenci ekonomických, politických a kulturních zájmů, který 
rychle produkuje každá regionální autonomie.“ (Bělohradský, 2000: 100). Globalizace vede 
zároveň k novému pořádku i k chaosu, obsahuje komplexní logiku univerzalismu i 
partikularismu (Delanty, 2000: 59). Koncept globalizace na jedné straně poukazuje na 
vytváření jednoho globálního celku, jedné globální světové civilizace fungující na principech 
globálně dominantních pravidel a na druhé straně s sebou přináší fragmentaci významů a 
identit (Friedman, 1994). Ve věku kulturní plurality ztrácejí národní identity svoji exkluzivitu 
(Delanty, 2000). V globalizovaném světě je pro lidi stále lehčí přebírat různé identity mimo 
rámec identity národní (Albrow, 1997). 
I když jsou za hlavního aktéra globalizace nejčastěji označovány nadnárodní společnosti, 
nemají na dynamizaci globalizace monopol. Jako protiváha ekonomických sil, kterým chybí 
pocit občanské zodpovědnosti, se rodí globální občanská společnost, konstituovaná sítí 
občanských (nevládních, neziskových) organizací mezinárodního charakteru (Delanty, 2000). 
Jejich počet roste závratnou rychlostí a již v polovině devadesátých let se blížil k číslu 30 000 
(Naše globální sousedství 1995). Ve stínu hlučné ekonomické globalizace probíhá méně 
nápadná globální asociativní revoluce (Salamon, 1999). Jsou to právě občanské organizace, 
sdružující miliony lidí po celém světě, které formují a udržují pluralitu kolektivních identit a 
hájí lokální zájmy před hegemonistickým tlakem nadnárodních společností. Paradoxně však 
svým síťovým charakterem globálního významu přispívají k šíření globalizace. Podle 
Richarda Falka tak dochází ke globalizaci zdola, jež jediná dokáže mobilizovat 
transnacionální demokratické síly a čelit tak globalizaci shora, kterou reprezentují 
nadnárodní společnosti (Falk, 1995). 
Další paradox globalizace popsal John Naisbitt (1984) ve své práci Globální paradox, která 
nese podtitul „Čím větší je světová ekonomika, tím mocnější jsou její malí hráči“. V očích 
Naisbitta nárůst velikosti světové ekonomiky znamená zároveň úpadek síly jejích velkých a 
nepříliš obratných účastníků. Světová ekonomika tak nesměřuje k vytvoření jednoho 
obrovského gigantu založeného na hierarchii a centrálním řízení. Naopak celosvětové 
ekonomické trendy na jedné straně směřují k politické nezávislosti a k samořízení malých 
účastníků, kteří však na straně druhé vytvářejí stále více ekonomických aliancí, spojují se 
dohromady a formují tak světovou ekonomiku jako síť propojených, vzájemně závislých a 
vzájemně komunikujících ekonomických subjektů. Naisbitt (1984) považuje růst významu 
malých hráčů v globální ekonomice za jeden z nejvýznamnějších paradoxů dnešního 
globálního světa. Podle něj splývá studium nejmenších ekonomických hráčů stále více se 
studiem „velkého třesku“ světové ekonomiky. Principy fungování malých ekonomik se podle 
Naisbitta shodují s principy fungování světové ekonomiky. Výsledkem dění ve všech 
oblastech světové ekonomiky jsou menší a silnější jednotky. Jednou z nevyřčených příčin 
vzniku a rostoucího počtu strategických aliancí se jeví snaha společností zabránit tomu, aby se 
stávaly většími. Velké společnosti si totiž uvědomují nevýhody, které by vyplývaly z jejich 
dalšího zvětšování. Vyplývá z toho, že čím menšími děláme obchodní jednotky, tím 
efektivněji globalizujeme naše ekonomiky. 

Teorie světového systému: závislost periferie na centru 
Řada myslitelů se domnívá, že modernizační teorie jsou etnocentrické a slouží zájmům 
kapitalistického západního světa, a formulují alternativní výklad vývoje světového systému. 
Teorie závislosti periferie na centru zformulovaná S. Aminem tvrdí, že Západ dosáhl své 
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moci nikoli proto, že by byl modernější, ale proto, že byl schopen použít své moci, aby 
využíval zdrojů třetího světa ve svůj prospěch. A. G. Frank (1969) ukázal, jak bohatí 
využívají zdrojů chudých, a I. Wallerstein (1974; 1979; 1980) jeho tezi rozvinul do teorie 
světového systému, centra a periferie. Podle Wallersteina byla původně každá tradiční 
společnost soběstačná, s úplnou dělbou práce, zastoupením veškerých nezbytných profesí a 
produkcí všech potřebných statků. V moderní době se nicméně svět změnil tak, že žádná 
společnost již není dostatečně izolovaná od ostatních a na světě se vytváří globální systém 
dělby práce, který protíná jednotlivé společnosti a kulturní okruhy. Kapitalismus se podle 
Wallersteina stal v nově vzniklém světovém systému dominantním především kvůli svým 
rozvinutým dopravním prostředkům, vojenské síle, ale i ekonomické a kulturní převaze. 
Kapitalistické země se tak staly centrem nového světového systému. I přes svou vysokou 
efektivitu výroby a produkce potřebovaly země světového centra získávat ekonomické 
přebytky, jimiž by financovaly svou expanzi. Těch se jim dostalo na úkor zemí v periferních a 
marginálních oblastech, kde je cena lidské práce a dalších zdrojů udržována na nízké úrovni. 
Periferie jsou pod neustálým silným kulturním tlakem centra, a tak se mu postupně 
přizpůsobují a stávají se komplexnějšími; marginální oblasti obchodují s centrem, přijímají 
rovněž technologické inovace, nicméně uchovávají si svoji odlišnou kulturní identitu, 
hodnotové orientace i vývojové modely.  
Teorie světového systému nabízí obecné vysvětlení toho, proč jsou v současnosti některé 
země bohaté a jiné chudé. Je populární i v současnosti, třebaže ji empirická evidence 
nepodporuje jednoznačně (např. Scott a Al-Roumi, 1999). Rozvojové země dokonce podle 
teorie světového systému bohatstvím a kvalitou života vyspělé společnosti centra nikdy 
nedoženou a ekonomické i jiné nerovnosti budou v celosvětovém měřítku nadále narůstat. 
Velmi kontroverzním tématem teorií světového systému je míra ovlivnitelnosti vývoje a 
osudu lidstva jeho vlastními rozhodnutími, vědomou volbou. Spor se vede především o to, 
zda a případně jak mají vědomá rozhodnutí řídících center – volby mezi různými 
alternativami – vstupovat do autonomních procesů civilizační a kulturní změny. Většina 
teoretiků vychází z předpokladu, že lidstvo má potřebu i prostor pro regulaci svých životních 
podmínek a orientaci budoucího směřování své vlastní existence, že však tato potřeba ani 
prostor nejsou dostatečně naplňovány. Zpráva Římského klubu zpracovaná Drorem (2001) 
vyznívá velmi jednoznačně: rozhodovací kapacita politického systému a systému veřejné 
správy na národních úrovních – a především na úrovni globální – vitálně zaostává za 
potřebami generovanými civilizačním vývojem lidstva. V kontextu této zprávy se jeví práce 
na vizích, výhledech a posilování strategické dimenze řízení na všech úrovních ještě 
potřebnějšími a jejich další rozvíjení ještě naléhavějšími úlohami, než tomu bylo kdykoli 
v minulosti. 
Specifickou představu o povaze a vývoji světového systému nabízí Huntingtonova vize střetu 
civilizací. Huntington (2001) hovoří o multicivilizační povaze nového světového pořádku, tj. 
o devíti civilizačních okruzích, z nichž o dominantní postavení ve světovém systému soupeří 
a budou s euroamerickou (západní) civilizací soupeřit hlavně islámský (demografický boom) 
a čínský (ekonomický boom) okruh. Teroristický útok ze dne 11. září 2001 a následné 
události učinily Huntingtonovu (2001) teorii o nevyhnutelnosti budoucího střetu hlavních 
civilizačních a kulturních okruhů zformovaných kolem světových náboženství ještě 
populárnější než dříve. Pro účely naší práce ji zatím chápeme jako hypotézu, kterou bude 
třeba podrobit dalšímu ověřování. 
2 Koncept vývoje české společnosti a její modernizace v globálním 
kontextu 
Nejdramatičtěji ve veřejném mínění a mezi politiky reflektovaný spor o vývojovou orientaci 
české společnosti, tj. rozpor mezi její orientací na ekonomicky supervýkonnou 
turbospolečnost a orientací na kvalitu života, se samozřejmě promítá i do vývoje uvnitř České 
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republiky. Zde nelze než konstatovat, že také v zaměření českého konceptu žádoucího vývoje 
(tak jak se uplatňoval v posledním desetiletí) jednoznačně převládá ideál turbospolečnosti 
založené na zvyšování efektivity práce a ekonomického růstu za každou cenu. Primárním 
cílem české modernizace se stalo dohánění Západu v rozvoji ekonomiky, a to hlavně 
prostřednictvím změn v ekonomice a dovozu nových technologií. V pozadí této volby jsou 
skryty dva předpoklady: za prvé předpoklad, že ekonomický růst automaticky vede ke 
zvyšování kvality života, a za druhé předpoklad, že dojde k automatické a žádoucí adaptaci 
světa sociálních vztahů, norem a hodnot na nové podmínky diktované technickým a 
ekonomickým rozvojem. Oba uvedené předpoklady však dnešní teorie modernizace úspěšně 
zpochybňuje a místo technologického determinismu nabízí koncept reflexivní, společenské, 
komplexní a humánně zaměřené modernizace. 
Společně s Pavlem Machoninem se přikláníme k názoru, že modernizační úsilí v ČR nemá 
komplexní charakter, což se nakonec projevuje i ve značných obtížích, se kterými se 
modernizační proces u nás setkává. Jak upozorňuje Machonin, již delší dobu narůstá vědomí, 
že „politické, a zvláště ekonomické reformy v České republice jsou doprovázeny nikoli 
rozvojem, nýbrž rostoucí absencí společenské modernizace a že právě to se stává jedním 
z hlavních brzdících faktorů dalšího pokroku celé společenské transformace“ (Machonin, 
2000: 200). Docházelo a stále dochází k zanedbávání „…rozvoje moderních politických 
institucí participativní demokracie, odpovídající decentralizaci státní správy, ochrany menšin 
a rovnováhy zákonodárné, výkonné a soudní moci“ (Machonin, 2000: 112). Dále dochází k 
podceňování „významu práva, ekologie, ochrany zdraví obyvatelstva, ochrany spotřebitelů, 
boje proti kriminalitě atd. …“ (Machonin, 2000: 113). 
Zjištění, že reálnému modernizačnímu procesu v ČR nejvíce chybí právě společenská 
modernizace, je významným poznatkem, který jsme využili při vymezování prostoru pro 
hledání priorit rozvoje české společnosti. Tendence orientovat pozornost našeho týmu 
primárně na témata společenské modernizace se výrazně projevila již v naší první publikaci 
„Vize rozvoje ČR do roku 2015“ (Vize 2001). V předkládané studii „Průvodce krajinou 
priorit pro ČR” se tuto tendenci snažíme vědomě reflektovat, kultivovat ji do sevřenějšího 
konceptu a otevřeně ji dále rozvíjet i s vědomím některých jejích nedostatků. 
Pod pojmem společenská modernizace rozumíme veřejně diskutovaný a konfliktní proces 
inovace vývojových potenciálů, institucí, právních norem, hodnot, kulturních vzorů a dalších 
regulátorů společenského života, podmiňujících a orientujících technický a ekonomický 
rozvoj směrem ke zvyšování kvality a udržitelnosti života. Společenská modernizace není jen 
procesem, který probíhá synchronně s procesy rozvoje techniky a produkční schopnosti 
ekonomiky a případně se jim vhodně přizpůsobuje, tj. zaplňuje jakousi „kulturní mezeru“ 
(Ogburn a Nimkoff, 1947) mezi materiální a nemateriální stránkou života společnosti. 
Naopak: vývojová souvztažnost, která mezi nimi existuje, stále významněji ovlivňuje celkový 
výsledný efekt společenského rozvoje (Inglehart, 1997). Může jej nejen tlumit nebo posilovat, 
ale i kultivovat, ekologizovat, humanizovat, anebo naopak dehumanizovat a barbarizovat. 
Kvalita společenské modernizace závisí mimo jiné na kvalitě veřejného diskurzu (na 
úrovni občanské kultury, povaze veřejných arén, na otevřenosti a reflexivitě společenských 
institucí, vyspělosti mocenských elit atd.), který o ní společnost vede. Výsledky tohoto 
diskurzu nejsou předem známy, a proto není předem znám ani průběh modernizačních 
procesů. Nicméně v každé společnosti se postupem času v kontaktu s modernizací vypěstuje 
tradice společenského zacházení s technickými a ekonomickými změnami. Modernizace se 
např. v Evropě stala součástí převažujícího kulturního vzoru a kolektivní identity jejích 
národů. Platí to i pro Českou republiku, i když, jak naznačuje Machonin, právě díky 
zanedbávání společenské stránky modernizace zde došlo k její celkové stagnaci, či dokonce 
až k barbarizaci některých modernizačních procesů (Machonin, 2000: 115). 
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Společenská modernizace a její globální souvislosti představují značně komplikovaný 
propletenec procesů a vazeb mezi mnoha prvky, jehož smysluplná deskripce není možná bez 
použití poznávacího nástroje, který umožňuje oddělit jeho jednotlivé části a zároveň je 
uspořádat do přehledné struktury. Na základě výsledků prací na „Vizi rozvoje ČR do roku 
2015“ (Vize 2001) a následující veřejné diskuse v širokém okruhu expertů jsme se proto 
rozhodli vypracovat model základních souvislostí vývoje české společnosti a její 
modernizace v globálním kontextu. (Viz následující schéma.) Výklad k tomuto modelu 
podává úvod ke II. kapitole; zbývající části této kapitoly se podrobněji zabývají jeho 
jednotlivými prvky a jejich souvislostmi. 
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3 Problémově orientovaný přístup 
Již od svých prvopočátků jsou společenské vědy poznamenány dvěma vývojovými liniemi. 
První z nich je tradice akademická, která orientuje společenské vědce na získávání obecných 
fundamentálních poznatků o předmětu jejich zkoumání, přičemž jejími primárními cíli jsou na 
jedné straně vybudovat co nejsofistikovanější teorii a na straně druhé vyvinout co 
nejpreciznější metody zkoumání společenských jevů. Druhou je tradice klinická, která se 
v první řadě soustřeďuje na zkoumání aktuálních otázek života společnosti, institucí, 
jednotlivců či různých skupin obyvatelstva, a smysl existence společenských věd spatřuje 
hlavně v jejich angažovanosti ve prospěch praktického řešení naléhavých společenských i 
osobních problémů lidí. Známý radikál mezi americkými sociology Irwing Louis Horowitz 
nabízí analogické rozlišení mezi „sociálně problémovým“ a „sociálně systémovým“ přístupem 
sociálních vědců ke zkoumání společnosti. Podle něj ti z nich, kteří přistupují ke světu 
s problematickou vírou v možnosti terapeutických zásahů do skutečnosti, upřednostňují 
důležitost výzkumu před jeho perfektním provedením, často inklinují k oportunismu a ve svém 
profesionálním chování podléhají mimovědeckým hodnotám – jinými slovy – neumějí odolat 
lichocení moci. Naopak „systematici“ vycházejí z pozorování pravidelností ve světě kolem 
nich, nemají zájem svět měnit, chtějí spíše perfektní výzkum než praktické výsledky, a proto 
jsou obtížněji zdolatelní politickým oportunismem (Horowitz, 1984). 
Horowitzův postřeh lze jistě v mnoha případech považovat za trefný, jeho striktní vztahování 
na všechny výzkumné aktivity společenských vědců by však bylo chybné. Stavět akademickou 
a klinickou tradici do ostrého protikladu a vnímat je jako dvě osudově se vylučující tendence je 
extrém, který byl mnohokrát vyvrácen samotnou praxí. Byly to právě závažné společenské 
problémy, kterými se inspirovali a na které se snažili odpovědět klasici společenskovědního 
myšlení. A byly to právě praktické problémy doby, jež stály v centru pozornosti dnes tak 
vysoce teoreticky i metodologicky ceněných děl. 78 Přikláníme se k názoru, že nejúspěšnější 
společenskovědní práce byly právě ty, které v sobě dokázaly kombinovat dobrá teoretická 
východiska a spolehlivé výzkumné metody, jež se orientovaly na analýzu společenských 
problémů a zároveň se opíraly o teoretická zobecnění dosavadního poznání. 
I v předkládané práci se snažíme navázat na výše uvedené teoretické koncepty problémově 
orientovaným přístupem8 9 k analýze aktuálních modernizačních procesů probíhajících v ČR. 
Za touto volbou však nestála jen snaha vyhnout se čistě akademickým či technokraticko-
pozitivistickým postupům. Orientace na problémy společenské modernizace ČR má své 
výhody, které vyplývají již ze samé podstaty problémově orientovaného přístupu. Pojem 
„problém“ je obvykle chápán jako rozpor mezi aktuální situací a jejím žádoucím stavem. Do 
jisté míry je tedy problém vnímán jako něco škodlivého, ale na druhé straně i jako velmi 
prospěšný impuls mobilizující ke změně současného stavu. Problémy proto chápeme jako zdroj 
dynamiky modernizace. Definice každého problému je totiž nerozlučně spojena s jeho řešením, 
které přesahuje aktuální stav a míří do budoucnosti. Navíc navrhované způsoby řešení 
problémů poskytují jak představu o žádoucí budoucnosti, tak o procesu, který k ní směřuje. 
Tím problémově orientovaný přístup splňuje základní podmínky prognózování, jež aspiruje a 
odkrývání priorit rozvoje svého předmětu i nacházení cest, které k dosažení těchto priorit 
vedou. V našem případě za ony priority považujeme identifikované problémy společenského 
vývoje země. Cesty či směry modernizačních procesů ve vzájemných vazbách pro nás 
reprezentují strategie, resp. strategické koncepce jejich řešení. 
Problémová orientace jakéhokoliv výzkumného úsilí však kromě prognostického aspektu 
předpokládá i aspekt plurality subjektů, které problémy definují. Je zřejmé, že problémy 
modernizace budou jinak definovat např. politici, podnikatelé, úředníci nebo vědci. Dokonce i 
členové jednotlivých zmíněných skupin mohou různé problémy definovat různě a také pro 

                                                 
7 Viz např. Durkheimova „Sebevražda“ nebo Thomasův a Znanieckého „Polský sedlák v Evropě a v Americe“ atd. 
8 Tento přístup navazuje na dříve rozpracovaný koncept „problémově orientovaného a participativního 
prognózování“, který vyvinuli Gál a Frič ve Slovenské akademii vied (Gál a Frič, 1987). 
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stejně definované problémy mohou navrhovat různá řešení. Problémově orientovaný přístup se 
proto musí vyrovnat jak s pluralitou vidění jednotlivých problémů, tak s pluralitou jejich 
žádoucích řešení. Výběr jakéhokoliv problému (resp. jeho řešení jako relevantního pro další 
analýzu) znamená preferovat jej před ostatními. V konečném důsledku jde o výběr rozvojové 
priority, která se stane jedním z orientačních bodů možné modernizace společnosti. Kritickou 
otázkou tedy zůstává problém samotné procedury výběru relevantních problémů. 
Domníváme se, že výběr rozvojových priorit české společnosti nelze řešit na základě jediné, 
dokonale objektivní a detailně propracované teorie modernizace. Vždyť taková teorie ani 
neexistuje. Výše uvedený přehled modernizačních konceptů na nic podobného neaspiruje. To, 
co nabízí námi sdílený koncept společenské modernizace, je obecný rámec, ve kterém lze 
hledat priority rozvoje ČR. Ten samozřejmě jejich výběr značně ovlivňuje, ale nedeterminuje. 
Podle našeho názoru musí být výběr priorit především věcí demokratické diskuse všech 
zainteresovaných aktérů. Diskuse tohoto typu probíhaly v rámci aktivit CESES v roce 2001 na 
třech úrovních:  

a) na úrovni vědeckého společenství; 
b) na úrovni centrální reprezentace státu; 
c) na úrovni diferencovaných regionálních aktérů. 

Samozřejmě je nám známo, že aktérů zainteresovaných na modernizačních procesech je daleko 
více, ale nebylo v silách našeho malého týmu všechny do této diskuse zapojit. Metodicky lze 
diskusi o prioritách zvládnout pomocí různých postupů. Nejčastěji se využívají workshopy, 
resp. opakované seminární diskuse, případně ankety nebo různé varianty metody Delfy. 
V každém případě je důležité, aby byl osloven co nejširší okruh potenciálních účastníků a aby 
měl každý stejnou možnost se svobodně vyjádřit k danému tématu. Od kvality účastníků a 
diskuse, která mezi nimi probíhá, odvisí legitimita vybraných problémů. Celkově chápeme 
uvedený způsob výběru priorit modernizace jako součást procesu společenské reflexivity 
modernizace, do něhož koneckonců patří i předkládaná práce, pomocí níž se snažíme vzbudit 
odezvu všech zainteresovaných aktérů (politickou sférou počínaje a nejširší veřejností konče). 
Jak už bylo řečeno výše, popsaný model základních souvislostí vývoje společnosti a její  
modernizace v globálním kontextu vymezuje prostor, kde hledat rozvojové problémy ČR (viz 
kapitola III.). Jejich nacházení prostřednictvím dialogu zainteresovaných aktérů znamená jejich 
utřídění podle významnosti a vytváří z nich prioritní problémy společenské modernizace. Aby 
nedošlo k nezvládnutelné situaci, ať už z hlediska přílišného množství vybraných problémů 
nebo z hlediska různých úrovní obecnosti, na nichž jsou definovány, je nezbytné podřídit výběr 
prioritních problémů pevně stanoveným kritériím zakotveným v jejich definici. V tomto ohledu 
jsme se inspirovali prací Jerome Manise, který primárnost sociálních problémů určoval podle 
toho, do jaké míry podmiňují vznik nebo řešení dalších problémů (Manis, 1974). Vycházejíce 
z výše zmíněného obecného chápání problému, jsme pak prioritní problém obecně definovali 
jako rozpor mezi aktuálním a žádoucím stavem určitých podmínek života společnosti, jehož 
řešení uvolňuje cestu k řešení dalších problémů. 
Obdobně jako identifikace prioritních problémů si i představy o cestách jejich řešení vyžadují 
preciznější vymezení. Řešení prioritních problémů nechápeme jako jednorázový akt, ale jako 
proces, který směřuje k určitému cíli, a to v sekvenci určitých kroků, jejichž řazení a charakter 
má vlastní specifickou logiku. Respektujeme přitom, že ke každému prioritnímu problému lze 
vypracovat více strategií jeho řešení (viz kapitola III.). Vycházíme také z předpokladu, že 
jednotlivé strategie řešení prioritních problémů nejsou na sobě nezávislé. Identifikované pole 
prioritních problémů chápeme jako mnoha vazbami propojený systém, kde existence a způsob 
řešení jednoho problému ovlivňuje přetrvávání a možné řešení problémů jiných. Každý 
problém vytváří podmínky pro „život“ jiných problémů a zároveň i jeho existence a řešení jsou 
podmiňovány existencí nebo řešením problémů souvisejících. Řešení jednotlivých problémů se 
mohou navzájem podporovat či vylučovat. Proto je důležité, aby prioritní problémy a strategie 
jejich řešení nezůstaly uzavřeny v rámci hranic jednotlivých částí našeho modelu. Problémově 
orientovaný přístup umožňuje syntetizovat dílčí strategie jejich řešení do obecnějších 
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strategických koncepcí (kapitola IV.), které chápeme jako společnou strategii řešení většího 
počtu (shluku) prioritních problémů. Nalezený společný jmenovatel řešení různých problémů 
tak překračuje hranice jednotlivých částí (vývojových potenciálů a formativních regulátorů) 
našeho modelu. Nakonec lze přistoupit i k hodnocení vzájemných vazeb mezi jednotlivými 
strategickými koncepcemi a dosáhnout tak jakéhosi souhrnného vyjádření priorit a 
strategických záměrů společenské modernizace. Tento krok jsme zatím uskutečnili jen 
experimentálně (do jeho realizace byli zapojeni pouze pracovníci CESES). Aplikovali jsme 
metodu párového srovnání, jejíž výsledky byly za pomoci počítačového algoritmu SMS 
(makro-socio-mapování) zpracovány do podoby tzv. sociomapy strategických koncepcí (viz 
kapitola V.). 
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II. ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI VÝVOJE ČESKÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍ 
MODERNIZACE V GLOBÁLNÍM KONTEXTU 
Úvodem 

 
Identifikace krajiny možných budoucností českého státu a společnosti, sestavení „mapy“ 
možných voleb, identifikace nabízejících se priorit představuje mimořádně náročné zadání. 
Vzhledem k časovým i jiným omezením jsme se rozhodli zhostit se jej způsobem, který by 
umožnil respektovat pokud možno všechny nám známé důležité vývojové souvislosti, učinil by 
však zároveň celou problematiku přehlednější a ve výkladu našich závěrů i srozumitelnější. 
Prvořadé pro nás bylo zakotvení našeho empirického poznání do disponibilních teoretických 
rámců. Učinili jsme tak v první části předchozí kapitoly. Určující pro nás ovšem byly i – 
expertním prognostickým šetřením ověřené – zrající klíčové problémy, s nimiž se potýká a 
bude potýkat česká společnost v horizontu nejbližších let a desetiletí, její vývojové rozpory, 
ohrožení a rozvojové příležitosti. Výsledkem mnoha týmových diskusí bylo sestavení modelu 
základních souvislostí vývoje české společnosti a její modernizace v globálním kontextu – 
srovnej druhou část předchozí kapitoly včetně příslušného modelu. Jeho prostřednictvím jsme 
se pokusili o sevřené vyjádření základních vývojových souvztažností, které vychází 
z kriteriálního zakotvení úvah o možných a žádoucích budoucnostech (blok A – Kvalita a 
udržitelnost života), z vyčlenění sedmi významných potenciálů rozvoje ovlivňujících zvolená 
kritéria (blok B – Vývojové potenciály) a čtyř oblastí, které přispívají k formování oněch 
vývojových potenciálů generováním podmínek pro činnost a uplatnění diferencovaných 
sociálních aktérů (blok C – Formativní regulátory).  
 
Pro kriteriální zakotvení naší práce jsme vyšli z prací mnoha autorů upozorňujících na meze 
živelného vývoje lidské civilizace, na nemožnost pokračovat donekonečna ve vyčerpávání 
neobnovitelných zásob surovin a energie a znečišťování biosféry, na neudržitelnost 
nekontrolovaného růstu rozdílů v přístupu ke zdrojům bohatství a blahobytu jak v rámci 
jednotlivých společností, tak i v planetárním měřítku. Další inspirace pro svou práci jsme 
hledali tam, kde se rozvíjejí systematické úvahy o kvalitě života lidí a o možnostech její 
indikace. Hledáme odpověď na otázku, jak vyjádřit konflikt mezi kvalitou a udržitelností života 
současných generací, jež mohou svoje zájmy hájit a prosazovat, a kvalitou a udržitelností 
života generací, které se ještě nenarodily – a jejichž zájmy tudíž dosud nikdo přímo ani 
nereprezentuje, ani nehájí. 
 
Také teoretickou oporu pro volbu našich sedmi vývojových potenciálů jsme našli v mnoha 
zasvěcených studiích o problémech a cestách modernizace soudobých společností a civilizace 
vůbec. Soudobé společnosti jsou ohrožovány erozí sociální soudržnosti, tvořící obtížně 
postižitelný tmel umožňující jednotlivcům kooperovat, začleňovat se do společnosti, 
uspokojovat potřebu sociálních kontaktů a začlenění. Zdá se nám nezpochybnitelné, že při 
udržování a podpoře sociální soudržnosti bude sehrávat významnou úlohu sociální stát. 
Vývojové trendy soudobé ekonomiky a veřejného života kladou stále větší důraz na vědění, 
vědění lidí příslušným způsobem kvalifikovaných a vybavených. Proto rozvíjíme myšlenku 
společnosti vědění jako dalšího významného vývojového potenciálu země. Jak dokumentují 
mnohé studie, v soudobých společnostech je práce stále tím nejdůležitějším zdrojem 
existenčního zajištění, sebevyjádření a zdroje sociálního statusu lidí. Společnosti mohou 
prosperovat pouze tehdy, dokáží-li kultivovat trh práce, generovat dostatečnou nabídku na 
něm tak, aby každý, kdo chce být zaměstnán, také zaměstnán být mohl. Reprodukce lidské 
populace je přirozeným základem, od nějž se odvíjejí další potenciály. Podmínky života lidí, 
zvláště proporce různých populačních skupin, jejich zdravotní stav, možnost mít děti a pečovat 
o ně a uspokojivě bydlet, zároveň vstupují do hry jako důležité parametry indikující dosaženou 
kvalitu života. Zajištění bezpečnosti – ať už uvnitř státu nebo vnímané jako prevence jeho 
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vnějšího ohrožení – může být charakterizováno jako nutná podmínka přežití vůbec s tím, že 
zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti spolu stále těsněji souvisejí. Stav a vývoj životního 
prostředí je významným faktorem bezprostředně ovlivňujícím kvalitu a udržitelnost života 
v dlouhodobé perspektivě. K důležitým vývojovým potenciálům řadíme ekonomický rozvoj, 
jenž – obdobně jako krevní oběh v živém organismu – generuje a distribuuje zdroje potřebné 
pro obnovu a proměny společnosti a jejích jednotlivých součástí. 
 
K návrhu členění formativních regulátorů jsme přistoupili s vědomím bezprecedentní historické 
situace naší země na začátku 21. století: jejích prvních krůčků jako samostatné státní entity a 
její kulturní, civilizační i geografické blízkosti k Evropě integrující se na západě, severu i jihu 
od našich hranic. V prvním případě si tato situace vyžaduje kladení otázek zásadního významu: 
proč jsme, co jsme, co být chceme a co nechceme, co nás vede k tomu, držet pohromadě – 
jedním slovem tázání se po významu, charakteru a roli národní identity v kontextu lidských 
hodnot. Ve druhém případě nás vyzývá intenzivně se zabývat přípravou na vstup a plné 
uplatnění v Evropské unii. Zde se jedná jak o budování kapacit a institucí, které budou 
připraveny užít maxima příležitostí (a budou schopny se vyhnout možným ohrožením), jež 
mohou vyplynout z našeho budoucího členství, tak o užití institucionální kultury EU 
k překlenutí civilizačního zaostávání naší země za pokročilejšími zeměmi našeho kontinentu – 
především v činnostech veřejné správy, budování institucionálního rámce tržních vztahů apod. 
S tím souvisí i další předpoklad, z nějž jsme vycházeli již v naší první publikaci věnované 
možným budoucnostem země (Vize 2001): jedním z významných zadání v oblasti regulace 
podmínek činnosti v různých oblastech života společnosti je kultivace regulačního působení 
trhu, státu a občanského sektoru – včetně slaďování interakcí těchto regulátorů, jež povede k 
dosažení maximálního synergického efektu. V našich předchozích analýzách jsme dospěli 
k závěru, že jedním z úzkých profilů našeho uplynulého vývoje, který brzdil potřebné 
společenské a ekonomické proměny, byly četné deficity ústavního, právního a politického 
systému země a prostor pro účast veřejnosti na tvorbě politiky. Kultivace tohoto systému 
může přinést mnohé stimuly pro efektivnější řízení země na všech úrovních – centrální 
nevyjímaje.  
 
Každá snaha o zpřehlednění složitých vazeb mezi mnoha prvky, jež se navíc časem dynamicky 
mění, směřuje vždy k určité redukci bohatosti reality, kterou se snaží popsat. Cena, již platíme 
za toto modelové uspořádání, tedy spočívá v zjednodušení vývojových souvislostí, které se 
snažíme tímto způsobem postihnout a vyjádřit. Uvědomujeme si, že i formativní regulátory 
mohou mít, byť zprostředkovaně, povahu potenciálů vývoje. V dalším textu se snažíme 
respektovat i vývojové souvislosti a závislosti, jež jsou v modelu zobrazovány odděleně, a 
neuniká nám ani často rozporný charakter vlivu těchto potenciálů na kvalitu života na jedné 
straně a na jeho udržitelnost na straně druhé. Umožňuje nám to skutečnost, že texty věnované 
jejich analýze obsahují i další teoretické koncepty než jen ty, které už byly popsány. V mnoha 
případech jde o teorie středního dosahu, jindy o teorie vzniklé na půdě jednotlivých vědních 
disciplín. Poukazujeme na ně v úvodních pasážích jednotlivých témat této kapitoly. 
 
Reference:  Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 2001. Praha: Gutenberg. 
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Úvod do teorie kvality a udržitelnosti života 
Rozhodli jsme se posuzovat alternativní cesty do budoucnosti a strategie rozvoje české 
společnosti na základě jejich dopadu na kvalitu a udržitelnost života. Tento text slouží jako 
uvedení do teorie a praxe kvality života, do vztahu mezi kvalitou a udržitelností života a do 
způsobů jejich měření.  
 
Začátky výzkumu kvality života  
Výzkum kvality života se etabloval jako specifické výzkumné téma okolo roku 1960, i když 
zájem o kvalitu života je pravděpodobně starý jako lidstvo samo. Koncept kvality života se ve 
vědě objevil na základě zřetelné politické a společenské objednávky. V moderních západních 
společnostech se v šedesátých letech začala objevovat kritika přílišného soustředění na 
spotřebu a také zárodky společenských alternativ konzumního způsobu života. Pojem kvality 
života se objevil jako alternativa ekonomicky chápané životní úrovně a bohatství (Wagar, 
1970). Kvalita života se stala módním pojmem i v nejvyšších politických kruzích. Např. 
prezident Johnson v roce 1964 v jednom svém projevu říká:  
„(…) the Great Society is concerned not with how much, but how good - not with the quantity 
of goods, but with the quality of our lives.“ (cit. v Campbell, 1981: 4).  
(Velká společnost se nezabývá tím, jak mnoho, ale jak dobře – nejde jí o množství vyrobeného 
zboží, ale o kvalitu našeho života.) 
Na začátku výzkumu kvality života ve Spojených státech byla zpráva prezidentské komise o 
národních cílech (Report, 1960) a Bauerova kniha o sociálních indikátorech, která 
zhodnocovala dopad amerického programu výzkumu vesmíru na kvalitu života ve Spojených 
státech (Bauer, 1966).  
Paradox životního standardu a ekonomického růstu 
Hrubý domácí produkt (HDP) je ve veřejném diskurzu běžně používán jako měřítko blahobytu. 
HDP byl ale původně vytvořen za jiným účelem. Myšlenka, která jeho vznik po druhé světové 
válce inspirovala, byla nalézt indikátor ekonomické aktivity, který by mohl být využíván při 
tvorbě makroekonomické stabilizační politiky (Hamilton, 1994: 7). HDP vyjadřuje objem 
fyzických toků „kapitálu, průmyslového zboží, služeb, surovin a zemědělského produktu“ 
(Daly, Cobb, 1989). HDP je velmi problematickým měřítkem jak blahobytu, tak udržitelnosti 
blahobytu (tj. možnosti poskytovat neklesající míru blahobytu i v budoucnosti), nemluvě o 
udržitelnosti života. 
HDP není dobrým měřítkem blahobytu zejména z následujících čtyř důvodů (např. Neumayer, 
1999): (a) HDP nebere v  úvahu hodnotu práce v domácnosti, (b) nebere v potaz efekt 
distribuce bohatství a příjmu na blahobyt jednotlivých lidí, (c) ignoruje pokles blahobytu 
v důsledku ničení životního prostředí a (d) považuje mylně „obranné výdaje“ za příspěvek 
k blahobytu (odstranění škod po havárii ropného tankeru je tak například započítáno jako 
příspěvek k HDP apod.). 
Rostoucí příjmy obyvatel jsou ve zvyšující se míře pohlcovány krytím environmentálních a 
sociálních nákladů. H. Daly (1996) zdůrazňuje, že klíčový problém představuje stanovení mezí 
růstu: mezí růstu spotřeby zdrojů v přepočtu na jednoho obyvatele, mezí růstu četnosti 
populace a mezí růstu nerovnosti. Trvale udržitelná je taková ekonomika, jejíž rozsah se 
nachází pod hranicí ekologické únosnosti (carrying capacity) ekosystému. Udržitelný rozvoj 
tedy neznamená „konec ekonomie“. Podle H. Dalyho (1996) se naopak ekonomie v okamžiku 
nástupu mezí růstu ekonomiky stává ještě důležitější disciplínou než kdy předtím. Je to však 
jemná a komplexní ekonomie kvalitativního zdokonalování, ekonomie solidarity, šetrnosti, 
pokory a přizpůsobení se mezím, jež před nás klade příroda. Je to ekonomie usilující o kvalitu, 
nikoliv o expanzi. HDP je schopen měřit právě expanzi ekonomiky, nikoliv její kvalitu. 
Potřebujeme proto vyvinout nové indikátory kvality života a jeho udržitelnosti (viz dále). 
V kompetenci trhu je řešit problém optimální alokace (rozmístění) zdrojů. Problémy optimální 
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distribuce (přerozdělování) zdrojů a optimálního rozsahu (průtoku) ekonomické činnosti však 
trh řešit nedokáže. V pozadí uvedené strategie nestojí snaha odmítnout tržní ekonomiku ve 
smyslu nejdokonalejšího známého nástroje pro optimální rozmísťování zdrojů na různá použití. 
Žádná, tedy ani tržní ekonomika v sobě nemá zabudována čidla, která by nás upozornila, že 
rozsah našich ekonomických aktivit již překročil míru únosnou pro přežití okolních systémů 
přírodních. Absence podobného čidla je tím nebezpečnější, čím rychleji ekonomika mění 
přírodní zdroje v odpad. Přílišné zbytnění naší ekonomické aktivity bez ohledu na kapacitu 
regeneračních schopností přírody představuje ovšem ve svých důsledcích pohromu i pro 
samotnou ekonomiku. Náklady na její další růst pak začínají přesahovat přínos, který z tohoto 
růstu plyne. Přijmeme-li tezi H. Dalyho (1996), že přírodní kapitál a lidmi vytvořený kapitál 
představují spíše komplementy nežli substituty, pak platí, že ten z faktorů, který je nejvzácnější 
(nejvíce nedostatkový), bude též faktorem limitujícím. Často slýcháme, že reprodukovatelný 
kapitál, např. rybářské lodě, představuje takřka dokonalý substitut zdrojů, např. rybích 
populací. To by však znamenalo, že kapitál lze vytvářet nezávisle na zdrojích, což je absurdní. 
Větším množstvím kapitálu – např. motorových pil nebo rybářských lodí – nelze nahradit 
ubývající množství zdrojů – např. lesů nebo rybích populací. Není zkrátka možné postavit 
tentýž dům substitucí většího počtu pil menším množstvím dřeva. V současnosti končí éra, 
v níž byl limitujícím faktorem kapitál vytvořený lidmi, a vstupujeme do fáze, v níž se 
limitujícím faktorem pro změnu stává zbylý kapitál přírodní. Úlovky ryb jsou od nynějška 
omezeny zbývajícími rybími populacemi, nikoliv počtem rybářských plavidel; produkce dřeva 
je omezena zbylou rozlohou lesů, nikoliv množstvím pil (či počtem dřevorubců); čerpání ropy 
je omezeno výší ropných zásob (a pravděpodobně ještě nekompromisněji schopností atmosféry 
absorbovat emise CO2), nikoliv našimi schopnostmi tento geologický kapitál čerpat; a 
zemědělská produkce je často omezena dostupností vody, nikoliv počtem traktorů, žacích 
strojů, či dokonce rozlohou půdy. Tím nejvzácnějším – protože nedostatkovým – faktorem dnes 
není kapitál vytvořený člověkem, nýbrž zbývající kapitál přírodní. 
V blízké budoucnosti tedy můžeme čekat narůstání rozporu mezi tradičně chápaným způsobem 
rozvoje, kdy růst HDP je vnímán jako růst životní úrovně. Čím je společnost vyspělejší, tím je 
toto vyjádření méně přesné a na významu nabývají další aspekty kvality života, které HDP 
nepostihuje. Česká republika jako vyspělá země s HDP převyšujícím 5000 USD/obyvatele za 
rok bude stát v nejbližší budoucnosti také před výzvou vyvinout a  zavést sadu indikátorů, jež 
by věrněji odrážely kvalitu života, než to dokáže samotný HDP. 
Definice kvality života 
Při formulování definice kvality života se většina specialistů shoduje v tom, že kvalita vyjadřuje 
nějakou míru nebo stupeň, který variuje od nízkých hodnot po hodnoty vysoké. Má tedy smysl 
tvrdit, že „kvalita života se zlepšuje“, „naše kvalita života je horší než jejich“ atp. Existuje 
podstatně menší shoda o tom, co znamená život, jehož kvalitu měříme. Dominantním trendem 
je omezovat tento termín na duševní život lidí. Ve studiích kvality života nicméně najdeme 
permanentní oscilace mezi měřením objektivních aspektů života (zdraví, vzdělání, očekávaná 
délka života, dostupnost potravy, bydlení apod. – např. Liu, 1976) a aspektů subjektivních 
(pocity, spokojenost, postoje).  Environmentální podmínky života podporují kvalitu života, i 
když ji samy o sobě nevytvářejí. Subjektivní vnímání kvality života znamená spokojenost nebo 
nějaký příbuzný stav, jako například pocit dobrého života, spokojenost s životem, štěstí, pocity 
lásky, seberealizace v mezilidských vztazích, pocit hodnoty života, uspokojení ze svobody od 
hladu a chudoby, pocit osobního růstu, sebenaplnění a sebeúcty (např. Dalkey a Rourke, 1973; 
Allardt 1876; Michalos, 1980; Report, 1980).  
Amartya Sen (např. Nussbaum a Sen, 1993) navrhuje ještě úplně jiný koncept kvality života. 
Podle něj při výzkumu kvality života nejde o to, jaké komodity nebo zdroje mají lidé 
k dispozici, protože mají různé potřeby a stejné zdroje mohou použít odlišným způsobem. Ale 
podobně nejde při měření kvality života o to, jakého uspokojení lidé z těchto komodit 
dosáhnou, protože toto uspokojení je často věcí osobních preferencí a vkusu. Podle Sena jsou 
pro kvalitu života lidí rozhodující věci a záležitosti, kterým se člověk věnuje a jež ovlivňují 
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jeho život, a kombinace možností, ze kterých si člověk může volit při naplňování svého života 
(str. 31). 
Teorie udržitelného života 
Udržitelný rozvoj, resp. udržitelný způsob života usiluje o ideály humanismu a harmonie 
vztahů mezi člověkem a přírodou. Jedná se o způsob života, který hledá rovnováhu mezi 
svobodami a právy každého jedince a jeho odpovědností vůči jiným lidem a přírodě jako celku, 
a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím (Vavroušek, 1993). Ve světě nejznámější 
definice udržitelného rozvoje pochází od Světové komise pro životní prostředí a rozvoj (Our 
Common Future, 1987), kde se mimo jiné říká: „Udržitelný rozvoj (sustainable development) je 
takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by byly ohroženy potřeby budoucích 
generací. V nejširším smyslu je strategie udržitelného rozvoje zaměřena na prosazování 
harmonie mezi lidskými jedinci a lidstvem i přírodou.“ Z výše uvedených konstatování 
vyplývá, že uplatňování principů udržitelného rozvoje v životě společnosti znamená (Nováček, 
Mederly et al.,1996): 
Požadavek, aby všichni lidé na zemi mohli uspokojovat své, alespoň základní potřeby. Je však 
velmi těžké definovat základní, případně u bohatých států „přiměřené“ potřeby, proto by tento 
požadavek měl být spíše modifikován na potřebu vyvíjet ekonomické aktivity společnosti jen 
do té míry, aby nebyla překročena únosná kapacita ekosystémů a biosféry jako celku. 
Požadavek, aby i budoucí generace mohly uspokojovat své potřeby a využívat přírodní zdroje 
alespoň do takové míry, jako to mohou činit současné generace. Toto je zásadní výzva 
udržitelného rozvoje. 
Požadavek na rovnováhu mezi svobodami a právy jednotlivce na straně jedné a jeho 
odpovědností na straně druhé. (J. Vavroušek, 1993: „Svoboda jednotlivce nekončí jen tam, kde 
začíná svoboda druhého, ale končí také tam, kde začíná ničení přírody.“)  
Požadavek na respektování přiměřených práv ostatních živých bytostí. Jedná se o výzvu, kterou 
jsme si dříve nepřipouštěli, a její chápání a vůle přiznat určitá práva ostatním živým tvorům se 
budou vyvíjet; dnes by mělo být přinejmenším respektováno právo na důstojné zacházení 
(pokud možno rychlá a bezbolestná smrt hospodářských zvířat na jatkách apod.). 
Požadavek učení se z budoucnosti a principu předběžné opatrnosti. V minulosti bylo naše učení 
založeno na schématu „pokus – (omyl) – zkušenost“. Měli bychom si osvojovat tzv. 
anticipativní učení (Botkin, Elmandjra, Malitza, 1981), tedy učení založené na předvídání 
možných důsledků našich činností. Nejsme-li si jisti u některých složitých jevů výsledkem 
(např. důsledky skleníkového efektu na klima), měli bychom jednat podle principu předběžné 
opatrnosti (precautionary principle), tedy tak, jako by měla nastat horší alternativa. 
Formulování a postupné prosazování přechodu společnosti na udržitelný rozvoj a způsob života 
znamená základní civilizační výzvu, jejíž závažnost je srovnatelná s neolitickou revolucí před 
8000 lety a industriální revolucí před 250 lety. Byla-li pro industriální období typická expanze 
a materiální růst (zvyšování spotřeby surovinových a energetických zdrojů, růst produkce 
odpadů a znečištění), pro udržitelnou společnost bude charakteristický kvalitativní rozvoj, 
založený především na využívání jediného nevyčerpatelného zdroje, jímž je lidské poznání a 
tvořivost. 
Úvod do měření kvality a udržitelnosti života 
Indikátory plní celou řadu funkcí. Mohou zjednodušovat, objasňovat a zprostředkovávat 
souhrnné informace pro rozhodování, pomáhat začleňování přírodních a sociálních věd do 
rozhodování a pomáhat měřit směřování k udržitelnému rozvoji. Mohou poskytovat včasná 
varování před možnými ekonomickými, sociálními a environmentálními ohroženími. 
Představují také důležité nástroje pro přenos  idejí a hodnot.   

Commission on Sustainable Development – United Nations, 2001 
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Kvalita života 
Kvalitu života nelze měřit přímo, ale jen prostřednictvím zvolených indikátorů. V současnosti 
neexistuje stoprocentní odborná shoda o sadě indikátorů, která by kvalitu života přesně, 
spolehlivě a teoreticky uspokojivě měřila. Základní rozdíl existuje mezi objektivními a 
subjektivními indikátory kvality života. Množina objektivních indikátorů (obsahuje např. HDP 
na obyvatele, úspory, emise, počet registrovaných automobilů, dětskou úmrtnost, průměrnou 
délku vzdělání, míru kriminality; viz např. Liu, 1976) se soustřeďuje na předpokládané zdroje 
kvality života; subjektivní indikátory (pocity štěstí, uspokojení atd.) jsou zpravidla získané 
z kvantitativních výzkumů. V naší práci používáme především „objektivní“ indikátory kvality 
života. 
Dvě sady indikátorů „objektivní kvality života“ jsou však v poslední době uplatňovány 
nejčastěji. Jde o „Index lidského rozvoje“ (Human Development Index) vytvářený každoročně 
Programem OSN pro rozvoj (UN Development Programme) od roku 1990 (viz např. Ivanova, 
Arcelus a Srinivasan, 1999) a  „Index fyzické kvality života“ (Physical Quality of Life Index) 
vytvořený Morrisem (1979; viz také Larson, Wilford, 1979; Streeten, 1995; pro použití viz 
např. Frey a Al-Roumi, 1999). Index lidského rozvoje je složený index měřící příjem na 
obyvatele, dosažené vzdělání a očekávanou délku života. V ČR byl nedávno aplikován 
Centrem pro otázky životního prostředí UK (2000). Index fyzické kvality života je rovněž složen 
ze tří položek (dětské úmrtnosti, míry gramotnosti a očekávané délky života) a nebyl dosud, 
pokud je nám známo, v ČR aplikován. Oba indexy mohou být velmi užitečně použity jak pro 
mezičasová, tak pro meziregionální srovnání.  

Udržitelnost života 

Je přirozené, že při hodnocení pokroku, resp. směřování k naplňování cílů udržitelného rozvoje 
a kvality života je vhodné využívat také statistické nástroje – shromažďovat a hodnotit 
informace a zavést určité měřitelné charakteristiky. Tento fakt se uvádí už v samotné Agendě 
21 (klíčovém dokumentu koncepce udržitelného rozvoje (UR), přijatém na Světovém summitu 
o životním prostředí a rozvoji v r. 1992 v Rio de Janeiro), v níž se zdůrazňuje potřeba 
harmonizace snahy o vytvoření indikátorů UR na národní, mezinárodní a globální úrovni, 
včetně zpracování pravidelně aktualizovaných a široce dostupných zpráv a databází.  

... Potřeba informovanosti se projevuje na všech stupních rozhodování, od zkušených řídících 
pracovníků na národní a mezinárodní úrovni až po úroveň regionů a jednotlivců. K tomu, aby 
se rozhodnutí v čím dál větším rozsahu opírala o vhodné informace, se doporučje průběžná 
realizace dvou kroků – vyplnění informačních mezer a zlepšení dostupnosti informací.  

... Navzdory tomu, že v současnosti existuje značné množství údajů, je třeba shromáždit ještě 
více údajů odlišného typu, které by na místní, krajské, národní a mezinárodní úrovni umožnily 
identifikovat stav a trendy vývoje ekosystémů, přírodních zdrojů, znečišťování a sociálně-
ekonomických charakteristik... 

... Běžně používané ukazatele (např. HDP) a měření individuálních zdrojů nebo toků znečištění 
nejsou vhodnými indikátory trvalé udržitelnosti. Metody posuzování vzájemných vztahů 
různých enviromentálních, demografických, sociálních a rozvojových parametrů se dostatečně 
nevyvinuly, resp. neaplikovaly. Proto je třeba vypracovat ukazatele UR, které by poskytovaly 
seriózní základnu pro rozhodování na všech úrovních a zároveň přispěly k samoregulaci trvalé 
udržitelnosti integrovaných systémů životního prostředí a rozvoje...  

... Jednotlivé země na národní úrovni a mezinárodní vládní a nevládní organizace na 
mezinárodní úrovni by měly za účelem identifikování ukazatelů UR definovat základní 
pojmy...    

Agenda 21, kapitola 40 – Informace pro rozhodování 
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Protože nás zajímá jak kvalita života sama o sobě, tak udržitelnost života, rozhodli jsme se 
vývoj ČR měřit souhrnným „Indexem udržitelného rozvoje“. Ten byl zkonstruován v rámci 
prací středoevropského uzlu projektu Millennium (Central European Node of the Millennium 
Project), který v současnosti sídlí na CESES FSV UK Praha. Sledováním rozvojových 
indikátorů se zabývá ve světě řada organizací. Např. Světová banka každoročně publikuje 
„Indikátory světového rozvoje“ (World Development Indicators), Program OSN pro rozvoj 
(UNDP) připravuje od r. 1990 „Zprávu o lidském rozvoji“ (Human Development Report), která 
obsahuje již zmíněný jednoduchý, ale užitečný „Index lidského rozvoje“ (Human Development 
Index). Další indikátory sleduje např. World Resource Institute, World Health Organization 
(WHO), Evropská agentura pro životní prostředí, Organizace pro ekonomickou spolupráci a 
rozvoj (OECD) a další. V letech 2000–2001 se objevily dva metodicky nové přístupy 
k celkovému vyjádření směřování k udržitelnému rozvoji jednotlivých států: „Index 
environmentální udržitelnosti“ (2001, Environmental Sustainability Index) a UN CSD 
Dashboard (grafický výstup tohoto indexu se podobá desce automobilu, na které jsou také 
různé ukazatele indikující stav automobilu, proto „dashboard“). Metodiku pro měření našeho 
„Indexu udržitelného rozvoje“ (Sustainable Development Index) jsme vyvinuli v rámci dílčí 
studie projektu Millennium nazvané „Partnership for Sustainable Development“ (Mederly, 
Nováček, Topercer in: Glenn, Gordon et al., 2001). Cílem „Indexu udržitelného rozvoje“ je 
komplexní vyjádření stavu (a následně též vývoje) ČR i dalších zemí světa v oblasti směřování 
k udržitelnému rozvoji.  
Výsledky výše zmíněných projektů jsou uvedeny v další části této zprávy. 
 
Měření kvality a udržitelnosti života na mezinárodní úrovni 
 
Indikátorový program Komise OSN pro udržitelný rozvoj 
V rámci Komise OSN pro udržitelný rozvoj (UN CSD) probíhá od r. 1995 speciální 
indikátorový program. V letech 1995–96 se rozvíjel metodologický rámec indikátorů 
udržitelného rozvoje. Do tohoto procesu se zapojilo více významných mezinárodních a 
vědeckých institucí (UNEP, UNDP, Světová banka, OECD, WHO, IUCN,  WRI aj.) – 
výsledkem byl materiál „Indicators of Sustainable Development, Framework and 
Methodologies“ (tzv. Modrá kniha – Blue Book), vydaný v r. 1996. Celkem byly navrženy 134 
indikátory ve čtyřech skupinách – sociální (41), ekonomické (23), environmentální (55) a 
institucionální (15) – viz příloha E. V „Modré knize“ se nalézají metodické listy pro jednotlivé 
indikátory (obsahují např. základní popis, definici, určení metod měření). 
V letech 1997–99 proběhla tříletá fáze testování indikátorů ve 22 zemích, zaměřená na analýzu 
vhodnosti výběru indikátorů a schopnosti jednotlivých zemí indikátory sledovat a 
vyhodnocovat. Proces byl ukončen v prosinci 1999, a třebaže se ukázal jako velmi užitečný, 
objevily se rozdíly v přístupu jednotlivých zemí k vyhodnocování ukazatelů, jakož i požadavky 
na modifikaci indikátorů vzhledem k národním zvláštnostem. Užitečnost sestaveného souboru 
indikátorů se projevila především na národní úrovni rozhodování, potvrdila se však velká 
obtížnost sestavení hodnotícího systému indikátorů harmonizovaného na mezinárodní úrovni (k 
čemuž přistupuje také velmi různorodý stav informačních databází, jejich hodnověrnosti a 
úrovně informačních struktur a technologií v jednotlivých zemích světa). Na jedné straně se 
například ukázalo, že seznam indikátorů by bylo vhodné doplnit o další oblasti, na druhé straně 
se objevily názory, že výsledný seznam indikátorů by měl být kratší, adresnější, pragmatičtější 
a flexibilní. Jednou z nejaktivnějších zemí se stala  Česká republika (zejména díky přímé účasti 
dr. Bedřicha Moldana v uvedené komisi), která byla přímo zapojena do procesu testování. 
Výsledky testování v České republice jsou shrnuty v publikacích (Votočková, 1998, 1999). 
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Země zapojené do tříletého procesu testování indikátorů UR: 

Afrika – Ghana, Keňa, Maroko, Jihoafrická republika, Tunis  

Amerika – Bolívie, Brazílie, Kostarika, Mexiko, Venezuela, Barbados 

Asie a Pacifik – Čína, Maledivy, Pákistán, Filipíny 

Evropa – Rakousko, Belgie, Česká republika, Francie, Finsko, Německo, Velká Británie 
 

Na základě výsledků testování indikátorů UR a práce speciální skupiny odborníků byl v roce 
2000 navržen nový „základní“ soubor (Core Set) 57 indikátorů, seřazených do 15 témat a 38 
podtémat. Byly zachovány čtyři hlavní dimenze (aspekty) udržitelnosti rozvoje – sociální (18 
indikátorů), ekonomická (14), environmentální (19) a institucionální (6 indikátorů).    

Uvedený systém indikátorů byl nabídnut jednotlivým zemím jako „startovací bod“ pro 
organizování a vyhodnocování vlastních programů na testování, vývoj a využívání indikátorů 
udržitelnosti života na národní úrovni. 

 

Tab. č. 1 – Základní soubor indikátorů UR (UN CSD, 2001) 
Téma Podtéma Indikátor 
Sociální indikátory 

Podíl obyvatel žijícich pod hranicí chudoby 
GINI index nerovnosti příjmů 

Chudoba (3) 

Míra nezaměstnanosti 

Rovnost 

Rodová rovnost (24) Poměr průměrného příjmu žen k příjmu mužů 
Úroveň výživy Stav výživy dětí 

Míra úmrtnosti dětí (do 5 let) Úmrtnost 
Očekávaná délka života při narození 

Úroveň hygieny Podíl obyvatel s přístupem k adekvátní hygienické infrastruktuře 
Pitná voda Podíl obyvatel s přístupem k nezávadné pitné vodě 

Podíl obyvatel s přístupem k základní zdravotnické péči 
Očkování proti dětským infekčním chorobám 

Zdraví (6) 

Zdravotní péče 

Míra užívání antikoncepce 
Úroveň vzdělání Míra ukončení základního nebo středního stupně vzdělání Vzdělání (36) 
Gramotnost Míra gramotnosti dospělých obyvatel 

Bydlení (7) Podmínky bydlení Podlahová plocha na osobu 
Bezpečnost Kriminalita (36,24) Počet zaznamenaných trestných činů na 1000 obyvatel 

Míra přírůstku obyvatel Demografie (5) Změny obyvatelstva 
Obyvatelstvo v městských sídlech (formálních a neformálních 
městských sídlištích) 

Environmentální indikátory 
Klimatické změny Emise skleníkových plynů 
Degradace ozonové vrstvy Spotřeba látek poškozujících ozonovou vrstvu   

Atmosféra (9) 

Kvalita ovzduší Koncentrace znečišťujících látek v urbanizovaných oblastech 
Plocha orné půdy a trvalých kultur 
Používání umělých hnojiv 

Zemědělství (14) 

Používání pesticidů 
Plocha lesů jako % celkové rozlohy Lesy (11) 
Intenzita těžby dřeva 

Dezertifikace (12) Území postižené dezertifikací 

Krajina (10) 

Urbanizace (7) Plocha městských sídel (formálních a neformálních městských 
sídlišť) 
Koncentrace řas v pobřežních vodách Pobřežní oblasti 
Podíl obyvatel žijících v pobřežních oblastech 

Oceány, moře a pobřeží 
(17) 

Rybolov Roční výlov hlavních druhů ryb 
Kvantita vod Roční spotřeba podzemních a povrchových vod jako % 

disponibilních zásob 
Kvalita vod BSK5  vodních toků 

Sladké vody (18) 

 Koncentrace koliformních bakterií ve vodách 
Biodiverzita (15) Ekosystémy Plocha vybraných klíčových ekosystémů 
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Téma Podtéma Indikátor 
Chráněná území jako % celkové rozlohy 

Rostlinné a živočišné druhy Četnost vybraných klíčových druhů 
Ekonomické indikátory 

Hrubý domácí produkt na obyvatele Výkonnost ekonomiky 
Podíl investic na HDP 

Obchod Obchodní bilance zboží a služeb 
Dluh v poměru k HDP 

Struktura ekonomiky 
(2) 

Finanční situace (33) 
Celková rozvojová pomoc poskytnutá, resp. přijatá v poměru k HDP 

Spotřeba zdrojů Intenzita využívání zdrojů 
Roční spotřeba energie na obyvatele 
Podíl spotřeby obnovitelných zdrojů energie 

Využívání energie 

Energetická efektivnost  
Produkce tuhého průmyslového a komunálního odpadu 
Produkce nebezpečného odpadu 
Produkce radioaktivního odpadu 

Produkce a využívání odpadů 
(19–22) 

Recyklace a druhotné využívání odpadů 

Vzorce spotřeby a 
výroby (4) 

Doprava Ujetá vzdálenost na obyvatele podle druhu dopravy 
Institucionální indikátory 

Strategické uplatňování UR 
(8) 

Národní strategie trvale udržitelného rozvoje Institucionální rámec 
(38,39) 

Mezinárodní spolupráce Uplatňování ratifikovaných globálních dohod 
Přístup k informacím (40) Počet rádií nebo připojení na Internet na 1000 obyvatel 
Komunikační infrastruktura 
(40) 

Telefonní linky a mobilní telefony na 1000 obyvatel 

Věda a technologie (35) Výdaje na výzkum a vývoj jako % HDP 

Institucionální kapacita 
(37) 

Připravenost a reakce na 
přírodní katastrofy 

Ekonomické a lidské ztráty zapříčiněné přírodními katastrofami 

  

* v závorce je uvedena související kapitola Agendy 21 
 
Další důležitou oblastí činnosti UN CSD a spolupracujících organizací (zejména EUROSTAT) 
byl proces, jehož cílem se stalo zkoumat možnosti integrování indikátorů udržitelnosti (1999–
2000). Výsledky jsou shrnuty ve dvou zprávách – „The Relationship Between Indicators of 
Sustainable Development“ (Guinomet, 1999) a „Report on the Aggregation of Indicators of 
Sustainable Development“  (UN Division for Sustainable Development, 2001), v nichž jsou 
popsány současné přístupy v této oblasti ve světě a možnosti jejich využití pro tvorbu 
integrovaného indexu UR.  
Na základě výše uvedeného základního souboru indikátorů byl v rámci komise OSN v r. 2000–
2001 vypracován tzv. „Panel udržitelnosti“ (UN CSD Dashboard of Sustainability) pro celkem 
170 zemí světa. Výsledný index udržitelnosti je vypočítán ze 45 indikátorů, přičemž všechny 
indikátory mají stejnou váhu. Indikátory jsou rozděleny do čtyř výše uvedených oblastí – 
environmentální (11 indikátorů), sociální (18), ekonomické (13) a institucionální (3 indikátory). 
Kromě celkového indexu jsou vyjádřeny rovněž indexy čtyř hlavních oblastí UR. Na 
mezinárodní úrovni se tedy zatím nepodařilo sestavit index z  57 indikátorů doporučených UN 
CSD. V současnosti (podzim 2001) je prezentován tzv. testovací model panelu, předpokládají 
se jeho úpravy a doplnění na základě připomínek.  
Velkou výhodou UN CSD Dashboard je jeho výpočet pro 170 zemí (i když pro řadu zemí je 
dostupnost údajů nedostatečná), názornost a výborné grafické vyjádření formou modelu (lze 
realizovat porovnání jednotlivých zemí a sledovat vztahy mezi indikátory), jakož i  výpočet 
dílčích indexů pro čtyři oblasti všeobecně akceptované coby hlavní aspekty  udržitelnosti. 
Naopak sporným se jeví zařazení většího množství indikátorů do ekonomické oblasti 
a nedostatečný počet indikátorů v institucionální oblasti, stejně jako celková nevyváženost 
indikátorů v rámci uvedených čtyř oblastí. Podobně se zdá nevýhodou rozptýlenost zdrojů 
údajů a otázka jejich pravidelného vyhodnocování pro dostatečný počet zemí. 

Přes značné úsilí na půdě UN CSD zůstává vytvoření integrovaného (agregovaného) indexu 
udržitelnosti života významnou výzvou do budoucnosti. Problematickými oblastmi jsou 
zejména výběr způsobu agregování jednotlivých úrovní indexu a správné a citlivé stanovení 
váhy jednotlivých indikátorů.  
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Jiné indikátorové programy na mezinárodní úrovni  
Kromě UN CSD se věnují problematice rozvojových ukazatelů a indikátorů kvality života další 
světové organizace. K nejvýznamnějším současným vyvíjeným metodickým postupům a 
zdrojům informací v této oblasti patří zejména:  
výzkumné programy Světové banky – vypracování konceptu tzv. „čistých úspor“ (genuine 
savings), pravidelné vyhodnocování rozvojových indikátorů včetně rozsáhlé údajové databáze 
(World Development Indicators); 
Rozvojový program OSN (UNDP) – pravidelné každoroční vydávání ročenky „Human 
Development Report”  (od r. 1990), vyhodnocování známého indexu lidského rozvoje (Human 
Development Index), spolupráce na vývoji indikátorů UN CSD; 
Odbor ekonomických a sociálních záležitostí OSN – (UN DESA) – vývoj konceptu SEEA 
(Systém integrovaného environmentálního a ekonomického účetnictví) jako nástroje na 
integraci environmentálních zájmů do ekonomické politiky – obsahuje soubor indikátorů 
souvisejících s UR; 
jiné databáze OSN – FAO – Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAOSTAT statistická 
databáze), WHO – Světová zdravotnická organizace, UNESCO –  statistické údaje; 
IUCN – koncept blahobytu národů (Well-being of Nations) – vytvoření komplexního indexu 
blahobytu na základě dvou subsytémů, přičemž každý z nich je rozdělen do pěti oblastí (lidé – 
zdraví a demografie, bohatství, vědomosti a kultura, společnost, rovnost; ekosystémy – krajina, 
voda, vzduch, druhy a geny, využívání zdrojů);   

• Evropská unie – EUROSTAT – Systém ukazatelů environmentálního tlaku 
(Environmental Pressure Indices) – komplexní systém deseti oblastí (znečištění ovzduší, 
klimatická změna, ztráta biodiverzity, pobřežní zóny, degradace ozonové vrstvy, degradace 
zdrojů, rozptyl toxických látek, problémy urbanizovaného prostředí, odpady, znečištění 
vody). Celkový index (policy performance index) je pravidelně vyhodnocován na základě 
systému 60 indikátorů (environmental pressure indicators), 10 subindikátorů, tří hlavních 
indikátorů (environmentální, sociální a ekonomická „výkonnost“); 

• World Economic Forum, Yale Center for Environmental Law and Policy – v r. 2001 byl 
na Světovém ekonomickém fóru v Davosu představen Environmental Sustainability Index. 
ESI se skládá z pěti složek vypovídajících o stavu životního prostředí a jeho zatížení, 
závislosti a citlivosti člověka vůči vnějším vlivům, ale také o sociální a institucionální 
kapacitě zemí a o zapojení do mezinárodní spolupráce. Každá složka je charakterizována 
několika indikátory a ty jsou vypočítány podle základních proměnných (celkem 22 
indikátorů a 67 proměnných). Hlavním výstupem ESI je výpočet celkového indexu pro 122 
zemí a dílčích indexů pro hlavní složky environmentální udržitelnosti;  

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – vývoj „Core set of indicators” – 
systém indikátorů dlouhodobě sledovaných v členských státech OECD (hospodářské, sociální, 
environmentální, nověji také indikátory udržitelného rozvoje), „Sectoral indicators” – doprava, 
energetika, zemědělství; 
Světový ústav zdrojů (World Resources Institute) vydává ročenku „World Resources”  (ve 
spolupráci s UNDP, UNEP a Světovou bankou) – poskytuje hodnocení podmínek a trendů 
světového globálního vývoje a zahrnuje základní databázi členěnou podle několika kapitol 
(základní ekonomické indikátory, obyvatelstvo a lidský rozvoj, využití země a sídla, výživa a 
zemědělství, lesy, biodiverzita, energie a zdroje, voda a rybolov, atmosféra a klima); 
Americký výbor Univerzity spojených národů (American Council of the United Nations 
University)  – od r. 1996 zastřešuje The Millennium Project (globální síť odborníků 
s prognostickým zaměřením) – součástí projektu je studie „Partnerství pro udržitelný rozvoj“, 
v rámci níž byl vyvinut „index udržitelného rozvoje“ (SD Index) jako doplněk k úsilí 
o vyhodnocování celkového indexu State of the Future Index – SOFI (jehož cílem je vyjádření 
pravděpodobného vývoje hlavních problémových oblastí světového společenství do r. 2015). 
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Za cíl SD Indexu se považuje komplexní vyjádření vývoje jednotlivých zemí světa v oblasti 
směřování k UR. SD Index používá 7 hlavních oblastí rozvoje, 14 indikátorů a celkem 58 
proměnných. Výsledkem je jeden souhrnný index a porovnaní zemí v sedmi oblastech (lidská 
práva, svoboda a rovnost; demografický vývoj a délka života; zdravotní stav a zdravotnická 
péče; vzdělání, technologie a informace; ekonomický rozvoj a zahraniční zadluženost; spotřeba 
zdrojů a eko-efektivnost; kvalita životního prostředí a environmentální problémy). 
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Postavení České republiky v mezinárodních hodnoceních udržitelnosti a kvality 
života 
Některé z koncepcí a programů uvedených v předcházejícím textu vyhodnocují postavení 
jednotlivých zemí světa v oblasti udržitelnosti života a jeho kvality (lidského rozvoje).  
 
Index lidského rozvoje (Human Developmet Index, HDI) je vyhodnocován pravidelně od r. 
1990. Základní komponenty lidského rozvoje vstupující do výpočtu HDI jsou očekávaná délka 
života, gramotnost, přístup ke vzdělání a hrubý domácí produkt. Od r. 1993 zahrnuje HDI 
v hodnocení také Českou republiku, která je pravidelně zařazena mezi země s vysokou úrovní 
lidského rozvoje – ve zprávě za rok 2001 se nachází na 33. místě ve světě, jako druhá v pořadí 
z bývalých socialistických zemí (za Slovinskem) s hodnotou indexu HDI 0,844. Jako 
nejrozvinutější země jsou klasifikovány Norsko, Austrálie, Kanada, Švédsko a Belgie (index 
0,935 a vyšší), na posledních místech se nacházejí téměř výlučně africké země (zejména Sierra 
Leone, Niger, Burundi a  Burkina Faso – index 0,320 a nižší). Průměr HDI pro všechny země 
světa činí 0,716, přičemž za hranici vysoké úrovně lidského rozvoje je považována hodnota 
HDI 0,800. Do této kategorie patří v současnosti 48 zemí, kromě jiných také všechny země 
střední Evropy (16. Rakousko 0,921; 17. Německo 0,921; 35. Slovensko 0,831; 36. Maďarsko 
0,829 a 38. Polsko 0,828). 
 

 
 
2001 Environmental Sustainability Index (World Economic Forum, Yale Center  for 
Environmental Law and Policy) vyjadřuje postavení zemí vzhledem k dosaženému pokroku 
v environmentálním aspektu udržitelného rozvoje na základě pěti hlavních oblastí 
(vypovídajících o stavu životního prostředí a jeho zatížení, závislosti a citlivosti člověka vůči 
vnějším vlivům, ale také o sociální a institucionální kapacitě zemí a zapojení se do mezinárodní 
spolupráce). Hlavním výstupem ESI je výpočet celkového indexu pro 122 zemí a dílčích 
indexů pro hlavní složky environmentální udržitelnosti na základě zohlednění 22 indikátorů 
a 67 proměnných. Teoretická stupnice ESI je 0–100, přičemž 0 znamená nejhorší pozici a 100 
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nejlepší. Nejlépe hodnocené v indexu ESI jsou vyspělé země světa – zejména severní Evropy 
a alpské země, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. 
Celkové umístění České republiky je velmi dobré – ČR byla zařazena na 29. místo mezi 122 
zeměmi světa s hodnotou ESI 57,2, přičemž nejlepší postavení má v oblasti „globálního řízení“ 
(indikátory mezinárodních dohod a participace), „redukce lidské ohroženosti“ (sem patří  
indikátory výživy a zdraví) a  „sociální a institucionální kapacity“ (indikátory vědy a výzkumu, 
ochrany přírody, environmentální legislativy apod.). Naopak nejhorší postavení má ČR 
v oblasti „redukování stresů“ (sem patří indikátory znečištění ovzduší, vody, narušení 
ekosystémů, odpadů, míry spotřeby a populačního tlaku). Z ostatních zemí Visegrádské čtyřky 
je Slovensko na 18. místě (ESI 63,2), Maďarsko na 21. místě (ESI 61,0) a Polsko na 58. místě 
(ESI 47,6).  
Vyhodnocení ukazatelů 2001 ESI pro Českou republiku je uvedeno v příloze A této kapitoly. 
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UN CSD Dashboard (Consultative Group for Sustainable Development, UN CSD, 2000) – 
celkový index udržitelnosti rozvoje zemí světa, vytvořený na základě dílčích indexů pro čtyři 
hlavní oblasti (sociální, ekonomická, environmentální a institucionální). Navazuje na výsledky 
testování indikátorů udržitelnosti rozvoje v rámci UN CSD a hodnotí celkem 45 indikátorů 
(jejich základem je tzv. Core Set – viz kap. 2). Byla zvolena hodnotící stupnice 0–1000, 
přičemž hodnota 0 patří nejhorší zemi a 1000 nejlepší zemi v každém indikátoru. Výsledný 
index je průměrem dosažených bodů ve všech indikátorech. Na prvních místech žebříčku byly 
vyhodnoceny vyspělé země severní a západní Evropy (Finsko, Švédsko, Rakousko, Švýcarsko, 
Dánsko...), na opačném konci se nalézají africké země (Sierra Leone, Niger, Mauretánie, 
Guinea-Bissau, Eritrea...), z ostatních zemí jsou nejhůře hodnoceny arabské země jihozápadní 
Asie (Afghánistán, Kuvajt, Spojené arabské emiráty...).     
Česká republika je v rámci UN CSD Dashboard vyhodnocena na lichotivém 8. místě ze 170 
zemí (681 bodů), což znamená první místo ze zemí Visegrádské čtyřky (Slovenská republika je 
na 14. místě s 658 body, Maďarsko na 15. místě s 656 body a Polsko na 20. místě s 646 body). 
Nejlepší postavení má ČR v environmentální oblasti (5.–7. místo – 712 bodů), následují 
sociální oblast (30.–31. místo – 804 body), ekonomická oblast (32.–33. místo – 634 body) a 
institucionální oblast (33. místo – 264 body).  
Vyhodnocení ukazatelů UN CSD Dashboard pro Českou republiku je uvedeno v příloze B této 
kapitoly. 
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Sustainable Development Index vyjadřuje stav směřování jednotlivých zemí světa 
k udržitelnému rozvoji na základě 7 hlavních oblastí rozvoje a kvality života, 14 indikátorů 
a celkem 58 proměnných. Výsledkem je souhrnný index a porovnání zemí v hlavních oblastech 
kvality života a jeho udržitelnosti (lidská práva, svoboda a rovnost; demografický vývoj a délka 
života; zdravotní stav a zdravotní péče; vzdělání, technologie a informace; ekonomický rozvoj 
a zahraniční zadluženost; spotřeba zdrojů a eko-efektivnost; kvalita životního prostředí a 
environmentální problémy). Index je vyjádřen v relativní stupnici 0–1, přičemž s rostoucí 
hodnotou se zlepšuje postavení jednotlivých zemí. SD Index byl vypočítán pro 146 zemí světa 
– nejlépe byly hodnoceny, obdobně jako v případě ESI, evropské severské země, Kanada a 
Nový Zéland, následují další západoevropské země.  
Postavení České republiky v celosvětovém porovnání je i v tomto indexu dobré – ČR se 
nachází na 33. místě s hodnotou indexu 0,712. Navzdory tomu jde o nejhorší umístění ze zemí 
Visegrádské čtyřky – Slovenská republika je na 24. místě (0,751), Polsko na 28. místě (0,735) a 
Maďarsko na 31. místě (0,718). Nejlepší postavení obdržela ČR v oblasti zdravotního stavu 
a zdravotní péče a také v oblasti demografického vývoje, naopak nejhorší postavení má 
v oblasti spotřeby zdrojů a eko-efektivnosti (viz obrázek). 
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Na základě dílčích indexů pro hlavní oblasti hodnotí SD Index také tzv. index vyrovnanosti 
rozvoje jednotlivých zemí, který vypovídá o vyváženosti rozvoje (podíl nejvyšší a nejnižší 
hodnoty dílčích indexů). Hodnota tohoto indexu je pro ČR podstatně horší než v případě 
ostatních zemí Visegrádské čtyřky (ČR – 63. místo,  Polsko 18., Maďarsko 31., Slovensko 32. 
místo). 
Vyhodnocení ukazatelů SD Indexu pro Českou republiku je uvedeno v příloze C. 
 

Z uvedeného přehledu tří přístupů k vyjádření celkového indexu udržitelnosti rozvoje na 
mezinárodní úrovni vyplývá, že i při velmi podobné metodě tvorby souhrnného indexu  
(agregování indikátorů, vyjádření indexu v relativní bodové škále, stejná váha použitých 
indikátorů) je pořadí zemí  různé v závislosti na použitých indikátorech. Proto je vhodné pořadí 
zemí částečně objektivizovat na základě aritmetického průměru tří uvedených indexů – tento 
ukazatel může být považován za relativní index pořadí zemí světa ve směřování 
k udržitelnému rozvoji. Lze jej vyjádřit  pro 145 zemí (viz obrázek – „The Distance from 
Sustainability“). 

Za země nejvíce se přibližující k udržitelnému rozvoji je možné podle tohoto indexu označit 
státy severní Evropy (Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko), některé západoevropské země 
(Švýcarsko, Rakousko, Německo, Francii) a z mimoevropských zemí Kanadu a Austrálii. 
K zemím s vývojem nejvzdálenějším udržitelnému rozvoji patří zejména africké státy (nejhorší 
postavení mají Eritrea, Sierra Leone, Čad, Guinea-Bissau, Guinea, Mauretánie a Angola), 
z ostatních zemí jsou to Afghánistán, Jemen, Haiti a Kambodža. Mezi země s předpokladem 
nepříznivého postavení, avšak bez relevantních údajů, patří zejména Bhútán, Džibuti, 
Rovníková Guinea a Severní Korea. 

Postavení České republiky je i v tomto relativním indexu velmi dobré, potvrzující dobrou 
výchozí pozici na úrovni ostatních zemí Visegrádské čtyřky. ČR je na 21. místě (průměrné 
pořadí 23,3), přičemž nejlepší z této skupiny zemí je Slovensko (14. místo, průměrné pořadí 
18,7), následuje Maďarsko (19. místo, průměrné pořadí 22,3) a Polsko (32. místo, průměrné 
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pořadí 35,7). Z ostatních zemí bývalého východního bloku mají velmi dobrou pozici Litva, 
Lotyšsko a Slovinsko. 

Vyhodnocení relativního indexu je uvedeno v příloze D. 

 

 

 
Vývoj problematiky vyhodnocování indikátorů kvality a udržitelnosti života 
v České republice 

"The Distance from Sustainability"
The Sustainable Development Indexes, Average Order of Countries 
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The "Distance from Sustainab ility" was count from these measures:
Dashboard SD Index 2001 - Consultative Group on Sustainable 
Development Indicators
2001 Environmental Sustainability Index - Global Leaders of 
Tomorrow Environment Task Force, 2001
Sustainable Development Index - Millennium Project 2001

Slovakia Czech Republic 

Testování indikátorů udržitelného rozvoje v ČR 
Česká republika se jako jediná země střední a východní Evropy zapojila do tříletého procesu 
testování indikátorů udržitelného rozvoje v rámci OSN. Charakteristiku procesu uvádíme podle 
zprávy T. Votočkové (1999). 
V České republice byl mezinárodní proces testování indikátorů udržitelnosti součástí širšího 
procesu budování celkového národního informačního systému udržitelného rozvoje. Proces 
řídily environmentální instituce (Ministerstvo životního prostředí ČR, Centrum pro otázky 
životního prostředí UK a Český ekologický ústav) a byla založena „Pracovní skupina pro 
indikátory udržitelnosti“. Koordinátor projektu pracoval v těsné součinnosti s ostatními 
institucemi, např. s Českým statistickým úřadem.  
V prvním roce procesu (1997) se národním koordinátorem stalo Centrum pro otázky životního 
prostředí Univerzity Karlovy. Pozornost byla věnována implementaci indikátorů v  informač-
ním systému; pro tento účel se vytvořil předběžný seznam indikátorů.  
V roce 1998 převzalo testování Ministerstvo životního prostředí ČR a organizačně i finančně 
podpořilo Český ekologický ústav, který se stal koordinátorem procesu. Český ekologický 
ústav zajistil v termínu od dubna do prosince 1998 „technickou fázi” procesu, tedy zjištění 
zdroje dat, jejich přístupnosti, souladu údajů s metodikou UN CSD, jejich formátu, délky 
časové řady atd. V průběhu prací byla kontaktována řada organizací, hlavním zdrojem údajů se 
stal Český statistický úřad. Výsledky „technické fáze” testování byly shrnuty ve studii „Testing 
UN Indicators of Sustainable Development – the Czech Republic“ (Votočková a kol., 1998). 
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Testovaly se všechny indikátory, neuskutečnil se výběr indikátorů podle národních priorit a 
dalších kritérií, neproběhla tedy „politická fáze” procesu. Hlavním důvodem je nedostatečný 
zájem rozhodovacích orgánů o tento proces a absence koordinátora pro udržitelný rozvoj 
(komise, rady)  na vládní úrovni, zahrnující zástupce různých odvětví.  
Třetím rokem testování (1999) byl proces ukončen. Vznikající Státní politika životního 
prostředí vytváří předpoklady pro další kroky. Zdůrazněn byl význam navazující fáze –
vypracování „Strategie udržitelného rozvoje“, která by měla stanovit priority pro výběr 
indikátorů.  
Další aktivity měly být realizovány v rámci grantu UNDP „Směřování k udržitelnému rozvoji – 
vytváření podmínek“ (viz dále). Cílem těchto aktivit bylo vypracování souboru vhodných 
indikátorů udržitelnosti pro ČR. 
Pracovní skupina vypracovala a předložila na MŽP ČR předběžný soubor indikátorů 
udržitelnosti, který vychází ze základních indikátorů UN CSD, dále obsahuje informace o 
použitelnosti indikátorů, jejich vztahu (relevanci) k ČR a přístupnosti dat. 
Diskuse o indikátorech udržitelnosti však nezískala větší pozornost – zůstala doménou expertů 
odborných organizací, zejména z oblasti životního prostředí. Do diskuse se nezapojily další 
důležité resorty (doprava, průmysl, zemědělství aj.), neexistuje průřezový koordinační a 
rozhodovací orgán na nejvyšší politické úrovni. Proces testování neobsahoval některé důležité 
kroky – hodnocení využitelnosti indikátorů, agregaci a propojení různých aspektů udržitelnosti 
atd. Nebyla věnována dostatečná pozornost zapojení co největšího množství klíčových institucí 
do celého procesu. 
Více aktivit a širší zájem o problematiku udržitelnosti existuje na lokální úrovni – několik 
samospráv zavádí tzv. strategické plánování zahrnující indikátory udržitelnosti a usiluje o 
zavedení Místní Agendy 21.  
Testování celého procesu bylo realizováno spíše díky mezinárodním závazkům ČR než reálné 
snaze občanů ČR (politiků i veřejnosti) o vyjádření a měření udržitelnosti  a nastoupení na 
cestu udržitelného rozvoje. 
 
Zprávy o lidském rozvoji v České republice 
Program OSN pro rozvoj (UNDP) publikuje každoročně od roku 1990 „Zprávu o lidském 
rozvoji“ (Human Development Report, HDR). Od r. 1992 se přistoupilo k přípravě takových 
zpráv také v různých zemích a regionech světa. Česká republika vypracovává národní zprávu 
pod názvem „Zpráva o lidském rozvoji – Česká republika“ od r. 1996. 
V r. 1996 byla zpráva vypracována na Přírodovědecké fakultě UK Praha, v r. 1997 v 
Sociologickém ústavu AV ČR, v r. 1998 na Vysoké škole ekonomické v Praze, v r. 1999 to byl 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha. Zpráva za rok 2000 zpracována nebyla. 
V souladu s metodikou OSN se zprávy soustřeďují na vyhodnocení hlavních oblastí lidského 
rozvoje zahrnujících vybrané demografické, zdravotní, sociální a ekonomické ukazatele, 
doplněné o hlavní indikátory kvality životního prostředí.  
Lidský rozvoj je např. ve Zprávě z r. 1999 charakterizován jako rozvoj schopností každého 
jednotlivce na základě práce, vzdělání, politické a kulturní aktivity. 
Konstatuje se, že celkově se Česká republika kvalitou života dosahovanou v průběhu 90. let 
trvale zařazuje do okruhu vysoce rozvinutých států světa. Vývoj v jednotlivých oblastech je 
však nejednoznačný. „...pozitivní vývoj řady indikátorů kvality života ve  zdravotní péči, ve 
vzdělání a z části i v oblasti životního prostředí při dlouhodobé stagnaci, resp. snížení reálných 
zdrojů vedl k zesílení napětí mezi zdroji a užitím. Dlouhodobé zajišťování úrovně kvality života 
dosažené v současné době v České republice, a zejména její další zvyšování je podmíněno 
růstem hospodářské výkonnosti...“  

Pro ilustraci vývoje lidského rozvoje je uveden vývoj vybraných ukazatelů v následujících 
oblastech (ze zprávy v r. 1999):  
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• vybrané makroekonomické ukazatele (hrubý domácí produkt, index produkce, investice, 
produktivita práce, zadluženost, rozpočtové saldo, podíl daní a poplatků); 

• demografické trendy (přirozený přírůstek, ukazatele úmrtnosti, střední délka života, míra 
plodnosti, používání antikoncepce, podíl obyvatelstva staršího 65 let, naděje dožití ve věku 
65 let); 

• zdravotní profil (narození s nízkou porodní váhou, očkování dětí, úmrtnost na novotvary, 
onemocnění na TBC, AIDS, spotřeba alkoholu a cigaret na obyvatele, počet obyvatel na 1 
lékaře); 

• profil vzdělání (gramotnost dospělé populace, délka školní docházky, míra účasti na školní 
docházce, studenti na VŠ, výdaje na vzdělání); 

• faktory životní zátěže (ukazatele dopravní nehodovosti, úrazy, otravy a sebevraždy, 
rozvodovost, migrace, uprchlíci); 

• kriminalita (počet trestných činů a jejich objasněnost, kriminalita dětí a mladistvých, 
vybrané trestné činy – vraždy, znásilnění, hospodářská kriminalita, drogové trestné činy); 

• životní prostředí a jeho zatížení (chráněná území, poškození lesů, produkce odpadů, odběry 
vody, emise škodlivých látek, energetická náročnost HDP). 

 

Tyto ukazatele nejsou však blíže vyhodnoceny, proto mají jen ilustrativní význam. 
 
Projekt „K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek“  
Problematika kvality života a jeho udržitelnosti se dostala také do popředí významného 
projektu, který je v ČR realizován v období 1998–2001 – a to projektu „K udržitelnému rozvoji 
České republiky: vytváření podmínek“. Je financován Rozvojovým programem OSN (UNDP), 
hlavní řešitelskou organizací se stalo Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha. 
Projekt se řeší jako soubor modulů, jeho hlavním výstupem bude syntetická zpráva „Národní 
strategie udržitelného rozvoje ČR“. Hlavním cílem zprávy je zhodnotit překážky udržitelného 
rozvoje v hlavních oblastech společenského vývoje v ČR, navrhnout praktická řešení a 
doporučení k jejich překonání.   
K jedné z důležitých součástí projektu patří indikátorový subprojekt. Cílem je demonstrovat 
smysl využití indikátorů udržitelného rozvoje, navrhnout soubor indikátorů pro praktické 
použití v ČR a charakteristiku směřování ČR k udržitelnému rozvoji.  
V době sestavování této zprávy byl k dispozici pracovní výstup projektu, jenž není určen k  
šíření, proto uvádíme jenom několik citací ze syntetické zprávy a seznam souboru navržených 
indikátorů udržitelného rozvoje (které ovšem nejsou zatím vyhodnoceny).  

... Cílem strategie udržitelnosti dalšího vývoje české společnosti je především „udržet“ základní 
předpoklady toho, aby se lidský rod mohl v principu těšit z dobrého zdraví, z dobré vody a 
potravin, z dobrého „bydla“, z volného prostoru k životu a z plnosti lidského života v jeho 
vnitřní i vztahové bohatosti... 

... Základními hodnotami lidského blahobytu (kvality života, well-being) jsou lidské zdraví, 
voda a potraviny, sociální a duchovní hodnoty, materiální zázemí, životní prostor... 

... Na základě rozsáhlé analýzy mezinárodních vzorů, zkušeností s testováním souborů 
indikátorů OSN a uplatněním indikátorů OECD byl navržen soubor indikátorů udržitelného 
rozvoje pro Českou republiku. Indikátory byly navrženy tak, aby je bylo možno naplnit daty 
z existujících datových souborů...   
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Soubor indikátorů udržitelného rozvoje ČR 
Zařazení indikátoru Označení a název indikátoru 
Sociální a kulturní rozměr udržitelného rozvoje 
Zaměstnanost S/1 Míra nezaměstnanosti 
Boj proti chudobě S/2 Procento populace žijící pod hranicí chudoby 

S/3 GINI index nerovnosti příjmů 
S/4 Poměr mzdy žen ke mzdě mužů 

Sociální spravedlnost 

S/5 Míra závislosti ekonomicky neaktivních obyvatel 
S/6 Růst populace 
S/7 Saldo migrace 

Demografický vývoj 

S/8 Podíl městské populace 
Územní rozložení obyvatel  S/9 Hustota populace 

S/10 Nejvyšší dosažené vzdělání Úroveň vzdělání 
S/11 Střední délka vzdělávání 

Finanční podpora vzdělání S/12 Výdaje na vzdělání 
S/13 Úmrtnost podle pohlaví a příčin smrti 
S/14 Střední délka života při narození 
S/15 Dietní expozice cizorodým chemickým látkám 

Zdravotní stav obyvatel  

S/16 Index tělesné hmotnosti 
Finanční podpora zdravotnictví S/17 Výdaje na zdravotnictví 
Bezpečnost obyvatel  S/18 Zločinnost podle druhu trestného činu 

S/19 Struktura domácností Bydlení a životní úroveň 
S/20 Výdaje domácností podle kategorií 

Přístup k informacím S/21 Přístup k Internetu 
Spoje a komunikace S/22 Komunikační infrastruktura 
Věda a výzkum pro udržitelný rozvoj S/23 Výdaje na výzkum a vývoj 
Ekonomický rozměr udržitelného rozvoje 

EK/1 HDP na osobu 
EK/2 Přidaná hodnota podle hlavních ekonomických sektorů 

Ekonomická výkonnost 

EK/3 Míra inflace 
EK/4 Poměr hrubého veřejného dluhu k HDP 
EK/5 Zahraniční zadluženost 

Finanční status 

EK/6 Celková poskytnutá nebo přijatá rozvojová pomoc 
Zahraniční obchod EK/7 Bilance zahraničního obchodu 
Ocenění přírodního kapitálu EK/8 Hodnota hmotných nevyrobených aktiv 

EK/9 Podíl spotřeby obnovitelných zdrojů energie 
EK/10 Roční spotřeba energie na osobu 
EK/11 Intenzita spotřeby energie 
EK/12 Přímá materiálová spotřeba 

Vzorce spotřeby 

EK/13 Intenzita spotřeby surovin 
EK/14 Objem osobní dopravy podle druhu dopravy 
EK/15 Objem nákladní dopravy podle způsobu přepravy 

Doprava 

EK/16 Internalizace externích nákladů na dopravu 
Cestovní ruch EK/17 Výjezdy do zahraničí a příjezdy zahraničních návštěvníků 
Environmentální rozměr udržitelného rozvoje 
Mezinárodní nástroje ochrany přírody EN/1 Implementace ratifikovaných mezinárodních smluv 
Globální změny klimatu EN/2 Emise skleníkových plynů 

EN/3 Emise okyselujících látek 
EN/4 Emise prašného aerosolu 

Ochrana ovzduší 

EN/5 Index kvality ovzduší (IKO) 
EN/6 Roční odběry podzemní a povrchové vody 
EN/7 Roční odběry vody podle odvětví 
EN/8 Biochemická spotřeba kyslíku v povrchových vodách 
EN/9 Obsah anorganického dusíku a celkového fosforu v povrchových vodách 

Ochrana vod 

EN/10 Čištění odpadních vod 
EN/11 Rozloha zemědělské půdy a ekologické zemědělství 
EN/12 Spotřeba hnojiv 

Zemědělství 

EN/13 Spotřeba pesticidů 
Ochrana neobnovitelných přírodních 
zdrojů 

EN/14 Intenzita těžby neobnovitelných přírodních zdrojů 

EN/15 Rozloha lesů s rozlišením druhové skladby 
EN/16 Intenzita těžby dřeva 

Ochrana lesa 

EN/17 Kalamitní těžba dřeva 
EN/18 Podíl rozlohy chráněných území na celkové rozloze Ochrana biodiverzity 
EN/19 Podíl ohrožených druhů na celkovém počtu původních druhů 
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Zařazení indikátoru Označení a název indikátoru 
EN/20 Produkce a zneškodňování odpadů podle druhu odpadu 
EN/21 Produkce a zneškodňování nebezpečných odpadů  

Odpadové hospodářství 

EN/22 Recyklace odpadů 
Finanční podpora ochrany ŽP EN/23 Výdaje na ochranu ŽP jako podíl HDP 

Vyhodnocení indikátorů kvality a udržitelnosti života v České republice  
Úvod 
V následující kapitole uvádíme naše vlastní průběžné hodnocení indikátorů kvality 
a udržitelnosti života v České republice. Hlavním cílem této části studie je: 
vyhodnocení kvality a udržitelnosti života v ČR – jejich dosavadního vývoje (v období 1990–
2000) a náčrt pravděpodobných trendů pro nejbližší období (do r. 2006) na základě dostupných 
statistických dat; 
korelace konceptu kvality života se studií  „Průvodce krajinou priorit“, zejména s hodnocenými 
oblastmi a prioritními problémy rozvoje.  
Dosavadní sociální výzkumy potvrzují fakt, že problematika rozvoje člověka (resp. národů, 
států) a kvality jejich života má několik dimenzí, a je proto velmi obtížné snažit se o její 
vyjádření jedním souhrnným indikátorem. Takovéto indexy mají mnoho rizik a slabých stránek 
– jsou silným zjednodušením reality, mohou opomíjet některé podstatné problémy, využívají 
přístupná data jako náhradu za důležitější, avšak statisticky nesledované údaje.  
Přesto takovéto indikátory vznikají (viz kapitola 2), i když většinou (snad s výjimkou indexu 
lidského rozvoje – HDI) nejsou známy širšímu okruhu uživatelů. Více akceptovány jsou dílčí 
indikátory rozvoje (resp. kvality života) v různých oblastech – např. v ekonomice, 
zdravotnictví, hodnocení vzdělanosti, kvalitě životního prostředí aj.  
Z výše uvedeného vyplývá, že celkovou kvalitu života člověka je lépe chápat jako vzájemné 
působení kvality hlavních složek, které se podílejí na uspokojování jeho základních potřeb – 
vědomých i nevědomých, materiálních i duchovních. Zevšeobecněním různých přístupů k této 
problematice (viz předešlé kapitoly) považujeme za adekvátní vymezení čtyř hlavních oblastí 
kvality života  –  společensko-politické, sociální, ekonomické a environmentální. Tyto oblasti 
lze poté dále dělit na problémové okruhy (viz dále).  
Udržitelnost kvality života je dána časovým vývojem jednotlivých indikátorů kvality života 
a trendy, které jsou odrazem tohoto vývoje. Důležité je rovněž poznat „prahové hodnoty“ 
jednotlivých indikátorů – akceptovatelné minimální, resp. maximální hodnoty a žádoucí 
optimální hodnoty – jejich porovnáním s časovým vývojem reálných hodnot je možné 
„udržitelnost vývoje“ vyjádřit (vývoj pozitivním, resp. negativním směrem). 
Z výše uvedeného vyplývá, že časová dimenze (časové změny a vývoj jednotlivých indikátorů) 
je jedním ze základních aspektů kvality života. K dalším, neméně důležitým aspektům patří 
velikost „vzorku“, jehož se  hodnocení kvality života dotýká, a jeho prostorová dimenze. Lze 
zkoumat kvalitu života konkrétního člověka v určité obci či regionu, ale stejně tak je možné 
zevšeobecnit kvalitu života (jako průměrný indikátor) pro určitou oblast, stát, geografický 
region, dokonce pro planetu Zemi jako celek. 
Kvalita života a její udržitelnost jsou v následujícím textu hodnoceny pro Českou republiku 
(prostorový kontext) v časovém horizontu 1990–2000 (dosavadní trendy vývoje) a 2001–2006 
(pravděpodobný trend pro nejbližší období). Hodnocení podléhají výše uvedené čtyři hlavní 
oblasti, které jsou rozděleny na dvanáct podoblastí. Pomocí sto jednoho indikátoru je vyjádřen 
index kvality života pro uvedené oblasti a podoblasti a rovněž souhrnný index kvality a 
udržitelnosti života (viz metodická část).  
Pro získání dat byly použity většinou domácí zdroje (zejména publikované údaje Českého 
statistického úřadu a jiných oficiálních zdrojů – např. MŽP ČR). Použity byly rovněž výsledky 
výzkumných projektů v oblasti lidského rozvoje a udržitelného rozvoje (viz kapitola 4). 
Základem pro hodnocení a porovnání na mezinárodní úrovni jsou databáze Světové banky 
a OSN. 
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S vědomím rizik a omezení použitých statistických metod není hlavním cílem a posláním 
indexu (a jeho dílčích subindexů za jednotlivé oblasti rozvoje) podat matematicky přesnou 
analýzu stavu a vývoje ČR nebo předpovídat krátkodobý vývoj jednotlivých rozvojových 
indikátorů, ale názorně poukázat na silné a slabé stránky současného vývoje ČR a jeho 
trendů. 
Předkládané hodnocení považujeme za „první aproximaci“ hodnocení indikátorů kvality života 
a jeho udržitelnosti v ČR. V další etapě je potřebné prohloubit analýzy, statistické nástroje  a 
doplnit o další statistická data na národní a regionální úrovni.  
 
Metodika sestavení a výpočtu indexu 
Hodnocení indikátorů kvality a udržitelnosti života v ČR se skládá z následujících hlavních 
kroků: 
výběr problémových okruhů a rozvojových indikátorů pro Českou republiku, hodnocení jejich 
vývoje v období 1990–2000 a předpokládaného trendu vývoje do r. 2006; 
výpočet Indexu kvality a udržitelnosti života (dále Indexu KUŽ) a jeho dílčích subindexů pro 
jednotlivé oblasti za roky 1990–2006, hodnocení časového vývoje;  
korelace výsledků se studií „Průvodce krajinou priorit“, komentář k hlavním oblastem a 
prioritním problémům. 
Výběr indikátorů vstupujících do projektu byl určován několika faktory – nejdůležitějším 
omezením se stala limitovanost dostupných statistických dat, která by vystihovala jednotlivé 
problémové okruhy a byla by dlouhodobě sledována. K dalším omezením náleží časový faktor 
– za dobu několika měsíců není možné vyčerpávajícím způsobem analyzovat problematiku 
v celé šíři, reálným se jevilo použít publikovaná statistická data. Celkově byl do hodnocení 
zahrnut  101 indikátor z různých oblastí lidského rozvoje. Data se přepsala do podoby databáze 
rozdělené podle dvanácti hlavních problémových okruhů rozvoje, tvořících čtyři hlavní oblasti 
kvality života (viz následující tabulka). 
Statistické zpracování dat se uskutečnilo s použitím statistického balíku NCSS Statistics 2000. 
Všechna data byla testována z hlediska použitelnosti pro statistickou analýzu (data screening) – 
např. z hlediska velikosti vzorků a normality rozdělení dat. Trendy současného vývoje a 
předpokládané trendy byly vyhodnoceny pomocí modulu „Time Series Analyses and 
Forecasting“. Data se rovněž testovala z hlediska vhodnosti použití jednotlivých metod – jako 
nejvhodnější se ukázaly metody exponenciálního vyhlazování dat (exponential smoothing), a to 
hlavně z důvodu malé časové řady dat, absence sezonnosti a cykličnosti dat. Konkrétní metoda 
se poté vybrala empiricky na základě předběžného testování jednotlivých indikátorů. Pro každý 
indikátor byl na základě vývoje v období 1990–2000 vyhodnocen trend do roku 2006. 
Chybějící data v období 1990–2000 se doplnila lineární extrapolací.  
Index KUŽ byl vyhodnocen jako hierarchický index sestávající z dvanácti dílčích indexů 
(subindexů) za vybrané problémové okruhy, čtyř indexů za hlavní rozvojové oblasti a jednoho 
integrovaného (agregovaného) indexu. Problémové oblasti byly zvoleny tak, aby vyjádřily 
pokud možno všechny podstatné faktory rozvoje české společnosti v posledních deseti letech a 
reflektovaly prioritní problémy dalšího vývoje. 
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Základní struktura Indexu kvality a udržitelnosti života v České republice (rozvojové oblasti a 
problémové okruhy) 

A – Mezinárodní postavení ČR 
1 – Společensko-politická oblast B – Vnitřní bezpečnostní a politicko-

společenská situace 
C – Demografický vývoj 
D – Životní úroveň obyvatel 
E – Zdravotní stav obyvatel a zdravotní péče 
F – Vzdělání, věda a výzkum 

2 – Sociální oblast 

G – Přístup k informacím, informatizace 
H – Výkonnost ekonomiky a ekonomický 
rozvoj 
I – Zadluženost a saldo ekonomiky 3 – Ekonomická oblast 

J – Vybrané ekonomické indikátory 
K – Spotřeba přírodních zdrojů, eko-
efektivita 
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4 – Environmentální oblast 
L – Kvalita životního prostředí 

 
Způsob sestavení indexu a subindexů je významným metodickým problémem. Zvažovali jsme 
výhody a nevýhody „vážení“ (určování důležitosti) jednotlivých indikátorů, problémových 
okruhů a rozvojových oblastí. V této etapě jsme se nakonec přiklonili k ponechání stejných vah 
– subindexy za problémové okruhy jsou tedy aritmetickým průměrem hodnot všech 
uvažovaných indikátorů, indexy rozvojových oblastí představují průměr subindexů v dané 
oblasti a  výsledný index KUŽ je průměrem hodnot indexů za čtyři hlavní rozvojové oblasti. 
Upřesnění způsobu sestavení indexu a určení případné váhy indikátorů a oblastí lze řešit v další 
etapě vývoje indexu – např. pomocí vícerozměrné analýzy dat a zjišťování korelací mezi 
jednotlivými indikátory. Předpokládáme rovněž společenskou diskusi na toto téma. 
Samotné indexy byly vypočteny na všech úrovních jako aritmetický průměr transformovaných 
indikátorů vstupujících do výpočtu, a to pro každý rok zvlášť. Transformace indikátorů 
spočívala v převodu na jednotnou škálu <0,1> podle vzorce 
Ixi = (Xi-Xmin / Xmax – Xmin), kdy s rostoucí hodnotou indikátoru Xi se kvalita života zvyšuje 
Ixi = (Xmax-Xi / Xmax – Xmin), kdy s rostoucí hodnotou Xi  se kvalita života snižuje, 
přičemž 0 = nejméně příznivá hodnota indikátoru v hodnoceném období 1990–2006 a  
1 = nejpříznivější hodnota Ixi  vzhledem ke kvalitě a udržitelnosti života.  
Teoreticky nejvyšší možná hodnota jednotlivých indexů i celkového indexu je 1,00 (v případě, 
že všechny indikátory v daném roce mají hodnotu 1,00), naopak nejnižší možná hodnota 
indikátoru je 0,00. Vyšší hodnota indexu znamená lepší kvalitu života, nižší hodnota je znakem 
zhoršování kvality života v hodnocené oblasti.  
Indexy umožňují relativní srovnání kvality života (stupně rozvoje) v jednotlivých oblastech, 
jejich vývoj v období 1990–2000 a extrapolaci trendů do roku 2006.   
 
Vyhodnocení výsledků  
Společensko-politická oblast 

Oblast byla hodnocena na základě dvou problémových okruhů a celkem 16 indikátorů – viz 
tabulka. Charakteristika jednotlivých indikátorů a vstupní údaje jsou uvedeny v příloze E.  
V následující tabulce a grafu jsou uvedeny a znázorněny hodnoty indexu pro problémové 
okruhy A a B a hodnota celkového indexu pro společensko-politickou oblast, vypočítaná jako 
aritmetický průměr indexů za problémové okruhy A a B. 
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Index KUŽ - politicko-společenská oblast
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A - Mezinárodní postavení ČR

B - Vnitřní bezpečnostní a politicko-spoločenská situace

Celkový index v společensko-politické oblasti

vývoj 1990-2000 trend 2000-2006

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
A 0.000 0.083 0.083 0.350 0.317 0.606 0.621 0.585 0.434 0.524 0.577 0.590 0.594 0.615 0.802 0.801 0.799 
B 0.823 0.733 0.500 0.507 0.451 0.683 0.700 0.542 0.390 0.507 0.498 0.404 0.362 0.322 0.282 0.242 0.203 
Index 0.412 0.408 0.292 0.429 0.384 0.644 0.661 0.564 0.412 0.515 0.537 0.497 0.478 0.469 0.542 0.521 0.501 
 
Ve společensko-politické oblasti jsme na základě hodnocených indikátorů dokumentovali 
výrazně odlišný vývoj v mezinárodním postavení ČR (které se posilovalo začleňováním do 
předních světových organizací, trend vývoje indexu v této podoblasti je pozitivní) a 
v problémovém okruhu vnitřní bezpečnostní a politicko-společenské situace. V tomto okruhu je 
vývoj značně kolísavý – negativně působil nárůst kriminality a korupce ve společnosti, stejně 
jako nárůst významnosti těchto problémů z pohledu veřejného mínění obyvatel. Trend vývoje 
je negativní a jeho zvrácení bude vyžadovat přijetí opatření na centrální úrovni. 
Vzhledem k těmto skutečnostem je trend vývoje celkového indexu ve společensko-politické 
oblasti do roku 2006 stagnující, s malým předpokladem jeho zlepšování. 
 

Sociální oblast 
Oblast byla hodnocena na základě pěti problémových okruhů a celkem 38 indikátorů. 
Charakteristika jednotlivých indikátorů a vstupní údaje se uvádějí  v příloze E. 
V následující tabulce a grafu jsou uvedeny a znázorněny hodnoty indexu pro problémové 
okruhy C–G a hodnota celkového indexu pro sociální oblast, vypočítaná jako aritmetický 
průměr indexů za jednotlivé problémové okruhy. 
 

 71 



 

Index KUŽ - sociální oblast
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C - Demografický vývoj
D - Životní úroveň obyvatel
E - Zdravotní stav obyvatel a zdravotní péče
F - Vzdělání, věda a výzkum
G - Sdílení informací, informatizace
Celkový index v sociální oblasti

vývoj 1990-2000 trend 2000-2006

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
C 0.967 0.898 0.804 0.765 0.632 0.481 0.437 0.403 0.378 0.320 0.279 0.233 0.187 0.133 0.088 0.044 0.000 
D 0.559 0.333 0.420 0.498 0.452 0.494 0.597 0.567 0.408 0.513 0.502 0.515 0.522 0.531 0.538 0.547 0.555 
E 0.304 0.267 0.279 0.471 0.545 0.488 0.412 0.359 0.497 0.573 0.537 0.577 0.605 0.632 0.660 0.688 0.715 
F 0.082 0.312 0.303 0.309 0.307 0.270 0.422 0.368 0.372 0.581 0.553 0.596 0.641 0.685 0.730 0.774 0.819 
G 0.062 0.032 0.086 0.086 0.137 0.250 0.318 0.382 0.440 0.485 0.539 0.604 0.671 0.742 0.817 0.898 0.987 
Index 0.395 0.368 0.378 0.426 0.415 0.396 0.437 0.416 0.419 0.494 0.482 0.505 0.525 0.545 0.566 0.590 0.615 

 
V problémovém okruhu demografického vývoje je zřejmý negativní trend, který je vyvolán 
absolutním úbytkem obyvatel ČR a stárnutím populace. Tento trend je velmi výrazný a jeho 
zastavení bude vyžadovat přijetí opatření na centrální úrovni státu. Vývoj v problémovém 
okruhu životní úrovně obyvatel kolísá; po poklesu životní úrovně v období 1991–92 přichází 
postupný nárůst hodnoty indexu, v roce 1998 však jeho výrazný pokles (zejména z důvodu 
zvýšení nezaměstnanosti, zhoršení sociální situace obyvatel a citlivějšího vnímání této oblasti 
jako prioritního problému). Roky 1999–2000 přinesly zvýšení hodnoty indexu sociálního 
statusu a předpoklady jeho mírného pozvolného nárůstu v letech 2001–2006. Vývoj indexů 
v problémových okruzích zdravotního stavu, zdravotní péče a vzdělání, vědy a výzkumu byl 
rovněž kolísavý (především z důvodů poklesu relativních výdajů ze státního rozpočtu na tyto 
resorty), i když zdravotní stav obyvatel  a jeho vzdělanostní úroveň se postupně zlepšují. 
Rovněž trendy vývoje indexů do roku 2006 jsou pozitivní. V problémovém okruhu „Přístup k 
informacím a informatizace“ je trend vývoje jednoznačně pozitivní prakticky v celém 
sledovaném období (především od roku 1994) s předpokladem výrazného nárůstu hodnoty 
indexu do roku 2006. 
Vzhledem ke kolísavému vývoji většiny indikátorů životní úrovně obyvatel v ČR je dosavadní 
vývoj celkového indexu za tuto oblast stagnující, s trendem velmi mírného nárůstu v období 
2001–2006. Hlavním motorem růstu indexu by měla být oblast informatizace společnosti, 
vzdělání, vědy a výzkumu, naopak brzdu sociálního rozvoje představuje nepříznivý 
demografický vývoj obyvatel  ČR. 
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Ekonomická oblast 
Oblast byla hodnocena na základě tří problémových okruhů a celkem 18 indikátorů. 
Charakteristika jednotlivých indikátorů a vstupní údaje jsou uvedeny v příloze E. 
V následující tabulce a grafu jsou uvedeny a znázorněny hodnoty indexu pro problémové 
okruhy H–J a hodnota celkového indexu pro ekonomickou oblast, vypočítaná jako aritmetický 
průměr indexů za tyto problémové okruhy. 
 

Index KUŽ - ekonomická oblast
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H - Výkonnost ekonomiky a ekonomický rozvoj
I - Zadluženost a saldo ekonomiky
J - Vybrané ekonomické indikátory
Celkový index v ekonomické oblasti

vývoj 1990-2000 trend 2000-2006

 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
H 0.290 0.000 0.333 0.360 0.508 0.714 0.812 0.736 0.691 0.739 0.829 0.860 0.880 0.901 0.921 0.942 0.963 
I 1.001 0.964 0.922 0.908 0.876 0.763 0.625 0.437 0.417 0.482 0.372 0.308 0.243 0.178 0.122 0.057 0.001 
J 0.369 0.420 0.353 0.368 0.349 0.326 0.467 0.451 0.440 0.386 0.454 0.546 0.606 0.666 0.726 0.786 0.847 
Index 0.553 0.462 0.536 0.545 0.578 0.601 0.634 0.541 0.516 0.536 0.552 0.571 0.576 0.582 0.590 0.595 0.604 

 
Celkový vývoj indexů v jednotlivých problémových okruzích ekonomiky je nejednoznačný. 
Ekonomický rozvoj a výkonnost ekonomiky po počátečním propadu v roce 1991 zaznamenala 
nárůst až do období 1996, v letech 1997–98 naopak pokles. Pozitivní trend pro období 2001–
2006 je důsledkem zlepšení hodnoty indexu v letech 1999–2000. Toto konstatování platí i pro 
problémový okruh vybraných ekonomických indikátorů, které dokumentují oživení ekonomiky 
i přes kolísavý trend vývoje v období 1990–98. Naopak výrazně nepříznivý vývoj indexu se 
projevuje v problémovém okruhu zadluženosti ekonomiky, její obchodní bilance a salda 
státního rozpočtu, v němž převažoval negativní vývoj v celém období 1990–2000, a rovněž 
trend do roku 2006 je negativní. 
Uvedené skutečnosti vyvolaly stagnující trend vývoje celkového indexu v ekonomické oblasti – 
jeho hodnota je pro rok 2000 prakticky na stejné úrovni jako v roce 1990. Trend vývoje do roku 
2006 je velmi mírně pozitivní a vychází z předpokladů mírného růstu ekonomiky a jejích 
klíčových indikátorů. Brzdou zlepšování hodnoty indexu bude pravděpodobně rostoucí hodnota 
zadluženosti ekonomiky a negativní saldo obchodní bilance a státního rozpočtu. 
 

 73 



 

Environmentální oblast 
Oblast byla hodnocena na základě dvou problémových okruhů a celkem 29 indikátorů. 
Charakteristika jednotlivých indikátorů a vstupní údaje se uvádějí v příloze E. 
V následující tabulce a grafu jsou uvedeny a znázorněny hodnoty indexu pro problémové 
okruhy K a L a hodnota celkového indexu pro environmentální oblast, vypočítaná jako 
aritmetický průměr indexů za tyto problémové okruhy. V samostatném grafu je znázorněn 
vývoj indexů pro vybrané environmentální oblasti (kvalita ovzduší a vody, lesy, biodiverzita a 
ochrana přírody, odpady, financování ŽP). 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
K 0.208 0.477 0.453 0.510 0.565 0.483 0.440 0.416 0.467 0.536 0.518 0.532 0.547 0.561 0.574 0.587 0.600 
L 0.092 0.166 0.263 0.274 0.349 0.414 0.479 0.446 0.555 0.700 0.678 0.721 0.760 0.797 0.831 0.864 0.895 
Index 0.150 0.322 0.358 0.392 0.457 0.448 0.460 0.431 0.511 0.618 0.598 0.627 0.653 0.679 0.703 0.726 0.747 
V oblasti životního prostředí jsme na základě vybraných indikátorů dokumentovali pozitivní 
trend vývoje v obou problémových okruzích. Zlepšovaly se především indikátory znečištění 
prostředí a zatížení jeho složek (zejména ovzduší a vody), snižovala se produkce odpadů. Méně 
pozitivní vývoj lze zaznamenat v oblasti financování péče o životní prostředí, kde přes poměrně 
stálý podíl investic na domácím produktu se celkový objem investic postupně snižuje. Přes 
pokles hodnoty indexu v roce 2000 je v problémovém okruhu kvality životního prostředí do 
roku 2006 předpoklad pozitivního vývoje indexu. V problémovém okruhu spotřeby přírodních 
zdrojů a eko-efektivitě byl po počátečním nárůstu hodnoty indexu v období 1990–94 
(podmíněným především snížením výroby) trend až do roku 2000 stagnující – do roku 2006 je 
předpoklad mírného nárůstu hodnoty indexu.  
Celkový vývoj indexu v environmentální oblasti v období 1990–2000 je pozitivní, přes určitou 
stagnaci v období 1995–97 a v roce 2000. Stejně tak je pozitivní předpokládaný trend vývoje 
indexu do roku 2006. 
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Celkový index kvality a udržitelnosti života a jeho hodnocení 
V následující tabulce a grafu jsou uvedeny a znázorněny hodnoty indexů pro čtyři hlavní 
oblasti kvality života a celkový index kvality života, vypočítaný jako aritmetický průměr 
indexů za tyto oblasti.  
Pro období 1990–92 je charakteristický stagnující vývoj indexu KUŽ těsně pod hodnotou 0,4. 
Stagnace byla způsobena zejména nepříznivým ekonomickým vývojem, doprovázeným 
poklesem kvality indexu ve společensko-politické oblasti a stagnací v sociální oblasti. Naopak 

prudce pozitivní vývoj zaznamenala environmentální oblast.  

Index kvality a udržitelnosti života v ČR - kvalita životního prostředí
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Období prvních čtyř let samostatné České republiky (1993–96) je charakterizováno růstem 
hodnoty indexu KUŽ, jehož motorem byl především pozitivní vývoj v ekonomické a 
společensko-politické oblasti. Naopak environmentální oblast po počátečním růstu 
zaznamenává stagnaci a trvale stagnující je také vývoj v sociální oblasti. 
V období 1997–98 zaznamenává index KUŽ poměrně výrazný pokles, který je způsoben 
negativním vývojem indexů téměř ve všech hlavních oblastech, s výjimkou environmentální 
oblasti.  
Rok 1999 se jeví jako rozhodující z hlediska nastartování pozitivních trendů v hodnotách 
indexu KUŽ – prakticky všechny oblasti rozvoje společnosti zaznamenaly zlepšení hodnoty 
indexu, což se promítlo do výrazného posílení celkového indexu. V roce 2000 se hodnota 
indexu sice zlepšila jenom nepatrně, zastavení negativního trendu je však rozhodující 
z hlediska krátkodobého výhledu do roku 2006. 
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Odhad dalšího vývoje indexu KUŽ pro období 2001–2006 je pozitivní – hodnota indexu by se 
měla trvale mírně zlepšovat, přičemž hlavním faktorem zlepšení by měla být oblast životního 
prostředí a po delší době i sociální oblast – naopak stagnující a kolísavý vývoj lze očekávat ve 
společensko-politické oblasti, a to především z důvodu negativních trendů v oblasti vnitřní 
bezpečnosti a politicko-společenské oblasti. 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1 0.412 0.408 0.292 0.429 0.384 0.644 0.661 0.564 0.412 0.515 0.537 0.497 0.478 0.469 0.542 0.521 0.501 
2 0.395 0.368 0.378 0.426 0.415 0.396 0.437 0.416 0.419 0.494 0.482 0.505 0.525 0.545 0.566 0.590 0.615 
3 0.553 0.462 0.536 0.545 0.578 0.601 0.634 0.541 0.516 0.536 0.552 0.571 0.576 0.582 0.590 0.595 0.604 
4 0.150 0.322 0.358 0.392 0.457 0.448 0.460 0.431 0.511 0.618 0.598 0.627 0.653 0.679 0.703 0.726 0.747 
Index 0.377 0.390 0.391 0.448 0.458 0.522 0.548 0.488 0.464 0.541 0.542 0.550 0.558 0.568 0.600 0.608 0.617 
1 – Index za společensko-politickou oblast, 2 – Index za sociální oblast, 3 – Index za 
ekonomickou oblast, 4 – Index za environmentální oblast, Index – celkový index KUŽ 
 
Korelace problémových okruhů Indexu KUŽ s hlavními oblastmi a prioritními 
problémy rozvoje ČR  
Účelem následujícího textu je nalézt styčné body mezi jednotlivými oblastmi modelu vývoje 
české společnosti a její modernizace (viz kapitola II.) a prioritními problémy společnosti, 
specifikovanými ve studii „Průvodce krajinou priorit“, a prezentovaným přístupem tvorby 
Indexu kvality a udržitelnosti života. Takovéto porovnání může napomoci zlepšit strukturu 
Indexu (doplňování o další indikátory),  nalézt „bílá místa“ ve statistických údajích a poukázat 
na potřebu zavést sledování nových statistických indikátorů. V určitém časovém horizontu by 
mohlo být dosaženo souladu mezi jednotlivými hlavními oblastmi tohoto modelu a prioritními 
problémy společnosti na jedné straně, a problémovými okruhy a statistickými indikátory na 
straně druhé – v takovémto případě by např. mohl být každý prioritní problém charakterizován 
jedním, resp. několika indikátory, které by vstupovaly do tvorby Indexu KUŽ.  
Hodnocení je podáno pro čtyři základní rozvojové oblasti tvořící Index KUŽ, přidána je pátá 
oblast – regionální rozvoj, který je z hlediska vztahů ke kvalitě a udržitelnosti rozvoje 
charakterizován v další kapitole. 
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Společensko-politická oblast 

Problémový okruh A – Mezinárodní postavení ČR 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů, 
které jsou specifikovány ve studii „Průvodce krajinou priorit“:  
Procesy globalizace – specifikované prioritní problémy: nedostatek legitimity globálních 
autorit, neexistující efektivní instituce globálního řízení, prohlubující se ekonomická propast 
mezi Severem a Jihem a  z  toho pramenící frustrace a nedůvěra. 
Tato oblast je v současné podobě Indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátoru A4 (viz 
předchozí kapitola). 
Další možné indikátory: postoje a hodnoty obyvatel s ohledem na globalizaci, podíl ČR na 
globálním řízení a reformě klíčových institucí. 
Procesy evropské integrace – specifikované prioritní problémy: nedostatečná příprava 
politické a správní elity ČR na vstup do EU, nízká podpora vstupu do EU ze strany českých 
občanů (rozporný přístup k české integraci), disparita mezi právními řády ČR a EU.  
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátoru A3. 
Další možné indikátory: připravenost na vstup do EU (počet uzavřených kapitol, aproximace 
práva), postoje obyvatel  k integraci do EU. 
Dynamika populačního vývoje lidstva a vývoje sociálních nerovností ve světě – 
specifikované prioritní problémy: vysoké náklady spojené s vysokým obratem vnější migrace. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátoru A6. 
Další možné indikátory: zahraniční imigrace do ČR, žádosti o politický azyl a státní občanství, 
emigrace občanů ČR do zahraničí. 
Vnější bezpečnostní rizika – specifikované prioritní problémy: nestanovené proporce na 
obranné a bezpečnostní funkce v rámci NATO, potřeba vytvořit nákladné bezpečnostní 
a obranné instituce v rámci EU, rizika zvyšující se migrace. 
 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátoru A6. 
Další možné indikátory: podíl výdajů na obranu a vnější bezpečnost, účast ČR na 
bezpečnostních misích, aktivita ČR v NATO.   

Problémový okruh B – Vnitřní bezpečnostní a politicko-společenská situace 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů:  
Veřejná správa – specifikované prioritní problémy: uzavřenost veřejné správy vůči občanské 
participaci, nízká úroveň důvěry občanů k institucím veřejné správy, nedostatečná koordinace – 
resortismus, nejasná dělba práce a odpovědnosti, rozhodování ad hoc na úkor koncepčních 
rozhodnutí. 
 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ částečně charakterizována pomocí indikátorů B1 
a B7. 
Další možné indikátory: důvěra občanů v instituce veřejné správy, veřejné výdaje státní správy, 
počet odvolání proti rozhodnutím státní správy. 
Vývoj politického systému – specifikované prioritní problémy: nedostatečná vymahatelnost 
práva, nízká úroveň občanské participace na politickém rozhodování (zúžení na parlamentní 
zastupitelství), krátkodobost rozhodování (schází důraz na dlouhodobé požadavky 
demokratické a ekonomické transformace společnosti), deficity politické kultury politických 
stran, státní a veřejné správy, zaostávání politické kultury voličů.  
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ částečně charakterizována pomocí indikátorů B1 
a B7. 
 
Další možné indikátory: důvěra občanů v instituce soudnictví a práva, participace občanů na 
věcech veřejných.  
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Vývoj občanského sektoru – specifikované prioritní problémy: nedostatečná subjektivizace 
neziskového sektoru, resp. fragmentarizovaná kolektivní identita občanských organizací. 
Tato oblast není v současné podobě indexu KUŽ charakterizována  žádným indikátorem. 
Možné indikátory: počet nevládních organizací a jejich členů v různých oblastech, míra 
ovlivňování veřejné politiky. 
Hodnoty, národní kultura a identita – specifikované prioritní problémy: nenalezení 
historického vzoru, frustrace z nenaplnění očekávané společenské a  ekonomické transformace. 
Tato oblast není v současné podobě indexu KUŽ charakterizována  žádným indikátorem. 
Možné indikátory: hodnotové orientace obyvatel podle průzkumů veřejného mínění.  
Koordinace fungování společnosti, jejích subsystémů a autonomních procesů 
(problematika řízení) – specifikované prioritní problémy: zadržovaná decentralizace 
a deetatizace řízení, nedostatečná pravidla komunikace, koordinace a kooperace činností při 
řešení průřezových problémů, nedostatečné možnosti angažování občanů při řešení veřejných 
záležitostí, nedostatečné uplatnění zájmů českého státu a české společnosti v mezinárodních 
organizacích, nedostatečná reakce společenského řízení na dlouhodobé populační a civilizační 
trendy. Degradace hodnoty podniku – velký rozsah úpadku podniků jako důsledek deformací 
v řízení, kořistnického chování, nedokonalých právních předpisů, nedostatečných kontrolních 
a regulačních mechanismů. Nedocenění moderních metod řízení a globalizačních trendů 
v českém managementu. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ částečně charakterizována pomocí indikátoru 
B7.  
Další možné indikátory: zastoupení koncepčních zaměstnanců ve veřejné správě,  počet 
schválených koncepčních dokumentů, existence a činnost průřezových koordinačních orgánů, 
angažovanost občanského sektoru.   
Vnitřní bezpečnost a boj proti kriminalitě – specifikované prioritní problémy: neadekvátní 
a pasivní postoj velké části politických elit a občanů k vnějším bezpečnostním rizikům, absence 
adekvátní obranné a vojenské strategie, předčasná profesionalizace armády, selhání civilního 
řízení a  kontroly armády, neefektivnost boje proti organizovanému zločinu a terorismu, 
korupce v politické, státní a podnikatelské sféře. Nízká účinnost sankčního systému a způsobů 
zacházení s pachateli trestných činů. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů B1–B6, 
B8–B10. 
Další možné indikátory: výdaje na vnitřní bezpečnost, postoje občanů – důvěra 
k bezpečnostním silám, objasněnost trestných činů.  
Institucionální rámec a legislativa tržních vztahů – specifikované prioritní problémy: 
nedostatečné garance soukromého vlastnictví.  
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ částečně charakterizována pomocí indikátoru 
B7.  
Další možné indikátory: průzkumy veřejného mínění.  
 

Sociální oblast  

Problémový okruh C – Demografický vývoj 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů: 
Reprodukce obyvatelstva, rodiny, vnější a vnitřní migrace – specifikované prioritní 
problémy: nedostatečné řešení důsledků demografického stárnutí v oblasti sociálního 
zabezpečení a zdravotnictví, oslabené postavení rodiny a dětí v důsledku podmínek na trhu 
práce. Nepříznivé populační klima projevující se v nízké úrovni plodnosti. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů C1–C4. 
 
Další možné indikátory: index ekonomického zatížení, indexy závislosti. 
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Problémový okruh D – Životní úroveň obyvatel 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů: 
Vývoj sociálních vztahů, struktury a soudržnosti společnosti – specifikované prioritní 
problémy: zanedbávání (ze strany státu) rozvoje institucí generujících sociální soudržnost, 
eroze sociální soudržnosti způsobená zvýšenou mírou společenské diferenciace, riziko 
sociálního rozštěpení společnosti, zanedbávání rozvoje a obnovy střední třídy, riziko 
marginalizace jedinců a celých sociálních kategorií, vytváření specifické chudoby na etnickém 
základě. Deficit soustavy sociální pomoci – nevhodné řízení a právní úprava, nedostatečné 
financování – nepokrývání specifických potřeb některých skupin obyvatel . Tempo změn 
a adaptační kapacita jedince a společnosti se dostává do rozporu a vytváří hrozbu dezintegrace 
společnosti – nestability sociálního systému v etapě globalizace. Důchodová reforma. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ částečně charakterizována pomocí indikátoru 
D9.  
Další možné indikátory: podíl obyvatel  pod hranicí chudoby, početnost střední vrstvy, GINI 
index rozdělení příjmů. 
Trh práce, problémy zaměstnanosti a zaměstnatelnosti – specifikované prioritní problémy: 
rozpor mezi současným charakterem nezaměstnanosti a  ideálem plné zaměstnanosti, 
nevyváženost vztahů na domácím trhu práce, neudržitelnost nízké ceny domácí pracovní síly. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů D1, D8.  
Další možné indikátory: počet dlouhodobě nezaměstnaných, nezaměstnanost rizikových skupin 
(mladí, absolventi škol, ženy).  
Soužití většinové populace s minoritami – specifikované prioritní problémy: nedostatečně 
propracovaná národnostní politika, relativně vysoká míra xenofobie a diferenciace postojů 
české veřejnosti k etnickým minoritám, zvětšování sociálních rozdílů mezi majoritní populací 
a příslušníky některých etnických minorit, nedostatečná osvěta v problematice soužití mezi 
majoritou a minoritami. 
Tato oblast není v současné podobě indexu KUŽ charakterizována žádným indikátorem. 
Možné indikátory: rasově motivované trestné činy, rozdíly mezi většinovou populací a romskou 
populací – míra nezaměstnanosti, průměrný příjem, vzdělanost, mimovládní organizace 
zaměřené na podporu minorit. 
Způsob života a jeho materiální podmínky – specifikované prioritní problémy: kvalitativní 
zaostávání rozvoje materiálně-technické infrastruktury české tělesné kultury, kádrové 
zabezpečení tělesné kultury. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ částečně charakterizována pomocí indikátorů 
D2–D7. 

 

Gender (rodová problematika) – specifikované prioritní problémy: nedostatečné úsilí ve 
snižování rozdílů a nerovností mezi muži a ženami a v odstraňování sociální diskriminace. 
Tato oblast není v současné podobě indexu KUŽ charakterizována  žádným indikátorem. 
Možné indikátory: rozdíly mezi příjmy mužů a žen, podíl žen ve veřejných a společenských 
funkcích. 

Problémový okruh E – Zdravotní stav obyvatel a zdravotní péče 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů: 
Zdraví a péče o ně – specifikované prioritní problémy: neschopnost současného systému 
zdravotního pojištění zdrojově zabezpečit nejmodernější možnosti a metody léčby, 
nedostatečné rozvinutí prevence zdraví ohrožujících činností (nezdravý životní styl populace – 
kouření, alkoholismus a jiné toxikomanie, hypokineza, špatná výživa, stres). 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů E1–E10.  
Další možné indikátory: výskyt nejzávažnějších chorob, zdravotní péče hrazená z veřejného 
zdravotního pojištění, indikátory životního stylu a výživy. 
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Problémový okruh F – Vzdělání, věda a výzkum 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů: 
Vzdělání – specifikované prioritní problémy: nevhodná struktura výuky – nepodporuje vznik 
a rozvoj trvalejších, průřezových schopností a dovedností potřebných pro společnost vědění, 
malá důležitost přikládaná vzdělání a kvalifikaci, nedostatečná kapacita a struktura 
vzdělávacích institucí.  
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů F1–F4 a F7.  
Další možné indikátory: index školní docházky, procento populace s vysokoškolským 
vzděláním, vztah občanů ke vzdělání (důležitost vzdělání pro úspěšný život, ochota investovat 
do vzdělání), průzkumy funkční gramotnosti.   
Uplatnění výzkumu a vývoje – specifikované prioritní problémy: nedostatky v organizaci 
a řízení výzkumu a vývoje, deficity financování, omezená absorpční kapacita potenciálních 
uživatelů. Nevyhovující organizace vědeckého výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů F5, F6.  

Další možné indikátory:  existence státní politiky a strategie, uplatnění výsledků vědy a 
výzkumu v praxi. 

Problémový okruh G – Přístup k informacím, informatizace 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů: 
Procesy informatizace společnosti, sociální komunikace – specifikované prioritní problémy: 
nedostatečné využití možností informačních a komunikačních technologií, zvyšování 
nerovnosti v populaci vyvolané rozdílnou kvalifikací, zkušeností,  přístupem k informačním 
a komunikačním technologiím a jejich využitím. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů G5–G8.  
 
Média – specifikované prioritní problémy: monologický charakter médií a patologie veřejného 
dialogu, nerealizovaná restrukturalizace veřejnoprávních médií, nedostatečné zázemí pro 
odbornou a veřejnou diskusi o médiích a populární kultuře, absence institucionálního zázemí 
pro širší výzkum a výuku v této oblasti, nízká rozrůzněnost dramaturgie médií. Rozpad tradiční 
konstruktivní role médií a přechod do postžurnalistické fáze, postupné zanikání žurnalistiky. 
Hrozba monopolizace a unifikace masových médií. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů G1–G3.  
 

Ekonomická oblast 

Problémový okruh H – Výkonnost ekonomiky a ekonomický rozvoj 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů: 
Výhled hospodářského růstu (odhad makroekonomické výkonnosti) – specifikované 
prioritní problémy: vysoký deficit veřejných financí, rozdíly mezi reálnými mzdami 
kvalifikovaných pracovníků u nás a ve světě, nedostatečná kultivace vazeb mezi vědou, 
vývojem a trhem. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů H1–H5,  
I1–I4,J9.  
Předpokládané pohyby cenové hladiny (z důvodu vstupu ČR do EU) – specifikované 
prioritní problémy: zvýhodňování přímých zahraničních investorů, nedostatečné financování 
veřejných služeb s vysokou produktivitou, nedostatečná příprava na potenciální vstup do EU. 
Velký rozdíl cenové hladiny a cenových relací ve vztahu k EU. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ částečně charakterizována pomocí indikátoru J1. 
 
Další možné indikátory: podpora domácích výrobců a zaměstnavatelů. 
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Konkurenceschopnost, zahraniční investice, globalizace – specifikované prioritní problémy: 
nízká inovační schopnost, dynamika a adaptabilita české ekonomiky, potřeba udržitelnosti 
vnější rovnováhy ČR při akceleraci hospodářského růstu. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátoru 
H4,H5,I4,J2–J4,J9. 
Další možné indikátory: vývoj sektoru malých a středních firem, přidaná hodnota v sektorech 
hospodářství, investice do lidského kapitálu.  

Problémový okruh I – Zadluženost a saldo ekonomiky 
Tento problémový okruh je ve studii „Průvodce krajinou priorit“ začleněn do oblasti Výhled 
hospodářského růstu – odhad makroekonomické výkonnosti  (viz předchozí okruh H).  

Problémový okruh J – Vybrané ekonomické indikátory 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů:  
Zemědělství – blíže nespecifikováno. 

Tato oblast není v současné podobě indexu KUŽ charakterizována žádným indikátorem.  
Možné indikátory: zemědělská produkce na 1 ha, podíl orné půdy na obyvatele, intenzita 
živočišné výroby.  
Cestovní ruch – blíže nespecifikováno. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů J6, J7.  
 

Environmentální oblast  

Problémový okruh K – Spotřeba přírodních zdrojů, eko-efektivita 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů: 
Přírodní zdroje – blíže nespecifikováno. 
Životní prostředí, území a společnost – část specifikovaných prioritních problémů: vysoká 
surovinová a energetická náročnost hospodářství. Problém zajištění energetických zdrojů pro 
dlouhodobě udržitelný vývoj lidstva. 
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů K1–K5. 
Další možné indikátory: těžba a spotřeba vybraných surovin ve vztahu k zásobám, využití 
obnovitelných zdrojů energie. 

Problémový okruh L – Kvalita životního prostředí 
Do tohoto okruhu zařazujeme následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů: 
Životní prostředí, území a společnost – specifikované prioritní problémy: přetrvávající 
nadměrné zatížení životního prostředí (především v průmyslových regionech), ekologická 
negramotnost převážné většiny obyvatel, degradace krajiny v důsledku intenzivní zemědělské 
činnosti, vysoká zátěž ŽP z individuální dopravy.  
Tato oblast je v současné podobě indexu KUŽ charakterizována pomocí indikátorů L1–L24.  
  

Regionální rozvoj 
Následující hlavní oblasti (shluky, okruhy) prioritních problémů nebylo možno zařadit do 
žádného ze čtyř předcházejících  hodnocených problémových okruhů – dotýkají se regionální 
problematiky, kterou je třeba hodnotit na jiné úrovni, než je úroveň národní. Patří sem tyto 
oblasti: 
Regionální rozvoj, struktura osídlení – specifikované prioritní problémy: prohlubování 
územní diferenciace sociálně-ekonomické úrovně obyvatel, nízká úroveň prostorové mobility 
obyvatelstva, nízká úroveň veřejné dopravy, nízká autorita regionálního článku samosprávy. 
 
Možné indikátory: regionální HDP, tvorba přidané hodnoty v regionech, vzdělanost obyvatel, 
migrace, dojížďka za prací, volební účast... 
Urbanizace – specifikované prioritní problémy: nedostatečná péče o historické dědictví 
(ochrana, údržba, rekonstrukce, regenerace), stavební památky, sídelní struktury, nedostatečná 
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úroveň infrastruktury z hlediska potřeb evropské integrace a hospodářského rozvoje regionů, 
změny struktury osídlení vyvolané novými společenskými aktivitami a funkcemi, nedostatečné 
prosazování územního plánování, netransparentnost rozhodování a financování. 
Možné indikátory: regionální rozdíly v infrastruktuře, investice na výstavbu a rekonstrukci 
bytového fondu, počet vydaných stavebních povolení, zpracování územněplánovací 
dokumentace. 
Venkov – specifikované prioritní problémy: záměrně zlikvidovaná občanská společnost na 
venkově, nedostatečné využití nových technologií pro rozvoj venkova. 
Možné indikátory: rozdíly v infrastruktuře měst a venkova, vzdělanost obyvatel venkova, 
rozdíly v příjmech, nevládní organizace na venkově. 
 
Regionální aspekt kvality života – úvod do problematiky 
V předchozích kapitolách studie jsou hodnoceny indikátory kvality a udržitelnosti života na 
globální (mezinárodní) a národní úrovni. Další, neméně důležitou a pro život občana 
podstatnou dimenzí je regionální a místní rozvoj, úroveň a kvalita života v konkrétní oblasti, 
regionu.  
Regionální rozvoj (kvalitu života) nelze měřit, resp. hodnotit stejnými indikátory jako na 
mezinárodní nebo národní úrovni – na této úrovni nejsou k dispozici potřebná data, protože se 
řada indikátorů nesleduje. Rovněž některé indikátory s dobrou výpovědní hodnotou na národní 
úrovni nejsou na regionální úrovni důležité – a opačně. Proto je třeba k problematice 
regionálního rozvoje přistupovat modifikovaně s ohledem na přístupná data, velikost a 
charakter hodnoceného území. 
V této etapě studie se zabýváme regionální problematikou pouze doplňkově – formou 
sumarizace existujících statistických podkladů, které jsou vhodné pro hodnocení úrovně 
rozvoje, resp. kvality života v jednotlivých krajích České republiky. Jsou uvedeny  
v následující tabulce: 
 
Demografický vývoj 
Počet obyvatel a obcí v regionu 
Věková struktura obyvatel  
Přirozený přírůstek obyvatel  
Migrace obyvatel  
Sňatečnost a rozvodovost 
Urbanizace – počet obyvatel ve městech 
Kriminalita, sociální patologie 
Počet zjištěných trestných činů 
Hospodářská kriminalita 
Počet loupeží a vloupání  
Počet znásilnění, vražd 
Sociální oblast 
Obecná míra nezaměstnanosti 
Podíl nezaměstnaných ve věku 15–29 let 
Počet uchazečů na jedno pracovní místo 
Průměrná hrubá měsíční mzda 
Průměrná výše důchodu 
Zdravotní stav a zdravotní péče 
Standardizovaná úmrtnost podle vybraných 
nemocí 
Kojenecká a novorozenecká úmrtnost 
Počet lékařů ve zdrav. zařízeních na 1000 
obyv. 
Počet lůžek v nemocnicích na 1000 obyv. 

Průměrné procento pracovní neschopnosti 
Vzdělání 
Počet studentů na gymnáziích a SOŠ 
Bytová výstavba, stavebnictví 
Počet dobudovaných bytů 
Počet vydaných stavebních povolení 
Průměrná hodnota dokončených staveb 
Ekonomika 
Hrubý domácí produkt – podíl na HDP ČR 
HDP podle parity kupní síly 
Nehmotné a hmotné investice na obyv. 
Tržby z průmyslových činností 
Počet podnikatelů, živnostníků a svobodných 
povolání 
Míra ekonomické aktivity 
Zaměstnanost v sektorech národního 
hospodářství 
Environmentální oblast 
Množství emisí ze zdrojů REZZO 1 
Měrné emise ze stacionárních zdrojů 
Produkce odpadů podle kategorií 
Výměra půdy podle hlavních kategorií 
Investice na ochranu životního prostředí 
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Domníváme se, že je vhodné ponechat strukturu hlavních oblastí kvality života, resp. rozvoje 
– společensko-politickou, sociální, ekonomickou a environmentální. První oblast je z hlediska 
dostupnosti dat problematická, nicméně lze využít několik základních indikátorů 
charakterizujících např. kriminalitu, rozvodovost a podobně. Obdobné indikátory jsou vhodné 
pro případné sledování kvality života na úrovni okresů.  
Vyhodnocení údajů je vhodné zpracovat pro jeden rok tak, aby bylo možné porovnat regiony 
v jednom časovém horizontu. V případě získání časové řady dat lze rovněž vyhodnocovat 
trendy v jednotlivých regionech a vzájemně je porovnávat. Problémem však zůstává změna 
územněsprávního členění ČR, provedená v roce 2000, kdy starší údaje jsou k dispozici za 
původní kraje a údaje za rok 2000 jsou už vedeny pro 14 nových krajů (úroveň NUTS 3) a pro 
8 regionů (NUTS 2). 
 
Závěr 
V další etapě projektu navrhujeme zpracovat index KUŽ na základě dostupných údajů pro 
nové kraje ČR (na základě údajů za rok 2000) a případně pro vybraný kraj zpracovat index na 
okresní úrovni. Zároveň doporučujeme po vyhodnocení indexu na regionální úrovni doplnit 
národní index o pátý „pilíř“ – regionální rozvoj (pokrývající problematiku nezařazených 
prioritních problémů).    
Za důležité považujeme soustředit se na vzájemné přibližování koncepce kvality života a jeho 
indikátorů s analyzovanými oblastmi a prioritními problémy rozvoje české společnosti. 
Vhodné je upřesnit výběr indikátorů, doplnit statistická data a diskutovat na téma výpočtu 
Indexu kvality a udržitelnosti života (váhy oblastí a rozvojových okruhů). 
Závěrem vyslovujeme přesvědčení, že pravidelné sledování a vyhodnocování indikátorů 
kvality života a udržitelného rozvoje je opodstatněné a užitečné. Svůj význam mají indikátory 
na národní, regionální i místní úrovni. Za důležité považujeme hodnocení nejenom aktuálního 
stavu, ale i trendů vývoje kvality a udržitelnosti života. Právě trendy totiž mohou poukázat na 
slabá místa rozvoje společnosti, na jejichž odstranění je třeba zaměřit pozornost. 
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Přílohy 
Příloha A – Vyhodnocení 2001 ESI pro Českou republiku 

Proměnná Jednotky Zdroj Hodnota ESI 
Environmentální systémy   

Koncentrace SO2  ve městech tis. tun WB WDI, WHO 27,34 
Koncentrace NO2 ve městech tis. tun WB WDI, WHO 28,59 
Znečištění ovzduší měst pevnými  
částicemi   

tis. tun WB WDI, WHO 58,39 

0,88 

Obnovitelné vodní zdroje v rámci státu tis. m3 /osobu CESR Univ. of Kassel 1,45 
Přítok vody z jiných zemí tis. m3 /osobu CESR Univ. of Kassel 0,58 

-0,35 

Koncentrace rozpušť. kyslíku mg/litr UNEP a další * 
Koncentrace fosforu mg/litr UNEP a další * 
Rozpuštěné částice mg/litr UNEP a další * 
Elektrická vodivost usie/cm  UNEP a další * 

0,27 

Procento ohrožených savců % savců WRI 2000 8,64 
Procento ohrožených ptačích druhů % druhů ptáků WRI 2000 3,02 

0,23 

Míra degradace půdy způsobené člověkem index 0-3,66 UNEP * 
Území poznamenané lidskou činností % celkového území Satelitní snímky 79,98 

-0,62 

Zatíženost území   
NO2 emise/plochu obydleného území tuny/obydlenou plochu RIVM databáze 2,50 
SO2 emise/plochu obydleného území tuny/obydlenou plochu RIVM databáze 35,15 
Uhlovodíky – emise/plochu obydl. území tuny/obydlenou plochu RIVM databáze 7,29 
Spotřeba uhlí/plochu obydleného území mld. tun/obydlenou plochu  US Energy Inf. 

Agency 
12,04 

Počet automobilů/plochu obydl. území automobily/obydlenou plochu WB WDI 53,52 

-2,42 

Spotřeba umělých hnojiv  kg/hektar půdy WB WDI 1015,19 
Používání pesticidů 100g/hektar orné půdy WRI 2000 1169 
Znečištění vody organickými látkami kg BSK5 /km2 vodní plochy WB WDI * 
Procento území s výrazným nedostatkem 
vody  

% půdy CESR Univ. of Kassel 0 

0,17 

Změna rozlohy lesů v procentech za 
období 1990–95 

% změny Forest dep. FAO 0,04 

Procento území zatížené kyselými dešti % půdy SEI of York 89,22 

-1,36 

Spotřeba zboží na osobu odchylka od globálního 
průměru 

WWF 1,22 

Radioaktivní odpad standardizovaná míra (Z-
score) 

Int. Atomic Energy 
Agency 

-0,28 

0,05 

Plodnost žen průměr porodů na ženu Population Reference 
Bureau 

1,14 

Procentuální změna populace v období 
2000–2050 

% změny v populaci Population Reference 
Bureau 

-9,43 

1,08 

Zranitelnost (vulnerability) lidské populace  
Denní příjem kalorií/osobu  % požadovaného množství 

kalorií 
WRI, WB WDI * 

Procento populace s přístupem k pitné 
vodě 

% populace WHO, UN * 

0,77 

Dětská úmrtnost na dýchací nemoci úmrtí na 100,000 obyv. WHO 2,35 
Úmrtnost na infekční nemoci vnitřnho 
ústrojí 

úmrtí na 100,000 obyv. WHO 0,43 

Úmrtnost do 5 let úmrtí na 1000 živě narozených UNICEF 6 

0,94 

Socialní faktory a institucionální kapacity  
Počet výzkumných a odborných 
pracovníků ve vědě a výzkumu 

počet na milion obyv. UNESCO 1222 

Výdaje na vědu a výzkum  % HDP UNESCO 1,20 
Počet vědeckých a odborných článků na 
milion obyvatel 

počet článků/milion obyv. National Science 
Foudation 

110,41 

0,45 

Počet členských organizací IUCN na 
milion obyvatel 

organizace/milion obyv. IUCN 0,49 

Občanské a politické svobody index 1-7 Freedom House 1,5 

0,36 

Dodržování environmentálních omezení index 1-7 Další 4,35 
Míra, jakou environmentální omezení 
podněcují inovace 

index 1-7 Další 4,05 
0,17 
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Proměnná Jednotky Zdroj Hodnota ESI 
Procento rozlohy chráněných území % půdy WRI 2000 15,83 
Počet odvětvových projektů EIA počet IIED, WRI, IUCN 1 
Počet podniků s ISO 14001 na milión 
dolarů HDP 

počet na milión dolarů HDP Others 7,85 

DowJonesův skupinový index udržitelnosti  procenta SAM Sustain. Group * 
Průměrná „ekohodnota“ firem měřítko –3 to +3 Další * 
Členové Světové rady pro udržitelný 
rozvoj 

počet člnů na milión dolarů 
HDP 

World Business 
Council 

161,79 

Úroveň environmentální 
konkurenceschopnosti 

index 1-7 Další 4,7 

0,86 

Dostupnost informací o udržitelném 
rozvoji na národní úrovni 

index 1-4 UN DESA * 

Počet strategií a akčních plánů počet WRI 4 
Počet proměnných, které pro ESI nejsou 
dostupné 

procento 2001 ESI 8 

0,70 

Energetická efektivnost – celková spotřeba 
energie 

mld. Btu/milión dolarů HDP US Energy 
Information Agency 

56,22 

Výroba energie z obnovitelných zdrojů  % celkové spotřeby energie US Energy 
Information Agency 

1,49 

-1,04 

Cena benzinu USD/litr Další 0,72 
Dotace energií a surovin index 1-7 Další 4,4 
Omezování korupce stand. měřítko –1,57 až 2,13 WB, další 0,38 

0,27 

Počet členů v mezinárodních 
environmentálních organizacích  

Počet Další 12 

Procento splněných požadavků CITES  % splněných požadavků Další 100 

0,53 

Globální správcovství 
Úroveň participace na 
Vídeňském/Montrealském protokolu 

index 0 – 3 UNEP 3 

Naplňování environmentálních úmluv index 1-7 Další 4,9 

0,53 

Spoluúčast na multilaterálním fondu 
Montrealského protokolu 

stand. měřítko Z-score –0,3 až 
10,61 

UNEP a další 4,93 

Účast na GEF (Global Environmental 
Facility) 

stand. měřítko Z-score  -0,17 
až 6,01 

GEF 0,98 

1,85 

Procento lesní plochy, které se dotýkají 
mezinárodní úmluvy  

Procento celkové lesní plochy Forest Stewardship 
Council 

4 

Deficit ekologické stopy Jednotka plochy/osobu WWF -3,37 
CO2 emise  Tuny CO2 informační 

analytické centrum  
108858,75 

Celkové množství emisí CO2 v historii Tuny CO2 informační 
analytické centrum 

68734,85 

Spotřeba freonů (CFC látek) tuny rozloženého ozonu  UNEP 11,75 
„Export“ emisí CO2 přes hranice Tuny IIASA a další 1762 

0,22 
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Příloha B – Vyhodnocení UN CSD Dashboard pro Českou republiku 
Indikátor Jednotka Zdroj Hodnota Body 

Životní prostředí  
Emise CO2  tuny/osobu USDOE 3,26 429 
Další skleníkové plyny tuny/osobu UNFCC 1,9 817 
Znečištění ovzduší ve městech µg/m3 WB 59 815 
Orná a pravidelně obdělávaná půda % celkové plochy FAO 43,1 647 
Spotřeba umělých hnojiv kg/hektar půdy WB SIMA 1020 910 
Používání pesticidů 100g/hektar orné půdy WRI 1,17 879 
Lesní plocha % celkové půdy FAO FRA2000 34,1 354 
Populace v pobřežních oblastech % populace WRI 0 1000 
Úbytek podpovrchové a povrchové vody % dostupné vody UNDP 16,8 833 
Spotřeba BSK5 kg BSK5 /km2 vodní plochy WB SIMA 0,14 778 
Chráněná území % celkové plochy WRI 15,8 371 

Sociální aspekty 
Populace žijící pod hranicí chudoby  1 
dolaru/den 

% populace UNDP 2 987 

GINI koeficient Koeficient WB WDI 25,4 864 
Celková nezaměstnanost % celkové pracovní síly WB SIMA 8,7 793 
Poměr výše mezd ve výrobě ženy/muži - UN CDB - - 
Výskyt dětské podvýživy % kohorty UNDP 1 999 
Dětská úmrtnost na 1000 živě narozených WB SIMA 6 996 
Očekávaná délka života při narození Roky WB SIMA 74,5 861 
Přístup k hygienickému vybavení % populace UN STAT - - 
Přístup k pitné vodě % populace UN CDB - - 
Přístup k základnímu zdravotnickému 
vybavení 

% populace UNDP - - 

Imunizace (DPT nebo spalničky) % dětí mladších 12 let WB SIMA 96 951 
Používání antikoncepce % žen ve věku 15-49 let WB SIMA 68,9 796 
Celková gramotnost dospělých % lidí starších 15 let WB SIMA - - 
Podlahová plocha v hlavním městě m2 na osobu WB WDI 26 461 
Počet vražd na 1000 obyvatel UNDP 1,5 981 
Míra růstu populace % za léta 95-99 WB SIMA -0,624 699 
% populace žijící ve městech % populace WB SIMA 74,7 270 

Ekonomika 
Příjem na osobu USD WB SIMA 5060 111 
Investice % HDP WB SIMA 27,5 495 
Současná vyrovnanost rozpočtu % HDP WB SIMA -2,47 655 
Současná hodnota zahraničního dluhu % HDP WB SIMA 45,1 829 
Poskytnutá (-) nebo obdržená rozvojová 
pomoc 

% HDP UNDP 0,86 935 

Spotřeba kovů a minerálních zdrojů kg/osobu WB MEP - - 
Komerční využití energie kg  ekvivalentu ropy/osobu WB SIMA 3940 658 
Obnovitelné zdroje energie % podílu na spotřebě energie WRI 2 18 
Energetická náročnost hospodářství Hodnota zboží vyprodukovaná 

při spotřebě energ. ekviv. kg ropy 
WB SIMA 1,34 907 

Množství komunálního odpadu kg na osobu UNDP 310 976 
Množství nebezpečného odpadu kg na osobu UNDP 123 723 
Množství jaderného odpadu kg na osobu UNDP 4,38 878 
Recyklace odpadu – papíru nebo skla % recyklovaného materiálu UNDP 33 425 

Institucionální rámec 
Připojení k Internetu na 10 000 lidí WB SIMA 71,8 64 
Telefonní linky na 1000 lidí WB SIMA 364 409 
Výdaje na vědu a výzkum % HDP WB SIMA 1,2 319 
 

 88 



 

Příloha C – Vyhodnocení SD Indexu pro Českou republiku 
 Proměnná Jednotky Zdroj Rok Hodnota Index 

1 – Lidská práva, svoboda a rovnost (0.844 – pořadí 14) 
A1 Index politických práv Index FH 2000 1 1.000 
A2 Index občanských svobod Index FH 2000 2 0.707 
A3 Uprchlíci – země původu na 1000 obyvatel HDR 1997 0 1.000 
A4 Výdaje na zbrojení % of HNP WDI 1997 1.9 0.856 
A5 Ozbrojené síly na 1000 obyv. HDR 1997 6 0.494 

A6 Mezinárodní úmluvy 
počet signovaných environm. 
Dohod WDI diff. 6 0.691 

B1 GINI index rozdělení bohatství Index WDI diff. 25.4 0.977 
B2 Rodový (gender) index rozvoje Index HDR 1999 0.83 0.868 
B3 Dětská pracovní síla % z 10-14 let WDI 1998 0 1.000 

2 – Demografický vývoj (0.757 – pořadí 38) 
C1 Populační růst % WDI 1975-97 0.1 1.000 
C2 Úbytek populace % WDI 1975-97 0.2 0.000 
C3 Stárnutí populace – index stáří Index WDI 2015/97 1.383 0.519 
D1 Kojenecká úmrtnost na 1000 živě narozených WDI 1998 5.2 0.972 
D2 Dětská úmrtnost (do 5 let) na 1000 živě narozených WDI 1998 6 1.000 
D3 Mateřská úmrtnost na 100 000 živě narozených WDI 1990-98 9 0.891 
D4 Střední délka života při narození Roky WDI 1998 74.5 0.920 

3 – Zdravotní stav a zdravotnictví (0.889 - pořadí 11) 
E1 Výdaje na zdravotnictví % of HDP WDI 1990-98 7 0.761 
E2 Výdaje na zdravotnictví USD/obyv. WDI 1990-98 384 0.688 
E3 Očkování dětí % dětí do 12 let WDI 1995-98 98 0.991 
E4 Praktičtí lékaři na 1000 obyv. WDI 1990-98 2.9 0.805 
E5 Porody s odbornou asistencí  % z celkového počtu WDI 1996-98 100 1.000 
F1 Tuberkulóza na 100.000 obyv. WDI 1997 20 0.777 
F2 Výskyt HIV % dospělé populace WDI 1997 0.04 0.989 
F3 Výskyt dětské podvýživy % dětí do 5 let WDI 1992-98 1 1.000 
F4 Nedostatečná výživa Kalorie HDR 1996 3177 1.000 
F5 Nadměrný příjem kalorií Kalorie HDR 1996 3177 0.772 
F6 Přístup k pitné vodě % venkovské populace WDI 1990-96 100 1.000 

4 – Vzdělání, technologie a informace (0.864 – pořadí 22) 
G1 Negramotnost dospělé populace % obyv. nad 15 let WDI 1998 0 1.000 

G2 
Kombinovaný ukazatel školní 
docházky Index HDR 1998 74 0.792 

G3 Veřejné výdaje na školství % of HNP WDI 1997 5.1 0.677 
H1 Telefonní linky na 1000 obyv. WDI 1998 363.89 0.930 
H2 Osobní počítače na 1000 obyv. WDI 1998 97.26 0.761 
H3 Připojení na Internet na 10 000 obyv. WDI 1999 85.58 0.831 
H4 Denní tisk na 1000 obyv. WDI 1996 254 0.966 
H5 Televizní přijímače na 1000 obyv. WDI 1998 446.6 0.952 

5 – Ekonomický rozvoj a zahraniční zadluženost (0.515 – pořadí 59) 
I1 HNP na obyvatele USD WDI 1998 5150 0.676 
I2 HNP PPP na obyvatele USD WDI 1998 12197.5 0.838 
I3 Roční růst HDP % HDR 1975-97 *  
I4 Čisté domácí úspory % HNP WDI 1998 17.9 0.871 
K1 Celkový zahraniční dluh USD na obyv. WDI 1998 2458 0.000 
K2 Současná hodnota zadlužení % of HNP WDI 1998 45.1 0.530 
K3 Celková dluhová služba % of HNP WDI 1998 9.7 0.177 

6 – Spotřeba zdrojů, ekoefektivnost (0.398 – pořadí 130) 
L1 Čerpání (depletion) energie % of HDP WDI 1998 14.2 0.000 

L2 
Čerpání (depletion) minerálních 
surovin % of HDP WDI 1998 0.1 0.838 
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 Proměnná Jednotky Zdroj Rok Hodnota Index 

L3 
Čerpání dřevní hmoty (net forest 
depletion) % of HDP WDI 1998 0 1.000 

L4 Poškození CO2 % of HDP WDI 1998 1.5 0.231 
M1 HDP na jednotku spotřeby energie USD/kg ropného ekvivalentu WDI 1997 3.3 0.484 
M2 Spotřeba papíru t na obyv. HDR 1996 34.6 0.317 
M3 Komerční spotřeba energie kg na obyv. WDI 1997 3937.9 0.179 
M4 Spotřeba el. energie kWh na obyv. WDI 1997 4817 0.138 

7 – Environmentální kvalita, environmentální problémy  (0.507 - pořadí 85) 
N1 Chráněná území % území WDI 1996 15.8 0.869 
N2 Sladkovodní zdroje m3 na obyv. WDI 1998 1554.2 0.153 
N3 Lesnatost % území WDI 1995 34 0.842 
N4 Orná půda % území WDI 1997 40 0.140 

O1 
Obyvatelstvo v aglomeracích > 1 
mil. % celk. obyvatel  WDI 1995 11.9 0.314 

O2 
Hustota obyv. ve vesnických 
oblastech obyv. /km2 orné půdy WDI 1997 84.6 1.000 

O3 Růst aglomerací (nad 1 mil.) Index WDI 2015/95 1.101 0.807 
O4 Roční míra odlesnění % změna WDI 1990-95 0 0.569 
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Příloha D – Vyhodnocení relativního indexu pořadí zemí světa při  směřování k 
udržitelnému rozvoji 
 

 Země 
SD 

Index ESI 
Dash. 
SDI 

Prům. 
pořadí 

1 Finsko 2 1 1 1.3 
2 Švédsko 4 4 2 3.3 
3 Norsko 1 2 9 4.0 
4 Švýcarsko 5 5 4 4.7 
5 Rakousko 6 8 3 5.7 
6 Dánsko 11 10 5 8.7 
7 Německo 10 15 10 11.7 
8 Kanada 3 3 30 12.0 
9 Francie 14 13 12 13.0 

10 Austrálie 13 7 23 14.3 
11 Nizozemí 9 12 28 16.3 
12 Spojené státy 19 11 19 16.3 
13 Japonsko 15 22 17 18.0 
14 Slovensko 24 18 14 18.7 
15 Španělsko 18 25 18 20.3 
16 Velká Británie 21 16 24 20.3 
17 Nový Zéland 7 6 50 21.0 
18 Island  9 35 22.0 
19 Maďarsko 31 21 15 22.3 
20 Litva 17 23 27 22.3 
21 Česká republika 33 29 8 23.3 
22 Uruguay 26 14 33 24.3 
23 Lotyšsko 16 32 38 28.7 
24 Portugalsko 30 20 40 30.0 
25 Kostarika 27 26 41 31.3 
26 Panama 35 34 31 33.3 
27 Irsko 8 17 76 33.7 
28 Itálie 20 37 44 33.7 
29 Slovinsko 25 24 55 34.7 
30 Kuba 34 35 36 35.0 
31 Mauricius 53 46 6 35.0 
32 Polsko 28 58 21 35.7 
33 Bělorusko 41 56 11 36.0 
34 Chorvatsko 37 39 34 36.7 
35 Chile 38 31 43 37.3 
36 Estonsko 22 27 64 37.7 
37 Řecko 23 41 58 40.7 
38 Argentina 32 19 74 41.7 
39 Paraguay 45 54 32 43.7 
40 Bulharsko 40 59 47 48.7 
41 Srí Lanka 83 51 20 51.3 
42 Brazílie 44 28 85 52.3 
43 Kolumbie 48 36 79 54.3 
44 Rusko 61 33 71 55.0 
45 Turecko 73 70 22 55.0 

 Země 
SD 

Index ESI 
Dash. 
SDI 

Prům. 
pořadí 

46 Peru 68 38 60 55.3 
47 Jihoafrická rep. 59 45 62 55.3 
48 Albánie 39 76 54 56.3 
49 Belgie 12 78 80 56.7 
50 Moldavsko 54 60 56 56.7 
51 Rumunsko 52 79 39 56.7 
52 Venezuela 58 47 69 58.0 
53 Dominikánská r. 55 72 53 60.0 
54 Bolivie 76 30 75 60.3 
55 Jamajka 43 87 51 60.3 
56 Ekvádor 72 44 67 61.0 
57 Arménie 71 48 68 62.3 
58 Thajsko 87 74 29 63.3 
59 Gruzie 36  92 64.0 
60 Korejská rep. 51 93 48 64.0 
61 Ukrajina 60 109 26 65.0 
62 Izrael 29 53 114 65.3 
63 Uzbekistán 56 90 52 66.0 
64 Mexiko 47 73 86 68.7 
65 Salvador 66 82 59 69.0 
66 Tádžikistán 78  61 69.5 
67 Trinidad 46 69 95 70.0 
68 Zimbabwe 106 42 66 71.3 
69 Honduras 82 64 72 72.7 
70 Čína 67 107 46 73.3 
71 Malajsie 70 52 100 74.0 
72 Mongolsko 63 50 110 74.3 
73 Botswana 84 40 103 75.7 
74 Kazachstán 62 89 77 76.0 
75 Nikaragua 98 43 93 78.0 
76 Singapur 49 65 125 79.7 
77 Fidži  55 107 81.0 
78 Kyrgyzstán 57 97 94 82.7 
79 Egypt 95 67 89 83.7 
80 Libanon 65 108 78 83.7 
81 Tunisko 64 83 108 85.0 
82 Makedonie 42 99 116 85.7 
83 Guatemala 81 61 118 86.7 
84 Ázerbajdžán 79 68 119 88.7 
85 Nepál 105 66 101 90.7 
86 Gabun 94 49 133 92.0 
87 Alžírsko 89 101 87 92.3 
88 Jordánsko 93 95 90 92.7 
89 Ghana 100 63 117 93.3 
90 Maroko 97 88 96 93.7 
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  Země Země 
SD 

Index 
SD 

Index ESI ESI 
Dash. 
SDI 

Dash. 
SDI 

Prům. 
pořadí 

Prům. 
pořadí 

91 Írán 88 104 91 94.3 
92 Indonésie 102 85 97 94.7 
93 Filipíny 85 111 88 94.7 
94 Papua N. Guinea 96 62 128 95.3 
95 Sýrie 104 105 84 97.7 
96 Vietnam 101 113 81 98.3 
97 Barma 128  70 99.0 
98 Kamerun 110 75 121 102.0 
99 Indie 103 92 111 102.0 
100 Bangladéš 107 98 106 103.7 
101 Namibie 69  140 104.5 
102 Tanzanie 127 94 98 106.3 
103 Pákistán 124 84 113 107.0 
104 Turkmenistán 80  134 107.0 
105 Súdán 112 106 105 107.7 
106 Senegal 111 86 136 111.0 
107 Keňa 138 81 115 111.3 
108 Saudská Arábie 90 120 127 112.3 
109 Středoafrická rep. 125 57 163 115.0 
110 Uganda 137 80 130 115.7 
111 Lesotho 109  123 116.0 
112 Omán 86  146 116.0 
113 Zambie 134 96 120 116.7 
114 Libye 92 117 142 117.0 
115 Pobřeží slonoviny 115  122 118.5 
116 Kuvajt 77 115 164 118.7 
117 Benin 108 102 150 120.0 
118 Laos 129  112 120.5 
119 Malawi 117 91 158 122.0 
120 Mali 131 71 165 122.3 
121 Togo 119 100 151 123.3 
122 Nigérie 118 116 139 124.3 
123 Mozambik 140 77 157 124.7 
124 Irák 113  141 127.0 
125 Rwanda 122 114 149 128.3 
126 Burkina Faso 123 103 160 128.7 
127 Kongo 121  137 129.0 
128 Spojené arab. em. 99  162 130.5 
129 Madagaskar 126 112 155 131.0 
130 Zair 132  131 131.5 
131 Etiopie 142 118 143 134.3 
132 Gambie 116  153 134.5 
133 Niger 130 110 169 136.3 

134 Kambodža 139  135 137.0 
135 Haiti 143 121 147 137.0 
136 Burundi 144 119 152 138.3 
137 Jemen 120  161 140.5 
138 Angola 145  138 141.5 
139 Mauretánie 114  170 142.0 
140 Afghánistán  122 168 145.0 
141 Guinea 135  156 145.5 
142 Guinea-Bissau 133  167 150.0 
143 Čad 141  159 150.0 
144 Sierra Leone 136  171 153.5 
145 Eritrea 146  166 156.0 

 Bahamy   65 * 
 Bahrajn   129 * 
 Barbados   49 * 
 Belize   109 * 
 Bhután   45 * 
 Bosna a Herceg. 75   * 
 Cape Verde   126 * 
 Comory   124 * 
 Kypr   16 * 
 Džibuti   148 * 
 Dominika   73 * 
   154 * 
 Grenada   42 * 
 Guyana   99 * 
 Hong Kong   63 * 
 Korejská dem. r. 91   * 
 Lucembursko   7 * 
 Maledivy   57 * 
 Malta   25 * 
 Černá hora 74   * 
 Katar   144 * 
 Samoa   13 * 
 Srbsko 50   * 
 Šalamounovy o.   132 * 
 St. Lucia   102 * 
 St. Vincent   104 * 
 Surinam   82 * 
 Svazijsko   145 * 
 Vanuatu   83 * 

Rovník. Guinea 
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Příloha E - Seznam indikátorů použitých pro tvorbu Indexu kvality a udržitelnosti 
života a tabulka vstupních údajů výpočtu indexu  
 
Závorka u indikátoru označuje jeho zařazení podle následujícího klíče: B1 – sociální 
soudržnost; B2 – společnost vzdělání; B3 – trh práce, zaměstnanost; B4 – vývoj populace, 
zdraví, bydlení; B5 – bezpečnost; B6 – životní prostředí, územní rozvoj; B7 – ekonomický 
rozvoj; C1 – národní kultura a identita; C2 – ústavní systém, právní a politický systém; C3 – 
trh, stát, občanský sektor, C4 – Evropská unie 

 

 Indikátor Měrná 
jednotka Zdroj dat Charakteristika indikátoru 

A - Mezinárodní postavení ČR 

A1 Index politických práv (B1,C1,C4) index FH Index vyjadřující míru politické svobody v zemi na stupnici 
1-7 (vyhodnocovaný každoročně organizací Freedom House) 

A2 Index občanských svobod (C1,C4) index FH Index vyjadřující míru občanských svobod v zemi na stupnici 
1-7 (vyhodnocovaný každoročně organizací Freedom House) 

A3 Integrace do mezinárodních 
institucí (C1,C3,C4) index různé Index vyjadřující členství ČR v mezinárodních organizacích 

(8-1) 

A4 Oficiální rozvojová pomoc ČR (C4) % HDP WDI Pomoc poskytnutá ze státního rozpočtu rozvojovým zemím, v 
% HDP 

A5 Vztahy se SR jako prioritní 
problém veřejného mínění (C4) % CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

A6 
Uprchlíci u nás jako prioritní 
problém veřejného mínění 
(B1,B5,C1,C4) 

% CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

B - Vnitřní bezpečnostní a politicko-společenská situace 

B1 Index vnímání korupce (B5, C3,C4) index TI Index vyjadřující míru korupce ve společnosti podle zpráv 
Transparency International 

B2 Počet odsouzených celkem (B5) Tis. ČSÚ Celkový počet osob pravomocně odsouzených v daném roce 

B3 Odsouzení za drogové trestné činy 
(B5) počet ČSÚ Počet osob pravomocně odsouzených v daném roce  

B4 Počet trestných činů (B5) na 1000 
obyv. ČSÚ Celkový počet trestných činů projednávaných soudem na 

základě obžaloby 
B5 Hospodářská kriminalita (B5) počet ČSÚ Počet trestných činů v oblasti hosp. kriminality 
B6 Spáchané vraždy (B5) počet ČSÚ Počet vražd spáchaných v daném roce 

B7 Funkční legislativa jako prioritní 
problém veřejného mínění (B5,C4) % CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

B8 
Korupce, hosp. kriminalita jako 
prioritní problém veřejného mínění 
(B5, C3) 

% CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

B9 Obecná kriminalita jako prioritní 
problém veřejného mínění (B5) % CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

B10 Organizovaný zločin jako prioritní 
problém veřejného mínění (B5) % CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

C - Demografický vývoj 

C1 Přirozený přírůstek na 1000 obyv. 
(B4) %o ČSÚ Rozdíl narozených a zemřelých v daném roce přepočtený na 

1000 obyvatel 

C2 Úhrnná plodnost žen (B4) index ČSÚ Počet živě narozených dětí připadajících na 1 ženu v daném 
roce 

C3 
Index vitality obyvatel  (poměr 
obyv. 0-15 let a obyv. 65 + ) 
(B1,B4) 

index ČSÚ * Podíl obyvatel do 15 let na sto obyvatel ve věku nad 65 let   

C4 Počet vyplácených důchodů (B4) Tis. ČSÚ Celkový počet vyplácených důchodů v daném roce 
 
D – Životní úroveň obyvatel 

D1 Míra nezaměstnanosti z celk. počtu 
disponibilních prac. míst (B1, B3) % ČSÚ Podíl nezaměstnaných osob v % z celkového počtu 

disponibilních prac. míst 

D2 Parita kupní síly - konverzní faktor 
(B7) Kč/USD WDI Poměr kupní síly obyvatel ČR ke kupní síle obyvatel USA 

v daném roce (Kč/USD) 
D3 Soukromá spotřeba na obyvatele USD, 1995 WDI Celková hodnota zboží a služeb spotřebovaných 
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 Indikátor Měrná 
jednotka Zdroj dat Charakteristika indikátoru 

(B7) domácnostmi v daném roce přepočtená na obyvatele (ve 
stálých cenách, USD r. 1995)  

D4 Index reálné mzdy (B7) % ČSÚ Podíl indexu nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen 
v daném roce – srovnání s r. 1970 (100 %) 

D5 Index spotřebitelských cen (B7) % ČSÚ Index vyjadřující změny cen vybraných výrobků a služeb ve 
srovnání s r. 1995 (100 %) 

D6 Počet automobilů na 1000 obyv. 
(B7) % ČSÚ Počet osobních a malých užitkových vozidel na 1000 

obyvatel  

D7 
Životní úroveň jako prioritní 
problém veřejného mínění (B1,B7, 
C1) 

% CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

D8 Nezaměstnanost jako prioritní 
problém veřejného mínění (B1,B3) % CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

D9 
Sociální jistoty, bydlení a nájemné 
jako prioritní problém veřejného 
mínění (B1, B4, C2) 

% CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

E - Zdravotní stav obyvatel a zdravotní péče 

E1 Střední délka života při narození 
(B4) roky ČSÚ Očekávaná doba dožití obyvatel při narození 

E2 Kojenecká úmrtnost (B4) % ČSÚ Počet zemřelých do 1 roku života na 1000 živě narozených 

E3 Standardizovaná úmrtnost – muži 
(B4) 

na 100 000 
obyv. ČSÚ Souhrn standardizovaných měr úmrtnosti podle vybraných 

příčin smrti   

E4 Standardizovaná úmrtnost – ženy 
(B4)  ČSÚ Souhrn standardizovaných měr úmrtnosti podle vybraných 

příčin smrti   

E5 Podíl obyv. zásobovaných vodou z 
veřej. vodovodů (B4) % ČSÚ  

E6 Průměrné procento prac. 
neschopnosti (B4) % ČSÚ Čas strávený v pracovní neschopnosti z celkového počtu 

pracovního času 
E7 Počet obyvatel na 1 lékaře (B4) počet ČSÚ  

E8 Počet lůžek ve zdrav. zařízeních na 
1000 obyv. (B4) %o ČSÚ  

E9 Výdaje na zdravotnictví (B4,C2) % of HDP WDI Výdaje na zdravotnictví ze státního rozpočtu 

E10 Zdravotnictví jako prioritní 
problém veřejného mínění (B4) % CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

F – Vzdělání, věda a výzkum 

F1 Studenti na vysokých školách 
celkem (B2) tis. osob ČSÚ  

F2 Profesoři a docenti na VŠ (B2) počet ČSÚ  
F3 Počet vědeckých pracovníků (B2) počet ČSÚ  
F4 Výdaje na vzdělání (B2) % HDP ČSÚ Výdaje na vzdělání ze státního rozpočtu 
F5 Výdaje na výzkum a vývoj (B2) % HNP WDI Výdaje na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu 

F6 Investiční výdaje na rozvoj VaT 
(B2) mil. Kč ČSÚ  

F7 Školství jako prioritní problém 
veřejného mínění (B2) % CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

G - Sdílení informací, informatizace 

G1 Televizní přijímače (B2) na 1000 
obyv. WDI  

G2 Vydané knižní tituly (B2) tituly ČSÚ  
G3 Vydané časopisy (B2) tituly ČSÚ  
G4 Veřejné knihovny – výpůjčky (B2) tis. ČSÚ  

G5 Počet telefonních stanic na 100 
obyvatel (B2) % ČSÚ  

G6 Počet mobilních telefonů na 100 
obyvatel (B2) % WDI  

G7 Osobní počítače (B2) na 1000 
obyv. WDI  

G8 Připojení na Internet (B2) na 10.000 
obyv. WDI  

 94 



 

 Indikátor Měrná 
jednotka Zdroj dat Charakteristika indikátoru 

H - Výkonnost ekonomiky a ekonomický rozvoj 
H1 HDP/obyvatele (B7) USD ČSÚ Hrubý domácí produkt na obyvatele v USD v běžných cenách 
H2 HDP/obyvatele/PPP (B7) USD ČSÚ Hrubý domácí produkt podle parity kupní síly 

H3 HDP v základních cenách - stálých 
cenách 1995 (B7) mld. Kč ČSÚ Hrubý domácí produkt ve stálých cenách roku 1995 

H4 Roční růst HDP (B7) % ČSÚ Průměrný meziroční růst HDP 
H5 Míra inflace (B7) nárůst, % ČSÚ Průměrná meziroční míra inflace 
I - Zadluženost a saldo ekonomiky 

I1 Hrubá zahraniční zadluženost (B7, 
C4) % HDP ČSÚ Stav finančních pasiv vlády, bankovního sektoru a podnikové 

sféry ve vztahu k zahraničí 

I2 Celková dluhová služba (B7) % of HNP WDI Souhrn plateb v zahraniční měně, zboží nebo službách na 
splácení dluhů a úroků  

I3 Saldo státního rozpočtu (B7) % HDP ČSÚ Rozdíl příjmové a výdajové části státního rozpočtu v daném 
roce 

I4 Obchodní bilance celkem (B7, C4) mil. Kč ČSÚ Rozdíl vývozu a dovozu zboží a služeb v daném roce 
      
J – Vybrané ekonomické indikátory 

J1 Přímé zahraniční investice do ČR 
(B7) mil. Kč ČSÚ Souhrn vkladů zahraničních investorů v podnikové sféře ČR 

J2 Obchod (B7) % HDP WDI Součet hodnoty vývozu a dovozu v poměru k HDP 
J3 Přidaná hodnota ve službách (B7) % HDP WDI Souhrn přidané hodnoty v sektoru služeb v poměru k HDP 

J4 Export high-tech produkce (B7) % WDI Vývoz výrobků a služeb s vysokou náročností na využití vědy 
a techniky 

J5 Výkony železn. a silniční dopravy 
celkem (B7) 

mil. tarif. 
tkm ČSÚ Celkový objem přepraveného zboží  

J6 Příjezdy zahraničních návštěvníků 
(B7) tis. ČSÚ  

J7 Devizové příjmy z cest. ruchu (B7) mil. USD ČSÚ  
J8 Počet dokončených bytů (B4) počet ČSÚ  

J9 
Ekonomická reforma jako prioritní 
problém veřejného mínění (B7, C2, 
C3, C4) 

% CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

K - Spotřeba přírodních zdrojů, eko-efektivita 

K1 Hrubá spotřeba prim. energ. zdrojů 
(B6, B7) PJ ČSÚ Celková spotřeba domácích a dovezených přírodních 

energetických zdrojů v petajoulech 

K2 Konečná spotřeba energie celkem 
(B6, B7) PJ ČSÚ Spotřeba paliv a energie zachycená před vstupem do 

spotřebičů 

K3 Konečná spotřeba el. energie  (B6, 
B7) mil. kWh ČSÚ Spotřeba elektrické energie očištěná o ztráty v sítích a 

spotřebu v energetickém sektoru 

K4 HDP na jednotku spotřeby energie 
(B6, B7) 

USD/kg 
rop. ekviv. WDI  

K5 Podíl těžby dřeva k přírůstku (B6, 
B7) % ČSÚ *  

L – Kvalita životního prostředí 
Znečištění ovzduší 
L1 tuhé emise - REZZO 1 tis.t. ČSÚ, MŽP 
L2 SO2 - REZZO 1 (B6) tis.t. ČSÚ, MŽP 
L3 NO2 - REZZO 1 (B6) tis.t. ČSÚ, MŽP 
L4 CO - REZZO 1 (B6) tis.t. ČSÚ, MŽP 
L5 CxHy – REZZO 1 (B6) tis.t. ČSÚ, MŽP 

Objem emisí z velkých zdrojů znečištění podle registru 
REZZO 1 

L6 Celkové emise skleníkových plynů 
– CO2 ekv. (B6) mil.t ČSÚ, MŽP Emise skleníkových plynů přepočtené na ekvivalent CO2 

L7 Automobily vybavené katalyzátory 
(B6) % MŽP Automobily vybavené katalyzátory k celkovému počtu 

automobilů 
Znečištění vody 

L8 Nerozpuštěné látky - vypoušt. do 
vodních toků (B6) T ČSÚ, MŽP Objem vypouštěných nerozpustných látek do vodních toků 
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 Indikátor Měrná 
jednotka Zdroj dat Charakteristika indikátoru 

L9 BSK5 - vypoušt. do vodních toků 
(B6) T ČSÚ, MŽP Biologická spotřeba kyslíku (vyjadřuje míru znečištění vody 

organickými látkami) 

L10 CHSK - vypouštění do vodních 
toků (B6) T ČSÚ, MŽP Chemická spotřeba kyslíku  

L11 Počet havárií na vodních zdrojích 
(B6) počet ČSÚ, MŽP  

L12 Podíl obyvatel napojených na VK 
(B6) % ČSÚ  

L13 Podíl čištěných odpadních vod (B6) % ČSÚ, MŽP Podíl čištěných odpadních vod na celkovém množství 
vypouštěných vod do vodních toků 

L14 Spotřeba prům. hnojiv na 1 ha 
zem.půdy celkem (B6) kg č.ž. ČSÚ Spotřeba průmyslových hnojiv v kg čistých živin na 1 ha 

zemědělské půdy 
Lesy, biodiverzita, ochrana přírody 

Poškození jehličnatých lesních 
porostů (2-4 stupeň) (B6) % ČSÚ, MŽP * 

Poškození listnatých lesních 
porostů (2-4 stupeň) (B6) % ČSÚ, MŽP * 

Součet poškozených lesů ve 2. až 4. třídě poškození (nad 25 
%) 

Celková plocha chráněných území 
(B6) tis. ha ČSÚ, MŽP Plocha národních parků, chráněných krajinných oblastí a 

maloplošných CHÚ celkem 
L18 Plocha maloplošných CHÚ (B6) tis. ha ČSÚ, MŽP  
L19 Podíl ochranných lesů (B6) % ČSÚ, MŽP * Podíl na celkové rozloze lesů 

L20 Index stability krajiny (B6) index ČSÚ, MŽP * 
Podíl stabilnějších prvků krajinné struktury (lesy, louky a 
pastviny, zahrady, vodní plochy) k méně stabilním prvkům 
(orná půda, zastavěná plocha, ostatní plochy) 

Odpady 
L21 Produkce odpadů celkem (B6) tis. t ČSÚ, MŽP  
Financování životního prostředí 

L22 Investice do ŽP vzhledem k HDP 
(B6, B7) % ČSÚ, WDI Výdaje na životní prostředí v poměru k HDP 

L23 Výdaje do ŽP z centrálních zdrojů 
(B6, B7) mil. Kč ČSÚ, MŽP Výdaje na životní prostředí ze státního rozpočtu 

Vnímání naléhavosti problémů ŽP 

L24 
Životní prostředí jako prioritní 
problém podle veřejného mínění 
(B1, B6) 

% CVVM Výsledky opakovaných průzkumů veřejného mínění 

L15 

L16 

L17 
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Vymezení daného potenciálu – vnitřní členění a vymezení základních 
pojmů 
V analýze sociální soudržnosti české společnosti rozlišujeme samotný fenomén sociální 
soudržnosti a dále se zabýváme institucemi, které sociální soudržnost podporují a rozvíjejí. 
Sociální soudržností rozumíme sociální vztahy, sdílené identity, mezilidskou důvěru, sociální 
kontrolu a solidaritu, stejně jako loajalitu a vzájemná očekávání, jež si lidé pravidelně ve 
svých vzájemných vztazích budují a prokazují. Sociální soudržnost vzniká v každodenních 
interakcích lidí, kteří vystupují ze své individuální anonymity, podílejí se na veřejném nebo 
kolektivním životě a přijímají svůj díl odpovědnosti za dění mimo hranice jejich úzce 
vymezených individuálních zájmů. Nejdůležitějšími sociálními institucemi, jež se na vzniku 
a/nebo udržování sociální soudržnosti podílejí, jsou rodina, škola, občanská společnost a její 
instituce (včetně církví a politických stran), geograficky definované komunity (sousedství, 
obce, města), sociální stát a kulturní a hodnotové klima ve společnosti. 
Vymezení vazby daného vývojového potenciálu na kvalitu a udržitelnost 
života 
Míra sociální soudržnosti je úzce spojena s kvalitou života. V současné době má většina 
sociologů za to, že se vyšší míra sociální koheze ve společnosti projevuje v rostoucí kvalitě 
života lidí, i když ne všichni a za všech okolností s tímto tvrzením souhlasí. 
Vyšší míra sociální soudržnosti příznivě ovlivňuje jak kvalitu života jednotlivců, tak 
podmínky života celých kolektivit. Sociální koheze znamená efektivnější prosazování 
sociálních norem, a tudíž i nižší riziko kriminální viktimizace. Sociální soudržnost snižuje 
výskyt sociálních deviací a zmenšuje transakční náklady ve veřejném prostoru. Mimo to 
sociální koheze představuje významnou sociální oporu a přispívá tak k dobrému zdraví, vyšší 
očekávané délce života a snižování rizika úmrtí. 
Vysoká míra sociální soudržnosti v globálním měřítku podmiňuje udržitelnost života, 
neboť znamená snížení transakčních nákladů a tím i snížení ekologických externalit. Růst 
globální sociální soudržnosti řeší celosvětový environmentální problém a podporuje 
udržitelnost života. V lokálním českém měřítku nelze zaručit udržitelný život, a proto o vazbě 
mezi specificky českou sociální kohezí a udržitelností života nemá smysl mluvit. 
Uplatnění kritéria sociální soudržnosti v globálním měřítku se zaobírá též vymezením vztahu 
k trvalé udržitelnosti: nelze předpokládat trvalé harmonické soužití lidí nalézajících se 
v oblastech s devastovaným životním prostředím s těmi, kteří si mohou dovolit žít v prostředí 
příjemném, hezkém a zdravém. Můžeme hovořit o ekologické solidaritě, o připravenosti 
věnovat část vlastních zdrojů ke zlepšení ekologické situace nebo snížení ekologických rizik 
jiných.  
Tento vztah je v realitě zatím velmi nezřetelný; konkurují-li si ohledy sociální a ekologické, 
bývá pravidelně dávána přednost těm sociálním. Česká republika navíc nemá mnoho 
možností přispět ke změně situace v globálním měřítku. Největší prostor proto existuje tam, 
kde lze uplatnit pravidlo „Mysli globálně, jednej lokálně“: v podpoře projektů a aktivit, které 
mohou zlepšit situaci ekologicky deprivovaných míst naší země tady a teď. 
Empiricky vývoj sociální soudržnosti měříme pomocí indikátorů ve společenské podčásti 
našeho „Indexu kvality a udržitelnosti života“ (viz kapitola IIA). Problematika sociální 
soudržnosti je vyjádřena zejména mírou nezaměstnanosti (D1), počtem studentů na vysokých 
školách (F1), výdaji na vzdělání (F4), vnímáním školství coby prioritního problému ČR (F7), 
množstvím výpůjček z veřejných knihoven (G4), počtem pevných a mobilních telefonů na 
tisíc obyvatel (G5, G6) a rozšířením přístupu k Internetu v populaci (G8). Negativně lze míru 
sociální soudržnosti vyjadřovat např. počtem odsouzených (B2), počtem trestných činů (B4), 
spáchanými vraždami (B5), případně sebevražedností, rozvodovostí. Se sociální soudržností 
koresponduje i úhrnná plodnost (C2). 
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Východiska strategických úvah 
Relevantní teoretická východiska 
Pojem sociální soudržnosti 
Moderní západní svět je prodchnutý ideou individualismu. Myšlenka individualismu je dobře 
patrná ve vývoji moderní politické filozofie, v uvažování o přirozených právech, v klasické a 
neoklasické ekonomické teorii i dalších oblastech myšlení od sedmnáctého století (Coleman, 
1990). Stěžejní části této představy tvoří společnost složená z nezávislých individuí, z nichž 
každý se snaží dosáhnout svých cílů – a také jich, nezávisle na druhých, dosahuje. Fungování 
společenských systémů představuje kombinace nezávislých akcí jednotlivých členů 
společnosti. Ve zkratce koncept individualismu vyjadřuje metafora Adama Smithe o 
„neviditelné ruce trhu“. 
Životnost individualistické koncepce pramení ze tří hlavních zdrojů. Ve společnosti jsou 
skutečně jedinými hmatatelnými aktéry individua. Mimo to moderní společnosti dávají 
jednotlivcům stále více volnosti pro jejich individuální jednání; životní cíle jsou definovány a 
dosahovány více na individuální než na kolektivní úrovni. Navíc se moderní myšlení o 
sociálních a ekonomických otázkách od 17. století vyvíjelo pod silným vlivem klasické 
ekonomické teorie, která individualistickou koncepci prosazovala. Je nicméně zřejmé, že 
individua nejednají ani nedosahují cílů naprosto nezávisle a zájmy nejsou zcela sobecké. 
Základní poučka politické sociologie praví, že „existují soukromé zájmy, které můžeme 
výhodně realizovat jen tím, že jednáme dohromady“ (Bělohradský, 1997: 9). 
Řada autorů se pokoušela modifikovat individualistické vychýlení moderního sociálního 
myšlení. Loury (např. 1987) zavádí termín „sociální kapitál“ k popisu vztahů, jež vznikají 
mezi lidmi při dosahování individuálních cílů. Podle Louryho je sociální kapitál vyplývající 
z rodinných nebo komunitních vztahů zdrojem, který je užitečný v kognitivním a sociálním 
vývoji dítěte. Ben- Porath (1980) ukazuje, že formy sociální organizace ovlivňují podobu 
ekonomické směny. Pro formování ekonomické aktivity je důležitá především rodina, přátelé 
a firmy (family, friends, firms – Ben-Porath proto také hovoří o tzv. F-Connection). 
Granovetter (1985) rovněž kritizuje ekonomický koncept „nesocializovaného člověka“ a 
zavádí dnes už klasický koncept vkořeněnosti („Embededness“) ekonomické aktivity 
v sociální vztazích, které generují důvěru, formují vzájemná očekávání, budují konsenzus 
ohledně práv a povinností a generují a prosazují normy jednání. 
Tyto aspekty sociální struktury mají povahu zdroje, jehož mohou jednotlivci využívat při 
dosahování svých individuálních cílů (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Newton, 1997; 
Putnam, 1993), například při dosahování vlastního vzdělání a zaměstnaneckého statusu 
(Beaulieu, Israel, Hartless a Dyk, 2001; Field, 1999; Lin, 1982; Rosenbaum, Kariya, 1989; 
Teachman a Paasch, 1996, 1997), při zajištění vzdělanostních šancí a dobrých školních 
výsledků svých dětí (Morgan a Sørensen, 1999), při organizování politického protestu 
(Bělohradský, 1999; Coleman, 1990: 301–302), při prosazování sociálních norem 
prostřednictvím neformální sociální kontroly v sousedství (Sampson, Raudenbush a Earls, 
1997; Sampson, Morenoff a Earls, 1999) nebo ve školách (Morgan a Sørensen, 1999). 
Sociální kapitál pomáhá lidem udržovat dobré zdraví (Elstad, 1998), prodlužovat očekávanou 
délku života (Kawachi a Kennedy, 1997a) a snižovat riziko úmrtí (Kawachi a Kennedy, 
1997b). 
Důležitost sociální koheze, sociálních vztahů, sdílené identity, důvěry, solidarity, loajality a 
vzájemných očekávání se projevuje nejen v individuálních životech lidí, ale i v celkovém 
stavu společnosti. Sociální koheze je kolektivním statkem: významně snižuje transakční 
náklady v ekonomice i ve veřejném životě a usnadňuje kolektivní akci (např. Bělohradský, 
1999; Fukuyama, 1995; Putnam, 1993, 1995a). Sociální koheze rovněž zvyšuje efektivitu 
politického vládnutí, politickou participaci, redukuje chudobu, nezaměstnanost a sociální 
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marginalizaci (např. Kearns a Forrest, 2000, Putnam, 1995b). Neposledním z kolektivních 
efektů sociální soudržnosti je její vliv na celkovou míru kriminality, výskyt sociálních deviací 
a extremistického chování. Hirschfield a Bowers (1997) například zjistili, že v Británii je míra 
kriminality v chudých městských čtvrtích silně ovlivněna mírou sociální koheze: čím silnější 
je sociální koheze v komunitě, tím nižší je výskyt kriminálního chování. Podobně Hagan, 
Merkens a Boehnke (1995) ukázali, že sociální soudržnost vytvářená ve školách a v rodinách 
významně snižovala inklinaci mladých Berlíňanů k extrémní pravici. 
Při adoraci sociální soudržnosti někteří autoři zcela opomíjejí její možné negativní důsledky 
(např. McConkey a Lawler, 2000). Jen zřídka se v textech o sociální soudržnosti dozvídáme, 
že mohou také existovat sociální sítě, instituce a organizace, které polarizují společnost, 
vyvolávají ve svých členech nedůvěru a vedou k rozpadu sociální organizace (např. Newton, 
1997). Například Putnam (1993) tvrdí, že kvalita vládnutí v italských regionech je výrazně 
ovlivněna tradicí občanské participace a členstvím v neziskových organizacích, přičemž zcela 
opomíjí skutečnost, že italský fašismus vzešel právě z podobného vzorce sdružování. 
Podobně i různé tradiční mafie jsou sociálními skupinami s vysokou mírou sociální 
soudržnosti, která však narušuje sociální a politický řád. 

Instituce rozvíjející sociální soudržnost 
Základní zdroje sociální soudržnosti představují rodina, škola, občanská společnost a její 
instituce, církve, geograficky definované komunity (sousedství, obce, města), sociální stát a 
kulturní a hodnotové klima ve společnosti. K rozpadu sociální soudržnosti ve společnosti 
vede zejména krize výše zmíněných institucí, ale i růst sociálních a ekonomických nerovností, 
nerovnost šancí, sociální marginalizace a diskriminace. 
Rodina tvoří pravděpodobně nejdůležitější zdroj sociální soudržnosti. Rodina je 
klíčovým socializačním agentem a učí děti důvěře, normám sociální kooperace, reciprocity, 
sociální směny (Bubolz, 2001). Tyto schopnosti jsou později dětmi zobecňovány a 
uplatňovány i v jiných sociálních kontextech. Z hlediska tvorby sociální soudržnosti jsou 
optimální tradiční rodiny s více dětmi. Teachman a Paasch (1997) ukázali, že všechny ostatní 
formy rodinného soužití (rodiče žijící v nesezdaném soužití, svobodné matky, jen jeden 
rozvedený rodič, jeden vlastní a jeden nevlastní rodič atd.) produkují méně sociálního kapitálu 
než rodiny s oběma biologickými rodiči. 
Škola a vzdělávání obecně jsou jedním z nejvýznamnějších agentů v procesu socializace, a 
jsou tudíž i velmi důležitým generátorem sociální soudržnosti, a to jak v generaci dnešních 
studentů, tak mezi jejich rodiči, tj. v bezprostřední současnosti (Schneider et al., 1997). 
Vzdělání samo znamená důležitý determinant sociability a schopnosti komunikovat, a tvoří 
tedy důležitý předpoklad k tvorbě a udržování sociálního kapitálu. Vzdělání je rovněž 
významným indikátorem liberálních a „postmoderních“ hodnot. Vzdělaní lidé proto vytvářejí 
důležité podhoubí pro hodnoty občanské participace, komunitního života, dobrovolnictví a 
nemateriálních hodnot (např. Kluegel, Smith, 1986; Řeháková, 2001a, 2001b). I když se u nás 
zdá rozvoj postmaterialismu ve srovnání s nejvyspělejšími západními zeměmi zatím oslaben 
(Rabušic, 2001), lze s velkou mírou jistoty tvrdit, že v ČR se budou jak postmaterialismus 
samotný, tak jeho spojení s dosaženým vzděláním do budoucna posilovat. 
Vzdělávací instituce jsou dominantním kanálem vzestupné sociální mobility a 
představují důležitý zdroj sociální koheze. Jejich dostatečná kapacita a alokace dostupných 
vzdělávacích míst na základě meritokratických principů posilují sociální kohezi společnosti, 
zabraňují reprodukci sociálních tříd a sociální izolaci a legitimizují sociální strukturu. Vysoká 
selektivnost vzdělávacích institucí a diferenciace vzdělávacích drah (zvláštní školy, výběrové 
střední školy…) vede podle dostupné evidence k oslabování sociální koheze, posiluje 
tendenci sociálních vrstev k reprodukci sociálního postavení a dává základ pozdější 
marginalizace znevýhodněných tříd na trhu práce. Stinnou stránkou neselektivních 
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vzdělávacích systémů je jejich nižší efektivita, menší profit jak nadanějších, tak méně 
nadaných studentů a tím i plýtvání zdroji ve vzdělávání (Gamoran a Mare, 1989). 
Podpora participace na rozhodování o veřejných i soukromých otázkách přináší jako 
vedlejší produkt rovněž zvyšování sociální soudržnosti v komunitě. Schneider et al. (1997) 
například ukázali, že možnost zvolit, kterou školu budou děti navštěvovat, vyvolala u rodičů 
vyšší míru participace při rozhodování v „jejich“ škole a jako vedlejší produkt zvýšila taktéž 
jejich individuální sociální kapitál, protože je zapojila do sociálních kontaktů s dalšími rodiči, 
se školními administrátory a s učiteli. 
Při vytváření sociální soudržnosti je rovněž nezastupitelná role občanských organizací (v 
případě ČR občanských sdružení, nadací, obecně prospěšných společností, církevních zařízení 
a politických stran), které se výrazně podílejí na generování občanské solidarity, 
povzbuzování a udržování komunitního života. Občanské organizace vytvářejí sítě 
neformálních interakcí, v nichž se formuje a udržuje kolektivní identita (Melucci, 1989) 
nejrůznějších skupin, malých pospolitostí a kolektivit, kterými je protkána moderní 
společnost. Sdílení kolektivní identity emocionálně zavazuje její nositele ke vzájemné 
loajalitě. Občanské organizace tak vytvářejí a posilují neformální normativní vazby mezi 
svými členy, které mají významný vliv na jejich chování. Díky sdílené kolektivní identitě jsou 
členové občanských organizací schopni brát zodpovědnost za jiné členy své organizace a 
obětovat zdroje (svůj čas, prostředky a energii) ve prospěch celé komunity nebo pospolitosti. 
Členové občanských organizací se vzájemně podporují, sdílejí pocit, že v případě potřeby jim 
ostatní pomohou. Navíc občanské organizace fungují i jako organizátoři dobročinnosti 
(dárcovství a dobrovolnictví) pro celé komunity nebo skupiny obyvatel, která je prospěšná 
pro celou společnost. 
Sociální stát je státem, do jehož ústavy, zákonů, do vědomí a postojů lidí, do činností 
institucí a praktické politiky se promítá zásada, že sociální podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou 
jen věcí jedinců samotných či jejich rodin, nýbrž i věcí veřejnou. Všem občanům se proto 
dostává alespoň určitého uznaného minima podpory a pomoci v různých životních situacích, 
které je nebo jejich rodiny (potenciálně či aktuálně) ohrožují, a je jim zajištěn rovný přístup 
k základním civilizačním hodnotám (vzdělání, práci, péči o zdraví). Stát přitom plní funkci 
iniciátora, konceptora, regulátora a koordinátora veřejných sociálních služeb, na jejichž 
poskytování a financování se spolu s ním podílejí též instituce občanského sektoru a trhu 
(Potůček, 1999). 
Sociální stát lze posuzovat podle míry naplňování jeho tří profilujících funkcí: funkce 
záchranné (zabraňující propadu jednotlivců či rodin pod uznanou hranici životního minima), 
funkce pojišťující proti nepříznivým dopadům různých sociálních událostí (mateřství, nemoc 
a invalidita, stáří a další) a funkce aktivizující a kultivující lidský potenciál, dispozice a 
sklony lidí. Poslední zmíněnou funkci lze zajistit jen v podobě dlouhodobých sociálních 
investic do kultivace lidského potenciálu země. Sociální stát redistribuuje zdroje, zabraňuje 
neúměrnému zvyšování sociálních i ekonomických rozdílů mezi lidmi a tím i jejich životních 
šancí, snižuje riziko sociální exkluze a brání rozpadu sociální soudržnosti (Potůček, 2002). 
Tradiční funkcí náboženství byla integrace, tedy schopnost vytvářet a posilovat solidaritu 
mezi lidmi. Sekularizované společnosti dnes vykazují mnohem větší míru 
individualizovaného jednání, vyšší míru relativizace hodnot a naopak mnohem menší 
schopnost  identifikovat se s celkem. Situace české společnosti a role náboženství v životě 
jedince a společnosti je poněkud odlišná než ve většině jiných zemí. Česká populace patří, 
díky nedávné i dávnější minulosti, k nejvíce sekularizovaným populacím nejen v Evropě, ale i 
na celém světě. V roce 1991 bylo v české populaci jen 44 % věřících lidí. Předběžné výsledky 
ze sčítání lidu provedeného v roce 2001 prokázaly ještě nižší identifikaci s náboženstvím. 
Významným ukazatelem religiozity české společnosti je rovněž samotné náboženské chování 
a identifikace  s konkrétním náboženským přesvědčením. Valná část lidí, kteří proklamují své 
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náboženské vyznání, se totiž ve skutečnosti nezúčastňuje ani bohoslužeb, ani života 
náboženských obcí a nedodržuje náboženská pravidla a předpisy. Skutečná role náboženství 
v životě jedince a společnosti je tak jen velmi malá. 
Patrnou změnou prošel i postoj české veřejnosti k tradičním náboženským denominacím, 
které i přesto, že k nim stále patří naprostá většina věřících, postupně uvolňují část prostoru 
nové a netradiční religiozitě. Podle Bergera (1997) došlo k demonopolizaci náboženského 
života a náboženství se stalo záležitostí individuální volby jedince. Nejvýznamnějším rysem 
novodobé religiozity je proto pluralismus (Berger, 1997). V nové pluralitní situaci již 
nemohou bývalé „náboženské monopoly“ (tedy tradiční církve) považovat členství svých 
klientů za zcela samozřejmé, ale naopak jsou konfrontovány svobodou volby, která je pro ně 
nejen nepříjemná, ale v jistém smyslu i destruující. Výsledkem je tak stav, v němž 
náboženské tradice, které byly dříve autoritativně vnucovány, jsou nyní nabízeny klientele 
(potencionálním členům), jež ovšem není nijak nucena je „koupit“. Pluralitní situace je proto 
situací tržní, v níž se náboženské instituce stávají „tržními subjekty“ a náboženské tradice 
„spotřebním zbožím“ (Berger, 1990; Roof, 1999). 
V demonopolizované pluralitní situaci lze velmi obtížně udržovat existující podoby 
náboženské struktury. Se zvyšováním množství struktur věrohodnosti (náboženských 
organizací) působících na jednom trhu klesá věrohodnost každé z nich, neboť v široké 
nabídce si nemůže žádná z nich osobovat právo na samozřejmost, a tudíž objektivnost. Mnozí 
jedinci však nejsou s to smířit se s takovou situací, a proto velmi často inklinují k těm 
skupinám, které vyvolávají pocit jistoty a bezpečí tím, že trvají na přísných dogmatech a 
kladou náročné podmínky na chování svých členů. Paradoxnost celého problému je tak 
potržena – soudobý náboženský život představuje vlastně směsici tolerance a fanatismu. 
Postupný přechod k moderní společnosti, založené na výkonnosti, individualismu a 
anonymních sociálních vztazích, s sebou samozřejmě přináší i výrazné hodnotové změny, jež 
do značné míry korespondují se změněnou sociální situací. Zřetelný je tento posun zejména u 
těch hodnot, které jsou spojeny s identifikací se širším společenstvím. Výrazné rozrůznění a 
individualizace moderních společností s sebou přináší nejen „soumrak povinnosti“ ve starém 
smyslu slova (Lipovetsky, 1992), ale také výraznou transformaci forem účasti lidí 
v občanském životě a stále větší uzavírání se do úzkého prostředí vlastní domácnosti a rodiny 
(Putnam, 2000). Důsledky těchto posunů lze zatím jen těžko odhadnout. Nicméně je zřejmé, 
že se zásadně projeví na míře identifikace se společností – další „uzavírání“ se do sebe by 
mohlo znamenat výrazné oslabení společnosti jako celku (Putnam, 2000)10 a mohlo by 
dokonce ohrozit její existenci v okamžiku vážné krize. 
Těžko uchopitelná je role kultury (nikoli v antropologickém smyslu) při utváření sociální 
koheze. Výrazná diferenciace a individualizace totiž i v tomto případě proměnila roli kultury 
jakožto sociálně integračního faktoru – globalizovaná kultura přináší nové výzvy. Ztrácí se 
například význam národní kultury, která byla významným faktorem při formování moderního 
státu a moderní společnosti. To ovšem nemusí nutně znamenat internacionalizaci kultury či 
vytvoření jakési globální hyperkultury. Naopak velmi výrazně roste význam lokálních a 
regionálních kultur, jež sehrávají nejen významnou roli při vytváření lokální identity, ale které 
jsou především oblíbeným „zdrojem inspirace“. Bylo by proto přesnější tvrdit, že současný 
trend vede nikoli k vytvoření jedné hyperkultury, ale spíše ke vzniku nepřeberného množství 
globálně-lokálních kultur, vytvořených často dle osobních potřeb jejich konzumentů. 
V souvislosti s kulturou je ovšem třeba ještě upozornit na významnou změnu v jejím 

                                                 
10 Zdaleka ne všichni sociologové s Putnamovým popisem současné situace souhlasí. Schudson (1996) například 
hodnotí současný vývoj veskrze kladně, neboť nové formy sdružování mohou být efektivnější při produkci 
kolektivních statků a „návrat k Tocquevillovi“ by byl krokem zpět. Ladd (1996) ve své empirické práci zcela 
zpochybňuje i Putnamův popis úpadku sociálního kapitálu v USA a Paxton (1999) dává oběma pouze částečně 
za pravdu. 
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zprostředkování, kterou s sebou přineslo zavedení moderních elektronických médií. A to 
nikoli jen v klasickém mcluhanovském tvrzení, že médium je sdělení (McLuhan, 1964), ale 
také ve vytvoření nových prostorů sdílení. Právě ty se velmi výrazně podílejí na proměnách 
sociálního rozměru současné kultury. Je totiž zcela zřejmé, že především nová elektronická 
média přinášejí výraznou změnu, která je mnohdy spojena s oslabením sociálních vazeb. 
Dosavadní vývoj přitom poukazuje spíše na další pokračování daného trendu.  
Sousedství a jiné prostorově definované komunity (obce, města, regiony atd.) patří 
k důležitým zdrojům sociální soudržnosti. Sociologové tradičně považují sousedství za jednu 
ze tří primárních společenských skupin, které jsou hlavními aktéry v procesu socializace. 
Sousedské skupiny společně s rodinou a dětskými herními společenstvími skýtají dětem 
výchozí životní sociální zkušenost, vštěpují jim hodnotový systém a morální standardy 
společnosti. Vliv sousedských společenství na prosazování sociálních norem, důvěry a 
kooperace ovšem trvá i v dospívání a dospělém věku (Brooks-Gunn, Duncan, Klebanov a 
Sealand, 1993; Duncan a Raudenbush, 1998; Jencks, Mayer, 1990; Morgan a Sørensen, 1999; 
Sampson, Raudenbush a Earls, 1997; Sampson, Morenoff a Earls, 1999; Schiff, 1992). Na 
rozdíl od sousedství, jež je budováno na ryze neformálních vazbách, jsou další prostorově 
definované komunity již do jisté míry formalizovány. Formalizace těchto struktur představuje 
z hlediska posilování sociální soudržnosti na jedné straně šanci, na druhé riziko. Šanci potud, 
že dodává dané komunitě „akční náboj“ a komunita dokáže vyjádřit a účinně prosazovat své 
zájmy. Riziko spočívá v tom, že přináší nebezpečí až ideologizovaného pocitu lokální či 
regionální výlučnosti, která často hraničí s extremismem nebo radikálním lokálním 
patriotismem. 
Doposud publikované koncepční a strategické dokumenty 
Z hlediska sociální soudržnosti jsou důležité především dva strategické dokumenty. Jedná se 
o Sociální doktrínu ČR (Sociální doktrína 2002) a Střednědobou koncepci Ministerstva práce 
a sociálních věcí (Střednědobá koncepce 2001). Tyto dokumenty s pojmem sociální 
soudržnosti pracují. Slabým místem obou dokumentů je ovšem to, že pojem sociální 
soudržnosti zužují na obranu před sociální exkluzí, marginalizací a růstem sociálních 
nerovností, ať už na trhu práce nebo mimo něj. Obrana před rozpadem sociální soudržnosti 
pak sestává ze zmírňování sociální a ekonomické diferenciace. Zároveň se jak Sociální 
doktrína ČR, tak Střednědobá koncepce MPSV přihlašují k širšímu aktivizujícímu pojetí 
sociální politiky a odklánějí se od jejího pouze záchranného pojetí. Implicitně tak oba tyto 
dokumenty přijímají spoluzodpovědnost státu i za vytváření podmínek pro působení řady 
institucí, které jsou zdroji sociální soudržnosti. 
Střednědobá koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí (Střednědobá koncepce 2001) se 
zaměřuje především na vývoj sociálních nerovností v ČR a obranu před nimi. Věnuje se 
fenoménu nezaměstnanosti, diferenciaci příjmů a majetku a chudobě a určuje, že role sociální 
politiky při ochraně sociální koheze spočívá především v omezování neodůvodněné sociální a 
ekonomické diferenciace. SWOT analýza zahrnutá v koncepci oprávněně poukazuje na 
pozitivní roli sociálního dialogu při vytváření sociální důvěry a soudržnosti. Dokument 
upozorňuje i na oslabení rodiny, která je pod tlakem nových příležitostí, jež se zejména před 
mladou generací otevřely po roce 1989. Rodina, která je tradičně nejdůležitějším zdrojem 
sociální soudržnosti, je rovněž oslabována vzrůstajícími nároky na trhu práce a zdá se, že její 
postavení bude i v příštích letech nadále slábnout. Vývojovou příležitostí, kterou v té oblasti 
Střednědobá koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí (Střednědobá koncepce 2001) 
oprávněně vidí, je zejména explicitní rodinná a populační politika. Z našeho hlediska se jeví 
jako nutné rozšířit pojem sociální soudržnosti i mimo oblast pouhých sociálních a 
ekonomických nerovností. Z hlediska přípravy ČR na vstup do EU a její plné uplatnění v Unii 
je podstatnou okolností, že v politických dokumentech této organizace je sociální soudržnost 
chápána jako jeden z jejích nejdůležitějších rozvojových cílů.  
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Komprimovaný popis současného stavu: popis trendů, napětí (rozporů), 
příležitostí a případných ohrožení v budoucnu 
Sociální soudržnost povstává z každodenních akcí individuí, která se rozhodují vystoupit 
z izolace, zapojit se do života komunity a přijmout svůj díl odpovědnosti za veřejný život. 
Sociální soudržnost je natolik komplexním a autonomním jevem, že neexistuje přímá cesta, 
jak budovat sociální soudržnost shora prostřednictvím nějakého administrativního 
rozhodnutí. Shora lze nicméně efektivně podporovat instituce, jež jsou zdroji a 
katalyzátory sociální soudržnosti, nebo zmírňují některá společenská napětí a 
nerovnosti. 
K základním zdrojům sociální soudržnosti patří rodina, škola, občanská společnost a 
její instituce (včetně církví a politických stran), geograficky definované komunity 
(sousedství, obce, města), sociální stát, hodnoty a kultura obecně. K rozpadu sociální 
soudržnosti vede zejména krize výše zmíněných institucí, ale i růst sociálních a 
ekonomických nerovností, nerovnost šancí a sociální marginalizace. Zejména na výše 
uvedené klíčové instituce a štěpení se zaměřuje strategie rozvoje sociální soudržnosti české 
společnosti. 
Bylo identifikováno šest základních společenských napětí, která je nutné sledovat a v zájmu 
zachování sociální soudržnosti české společnosti na ně reagovat. Těmito základními napětími 
jsou (viz např. Potůček, 2002): 

• Zanedbávání rozvoje lidského potenciálu jako aktivizujícího, zdrojového a rozvojového faktoru. 

• Výrazná segmentace pracovního trhu a marginalizace části pracovní síly. 

• Ohrožení obyvatelstva chudobou. 

• Oslabené postavení rodiny a dětí v konfrontaci s nároky a podmínkami uplatnění výdělečně činných 
členů na trhu práce. 

• Tenze a konflikty spjaté s postavením a rovnoprávným začleňováním rozrůstajících se národnostních a 
etnických menšin. 

• Sociální rozštěpení (vertikální sociální diferenciace) v proporcích ohrožujících sociální soudržnost a 
politickou stabilitu. K hlavním štěpením patří ekonomicky aktivní vs. nezaměstnaní, majetní vs. 
nemajetní, zaměstnanci různých segmentů národního hospodářství, regionální příslušnosti. Stranou 
nezůstanou ani rozdíly pocházející z různé výše dosažené kvalifikace, rozdíly mezi pohlavími, 
mezigenerační diference, štěpení podle zdravotního stavu, etnické příslušnosti, typu rodiny a dostupnosti 
bydlení. 

Každá strategie rozvoje sociální soudržnosti musí nejdříve přesvědčit aktéry veřejného života, 
že sociální koheze je pozitivní hodnotou, že má celou řadu individuálních i kolektivních 
kladných efektů, a že tedy stojí za to ji rozvíjet a chránit. Dnes ale nevládne stran hodnoty 
sociální soudržnosti v české společnosti konsenzus. Jeho budování tvoří nezbytnou součást 
každé strategie rozvoje sociální koheze. Bez hodnotové změny samotných lidí je pozitivní 
rozvoj sociální soudržnosti nemožný.  
O budování sociální soudržnosti svého druhu se pokoušel i bývalý socialistický režim. Jeho 
úsilí ale většina lidí nepřijala za své, a proto bylo odsouzeno k zániku. Podpora kolektivní 
soudržnosti ze strany státu se metamorfovala v nátlak, extrémní kontrolu a donucování. 
Kariéra, životní úroveň, životní šance vlastní i šance jiných členů rodiny byly podmíněny 
členstvím v „dobrovolných společenských organizacích“, nad kterými měla dohled 
komunistická strana (např. Kreidl, 2001a, 2001b; Večerník, 1996; Wong, 1998). Do praxe byl 
uveden experiment, jehož dlouhodobým cílem bylo nahradit rodinu, sousedská společenství, 
církve i podstatnou část svobodného občanského sektoru lépe kontrolovatelným pracovním 
kolektivem, stranickými buňkami nebo stranou kontrolovanými organizacemi. Socialistický 
režim ve svém úsilí podporovat kolektivní soudržnost selhal zejména proto, že lidé jeho úsilí 
nevnímali jako legitimní. 
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Základní strategické principy  
Tyto principy byly inspirovány textem Sociální doktríny (2002) a vycházejí z něj.  
Humanismus 
Základním principem je úcta k člověku jako jedinečné lidské bytosti a pochopení významu 
začlenění jedince do soužití rodin a jiných sociálních skupin. 
Svoboda a odpovědnost 
Sociální politika směřuje k tomu, aby každý člověk mohl uplatnit své právo občana na 
svobodný rozvoj osobnosti a na svobodná rozhodnutí. Současně usiluje o to, aby každý jednal 
odpovědně. Jde o odpovědnost těch, kteří mohou pracovat a pečovat o jiné, vůči těm, kteří 
pracovat nemohou či kteří se sami neobejdou bez pomoci ostatních. Jde též o odpovědnost 
příjemců této pomoci, bránící jejímu nadužívání či zneužívání. Svoboda jedince je ohraničena 
svobodou jiných lidí. Uplatnění práv člověka předpokládá současně plné respektování jeho 
osobní odpovědnosti a povinností plynoucích z demokraticky přijatých zákonů.  
Rovnost 
Jde o rovnost všech lidí v důstojnosti, svobodě a právech, jakož i v odpovědnosti a 
povinnostech, a to bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, náboženské a politické 
přesvědčení, zdraví, ekonomické a sociální postavení jednotlivců, rodin a domácností ve 
společnosti. Vzhledem k tomu, že podmínky, v nichž žijí, jejich kvalifikace, schopnosti a 
výkony se vzájemně liší, nelze za cíl sociální politiky považovat úplnou rovnost kvality jejich 
života – jde o vytvoření rovnosti příležitostí pro všechny.  
Solidarita 
Jedním ze základních způsobů vytváření rovnosti v důstojnosti, svobodě a právech je 
uplatnění přirozené lidské solidarity a sociálním státem zprostředkované občanské 
sounáležitosti s těmi skupinami, jež jsou tak či onak sociálně handicapovány podmínkami 
svého života, a jsou proto ohroženy sociálním poklesem, chudobou, případně i sociálním 
vyloučením. Proto stát i občanská společnost usilují o vytvoření důstojných podmínek života 
pro důchodce, rodiny s dětmi, nemocné a zdravotně postižené, nezaměstnané, osoby neznalé 
jazyka a neadaptované na převládající kulturu a způsob života, jakož i jinak handicapované 
menšiny nebo marginální skupiny, a to v rozsahu, který je většinou občanů vnímán jako 
přiměřený. Zabezpečení důstojného života rodinám s dětmi znamená dosažení takových 
ekonomických a sociálních podmínek, za kterých mít a vychovávat děti nepřináší hrozbu 
chudoby, ale které naopak umožňují harmonický rozvoj rodiny. 
Sociální spravedlnost 
Existující sociální nerovnosti by neměly překročit únosnou mez a měly by být společností 
vnímány jako přijatelné a užitečné. Bude tomu tak, jestliže ekonomické i morální oceňování 
práce bude co nejvíce odpovídat vzdělanostní i zkušenostní kvalifikaci a reálnému výkonu 
ekonomicky aktivních osob jak v rozpočtové sféře a veřejném sektoru, tak na otevřeném trhu 
práce, zboží, služeb a kapitálu. Naléhavým úkolem bude zvyšování společenské prestiže a 
ocenění práce v domácnosti a veřejně prospěšné a sociálně užitečné dobrovolné práce. 
Předpokládá to současně omezování nezasloužených výdělků plynoucích z šedé i černé 
ekonomiky, přiměřenou regulaci neopodstatněných nerovností ve formě demokratickými 
zákony stanovené daňové politiky, i uplatňování účinných nástrojů sociálního zabezpečení. 
Součástí spravedlivé sociální politiky je rovněž vytvoření jistot pro každého jednotlivce a jeho 
rodinu tak, aby všichni mohli užívat plodů své poctivé práce včetně výsledků samostatné 
činnosti a podnikatelských aktivit. Takto pojatá sociální politika může napomoci sociální 
soudržnosti a prosazování sociálního smíru. 
Subsidiarita 
Jde o převzetí odpovědnosti a spoluodpovědnosti odpovídající možnostem a zdrojům daného 
subjektu v pořadí jednotlivec, rodina, obec, kraj, stát – při širokém prostoru a podpoře 
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svobodné a dobrovolné účasti nestátních subjektů. Požadavek subsidiarity a odpovědnosti 
občanů, jejich rodin a komunit předpokládá ovšem podporu a vytváření příznivých podmínek 
pro aktivity a iniciativy jednotlivců a dalších subjektů státem. Ten buduje právní a 
institucionální rámec a soustřeďuje ve svých rukou největší zdroje a pravomoci včetně 
mechanismů kontroly. 
„Strategické pilíře“ a rozhodovací uzly 
V následujícím textu operujeme se dvěma možnými přístupy k rozvoji sociální soudržnosti. 
Rozhodnutí pro „institucionální“ podporu udržení a rozvíjení sociální soudržnosti 
předpokládá silnou angažovanost sociálního státu nejen jako organizátora, konceptora, 
financiéra a částečně poskytovatele veřejných sociálních služeb, ale i jako podporovatele výše 
zmíněných společenství a institucí. Takový přístup skýtá naději na udržení, nebo i zvýšení 
současné míry sociální koheze, ale zároveň přináší riziko nízké legitimity takových aktivit a 
jejich odmítnutí tou částí veřejnosti, která je nepřijme za své. Na druhé straně „občanský“ 
přístup k rozvoji sociální koheze ponechává rozvoj sociálního kapitálu zcela na neformálních 
společenstvích a institucích občanského sektoru. Tento přístup by pravděpodobně vyústil do 
možná slabší a fragmentované, nicméně přirozeně legitimní sociální soudržnosti. 
Cílem „institucionální“ podpory je nastolit podmínky, aby v různých částech společnosti 
mohla být každodenní interakcí generována sociální soudržnost. Zejména jde o změnu 
hodnotového klimatu, o změnu institucionálních podmínek a odstraňování a zmírňování výše 
(v části 3.3) zmíněných napětí. Zvýšením sociální soudržnosti v české společnosti dojde i ke 
zlepšení všech již uvedených aspektů kvality života a jeho udržitelnosti. 
Česká republika se přijetím ústavní Listiny základních práv a svobod přihlásila k evropské 
tradici sociálního státu. Tato Listina vymezuje nezadatelná sociální práva, zahrnující jak 
hmotné zabezpečení v situacích, kdy občan nemůže získávat prostředky na obživu vlastní 
prací, tak právo na ochranu zdraví, na vzdělání, na podporu rodičovství a rodiny, nemluvě o 
tradičních sociálních právech – práva na svobodnou volbu povolání, na ochranu v 
pracovněprávních vztazích, na spravedlivou odměnu za práci, na sdružování za účelem hájení 
hospodářských či sociálních zájmů a práva na práci, či alespoň na hmotné zabezpečení v 
případě její ztráty. Tento přístup nachází své praktické uplatnění v široce pojímané sociální 
politice založené na myšlence dlouhodobých sociálních investic, na posílení její koncepčnosti 
a konsenzuálnosti a na jejím účelném propojení s dalšími veřejnými politikami, především s 
politikou vzdělávací, hospodářskou a s politikou bydlení.  
Takto koncipovaná sociální politika bude náročná na finanční prostředky plynoucí ze státního 
rozpočtu i z rozpočtů regionů a obcí, jakož i ze zdrojů občanské společnosti. Musí proto 
respektovat danou ekonomickou situaci a její výhledy a být koncipována na principu rozumné 
dostatečnosti zdrojů.  
Současně však její racionální a aktivizující pojetí vytváří ze sociálních investic významný 
zdroj dlouhodobé ekonomické prosperity a kulturních přínosů, které jsou hlavním zdrojem 
dynamizace rozvoje moderní tržní ekonomiky, demokratického státu a občanské společnosti.  
Systém sociálních služeb a investic do člověka je základem existence významného odvětví, 
nabízejícího nové pracovní příležitosti. Jejich rozvoj s sebou přináší i dodatečné ekonomické 
efekty.  
Rozšířený pocit elementární sociální zabezpečenosti a existence sociálního smíru, založeného 
na sociálním vyjednávání, je významným sociálně a politicky stabilizujícím činitelem, jehož 
přítomnost stimuluje ekonomické aktivity. Princip rovnosti příležitostí umožňuje mobilizaci 
existujících lidských potenciálů – talentu, vědomostí, kvalifikace a schopností ve všech 
oborech lidské činnosti, jež by jinak zůstaly nevyužity. Uplatnění výběru pracovníků a jejich 
odměňování podle kvalifikace a výkonů včetně tržního úspěchu představuje další významný 
stimulační faktor moderní ekonomiky. 

 106 



 

Součástí institucionálního přístupu usilujícího o překonávání sociální nerovnováhy a tím o 
udržování přiměřené míry sociální soudržnosti se stane především: 

• demokratická regulace sociálních nerovností a boj proti chudobě zprostředkované fiskální politikou 
(daňová soustava a výdaje veřejných rozpočtů) a rozvíjením sociálních služeb, 

• uplatnění strategie posilování zaměstnatelnosti, posilování motivace k pracovní aktivitě a její garance 
(srovnej Sociální doktrína 2002), 

• realizace důchodové reformy opírající se o souhlas rozhodujících politických sil, 

• nová populační politika reagující na měnící se demografické, ekonomické a společenské podmínky a 
směřující k obnovení normálního reprodukčního cyklu a přiměřeného populačního růstu (srovnej 
kapitolu II B 4), 

• nově koncipovaná rodinná politika, jejíž prioritou bude ochrana a podpora nezaopatřených dětí (srovnej 
kapitolu II B 4), 

• řízená imigrační politika jako jeden ze zdrojů rozšiřování populační báze a snižování nerovnováhy 
vybraných segmentů trhu práce, 

• rozvíjení politiky rovných příležitostí mužů a žen, 

• boj proti xenofobii, sociálnímu vyloučení, drogám a jiným sociálním patologiím. 

Důležitou součástí modernizovaného sociálního státu bude užívání účinných způsobů hledání 
a dosahování konsenzu o jeho základním směřování, principech a užívaných metodách.  
Velkou příležitostí se stane využití všech zdrojů – včetně soukromých – při rozvíjení veřejně 
regulovaných sociálních služeb aktivizujících a rozvíjejících lidský potenciál. Nástroje 
financování budou nastaveny tak, aby podněcovaly investice veřejného, občanského a 
podnikatelského sektoru i rodiny jako takové do oblasti lidských zdrojů bez narušení principu 
rovnosti příležitostí. To vytvoří dostatečné zdroje pro funkční koordinaci institucí sociálního 
státu, trhu, rodiny a občanského sektoru při rozvíjení a vylaďování pluralitního systému 
veřejných sociálních služeb tak, aby posiloval odpovědnost občanů za vlastní život a přitom 
měl dostatečnou kapacitu, aby mohl účinně pomoci tam, kde si jedinci ani rodiny nebudou 
schopni pomoci sami. To se bude týkat i specifických kulturně a situačně podmíněných 
požadavků etnik.  
Pokud by sociální stát přetrval ve své stávající, nepříliš flexibilní, politickým a ekonomickým 
proměnám nedostatečně přizpůsobené a nové hrozby a příležitosti budoucnosti nedostatečně 
anticipující podobě, mohlo by to vést k jeho rostoucímu zatížení a k hrozbě jeho přetížení se 
všemi z toho plynoucími negativními důsledky. 
Kultivace lidského potenciálu země může trpět zejména nepochopením významu lidských 
zdrojů pro budoucí prosperitu země. „Neosvícená“ politická a správní reprezentace státu 
společně s přežívajícími zastaralými neefektivními způsoby financování veřejného sektoru 
může vést k chronickému podfinancování celé této sféry. Kultivaci lidského potenciálu dále 
negativně poznamenává úzký resortismus v činnosti vlády a centrální státní správy, 
promítající se například do systémové neprovázanosti vzdělávací sféry a potřeb trhu práce. 
Vývoj trhu práce povede k růstu nepoměru mezi stálými, vysokou kvalifikaci vyžadujícími a 
dobře placenými povoláními a nestálými, na kvalifikaci ne tak náročnými a hůře placenými 
pracovními příležitostmi. Hrozba nezaměstnanosti (zejména dlouhodobé) bude diferencována 
podle regionů a dolehne výrazněji na mladou generaci. Námezdně pracující budou ve vztahu 
k zaměstnavatelům v nevýhodné vyjednávací pozici s oslabeným postavením odborů, což se 
promítne do jejich nedostatečné pracovněprávní ochrany. 
Ohrožení chudobou se posune ještě více k mladým rodinám s dětmi a bude ještě více závislé 
na dosaženém postavení na pracovním trhu. Bez účinné koncepce sociálního bydlení dojde 
k dalšímu zostření bytové krize, brzdící zakládání rodin u méně zámožné části mladé 
generace, a k prohlubování krize populační. Koncentrace chudoby v některých městech bude 
provázena růstem kriminality, drogových závislostí, prostituce, výskytem AIDS a 
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zhoršováním zdravotního stavu chudých. Výskyt chudoby bude akcentován nerozvinutostí 
korespondujících sociálních služeb. Nelze vyloučit ani (byť málo pravděpodobné) riziko 
úplného zhroucení přetížených systémů sociální ochrany. Propad porodnosti a stárnutí 
populace podtrhnou nepoměr mezi vytvářenými zdroji veřejných financí a náklady 
v důchodovém systému a v sociálních službách. 
Nedodržování principu rovnosti příležitostí se může stát roznětkou vážných sociálních 
konfliktů a politických krizí. Ve vážný celospolečenský problém hrozí vyústit zejména krize 
vztahů mezi majoritní společností a národnostními a etnickými menšinami – ať už tradičně 
obývajícími teritorium státu (Romové) nebo přicházejícími do země v migračních vlnách 
generovaných občanskými válkami a regionálními konflikty ve světě či nabídkami legálního i 
nelegálního trhu práce. Zvláště nebezpečné je prorůstání sociálního a etnického vyloučení 
v podobě vzniku etnických podtříd (ethnic underclasses). 
Tlaky a nároky pracovního trhu mohou vést k dalšímu oslabení rodiny, jejích reprodukčních 
a sociálně pečovatelských funkcí i rodinného soužití samotného. Rodina je přitom 
nejdůležitějším zdrojem sociální koheze společnosti. Snaha podporovat tvorbu sociálního 
kapitálu v rodinách vede k preferenci konzervativního pojetí sociálního státu s podporou 
tradičních forem rodinného soužití, vysoké míry sňatečnosti, vyšší, ale jen manželské 
porodnosti a snižování rozvodovosti. 
Při koncipování a realizaci rodinné politiky by měla být pozornost věnována rodinné péči o 
staré rodiče, ochraně dětí v nestabilních rodinách, podpoře závislých mladých dospělých, 
ochraně mateřství nechráněného rodinnou domácností a socializaci či resocializaci 
marginalizovaných osob. Svoboda individuální volby v rozhodnutí mít děti a pečovat o ně 
musí být zajištěna. To však neznamená, že by stát nemohl a neměl tyto volby podporovat 
vytvářením takového komplexu podmínek, které by zmíněnou volbu a péči usnadňovaly a 
přitom alespoň částečně kompenzovaly náklady ušlých příležitostí rodičů, pečujících o děti, 
na trhu práce. Jednou z možností řešení konfliktu mezi prací a rodinným životem by se mohlo 
stát postupné zkracování zákonem stanovené pracovní doby a podpora flexibilnějších forem 
uplatnění na trhu práce kombinovaných s péčí o domácnost. 
Negativní trendy v rodinném a natalitním chování přinesou časově posunutý (odložený), ale o 
to silnější tlak na instituce sociálního státu. Už nyní je zřejmé, že propad porodnosti a stárnutí 
populace výrazně zvýší náklady v důchodovém a zdravotním systému a v sociálních službách 
v budoucích desetiletích. Toto ohrožení by bylo tím výraznější, čím později by došlo ke 
konstituování robustní populační a rodinné politiky státu.  
V rámci probíhající reformy veřejné správy bude třeba bez zbytečného otálení nalézat 
vyvážený vztah mezi sociálněpolitickými kompetencemi centra, krajů a obcí – s vytvořením 
prostoru pro regionální a lokální sociální politiky překračující možnosti sociální politiky 
řízené z centra. Pokračovat bude též odstátňování institucí sociální politiky přesouváním 
dosavadních funkcí státu na samosprávné veřejnoprávní instituce. Princip subsidiarity 
rozhodování lze vhodně doplnit uvolněním veřejného prostoru pro činnost občanského 
sektoru. Existuje široké pole úkolů a činností podporujících sociální soudržnost, kde je 
občanský sektor často efektivnější a mnohdy také úspěšnější než sociální stát. 
Základní význam pro podporu fungování občanských organizací ve společnosti má 
legislativa. Proto jedním z prvních kroků zaměřených na zlepšení jejich postavení musí být 
dopracování právního rámce jejich působení ve společnosti, a to za aktivní a široké účasti 
občanských organizací samotných. Další oblastí možné podpory občanských organizací ze 
strany státu je systém financování neziskového sektoru z veřejných zdrojů, což především 
znamená: jeho decentralizaci, zrovnoprávnění všech právních forem občanských organizací 
v přístupu k veřejným zdrojům, vypracování pravidel financování občanských organizací, 
závazných pro všechny orgány státní správy, posílení obslužného aparátu veřejného financování 
občanských organizací, racionalizaci systému veřejného financování občanských organizací 
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(standardizace a normalizace metod vyhodnocování žádostí o grant a způsobů monitorování 
realizace jednotlivých projektů občanských organizací). Občanské organizace lze podpořit i 
změnou daňového systému, tj. zvýšením a diferenciací daňových úlev podle míry obecné 
prospěšnosti občanských organizací, navýšením daňových úlev pro firemní dárce, prosazením 
zákona, který by občanským organizacím umožnil zdaňovat své příjmy celkově, nikoliv každý 
druh činnosti zvlášť (stejně jako je tomu u komerčních firem).  
Prospěšné by bylo též dosažení větší plurality finančních zdrojů občanských organizací (např. 
zlepšením daňových podmínek pro podnikatelskou činnost občanských organizací, zavedením 
instituce „certifikátu dobrovolníka“, daňových asignací atd.) Velmi důležitým krokem, díky 
němuž by se zlepšilo postavení občanských organizací, by bylo také formální zajištění jejich 
většího podílu na asistenci při vstupu do EU a zahrnutí priority rozvoje občanského sektoru 
do Národního rozvojového plánu ČR. Nezbytným krokem směřujícím k větší podpoře 
občanských organizací je i posílení mezisektorového partnerství, a především prosazení 
programové formy spolupráce mezi občanskými organizacemi a veřejným sektorem tak, aby 
se tato spolupráce dala kontrolovat, vyhodnocovat a aby nezávisela na libovůli jednotlivců 
zastávajících důležité pozice, a to na všech úrovních – lokální (město), regionální i centrální 
(ministerstva). 
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Vymezení daného potenciálu – vnitřní členění a základní pojmy 
Pro naše potřeby budeme potenciál “společnost vědění” dekomponovat na následující složky: 
A) výzkum = produkce nových poznatků 
B) vývoj = uplatnění nových poznatků v produkci nových výrobků, postupů a služeb 
C) vzdělávání = získávání kompetencí, osvojování si poznatků a dovedností v populaci 
D) informatizace = zprostředkování informací11 
Vymezení vazby daného potenciálu na kvalitu a udržitelnost života 
Vědění, znalosti, informace hrají ve společnosti mnohačetnou roli. Rozvoj vzdělání a 
výzkumu a vývoje je spojován zejména s následujícími cíli: 

• růstem ekonomiky a konkurenceschopnosti; 

• rozvojem demokracie a kvalitního (odpovědného) řízení společnosti; 

• rozvojem člověka jako individuality; 

• podporou zdravého životního stylu; 

• předáváním kulturních tradic, včetně etických kodexů a vzorů; 

• udržením vysoké míry zaměstnatelnosti každého jednotlivce a nízkou mírou nezaměstnanosti ve 
společnosti; 

• podporou sociální soudržnosti ve společnosti (sociální kohezí). 

Nejvíce a nejdelší dobu je sledován vztah mezi investicemi do vzdělání a rozvojem 
ekonomiky (tzv. ekonomické efekty edukace). 
Průkopníkem vztahů mezi ekonomikou a věděním byl Robert Solow (1956), který 
v padesátých letech dvacátého století vystoupil s tehdy kacířským názorem, že rozhodujícím 
faktorem hospodářského růstu nejsou investice do strojů a budov nebo dodatečné nasazení 
lidské práce, ale rozvoj technologií a schopnost jejich inovace a že bez technického pokroku 
nemůže pokračovat hospodářský růst. Jeho myšlenky byly publikovány shodou okolností 
v roce, kdy byly USA otřeseny neočekávaným úspěchem SSSR – vypuštěním Sputniku. To 
vedlo USA k rozsáhlé podpoře výzkumu a vývoje i zvýšenému zájmu o zkvalitňování 
vzdělání. Od Solowových myšlenek existuje už jen krok k teorii lidského kapitálu, kterou 
v šedesátých letech rozpracovali Jacob Mincer a Gary Becker. 
Dnes panuje i mezi ekonomy shoda, že investice do lidského kapitálu mají velmi vysokou 
návratnost na individuální i společenské úrovni. Již v prvních pracích o lidském kapitálu bylo 
poukázáno na to, že lidé s vyšším vzděláním mají v průměru také vyšší příjmy. Postupně byly 
vypracovány koeficienty individuální návratnosti do vzdělání (jako poměr zisků z vyššího 
příjmu díky vyššímu vzdělání versus nákladům na toto vzdělání – včetně tzv. nákladů 
příležitosti). Měří se rovněž vztah mezi vzděláním a pracovním zařazením, profesním 
uplatněním, složitostí vykonávané práce, majetkovou diferenciací atd. (u nás např. Machonin, 
Tuček, 1996; Matějů a Kreidl, 2001). Diferenciace mezd podle vzdělání se u nás po roce 1989 
výrazně prohloubila a v tomto ohledu jsme “předstihli” i mnohé západní státy, což je dáno 
především tím, že terciární vzdělání je u nás mnohem vzácnějším statkem (Věcný 2001). 
Na makroekonomické úrovni byla mnohokrát prokázána silná korelace mezi růstem výše 
vzdělání ve společnosti a růstem produktivity, stejně jako mezi růstem vzdělání a růstem 
HDP. Objevily se však i studie, které tento vztah popíraly. Jinak řečeno – v uplynulých deseti 
letech se vyskytovaly jak teorie hlásající dramatický vliv vzdělání na ekonomický růst, tak 
teorie, jež zpochybňují jakýkoli vliv. Většina současných výzkumů spadá mezi tyto dva 
extrémy, nicméně přiklánějí se spíše k původním zjištěním, že vliv vzdělání na ekonomický 
                                                 
11 V tomto textu se explicitně zabýváme pouze vzděláváním a výzkumem a vývojem. Z problematiky 
informatizace je zde podrobněji zmíněna jen otázka informační gramotnosti.  
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růst je velmi významný. Podle poslední studie OECD (2001:31) např. každý rok, o který se 
zvýší průměrná doba řádného studia v celé populaci, je spojen se zvýšením ekonomické 
výkonnosti o 6 % na hlavu. 
Různorodost názorů na “těsnost” vztahu mezi věděním a ekonomikou vyplývá především 
z metodologických neshod, jak přesně návratnost investic do vzdělání a výzkumu a vývoje 
(dále jen VaV) měřit a kvantifikovat. Otázka příčiny a následku nemusí být v tomto případě 
jednoznačná a role lidského kapitálu bývá rozostřena jeho interakcemi s dalšími faktory (např. 
organizačním uspořádáním práce). Návratnost investic do vědění navíc není neměnným 
koeficientem pro všechny typy vzdělání, skupiny obyvatel atd. Ukazuje se například, že na 
společenské úrovni hraje velmi důležitou roli stupeň vývoje, ve kterém se daná země právě 
nachází. Rozvoj terciárního vzdělávání je nejdůležitější v nejvyspělejších zemích, zatímco v 
rozvojových zemích představuje hlavní motor změn rozvoj primárního vzdělání (Mingat a 
Tan, 1996)12. Data také prokázala, že některé přírůstky spojované s růstem vzdělání jsou ve 
skutečnosti dány přírůstkem investic do VaV (Mankiw, 1992). Velmi důležitý je poznatek 
Hanuscheka a Kimka (2000) a Barra (2001), kteří zjistili, že kvalita vzdělání (měřená v tomto 
případě jako kognitivní schopnosti studentů v matematice a přírodních vědách) daleko více 
vysvětluje ekonomický růst v různých zemích než jednoduše počet let strávených ve škole, 
což je nejčastěji užívaný indikátor úrovně vzdělání. 
Tvorba vědění, dovedností, kompetencí a schopností má kromě pozitivních ekonomických 
efektů i efekty sociální. Prokázány byly např. pozitivní korelace vzdělání: 

• s vyšší zaměstnaností, 

• s kvalitou veřejného zdraví, 

• s poklesem kriminality, 

• s plánováním rodičovství, věkem pro uzavírání manželství a s kvalitou a fungováním rodiny, 

• s participací na centrálním i lokálním politickém rozhodování, 

• s přístupem k dalšímu vzdělávání. 

Mnohokrát bylo potvrzeno, že vzdělání snižuje riziko nezaměstnanosti jak na individuální, tak 
na společenské úrovni, a že “čím vyšší je úroveň vzdělání jednotlivce, tím vyšší je jeho šance 
na pracovním trhu získat zaměstnání a zároveň tím nižší je riziko, že se stane 
nezaměstnaným” (Průcha, 1997: 388). Platí také, že vzdělanější lidé méně často pobírají 
sociální dávky (Wolfe a Haveman, 2001), což představuje velmi důležitý poznatek z hlediska 
efektivity výdajů veřejných financí. 
Existuje silná evidence, že vzdělanější lidé jsou zdravější a mají zdravější životní styl, a to i 
po korekci pro lepší zdravotní stav z důvodu vyššího příjmu. Jedním z možných vysvětlení 
této korelace je způsob, jakým lidé zacházejí s informacemi a věděním o zdraví. Vzdělanější 
lidé jsou schopni zpracovat větší množství relevantních informací o zdravotních rizicích. 
Lidé s nižším vzděláním jsou náchylnější k silnému kuřáctví a alkoholismu. Lidé s vyšším 
vzděláním tolik netrpí nadváhou a častěji provádějí dobrovolnou fyzickou aktivitu. US 
Department of Health (National Center for Health Statistics, 1996) na datech prokázal, že lidé 
s nižším stupněm vzdělání mají zpravidla horší zdraví, vyšší míru pracovní neschopnosti a 
jsou častěji hospitalizováni v nemocnicích. Práce Grossmana a Kaestnera (1996) ukázala, že 
úroveň zdraví, ať už měřená úrovní úmrtnosti, nemocnosti, sebehodnocením zdravotního 
stavu nebo fyziologickými indikátory zdraví, je úzce spjata s dosaženým vzděláním. 
Rosenzweig a Schultz (1991) zjistili, že výše vzdělání má pozitivní a statisticky významný 
efekt na porodní váhu dětí. 

                                                 
12 Z tohoto důvodu také nejde jednoduše doslovně kopírovat strategie zemí, jež se nacházejí v odlišné fázi 
vývoje.  
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Prozkoumán je rovněž pozitivní vliv vzdělání na míru kriminality. Behrman a Stacey (1997) 
na základě výzkumu tvrdí, že pozitivní efekt vzdělání ve snižování kriminality není dán jen 
samotnou vyšší úrovní vzdělání (“erudicí”), ale také socializujícími aktivitami školy a 
dozorem (“supervisory”). Snížení počtu neúspěšných dětí ve škole (těch, které propadly nebo 
byly vyloučeny) může významným způsobem snižovat kriminalitu a protisociální chování 
mladých lidí. Lidé s vyšším vzděláním jsou též více schopni ubránit se podvodům a korupci. 
Míra dosaženého vzdělání je jedním z nejspolehlivějších indikátorů potenciální politické a 
občanské angažovanosti. Verba, Schlozman a Brady (1995) zjistili, že za jinak stejných 
podmínek vzdělání zvyšuje politickou účast. Lidé s vyšším vzděláním se také častěji věnují 
dobrovolnické práci a poukazují více prostředků na charitativní účely. Vzdělaní lidé rovněž 
méně podléhají zjednodušeným ideologiím a populismu a jsou v průměru méně náchylní k 
extremismu (např. Kreidl a Vlachová, 2000). 
Pokud jde o sociální stratifikaci, vzdělání může za určitých okolností přispívat k redukci 
sociálních handicapů. Může však také sociální rozdíly dále reprodukovat a zvyšovat. Platí, že 
dosažené vzdělání má pozitivní efekt na vzdělání dětí (“vzdělání plodí vzdělání”). Hlavním 
rozhodujícím uzlem v tomto smyslu je míra selektivity vzdělávacího systému. Tam, kde je 
“hrdlo” přijímání studentů příliš úzké, dochází k reprodukci sociálních nerovností. Naopak 
masivní rozšíření a zároveň kompenzační mechanismy pro nejvíce znevýhodněné (např. 
individuálnější přístup, menší počet žáků na učitele atd.) mohou přispět k vyšší úrovni 
sociální koheze ve společnosti. 
Pozitivní vliv má vzdělání na mediální chování a kulturní chování. Lidé s vyšším vzděláním, 
nikoli překvapivě, čtou daleko méně bulvární noviny a časopisy, daleko více utrácejí za 
“kulturní statky”, např. za návštěvu kina či za knihy. 
Data prokázala taktéž spojitost mezi pocitem osobního štěstí a výší vzdělání, a to i po kontrole 
pro rodinný příjem (Blanchflower a Oswald, 2000). Při interpretaci tohoto i výše zmíněných 
poznatků však musíme být poněkud opatrní a nepodlehnout zcela kouzlu empirických nálezů. 
Tak např. právě vztah mezi vzděláním a pocitem štěstí bývá dvojaký. Na jedné straně vědění 
člověka “uschopňuje”, zvyšuje okruh jeho voleb a umožňuje plnější využití jeho potenciálu. 
Na straně druhé mu přináší mnoho otázek a úkolů a klade na něj vysoké nároky, které nemusí 
být s to naplnit. Není vyloučeno, že právě lidé vzdělaní mohou být nejvíce náchylní k tomu, 
aby podlehli “moderním chorobám”, jako je workholismus či deprese. 
Ačkoli existuje již množství empirických nálezů o pozitivní roli vzdělání (měřených 
povětšinou statistickou korelací), kauzální vztah a přesné vysvětlení příčin těchto pozitivních 
korelací je zatím spíše v počátcích. Víme, “že to funguje”, ale nevíme přesně jakým 
mechanismem. Vzdělání může tvořit pozitivní efekty z těchto důvodů (OECD, 1998: 68): 

• změnou individuálních preferencí, 

• zmenšením omezení, jimž jedinec musí čelit, 

• zvýšením míry vědění a informací, na základě kterých jedinec jedná. 

Vymezení efektů vzdělání i výzkumu a vývoje (dále také: VaV) na ekonomický rozvoj a 
kvalitu života a jeho udržitelnost je v poslední době věnována ve světě velká pozornost. 
Vzhledem k tomu, že tyto vztahy se mohou výrazně lišit stát od státu v závislosti na tradici a 
stupni vývoje, je nanejvýš důležité, abychom měli dostupná data i pro ČR, tak abychom mohli 
analyzovat přínosy jednotlivých typů, oborů a stupňů vzdělání, institucí a oborů VaV. 
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Východiska strategických úvah 
Relevantní teoretická východiska 
Společnost vědění a koncept celoživotního učení 
Nejvhodnější teoretické východisko představuje koncept společnosti vědění, který je 
podrobněji analyzován v části věnované teorii a metodologii (kapitola I., podkapitola 1.1.4). 
Zde chceme poukázat pouze na některé praktické implikace směřování ke společnosti vědění. 
Protože se vědění stává rozhodujícím faktorem hospodářského úspěchu, zvětšují se investice 
do vědění (know-how) na úkor investic do surovin, materiálů či množství (kvantity) lidské 
práce13. Stále intenzivnější globální soutěž stlačuje zisky z masové výroby (tj. výroby 
uniformního, rutinního a standardního zboží) a nejúspěšnější firmy dneška charakterizuje 
vysoká schopnost získávat a komercionalizovat “obtížně napodobitelné”, technologicky 
špičkové vědění (Provazník et al., 1998: 206). Klíčovými pojmy ekonomické úspěšnosti a 
konkurenceschopnosti se stávají “inovační schopnost”, “lidské zdroje”, “lidský kapitál”, 
“nehmotné investice” atd.14 
Výše zmíněný trend ke společnosti vědění radikálně mění kompetitivní výhody jednotlivých 
zemí. Klíčovou se jeví “infrastruktura společnosti vědění”, která zahrnuje především vysokou 
vzdělanost celé populace (včetně vysokého počtu vysokoškolsky vzdělaných odborníků a 
vysoké motivace “lidských zdrojů”) a vysokou výkonnost výzkumných a vývojových 
institucí. Udává se, že na bariéru nerozvinuté infrastruktury narazil např. rychlý ekonomický 
rozmach některých zemí jihovýchodní Asie: 
“Jejich školské systémy nedodávají dost inovativních techniků a manažerů, podceněný a 
nerozvinutý výzkum neposkytuje poznatky potřebné k dalšímu skoku od masové výroby do 
odvětví náročných na vysoké znalosti...” (Provazník et al., 1998: 208). 
Na tyto výzvy reagovaly a reagují vyspělé státy jednak zvýšenými investicemi do výzkumu a 
vývoje, rozšířením vzdělávací nabídky (především na terciárním stupni) a postupným 
zaváděním konceptu celoživotního učení. Zatímco představa periodického vzdělávání (učení-
práce-učení-práce...) vznikla již koncem šedesátých let minulého století, dnešní koncept 
celoživotního učení je poněkud odlišný. Především přikládá menší význam školským 
institucím, a naopak větší váhu klade na neformální učení v různých prostředích (doma, v 
zaměstnání i v rámci komunity) a na instituce mimo vzdělávací soustavu: 
“Představa, že by práce měla být tu a tam prostřídávána formalizovaným vzděláváním, byla 
nahrazena strategií, která chce prosazovat učení během pracovního zapojení a pracovní 
zapojení během učení.” (OECD, 1997a: 97) 
Jedním z nejvýraznějších projevů společnosti (ekonomiky) založené na znalostech je globální 
boj o talentované jednotlivce a tzv. brain drain (“odliv mozků”). V druhé polovině 20. století 
toky migrace výjimečných talentů směřovaly především ze západní Evropy vyčerpané válkou 
do USA. V současné době je dokumentováno silné “přetahování mozků” ze zemí Latinské 
Ameriky, a zvláště Číny (vedle již tradičních zemí, jako je Indie a jihovýchodní Asie). Po 
roce 1990 dochází k silnému “odlivu mozků” rovněž ze zemí bývalého komunistického 
bloku. 

                                                 
13 Willke tvrdí, že výrobní náklady počítače 486 se pohybovaly okolo 100 dolarů, zatímco jeho prodejní cena 
činila bezmála 500 dolarů. To znamená 400% výnos z vědění (Willke, 2000: 255). Ještě výraznější a 
přesvědčivější je tato propozice samozřejmě ve službách. Vždyť to, co platíme u doktora či právníka, je právě 
jejich know-how. 
14 O vztahu konkurenceschopnosti a lidského kapitálu aplikovaném na realitu ČR viz např. Matějů (2000a, 
2000b). 

 116 



 

Do organizování “migrace mozků” jsou zapojeny nejen vládní organizace mnoha zemí15, ale i 
četné soukromé organizace zabývající se organizovaným “lovem mozků” (head hunting). Jen 
na území ČR jich funguje několik desítek. Protože se však soustřeďují výhradně na již hotové, 
rozvinuté talenty, vzniká riziko tzv. cod syndromu (Čermák, 2000:16). Při překročení jisté 
kritické míry již totiž není další “výlov talentů” možný, protože ty se v těchto teritoriích 
prostě přestaly reprodukovat z prostého důvodu, že nové talenty mohou efektivně vychovávat 
zase jen talentovaní učitelé a odborníci16. 
Externí brain drain nemusí mít pouze negativní důsledky, pokud dochází k návratu vědců a 
vědkyň zpět do své vlasti. V tomto případě se však jedná spíše o tzv. “brain circulation” 
(tedy “cirkulaci mozků”), kde návrat do mateřských struktur vyvolává často řadu pozitivních 
změn. 
Jaká je pozice ČR? V současnosti studuje dlouhodobě v zahraničí asi 4000 českých studentů, 
z nichž jen přibližně polovina uvažuje o návratu do ČR po ukončení studia. Procesy brain 
drain i brain circulation se dále prohlubují a lze očekávat, že poptávka po českých mozcích 
se ještě zvýší po vstupu ČR do EU,  a to jednak z důvodů častějšího studia českých talentů na 
zahraničních univerzitách, jednak s otevřením lákavého pracovního trhu.  
 

Nová produkce vědění ve společnosti vědění 

V “postmoderní” společnosti se velmi radikálně mění způsoby produkování vědeckých 
poznatků. Ve velmi diskutované knize “The New Production of Knowledge” (Gibbons et al., 
1994) se do protikladu klade tradiční způsob vědy (označený jako Modus 1) a nově vznikající 
způsob produkce vědění (Modus 2), který sice Modus 1 zcela nenahrazuje, ale postupně se 
stává dominantním. Ač byla tato práce mnohými kritizována pro svou tržní orientaci 
(Kazancigil, 1998), mnohé zde popsané trendy jsou empiricky přesvědčivé. 
Ve společnosti se vytváří nový způsob produkce vědění, který se výrazně odlišuje od toho, co 
bychom mohli nazvat newtonovskou vědou. Pro tu byl a je typický předpoklad, že objev musí 
předcházet aplikaci. Jinak řečeno, na základě systematického bádání se formulují obecné 
hypotézy, které jsou posléze verifikovány a až v poslední etapě dovedeny ke konkrétním, 
prakticky využitelným aplikacím. 
Pro Modus 2 je však typické “vědění produkované v kontextu aplikace”. Jinými slovy, 
poměr produkce vědění se mění směrem k větší proporci znalostí, jež chtějí být nějakým 
způsobem užitečné – ať už průmyslu, vládě či obecněji společnosti. V samotné vědě postupně 
dochází k soumraku teorií, které chtěly vysvětlit “primární principy”17. Zapojování vědců do 
řešení praktických problémů však na ně klade další nároky, protože se dostává také do sféry 
hodnot a vstupuje často do problémů nabitých různými zájmy i ideologiemi. Nároky na etiku 
a vlastní hodnotové ukotvení se zvětšují. 
Dalším klíčovým slovem Modu 2 je transdisciplinarita, jíž se rozumí: “Vědění, které vzniká 
v konkrétním kontextu aplikace s odlišnou teoretickou strukturou, výzkumnými metodami a 
způsobem práce, jež nelze zařadit na mapě jednotlivých vědních disciplín.” (Gibbons et al., 
1994: 168)18 

                                                 
15 Viz např. aktuální aktivity německé vlády týkající se udělení zelených karet pro 30 000 odborníků v oblasti 
ICT. 
16 Tento proces je analogický problému v rybném průmyslu. V některých teritoriích velké rybářské lodě vylovily 
téměř všechny ryby schopné reprodukce, což vedlo ke zdecimování fauny, a následně tedy i k nemožnosti 
dalšího rybolovu.  
17 Snaha po hledání prvotních příčin (jako např. snaha abstraktním matematickým aparátem odhalit a formulovat 
zákony řídící pohyb hmoty v prostoru a čase) se stala jedním z hlavních definičních znaků vědy v Modu 1 a 
Newton byl prvním velikým příkladem toho, jak by “opravdová věda” měla vypadat.  
18 Transdisciplinaritu je třeba rozlišovat od plura-/multidisciplinarity a interdisciplinarity (Gibbons et al., 1994: 
27–30).  
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Transdisciplinaritu si vynucuje realita, namísto aby vznikala “příkazem shora”. Protože v 
Modu 2 jsou poznatky produkovány zejména při řešení praktických problémů, je tradiční 
disciplinarita neudržitelná. Dochází ke spojování různých dovedností a poznatků na dočasné, 
řekněme pragmatické bázi, tj. ve snaze vyřešit konkrétní problém (např. nalézt určitý lék na 
jistou chorobu, vymyslet design informační databáze atd.) 
Dalším důležitým pojmem, který osvětluje povahu Modu 2, je heterogenita. Tou se rozumí 
jednak to, že konkrétní problém je řešen za pomoci velmi různorodých znalostí a zkušeností, 
jednak to, že na produkci vědění v Modu 2 se podílí množství diferencovaných aktérů a 
institucí (sites). Stále více rozmanitých institucí se věnuje produkci vědění – už to zdaleka 
není záležitostí pouze univerzit a vysokých škol. Mnoho dalších neuniverzitních institucí 
začíná hrát velmi podstatnou roli – výzkumná centra, vládní instituce (agencies), think-tanky, 
poradní orgány (consultancies), malé i velké nadnárodní firmy a společnosti. Ty jsou 
navzájem hustě propojeny nejrůznějšími komunikačními sítěmi. Všechny tyto organizace jsou 
méně institucionalizované a méně stabilní, lidé vytvářejí dočasné týmy, které jsou rozpuštěny, 
pokud dospějí k vyřešení problému, nebo je problém redefinován. Dochází tak k nejrůznější 
rekombinaci vědeckých týmů, přičemž individuální kompetence získaná v tomto neustálém a 
dynamickém koloběhu proměn pracovních týmů je velmi ceněná, protože ji nelze jednoduše 
kodifikovat např. v podobě psaného článku či studie – jde o nepřenosné a do značné míry také 
nesdělitelné (tacit) vědění. Mezi lidmi produkujícími vědění dochází k obrovské hustotě 
komunikace – neskutečné množství konferencí, odborných publikací, zpráv a analýz 
komunikovaných prostřednictvím e-mailu nebo Internetu vede k tomu, že vědecká komunita 
má všechny rysy “globální vesnice”. Implikace tohoto trendu jsou jasné: kladou se vysoké 
nároky na vědeckou flexibilitu, vysoká míra účasti na vědeckých konferencích se považuje za 
samozřejmou; práce na mnoha místech, v mnoha různých místech, při řešení problémů různé 
povahy. Pozorovatelným jevem je vysoké procento částečných pracovních úvazků19. 
Na rozdíl od moderní doby, kdy se produkcí vědění zabývala jen malá skupina relativně 
izolovaných jednotlivců, zatímco jimi získané poznatky byly realizovány v tayloristicky 
řízených podnicích, ve společnosti vědění je produkce vědění záležitostí mnohem větší 
skupiny lidí a je záležitostí specializovaných vědeckých institucí, “inteligentních podniků” a 
mnoha dalších institucí. Jinak řečeno, vědění je produkováno v sociálních sítích na mnoha 
různých místech velkou skupinou lidí. Tak například procesor “Pentium” nemůže “vynalézt” 
jediný člověk. Doba osamocených Platonů, Aristotelů a Leonardů je nenávratně pryč. 
Tím, jak se zvýšilo povědomí o množství způsobů, kterými může věda a technologie ovlivnit 
veřejný zájem, se také zvýšil počet skupin, jež se snaží ovlivnit výsledek výzkumného 
procesu. Sociální akontabilita20 prostupuje v Modu 2 celým procesem od stanovení 
výzkumných priorit přes definici problému až po interpretaci výsledků a jejich rozšíření. Od 
počátku až do konce se sleduje vliv (impact) a širší implikace, které může výzkum mít. 
Zatímco dříve byly hodnoty považovány za něco mimo systém výzkumu a technologií, 
v Modu 2 se stávají legitimní součástí v definici a řešení problému, stejně jako při evaluaci 
výsledků. Tento jev lze viditelně dokumentovat např. na měnícím se složení výzkumných 
týmů, kde vedle sebe pracují sociální vědci, přírodovědci, právníci a třeba zástupci průmyslu. 
Komunikace s různými typy aktérů se stává pro stále rostoucí počet vědců denním chlebem a 
roste tak i potřeba sdělovat získané poznatky způsobem přijatelným rovněž pro 
zainteresované laiky. 

                                                 
19 Z tohoto pohledu mají úvahy o tzv. “telepráci” svůj strop, jakkoli ještě vzdálený. Ukazuje se, že znalosti a 
zkušenosti, které v sobě vědec uchovává a jež jsou výsledkem jedinečné rekombinace rozmanitých vědeckých 
zkušeností a získaných poznatků, jsou do značné míry nepřenositelné a nelze je jednoduše kodifikovat (např. ve 
formě vědecké práce).  
20 Sociální akontabilita (accountability) = odpovědnost výzkumných a vzdělávacích institucí vůči společnosti.  
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Výše zmíněné aspekty Modu 2 mají velmi zásadní důsledky i pro kontrolu kvality. 
K tradičním kritériím (např. vědecká originalita, preciznost) se přidává kritérium efektivity, 
účinnosti či užitečnosti, definované vzhledem k řešení celého problému. Opět je třeba mnoho 
vědců připravit na to, vidět svůj úkol v širším společenském kontextu. 
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Tabulka 1. Vlastnosti Modu 1 a 2 v produkci vědění 
Modus 1 (tradiční) Modus 2 (nově vznikající) 

objev předchází aplikaci objev a aplikace nejsou striktně odděleny, 
mnoho objevů vzniká v kontextu aplikace 

problémy hodné zkoumání jsou stanovovány 
většinou pouze v kontextu akademické 
komunity a převládá “curiosity driven” 
přístup 

na definici problémů se podílí celá společnost; 
převládá problémově orientovaný přístup 

jednotlivé disciplíny jsou základním zdrojem 
a místem nejzajímavějších problémů 

pozornost se přesouvá k věcným a reálným 
problémům a čím dál více podstatného vědění 
vzniká při řešení těchto problémů 

diciplinárnost; ostré hranice mezi základním a 
aplikovaným výzkumem 

multidisciplinárnost; stírají se hranice mezi 
základním a aplikovaným výzkumem 

převládají hierarchické, homogenní a stabilní 
formy organizace 

převládají ne-hierarchické, heterogenní a 
přechodné (transient) formy organizace 

produkce vědění je omezena na úzkou 
skupinu lidí (academia) 

produkce vědění je rozptýlena v celé 
společnosti; je “sociálně distribuována” a 
podílí se na ní množství aktérů a institucí 
(sites) vzájemně propojených 

důraz na nehodnotovost a striktní objektivitu důraz na akontabilitu a odpovědnost vůči 
společnosti 

je rozhodující individualita a kreativita jednotlivců; 
zásadní objevy lze přičíst geniálním vhledům 

jednotlivců 

produkce vědění je kolektivní záležitostí; 
důležité poznatky je možné přičíst šťastné 
kombinaci aktérů zapojených do tvorby 
vědění a husté komunikaci mezi nimi; inovace 
závisí především na kvalitní networking 

kvalita vědy je měřena čistě vědeckými 
kritérii, kontrola kvality je ponechána vědecké 
obci (peer review) 

posuzování toho, co je dobrá věda, je 
záležitostí celé společnosti 

hlavním étosem vědy je hledání primárních 
příčin a principů (fyzika, chemie, 
přírodověda) 

vědci v mnoha disciplínách (především pak v 
nových – informatika, umělá inteligence) 
rezignovali na odhalování základních principů 
světa, ale zabývají se pouze specifickými 
strukturami uvnitř 

za úspěch považována excelence, měřená na 
základě hodnocení kolegy-výzkumníky 

úspěch je hodnocen také podle dalších kritérií 
– užitečnosti, efektivity 

malé propojení mezi jednotlivci hustá síť propojení mezi lidmi produkujícími 
vědění 

 
Publikované koncepční a strategické dokumenty 
V oblasti vzdělávání byla publikována celá řada koncepcí a strategických dokumentů. 
Důležité koncepce byly zpracovány i pro oblast výzkumu a vývoje a informatizaci. Následuje 
stručný přehled za posledních pět let21: 

• OECD: Zprávy o národní politice ve vzdělávání: Česká republika. 1996. Praha: ÚIV. 

• Od pilotních škol k reformní strategii. 1997. Výstupy programu PHARE. Reforma odborného 
vzdělávání. Praha: Fragment. 

                                                 
21 Vyčerpávající přehled více než 70 nejdůležitějších iniciativ v oblasti vzdělávání od roku 1989 viz Kalous 
(2000).  
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• Priority pro českou vzdělávací politiku. Mimořádné zasedání Výboru pro vzdělání OECD v Praze 26.–
27. dubna 1999. Praha: ÚIV. 

• Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice. Usnesení vlády č. 277 ze dne 7. 
4. 1999. 

• Státní informační politika “Cesta k informační společnosti”. Usnesení vlády č. 525 z 31. 5. 1999. 

• Sektorový operační plán rozvoje lidských zdrojů v ČR. Usnesení vlády č. 1363 z 22. 12. 1999. 

• České vzdělání a Evropa. Strategie rozvoje lidských zdrojů při vstupu do Evropské unie. (“Zelená 
kniha”) 1999. Praha: ÚIV. 

• Národní politika výzkumu a vývoje ČR. Usnesení vlády č. 16 z 5. 1. 2000. 

• Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Usnesení vlády č. 351 z 10. 4. 2000. 

• Strategie rozvoje lidských zdrojů. 2000. Praha: NVF. 

• Národní plán rozvoje vzdělávání. (“Bílá kniha”) 2000. Praha: Tauris. 

Komprimovaný popis současného stavu 
Problémy našeho vzdělávacího systému jsou poměrně dobře známy a popsány (OECD 1996; 
České vzdělání 1999; Vize 2001). Jen velmi stručně můžeme hlavní meritorní otázky a 
problémy, o kterých se nejčastěji diskutuje, shrnout takto: 

• Zachování či zrušení víceletých gymnázií. 

• Řešení napětí mezi neuspokojenou poptávkou po terciárním vzdělání a nedostatkem finančních zdrojů na 
jeho rozvoj (školné, strukturace studia, možnost výdělečné činnosti škol). 

• Nedořešené legislativní a organizační uspořádání dalšího vzdělávání. 

• Malé zapojení aktérů do rozhodování a spolufinancování vzdělání. 

V oblasti výzkumu a vývoje je možné odkázat především na Analýzu (1999), Sborník (1999), 
Národní politiku (2000) a Vizi (2001). Za největší problémy lze považovat: 

• Nevhodné organizační uspořádání VaV (chybějící koordinace diferencovaného systému). 

• Nedostatečná spolupráce mezi různými institucemi VaV (ústavy AV, resortní výzkumné ústavy, vysoké 
školy, soukromé – ziskové výzkumné ústavy, neziskové instituce VaV). 

• Roztříštěnost finančních prostředků na výzkumné projekty. 

• Dlouhodobé celkové podfinancování VaV. 

• Nedostatečná výkonnost a efektivita mnoha výzkumných institucí a malá vazba na potřeby země. 

• Personální aspekty VaV (vysoký věkový průměr výzkumníků, malý zájem mladých atd.). 

Základní strategické principy 
Základní principy strategie rozvoje vzdělání 
Dále uvádíme několik základních předpokladů, o jejichž sladění by se měla pokusit každá 
strategie vzdělání ve společnosti vědění. 
Různorodost a individualizace 
Vzdělávací soustava ve společnosti vědění musí být značně různorodá. Musí nabízet velmi 
rozmanitou nabídku vzdělávacích příležitostí pro rozličné možné skupiny a vzdělávací proces 
musí být značně individualizován tak, aby umožňoval rozvinout rozmanitá nadání 
jednotlivců22. Vzdělávací potřeby jsou velmi různorodé a dále se rozrůzňují23. Jakákoli 

                                                 
22 Současná pedagogická teorie se velmi často dovolává práce Gardnera (1983), který přesvědčivě ukázal, že 
existuje několik na sobě relativně nezávislých inteligencí. Zatímco současné vzdělávací systémy soustavně 
rozvíjejí pouze menší část z lidských potenciálních schopností, další potenciality zůstávají nerozvinuty a 
nevyužity. Podobně Sternberg (1998, 2001) ukazuje, že škola rozvíjí pouze jednu část inteligence (měřenou 
často IQ testem), zatímco praktický život má zcela jiné nároky.  
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uniformnost vzdělávací nabídky je dobrá leda tak pro přehledné grafické znázornění 
vzdělávací soustavy, je však v zásadním protikladu s potřebami života ve společnosti vědění i 
soudobými poznatky o potenciálech člověka. Různorodost poptávky po vzdělávání si vyžádá 
také různorodost nabídky (poskytovatelů) vzdělávání a následně i diverzifikaci finančních 
zdrojů. 
Transparentnost a prostupnost 
Různorodost vzdělávacího systému je potřeba jistým způsobem vyvažovat tak, aby 
neprohluboval sociální nerovnosti, ale naopak je zmírňoval a umožňoval vzestupnou sociální 
mobilitu. V první řadě je třeba zajistit přehlednost složité a různorodé vzdělávací nabídky. Je 
třeba přesně vymezit typy škol a jejich poslání včetně cílových standardů. To by se mělo dít 
ve formě určitých modulů (základních “stavebních částic”) spíše než ve formě typů škol. 
Škola by pak vytvořila vlastní vzdělávací nabídku poskládáním různorodých modulů24. Tyto 
moduly by  však neměly být jednoduše disciplinární (předmětové), ale měly by být odvozeny 
od toho, co by měl absolvent umět (např. praktické dovednosti versus všeobecný přehled). 
Tak např. studium na vyšší odborné škole může sestávat z obecného modulu několika 
předmětů, který je kompatibilní (se vším všudy, včetně závěrečných požadavků!) s předměty 
vyučovanými na vysoké škole podobného zaměření. Vzdělávací nabídka různorodých modulů 
musí být pružně upravována, a především musí být v přehledné a jednoznačné podobě 
nabízena veřejnosti. Postupně by také měly vznikat instituce, které budou fungovat jako 
můstky mezi různorodou vzdělávací nabídkou, jež by poskytovaly doplnění vzdělání tak, aby 
se jedinec neocitl ve “slepé uličce” vzdělávacího systému. 
Celoživotní učení 
V současné době je jasné, že nelze člověka připravit v počátečním vzdělávání na celý život. Je 
pravděpodobné, že velká skupina lidí bude vykonávat zaměstnání, které v současné době ještě 
ani neexistuje. Lidé se tedy budou muset vzdělávat v průběhu celého svého života. Princip 
celoživotního vzdělávání se týká všech skupin občanů – dále se vzdělávat budou muset nejen 
vysoce kvalifikovaní, ale také (a možná zejména) ti, kteří mají vzdělání nejnižší. Právě oni 
totiž podléhají nejvíce změnám na trhu práce a právě oni jsou nejvíce ohroženi 
nezaměstnaností. V praxi to znamená především “naučit se učit se” a motivovat sebe sama k 
dalšímu vzdělávání. Předpokládá to však také vytvoření podmínek pro další vzdělávání, např. 
formou zákonných nároků na další vzdělávání a vytvořením pestré a motivující vzdělávací 
nabídky využívající andragogickou didaktiku25. Další vzdělávání a realizace konceptu 
celoživotního učení je v současné době jedním z největších problémů našeho vzdělávání. 
Klíčové kompetence 
Již Einstein napsal, že “vědění existuje ve dvou formách – neživotné, skladované v knihách, a 
živé ve vědomí lidí. Druhá forma je koneckonců tou rozhodující, zatímco ta první, jakkoli je 
významná, hraje pouze podřadnou roli” (cit. podle Midgley, 1989: 7). Jinak řečeno – vědění, 
znalosti a informace mají smysl, pokud jsou živé, tj. užívané lidmi v jejich každodenním 
životě. 
Doslova “hitem” našich vzdělávacích koncepcí, který se však pomalu stává poněkud nic 
neříkajícím klišé, je sousloví “klíčové kompetence”. Ty jsou vymezeny jako “integrované 
                                                                                                                                                         
23 Jako příklad můžeme uvést vzdělávání seniorů (zejména univerzity třetího věku) či vzdělávání osob, které 
dříve byly považovány za nevzdělatelné. Klíčovou se stává i otázka dalšího vzdělávání, jež také musí být “ušito 
na míru” potřebám zaměstnanců v jednotlivých profesích a podnicích.  
24 Podobný princip je uplatňován např. v připravovaném zákonu o sociálních službách. Instituce tu nejsou 
definovány obecně, ale jsou vymezeny různé typy služeb, z jejichž kombinace se vytváří nabídka konkrétní 
instituce. 
25 Osobní zkušenost autora tohoto textu se vzděláváním dospělých svědčí o tom, že dospělí lidé jsou více  
motivováni ke studiu (pokud už se pro něj jednou rozhodnou) než třeba adolescenti, na straně druhé jsou velmi 
kritičtí k poznatkům, které považují za zbytečné a nevyužitelné. Špatná vzdělávací nabídka neodpovídající 
potřebám studentů zde může mít kontraproduktivní účinek.  
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schopnosti a dovednosti, které lze uplatňovat v různých profesích i v osobním životě. 
Usnadňují člověku proces celoživotního učení a pomáhají mu přizpůsobovat se novým 
podmínkám. Nejsou vázány na jednotlivé předměty nebo obsahy učiva. Mohou a musí být 
osvojovány jak prostřednictvím velmi rozmanitých vzdělávacích obsahů, tak i v průběhu 
pracovní zkušenosti a stejně tak mohou být používány v nejrůznějších životních situacích. 
Jsou proto často označovány jako přenositelné kompetence či dovednosti. Moderní vzdělávací 
systémy stále více zdůrazňují potřebu klíčových kompetencí, především v rámci obecného 
základu vzdělání... Patří mezi ně: 

• komunikativní dovednosti včetně znalosti cizích jazyků; 

• personální a interpersonální dovednosti (schopnost stanovit si a realizovat přiměřené cíle, dodržovat 
zdravý životní styl, pracovat v týmu apod.); 

• schopnost řešit problémy a problémové situace; 

• schopnost využívat při řešení problémů matematických postupů; 

• schopnost využívat informační technologie, pracovat s informacemi; 

• integrované schopnosti a dovednosti... (Lidské zdroje, 1999:21). 

Vychází se z předpokladu, že naše školství je doposud zaměřeno na poskytování 
“encyklopedického vědění”, místo aby učilo jednotlivce myslet a jednat. Zatímco informace 
lze vyhledat velmi rychle, a zároveň rychle zastarávají, kompetence mají mnohem větší 
“trvanlivost”. S tímto názorem lze samozřejmě souhlasit, problém je, že pojem “klíčové 
kompetence” doposud není dobře operacionalizován, zůstává tak opravdu mnohoznačným 
pojmem. Možná by tedy bylo lepší hovořit o vzdělávání “různorodých inteligencí”26. 
Decentralizace, autonomie a inovativnost vzdělávacího systému 
Pouze značně homogenní systém lze řídit centralizovaně. Heterogenní a inovativní systém si 
nelze představit bez značné decentralizace a dekoncentrace řízení. Náš vzdělávací systém 
bohužel zdědil značnou míru centralizace, která je vtělena do vzájemných očekávání institucí, 
a z toho také vyplývají “porodní bolesti” současného předávání kompetencí na nižší články 
státní správy a samosprávy. Předávání odpovědnosti a pravomocí je samozřejmě spojeno s 
jistým rizikem. Nelze vyloučit (a je dokonce velmi pravděpodobné), že mnohé instituce si 
nebudou vědět rady, resp. této svobody a autonomie zneužijí a tak zavedou své studenty do 
slepé uličky27. Nicméně onen přechod je nutný, aby byly uvolněny ruce pedagogickým, 
kurikulárním i organizačním inovacím28. 
Vysoká míra monitoringu a hodnocení kvality (reflexe a evaluace) 
Jedním z definičních znaků společnosti vědění je vysoká míra reflexe a sebereflexe. Například 
výše zmíněné vzdělávací inovace mají širší smysl pouze potud, pokud jsou analyzovány, 
vyhodnocovány a zveřejňovány. Centrální instituce by se měly zaměřit na vyhledávání, 
koordinaci a rozšiřování vzdělávacích inovací. Musí se ale také daleko více než dříve zaměřit 
na evaluaci závěrečných výstupů. 
S jistou nadsázkou lze říci, že systém je takový, jaký je závěrečný způsob hodnocení. 
Vzdělávací instituce i jednotlivci se přizpůsobují závěrečným požadavkům a nastavení 
evaluačních mechanismů zásadním způsobem ovlivňuje chod školy. Můžeme např. stokrát 
definovat klíčové kompetence a promítnout je i do vzdělávacích standardů, na vzdělávání se 
                                                 
26 Důraz na klíčové kompetence či “vzdělávání inteligencí” rozhodně nelze chápat jako podceňování důležitosti 
informací a znalostí. V poslední době lze v pedagogické praxi pozorovat první známky toho, že studenti umějí 
mnohem lépe diskutovat a komunikovat s ostatními než generace předchozí, jejich znalosti jsou však chatrnější. 
Tuto hypotézu zatím nelze doložit empirickými daty a je možné, že nejde o všeobecný trend. Lze to však brát 
jako vážné varování, abychom se z jednoho extrému nevychýlili do druhého. 
27 Mementem tu jsou některé “vytunelované” střední soukromé školy, jejichž žáci museli složitě přecházet na 
školy jiné, často se ztrátou několika let studia.  
28 Můžeme sem zařadit i inovace v efektivním využívání finančních zdrojů.  
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příliš nezmění, pokud např. maturity či přijímající zkoušky na vysokou školu zůstanou u 
testování znalostí. Každý se přece přirozeně přizpůsobuje tak, aby byl co nejvíce oceněn. 
Evaluační nástroje musejí být tudíž velmi sofistikované, zaměřené na sledování skutečných 
cílů, nikoli kritérií, která jsou sice dobře měřitelná, avšak podřadná29. 
Informační gramotnost a využívání ICT 
Plné využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) předpokládá zvládnutí 
minimálně dvou dovedností: vyhledání a zpracování informací. ICT jsou však pouze 
nástrojem k dosažení předem stanoveného cíle. Uživatel tedy musí být schopen dostatečného 
definování poznávacího cíle. Tato kompetence je pro využívání ICT zcela klíčová a v praxi to 
znamená zvládnutí základních abstraktních matematických a logických principů. Tato 
univerzální kompetence pak samozřejmě následně uživateli významně usnadňuje využití ICT 
k vyhledání, následnému zpracování a konečnému využití informace. 
Zvládnutí základních abstraktních principů představuje úkol pro základní a střední školství. V 
pozdějším období je však nutné tuto kompetenci dále udržovat. Zvládnutí ICT, jak pro 
vyhledání, tak i pro zpracování informace, se pak ocitá na úrovni dovednosti, kterou je nutné 
si osvojovat při konkrétním nasazení specifického prostředku ICT. 
Rozvoj lidských zdrojů 
V oblasti lidských zdrojů platí, že kvalitu nelze nahradit kvantitou. Klíčovým aktérem 
jakékoli strategie rozvoje vzdělání jsou učitelé. Oni rozhodnou, zda se navrženou strategii 
podaří realizovat, nebo zda zůstane pouze “na papíře”. Současný způsob vzdělávání učitelů je 
neuspokojující, stejně jako současný stav vědecké výchovy v podobě doktorského studia. 
Široká ekonomická podpora 
Nelze zastírat, že výše zmíněné principy strategie jsou ekonomicky velmi nákladné. Kromě 
daleko větší diverzifikace finančních zdrojů je předpokladem i postupné zvyšování finančních 
prostředků z veřejných zdrojů. To by nemělo být plošné, ale mělo by se rozdělovat tak, aby 
motivovalo k inovacím, což se musí dít podle předem jasně stanovených kritérií, přičemž 
závazky státu (včetně těch, které nejsou obligatorní) musejí být striktně dodržovány. 
Strategie rozvoje výzkumu a vývoje 

Propojení různorodých institucí VaV do komunikující a spolupracující sítě a úzká spolupráce se 
zahraničními institucemi VaV (princip synergického efektu) 

Instituce VaV ve společnosti vědění jsou velmi heterogenní a různorodé. Proto bychom měli 
usilovat o velkou různorodost institucí produkujících vědění – od institucí zabývajících se 
základním výzkumem přes aplikovaný výzkum až po konkrétní (a komerční) vývoj.20  
20 Z tohoto hlediska je tedy například požadavek na zrušení AV ČR nerelevantní. Podstatné je vytvořit prostředí 
zrovnoprávňující přístup k omezeným veřejným zdrojům všem typům institucí VaV.  
Tuto heterogenitu je však třeba doprovázet mnohem hustší komunikační sítí a vzájemnou 
spoluprací. Vzdělávání a VaV musejí být úzce propojeny. Je třeba usilovat o hlubší (a nejen 
formální) zapojení do mezinárodních struktur a odbourat překážky v mobilitě pracovníků ve 
VaV. Jedině rozvojem spolupráce a komunikační sítě lze dosáhnout synergického efektu 
různých dílčích snažení, který je zvláště v malé zemi klíčovou determinantou kvality VaV. 
Propojení institucí VaV s potřebami praxe 
Ve společnosti vědění nabývá na důležitosti orientovaný výzkum, tj. výzkum, který sleduje 
jisté cíle, jež jsou ve společnosti stanoveny jako prioritní. K tomu se užívá projektového 
řízení. Zároveň vznikají instituce, které se podílejí na přenosu, aplikaci a využívání nových 
poznatků (brokers). 
Koncentrace prostředků do menšího počtu koordinovaných programů a projektů 
Jedním z často zmiňovaných deficitů našeho VaV je bezprecedentní tříštění zdrojů do velkého 
množství malých prostředků. Koncentrace zdrojů do větších projektů, jež se skládají 
                                                 
29 Mám na mysli především dnešní způsob inspekce, zaměřený na zjišťování formálních nedostatků místo 
nedostatků meritorních (i když zde v poslední době dochází k zlepšení).  
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z menších (dílčích) projektů, je nezbytná. Vychází se z toho, že nové poznání přichází často 
až po delší době a po střetu různých přístupů, které však mají jakýsi zastřešující cíl. Na jedné 
straně tedy podpora heterogenity, na straně druhé omezení zjevných duplicit ve VaV. Zcela 
samozřejmá je obeznámenost s prací jiných týmů na podobném tématu. 

Orientace na výsledky a náročná evaluační kritéria (světový standard) 

Také VaV postupně přechází od hodnocení vstupů na hodnocení výstupů. Pracovníci VaV by 
měli být hodnoceni především podle toho, jakých výsledků dosáhnou a jaký ohlas jejich práce 
vzbudí. V současné době je u nás hodnocení projektů poměrně formální (přičemž  se však od 
sebe velmi výrazně liší jednotlivé instituce VaV) a kvalita mnoha prací neodpovídá 
evropskému, natož světovému standardu. Je potřeba radikálně zvýšit nároky na vědeckou 
práci tak, aby šlo odlišit slabé výkony od kvalitních. Kritéria výkonnosti musejí být stanovena 
nejen vědeckou komunitou (peer review), ale je třeba brát zřetel na společenskou a 
ekonomickou využitelnost, tj. na hodnocení by se měly podílet i neakademické instituce. 
Transparentní, výkonové a diverzifikované rozdělování finančních prostředků 
Svým způsobem je volání po dalších prostředcích ve VaV jednak pochopitelné, jednak 
poněkud paradoxní. Ve společnosti vědění je vědění základní komoditou a určitý typ nových 
poznatků a znalostí je velmi dobře zpeněžitelný. To samozřejmě platí jen pro určitou část 
VaV. V základním výzkumu a částečně i výzkumu aplikovaném budou veřejné zdroje nadále 
nezastupitelné a jejich růst zdůvodnitelný. Je však třeba radikálně zvýšit objem prostředků 
z nestátních zdrojů. 
Dále je nutno finanční podporu z veřejných rozpočtů výrazně diferencovat na základě 
dosažené kvality a definitivně skoncovat s principem “všem stejně”.  
Koordinovaná a profesionální státní správa VaV a funkční organizační uspořádání 
Současný způsob organizace řízení VaV je velmi nevyhovující, protože je značně roztříštěný. 
Jednotlivé projekty v resortním výzkumu, AV, VŠ a průmyslovém výzkumu nejsou prakticky 
vůbec koordinovány. Je potřeba, aby vznikl zastřešující orgán, který by měl v gesci 
koordinaci různých složek VaV. Struktura a rozsah státní správy ve VaV jsou kapacitně silně 
poddimenzovány ve srovnání se zeměmi EU, což může po našem vstupu vyvolat značné 
problémy. 
Motivované lidské zdroje 
Podobně jako ve vzdělávání, také v oblasti VaV jsou kvalitní lidské zdroje nenahraditelné. 
Velkým problémem současné VaV je seniorizace personálních struktur a nezájem mladých 
lidí o práci ve VaV. Světový trend představuje globální boj o talenty; jistá forma (více či 
méně) kultivovaného brain drainu se dnes provádí ve všech vyspělých státech světa a 
koncepce VaV kladou velký důraz na “přetahování” talentů 21 30. Česká republika nemůže z 
tohoto procesu vystoupit. 
 
„Strategické pilíře“ a rozhodovací uzly 
Základní strategické cíle ve vzdělávání 
Ačkoli lze mít výhrady k některým “bílým místům Bílé knihy” (tj. sporným bodům, které 
tento strategický dokument neřeší), nelze popřít, že Bílou knihu je třeba považovat za 
základní koncepční dokument, jenž má vzhledem k široké diskusi (“Výzva pro deset 
milionů”) i vysokou legitimitu. Základní strategické cíle z Bílé knihy můžeme shrnout takto: 
Realizace celoživotního učení pro všechny (zvýšení podílu středoškolské mládeže 
dosahující  maturity na 75 %; umožnění přístupu k terciárnímu vzdělávání 50 % příslušného 
populačního ročníku;  rozvíjení distančního vzdělávání; vytvoření  systému péče o 
talentované a mimořádně nadané jedince a podpora vzdělávání znevýhodněných jedinců; 

                                                 
21  Viz např. Excellence (n.d.), Rakouská (1999). 
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vypracování právního rámce pro vzdělávání dospělých a zavedení soustavy finančních a 
nefinančních pobídek a pro něj). 

1. Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve 
společnosti vědění (vypracování Státního programu vzdělávání pro děti a mládež od 3 
do 19 let; implementace nového pojetí Státního programu vzdělávání zejména v těchto 
oblastech: cizí jazyky, informační  a komunikační technologie, environmentální 
vzdělávání a výchova, klíčové kompetence; propojení studijních programů 
v terciárním sektoru s vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo jinou tvůrčí činností 
ve školách i mimo školy). 

Zjišťování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání (dobudování evaluačních a 
informačních systémů regionálního školství; zřízení Centra pro evaluaci a monitorování 
vzdělávacích výsledků; realizace nového pojetí maturitní zkoušky; vytvoření systému 
diagnostického hodnocení žáků a rozšíření existujícího systému poradenství; dobudování 
systému hodnocení terciárního vzdělávání; vypracování a zavedení mechanismů zajišťování 
kvality dalšího vzdělávání). 

2. Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí (založení Programu 
rozvoje škol a další pokračování v činnosti Fondu rozvoje vysokých škol; vybudování 
infrastruktury pro podporu práce škol a učitelů; zvýšení úlohy kulturně-výchovných 
institucí a občanských sdružení ve vzdělávání a výchově; posílení úlohy institucí 
terciárního vzdělávání v regionálním rozvoji). 

Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků 
(založení systému kariérového a platového postupu pedagogických pracovníků; rozvíjení 
mobility pedagogických a akademických pracovníků; vymezení kvalifikační úrovně všech 
kategorií pedagogických pracovníků; zvýšení kvality přípravného vzdělávání pedagogických 
pracovníků a dobudování systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; rehabilitace 
platové úrovně pedagogických a akademických pracovníků). 
Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování (koncentrace úsilí 
MŠMT na omezený počet klíčových strategických funkcí ve vztahu k celé vzdělávací 
soustavě; vytvoření nové struktury komunikace se sociálními partnery na všech úrovních 
řízení a správy; využití nepřímých nástrojů řízení, zejména inovačních a rozvojových 
programů). 
Základní strategické cíle ve výzkumu a vývoji 
Nejlepší východisko pro strategické cíle tvoří Národní politika výzkumu a vývoje České 
republiky (2000). Zde můžeme najít tyto základní cíle: 

• podpora rozvoje VaV s cílem zvýšit jeho výkonnost a efektivnost, 

• lidské zdroje, především vytváření podmínek pro získání a uplatnění mladých, kvalifikovaných 
odborníků a jejich rozvoj, 

• vytváření podmínek pro spolupráci mezi jednotlivými oblastmi a institucemi VaV a mezi VaV a dalšími 
oblastmi (např. základním výzkumem a vysokoškolským vzděláváním), 

• mezinárodní spolupráce včetně zvýšení mezinárodní mobility výzkumníků podílejících se na VaV v ČR, 
včetně možností uplatnění pracovníků ze zahraničí a vracejících se českých výzkumníků, 

• respektování regionálních potřeb rozvoje kapacit VaV. 

Rozhodovací uzly ve strategii vzdělávání a sporné otázky ve volbě strategie 
Ve školství pracuje více než 300 000 lidí a každý z nás stráví ve škole minimálně devět let 
svého života. Snad i z těchto důvodů je problematika vzdělávání oblastí, které “každý 
rozumí”. Při pohledu na záplavu článků, statí a publikací, jež se nějakým způsobem dotýkají 
vzdělávací politiky, je však patrné, že v této oblasti opravdu citelně schází propojování teorie 
s praxí. Na jedné straně lze pročítat velmi obecné strategické koncepty a analýzy, na straně 
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druhé máme k dispozici velké množství konkrétních (a dílčích) analýz a návrhů, a skutečně 
nám schází “teorie středního dosahu”. 
V oblasti vzdělávací politiky existuje velké množství značně různorodých zájmových skupin 
a vědeckých pracovišť. Strategie získané z prognostického šetření CESES, stejně jako např. 
ohlasy na Bílou knihu22 31, ukazují, že i ve vzdělávací politice lze nalézt velké odlišnosti 
v hodnotových východiscích navrhovaných opatření, které jsou dány mimo jiné i vlastní 
pozicí ve vzdělávacím systému a z ní vyplývajících individuálních zájmů. 
I ve vzdělávací politice jsou vítězové a poražení (“winners and loosers”)23 32 a podle našeho 
názoru je odpovědné a upřímné tyto rozdílné pohledy nezakrývat, ale naopak je jasně vyjádřit, 
neboť jen tak lze hledat vyvážené kompromisy24 33. Dosavadní strategické dokumenty 
doposud měly málo odvahy k vymezení třecích ploch mezi odlišnými hodnotami a zájmy. 
Zatímco tedy koncepční dokumenty povětšinou poněkud pokrytecky zakrývají různorodost 
zájmů a názorů na vzdělávací politiku, v realitě lze najít přinejmenším tři základní přístupy 
v tvorbě vzdělávací politiky. Pracovně jsme je označili jako dostupnost, integrace a 
rozmanitost. Základními odlišujícími kritérii pro ně je: 

• pojetí rovnosti v přístupu ke vzdělávání, 

 

 
 

                                                

• názor na organizační uspořádání vzdělávací soustavy, 

• názor na rozhodující subjekty (aktéry) ve vzdělávání, 

• pojetí spravedlnosti25 34. 

 
Obrázek 1. 
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Dostupnost 
Nejrozšířenějším přístupem je představa extenzivního rozšíření vzdělávacích příležitostí pro 
co největší okruh potenciálních studujících. Tento názor zastává především MŠMT a 
převážná většina expertů na vzdělávání. 
Hodnotově se vychází z teze, že v demokratické společnosti má každý člověk právo na 
vzdělání a prvotním úkolem státu je především uspokojit poptávku po vzdělání. Argumentuje 
se také, že vysoké procento kvalifikovaných občanů značí základní předpoklad 

 
22  http://www.10milionu.cz/ 
23Je však možné, že ztráty a zisky zde nejsou na první pohled tak viditelné jako, dejme tomu, v bytové politice. 
24 Teorie vzdělávací politiky bohužel tyto principy nemá doposud pregnantně vyjádřeny, tak jak je tomu např. ve 
zdravotní politice, kde proti sobě stojí kvalita, dostupnost a účinnost, o jejichž vyvážení se musí každá zdravotní 
politika pokusit.  
25 I ve vzdělávání lze pojímat spravedlnost trojím možným způsobem (Macek, 1925): 
A) všem podle jejich potřeb; 
B) všem stejně; 
C) všem podle jejich schopností a zásluh. 
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konkurenceschopnosti státu. Pod rovností šancí se pak rozumí zcela nediskriminační 
vzdělávací politika, tzn. stejný přístup ke vzdělání lidem všech socioekonomických statusů a 
nezávisle na pohlaví, věku a rase. Jinak řečeno – jediným kritériem pro přijetí na určitou školu 
je zde schopnost a ochota studovat. Všichni lidé by měli mít také možnost v průběhu studia 
přecházet mezi vzdělávacími institucemi – vzdělávací systém by měl být maximálně otevřený 
a prostupný, vzdělání by mělo být přístupno všem, kteří na to intelektově mají (přitom se 
povětšinou – poněkud optimisticky – zdůrazňuje, že tomu tak je u většiny uchazečů). Hlavní 
kritéria úspěšné vzdělávací politiky jsou pro zastánce tohoto přístupu především kvantitativní 
(počet vysokoškoláků v dané populaci, procento lidí s ukončeným středním vzděláním atd.). 
Daný přístup obsahuje však implicitně i negativní důsledky. Přes všechna ujištění o 
diferenciaci vzdělávacích drah totiž požadavek na prostupnost vede k vzájemné podobnosti 
vzdělávacích institucí a jisté míře homogenizace. Vtip totiž spočívá v tom, že pokud chceme 
učinit určitý typ dosaženého vzdělání méně vzácným a všeobecně dostupnějším, nelze toho 
docílit bez jisté inflace onoho typu vzdělání. Klíčovým problémem zůstává otázka 
srovnatelnosti závěrečných výstupů a nároků na studenty. 
Ilustrujme to na konkrétním příkladě: Jestliže totiž chceme například, aby 50 % z daného 
populačního ročníku dosáhlo na nějaký stupeň terciárního vzdělání (jeden z cílů Bílé knihy), 
máme dvě možnosti: 
A) rozšířit počet vzdělávacích příležitostí při zachování současné struktury vzdělávacích 
institucí a při srovnatelných nárocích na studenty; 
B) rozšířit paletu institucí zařazených do terciárního vzdělávání a výrazně je diferencovat; 
pak je ale třeba diferencovat nároky na studenty a způsob závěrečného hodnocení, a pokud 
jsou diferencovány nároky, je třeba, aby ukončující diplom byl odlišný26  35. 

                                                

Bílá kniha i většina odborníků se kloní k druhému řešení – diferenciaci vzdělávacích institucí v terciárním 
vzdělávání. Tím se ale implicitně staví proti principu prostupnosti. Prostě proto, že instituce typu 
transformovaných vyšších odborných škol se velmi podstatně liší od vzdělávání na kamenných univerzitách. Ti, 
co se pohybují v praxi, dobře vědí, že jde o značně odlišné instituce, které nejsou příliš kompatibilní. Opět se 
tedy nabízejí dvě možnosti: 

A) přiblížit způsoby a náplň na různých institucích terciárního vzdělávání a tím zároveň 
také snížit jejich různorodost; 
B) smířit se s různorodostí institucí, ale zároveň také malou možností prostupností mezi 
nimi27 36. 
Hlavní problém zde představuje hodnocení (evaluace), především to závěrečné. Pokud 
chceme dojít ke skutečně srovnatelnému hodnocení, musíme aplikovat stejná kritéria na 
všechny. Přirozeně pak ale dospíváme k homogenitě požadavků a následně vzdělávací 
nabídky. Pokud určíme více kritérií (tak jak je tomu např. u připravované státní maturity – 
maturita A a B), pak dojde k tomu, že některá kritéria jsou “tvrdší” a některá “měkčí”. 
Následně pak dojde k rozlišení na “lepší” a “horší” absolventy28 37. 
Dalším dokladem tohoto, že individualizace se dostává kvůli problému závěrečného 
hodnocení inherentně do konfliktu s prostupností, je alternativní školství a vzdělávání 
etnických menšin (zejména Romů). Děti, kterým bylo poskytnuto alternativní vzdělání, sice 
(snad) mají za sebou lepší zkušenost se školou, zato však vypadly ze systému majoritního 
školství – jejich možnosti volby dalšího vzdělání jsou silně omezeny. Podobně u některých 

 
26 Čtenář již jistě domyslí důsledky sám: sociální prostupnost ani míra selektivity se nezmění, pouze se přesune 
jinam. Děti s dobrým sociálním zázemím budou dosahovat titulu např. Mgr., PhDr., zatímco studenti nějakým 
způsobem handicapovaní budou Dis. nebo Bc. 
27 V rámci objektivity je však třeba přiznat, že se zdá být větší prostupnost mezi VOŠ a VŠ než mezi prací 
(zaměstnáním) a VŠ. 
28 Selektivnost se tak sníží pouze de iure, nikoli de facto. Sice bude více lidí s ukončeným středním vzděláním 
(ve statistikách), avšak např. vysoké školy budou nadále zásadně rozlišovat mezi těmi, kteří složili maturitu A, 
před těmi, kteří složili maturitu B.  
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romských experimentů jsou nároky předefinovány podle handicapu, kterému musejí Romové 
čelit. Výsledkem však je doslova vyloučení z většinového systému vzdělání, protože 
nemohou konkurovat mladým lidem z většinového systému a nemohou obstát ve zkoušce 
podle standardních kritérií. 
V těchto případech existují skutečně pouze dvě možnosti: buď diferencovat požadavky (a tím 
se smířit s jistou heterogenitou a případně i reprodukcí sociálních nerovností), anebo trvat na 
stejných nárocích na všechny – v tomto případě je ale třeba speciálních opatření na podporu 
handicapovaných, jinak by došlo ke snížení kvality výuky. 
Na závěr je třeba poznamenat, že existují nástroje, kterými lze rozpor mezi prostupností a 
diferenciací částečně řešit. V oblasti terciárního vzdělávání se jedná zejména o strukturované 
studium a modulové uspořádání (viz strategická koncepce 3). Rozhodně bychom však neměli 
tento rozpor popírat.  

Integrace 

                                                

Sociologové již minimálně od tzv. Colemanovy zprávy (Coleman et al., 1966) mají po ruce 
silnou evidenci, že vzdělávací systém často spíše posiluje, než odstraňuje sociálně-
ekonomické nerovnosti, se kterými jedinec do školy vstupuje. Je to dáno jednak vysokou 
selektivitou (v tehdejší USA dokonce segregací) vzdělávacího systému, ale i jeho 
“nastavením” (preferencí určitých schopností a dovedností)29 38. 
Lidé nevstupují do vzdělávacího systému, jenž je zároveň i určitým konkurenčním závodem, 
se stejnými vstupními podmínkami (kdybychom se přidrželi sportovní terminologie, řekli 
bychom, že nemají stejnou startovní čáru). Vždy existují jedinci a skupiny jednotlivců, kteří 
do této “soutěže” vstupují s jistým handicapem, případně je jim ve studiu dokonce 
zabraňováno (diskriminace). V Americe šlo především o černošskou populaci, zatímco u nás 
jde např. o Romy. 
Přístup, který jsme pracovně označili jako integrace, chápe rovné šance ve vzdělávání jako 
šanci dosahovat stejných výsledků. V extrémním vyjádření, k němuž se však nikdo, pokud 
vím, nehlásí, by tento cíl byl formulován jako: konečné výsledky ve vzdělávání by neměly 
nikterak korelovat s žádnou sociální ani jinak definovanou skupinou. Takový cíl je nemožný 
především z hlediska zdravotně a mentálně handicapovaných, ale jako utopický se zdá, 
bohužel, i v oblasti národnostních a etnických skupin. 
Přesto mnozí lidé zastávají názor, že je třeba právě prostřednictvím vzdělání sbližovat 
“startovní čáry” všech skupin. To v praxi znamená, že je nutno poskytovat pozitivní 
diskriminaci a formou integrace či inkluze směřovat k tomu, aby se sjednocovaly šance 
dosáhnout stejného vzdělání. 
Většina dokumentů prostě konstatuje jako svůj cíl “vzdělání pro všechny”, což však v praxi 
znamená spíše “vzdělání pro většinu”. Určité skupiny totiž nejsou a nebudou s to přijímat 
programy, které jsou univerzálně zaměřené. Pokud nebudou přijata speciální opatření pro ně, 
nedojde k rozvoji jejich potenciálu – naopak vzdělání tu bude mít spíše reprodukční charakter. 
Jedná se zejména o sociálně (včetně etnických minorit) a zdravotně handicapované na jedné 
straně a mimořádně talentované jednotlivce na straně druhé. Výzkumy ve všech zemích 
ukazují, že nejméně motivováni ke vzdělání jsou ti, kteří ho mají nejméně. Bez speciálních 
nástrojů kompenzace na tom budou, i při maximálním otevření vzdělávacího systému, určité 
skupiny relativně hůře než předtím. Podobně platí, že nebude-li věnována zvláštní pozornost a 
nadstandardní péče talentům, bude “vzdělání pro všechny” pro ně spíše ztrátou než užitkem. 

 
29 Proslavenou se stala např. hypotéza Basila Bernsteina o omezených a uzavřených jazykových kódech 
(Bernstein, Henderson 1969).  
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Rozmanitost 
Třetím možným výkladem rovnosti ve vzdělávání je chápat ji jako rovnost v maximálním 
možném využití svého potenciálu. Koncept rozmanitosti je úzce spojen s pojmem volby a 
“liberálním individualismem, který ji preferuje; např. v nabídce učebních programů, aby 
vyhovovaly různým individuálním nadáním, aspiracím a potřebám” (OECD, 1997b: 134). 
Základní cíl je spatřován v maximální individualizaci vzdělávacího procesu tak, aby každý 
byl vzděláván podle svých možností a potřeb. Tento postoj je typický především pro rodiče 
mimořádně talentovaných dětí, ale i dětí s různým handicapem. Homogenizace vzdělání 
(např. v podobě rušení víceletých gymnázií) je v tomto myšlenkovém systému považována za 
velmi špatnou. Uznává se, že lidé mají různé talenty, a proto také ve výsledku musejí obdržet 
rozdílný certifikát. Kardinální nevýhodou tohoto přístupu je zamlčený předpoklad o povaze 
nerovnosti talentů. Většinou se totiž vůbec neuvažuje o jiných zdrojích diferenciace školní 
úspěšnosti než o genetických dispozicích30 39. Tento přístup ve svém důsledku může vést k 
pravému opaku toho,  čeho zamýšlí dosáhnout – totiž k plýtvání talentovaným potenciálem. 
 

                                                

Rozhodovací uzly ve strategii rozvoje výzkumu a vývoje 
Také v oblasti VaV lze pozorovat sporné otázky, jejichž praktické řešení není jednoznačné. 
Jedná se především o otázku organizačního uspořádání VaV, která v sobě obsahuje 
zejména otázku centralizace versus decentralizace a koncentraci finančních prostředků versus 
výraznou diverzifikaci finančních zdrojů. Národní politika výzkumu a vývoje nabízí tři 
modely: 

• Podstata první varianty spočívá v soustředění průřezových částí jednotlivých rozpočtových kapitol do 
kapitoly MŠMT, kde bude zákonem stanoveno její členění. 

• Druhá varianta zachovává decentralizovaný model stávajících rozpočtových kapitol VaV, ale výrazně 
posiluje účinnou koordinaci při realizaci politiky VaV, zejména při přípravě a uskutečňování Národního 
programu orientovaného výzkumu. 

• Třetí variantou je zřízení zcela nového ministerstva pro výzkum a vysoké školy. 

Druhou důležitou otázku představuje financování VaV. Rozhodujícím uzlem tu je především 
to, nakolik budou poskytované prostředky vztaženy k potřebám země, nakolik budou 
koncentrovány do velkých projektů a nakolik se podaří prosadit výkonový princip 
v přidělování prostředků31 40. Na jedné straně stojí zděděná představa, že stát by měl rozvíjet 
všechny obory rovnoměrně, na straně druhé oponující názor, že v menších zemích je potřeba 
podporovat jen několik perspektivních oborů, dále oborů, které se specificky (sociálně či 
kulturně) váží na daný stát a společnost (historie, český jazyk atd.), a ostatní vědění 
“dovážet”. 
Třetím rozhodovacím uzlem je stav doktorské výchovy jako základního zdroje lidských 
zdrojů ve VaV. Otázkou zůstává, zda se podaří posilovat výzkum na vysokých školách a 
reformovat systém postgraduálního studia tak, aby se podstatně zvýšila jeho kvalita a snížila 
“úmrtnost studia”. 
Konečně čtvrtou otázkou je, nakolik se podaří zvládnout procesy “odlivu mozků” (brain 
drain). Existuje také možnost otevřeně přiznat kultivovaný brain drain (jako to činí většina 
vyspělých států) a využít možností, které nabízí import talentů především ze zemí bývalého 
sovětského bloku32 41. 

 
30 Rodiče mimořádně talentovaných dětí nebývají jen velmi inteligentní, ale často také velice ctižádostiví a 
ambiciózní, pokud jde o jejich děti. Věnují jim množství svého volného času i finančních prostředků.  
31 Otázku rozložení státní podpory mezi základní výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj řeší Národní politika 
výzkumu a vývoje ČR v paragrafu V.1.1. 
32 Podrobněji o 12 blocích otázek vztažených především k lidským zdrojům ve VaV (Veselý, 2001). 
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Vymezení daného potenciálu – vnitřní členění a vymezení základních 
pojmů 
Trh práce je místem, kde se setkává nabídka a poptávka po pracovní síle. Hlavními aspekty 
trhu práce jsou zaměstnanost a nezaměstnanost, úroveň mezd a příjmové nerovnosti. Trh 
práce ovšem není z mnoha důvodů trhem v klasickém smyslu slova, neboť práce není pouhou 
komoditou. Stát silně reguluje dění na trhu práce, zejména intervenuje prostřednictvím 
sociálního státu a hospodářské politiky. Úsilí o vyvázání lidí z jejich závislosti na prodeji 
práce na pracovním trhu a ze situace, která jim přisuzuje pouze roli nositelů pracovní 
kapacity, je hnacím motorem rozvoje moderního sociálního státu a bude jím i v budoucnu 
(Večeřa, 1995). Sociální stát proto vytváří speciální instituce a realizuje řadu opatření aktivní 
i pasivní politiky zaměstnanosti. 
Vymezení vazby daného vývojového potenciálu na kvalitu a udržitelnost 
života 
Postavení na trhu práce má zásadní dopad na kvalitu života lidí a jejich rodin. Tento vztah je 
všeobecně známý a bohatě empiricky doložený a neomezuje se zdaleka jen na otázky životní 
úrovně. Zaměstnanecký status (vyjádřený například indexem socioekonomického statusu 
povolání, prestiží povolání atp.) je negativně korelován s nemocností a úmrtností, a to i když 
vyloučíme možný vliv vzdělání, statusu rodičů a nenáhodné selekce lidí s určitými 
zdravotními a genetickými dispozicemi do jistých skupin povolání ( viz např. Mare, 1990; 
Williams a Collins, 1995). Podstatná část efektu povolání na zdraví lidí je zprostředkována 
výší příjmu (Mare, 1990; McDonough a Duncan, 1997) a expozicí zdravotním rizikům 
(McDonough a Duncan, 1997). Síla vztahu mezi socioekonomickým statusem a nemocností 
je ovšem rovněž ovlivňována důležitými makrosociálními podmínkami a sociálními 
strukturami (Williams a Collins, 1995), a je tudíž i institucionálně ovlivnitelná. 
Nejen charakter vykonávaného zaměstnání, ale i nezaměstnanost ovlivňuje kvalitu života. 
Ztráta zaměstnání s sebou velmi často nese ztrátu životní úrovně se všemi dodatečnými 
negativními efekty. Nezaměstnanost a zejména koncentrovaná dlouhodobá nezaměstnanost 
má negativní dopad na fungování sociálních vztahů v rodině i komunitě, vede k sociální 
dezintegraci, promítá se do psychického stavu člověka a ústí ve vyšší riziko výskytu sociálně 
problematických jevů, jako jsou násilí, kriminalita, těhotenství v nezletilém věku a podobně 
(Wilson, 1987). Tyto negativní důsledky nezaměstnanosti se ovšem týkají nejen 
nezaměstnaných samotných, ale i jejich sociálního a fyzického okolí. Koncentrace 
nezaměstnanosti a jiných sociálních problémů v místě bydliště má například prokázaný 
negativní dopad na míru viktimizace a kriminálního chování u mládeže, a to i když vyloučíme 
možný vliv řady individuálních a rodinných statusových charakteristik (Duncan a 
Raudenbush, 1998). 

Zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel má relativně slabší, nicméně pozitivní vliv na 
udržitelný způsob života, především na jeho sociální pilíř (dalšími jsou environmentální a 
ekonomický pilíř). Výraznější je však obrácené působení vazby – vliv udržitelného rozvoje na 
trh práce (o této vazbě píšeme podrobněji v kapitole B6 Stav životního prostředí a územní 
potenciály rozvoje). 

V devadesátých letech došlo v ČR k významnému růstu střední délky života a poklesu 
úmrtnosti (Vize rozvoje 2001). Obecně bývá tato tendence spojována se zlepšením životního 
prostředí, změnou životního stylu a lepší dostupností kvalitnější zdravotní péče (např. Drbal, 
2000). Podle našeho názoru je důvodné předpokládat, že k pozitivním změnám v úmrtnosti 
došlo i v důsledku restrukturalizace ekonomiky a změněné struktury pracovních příležitostí 
směrem od produkce zboží ke službám, které mají tradičně příznivější vliv na zdravotní stav a 
kvalitu života. 
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Východiska strategických úvah 
Relevantní teoretická východiska 

Status práce se v moderním světě rychle mění, zejména dramaticky narůstá pracovní nejistota 
a roste pracovní mobilita. Ještě donedávna nebylo výjimkou pracovat po celý život pro 
jednoho zaměstnavatele nebo zůstat věren jednomu celoživotnímu povolání. Takové 
celoživotní kariéry jsou ovšem minulostí, bez ohledu na to, jakou má kdo kvalifikaci nebo 
v jakém pracuje sektoru (Collin a Young, 2000). Každý rok zaniká v Evropské unii přibližně 
10 milionů pracovních míst a vzniká přibližně stejný počet nových. To odpovídá nevídané 
obměně tempem 7 % za rok. V průměru každý šestý zaměstnanec mění během roku 
zaměstnání a každý osmý změní odvětví, v němž pracuje. Podobně v České republice v letech 
1989–1995 změnilo práci přes 70 % pracovníků (polovina z nich dokonce několikrát) a 
pracovní mobilita se poté jen málo snížila (Kreidl, 2001; Vize rozvoje 2001). 

Práce představuje jednu z nejdůležitějších životních aktivit většiny lidí. Otázka „jaké je vaše 
zaměstnání“ je jednou z prvních, které jsou obvykle vzneseny v rozhovoru dvou nových 
přátel. Od zaměstnání se odvíjí sociální postavení, ekonomické zajištění, životní styl, 
hodnoty, sociální kontakty i osobní identita lidí a jejich rodin. Práce strukturuje náš životní 
cyklus, ale taktéž každodenní rytmus času. Dokonce i podstatná část doby, již moderní lidé 
netráví přímo v práci, je se zaměstnáním nějak spojena. Vzdělání znamená přípravu na 
budoucí zaměstnání, volný čas je regenerací před návratem do práce a penze zosobňuje 
období zaslouženého odpočinku po ukončení pracovní kariéry. 

Práce je na ústupu. Třetí industriální revoluce, nové technologie a telekomunikace vytlačují 
lidi z trhu práce a služby i zboží jsou produkovány se stále nižší participací lidské pracovní 
síly. Globální nezaměstnanost dosáhla v devadesátých letech minulého století nejvyšší úrovně 
od ekonomické krize třicátých let (Rifkin, 1995). Ekonomika bez práce bude v jednadvacátém 
století vyžadovat zásadní redefinici příležitostí a odpovědností pro miliony lidí, kteří nebudou 
mít žádné formální zaměstnání ani příležitost je získat. Zatímco v moderních industriálních 
ekonomikách byla „hodnota lidí měřena hodnotou jejich práce“, nová doba bude vyžadovat i 
„nové definice hodnoty lidí a sociálních vztahů“ (Rifkin, 1995: 273). 
Americký sociolog Jeremy Rifkin dokonce tvrdí, že klesající význam trhu a veřejného sektoru 
pro každodenní životy lidí dá vzniknout mocenskému vakuu, které bude vyplněno buď 
mimozákonnými subkulturami, nebo bude vyplněno větší participací lidí v občanském 
sektoru (Rifkin 1995: 249). Uvažování o úspěšném přechodu ke „kapitalismu bez práce“ vede 
řadu expertů k přesvědčení, že je potřeba redefinovat status dobrovolné a občanské práce 
(Beck, 2000) na trhu práce. Jde o zrovnoprávnění veřejně prospěšné aktivity občanů 
s výdělečnou prací. Práce pro veřejné blaho by měla poskytovat stejné životní jistoty jako 
výdělečná práce. Proto bude potřebná intenzivnější mezisektorová spolupráce. Předpokládá se 
zvýšená role občanských (neziskových) organizací coby institucionálního rámce pro 
dobrovolnou a občanskou práci, zvýšený podíl státní intervence ve prospěch dobrovolníků a 
občanských pracovníků, ať už formou daňových úlev nebo občanské mzdy, která by nahradila 
sociální dávky (např. Rifkin, 1995: 256–258; Watts, 2000: 262). Zvýšená ingerence se 
očekává i od soukromých firem, jež by neměly plnit jen ekonomické úkoly, ale měly by také 
převzít větší odpovědnost za veřejné blaho a nabízet zaměstnancům pracovní smlouvy, které 
by jim zaručovaly větší nezávislost z hlediska pracovní doby (Beck, 2000: 56). 
Proměňující se charakter světové ekonomiky s sebou nese novou polarizaci globální 
populace. Na jedné straně stojí symboličtí analytici – nová kosmopolitní elita kontrolující 
nové technologie, která postupně ztrácí pocit sounáležitosti s určitou komunitou a 
spoluodpovědnosti za běh věcí (Reich, 1991). Na druhé straně se formuje vrstva permanentně 
nezaměstnaných a neupotřebitelných pracovníků, kteří tvoří podhoubí růstu kriminality a 
násilí. Globální konkurence mění charakter firem a nutí je upravovat personální politiku 
způsobem, jenž umocňuje polarizaci pracovníků na trhu práce. Nový diktát flexibility 
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vyžaduje ve firmách méně dlouhodobých pracovních závazků, zmenšení jádra klíčových 
zaměstnanců firmy a nárůst počtu externích příležitostných kontraktů. Firmy tak získávají na 
trhu vyšší moc nad zaměstnanci, omezují růst kvalifikace jen na jádro klíčových zaměstnanců 
(symbolických analytiků) a lidé s nízkou nebo nevyhovující kvalifikací jsou chyceni do pasti 
chudoby. Klíčovou politickou otázkou je, zda bude v budoucnu možné smířit sociální rovnost 
s požadavkem pracovní flexibility (Watts, 2000). 
Doposud publikované koncepční a strategické dokumenty 
Strategické dokumenty ČR odrážejí věrně nejnovější trendy ve vývoji zaměstnání, 
zaměstnanosti a kariéry. Pracovní flexibilitě, zaměstnatelnosti a celoživotnímu vzdělávání se 
například věnuje Sociální doktrína ČR (Sociální doktrína ČR 2002), Národní plán 
zaměstnanosti České republiky (Národní plán 1999), Bílá kniha českého školství (Národní 
program 2001), Strategie rozvoje lidských zdrojů (Strategie 2000) i jiné analytické materiály 
z nedávné doby (Lidské zdroje 1999; Sociální a ekonomické dopady 2001). Z hlediska popisu 
vývojových trendů se tedy můžeme opřít o bohatý poznatkový fond i o již zpracované dílčí 
vývojové strategie nebo koncepce. 
Ze strategického hlediska je patrně nejdůležitější Střednědobá koncepce Ministerstva práce a 
sociálních věcí (Střednědobá koncepce 2001). Koncepce identifikuje šest základních 
rozvojových příležitostí ČR v sociální oblasti, z nichž čtyři se velmi úzce dotýkají situace na 
trhu práce. Jsou to: efektivní uplatňování lidského potenciálu na trhu práce, rozšíření 
sociálního dialogu, motivace k ekonomické soběstačnosti obyvatel a regulace mezinárodní 
migrace podle potřeb trhu práce.V obecné rovině se Střednědobá koncepce MPSV neliší od 
priorit stanovených v této knize. Klade důraz na strategii zaměstnanosti, politiku rovných 
příležitostí a politiku hospodářské a sociální soudržnosti. 
Poslední aktualizovaná verze Národního plánu zaměstnanosti (1999) vznikla na Ministerstvu 
práce a sociálních věcí v úzké spolupráci s orgány Evropské unie. Proto je plán strukturován 
do čtyř pilířů, které jsou zakotveny jako principy politiky trhu práce ve Smlouvě o Evropském 
společenství. Jde o podporu zaměstnatelnosti lidí, rozvoj malého a středního podnikání, 
podporu schopnosti podniků a jejich zaměstnanců přizpůsobit se změnám a konečně o 
podporu rovných příležitostí všech osob na trhu práce. Národní plán zaměstnanosti obsahuje 
mimo analytickou část i podrobné rozpracování kroků k realizaci jednotlivých opatření, která 
tvůrčím způsobem převádějí jednotné evropské směrnice do specificky českých podmínek. 
Komprimovaný popis současného stavu: popis trendů, napětí (rozporů), 
příležitostí a případných ohrožení v budoucnu 
Celková úroveň zaměstnanosti v ČR po roce 1989 až do poloviny devadesátých let klesala a 
od roku 1996 začala opět mírně růst. Současná úroveň zaměstnanosti v ČR (66 % lidí 
v produktivním věku participovalo v roce 1999 na trhu práce) je vyšší než průměr v zemích 
EU (61 %). Míra nezaměstnanosti se až do roku 1997 pohybovala okolo 3 %, poté rychle 
narostla až na 7,5 % (konec roku 1998) a na přelomu roku 1999 a 2000 přesáhla hranici 9 %, 
aby se poté stabilizovala na úrovni 8–9%. V průměrné nezaměstnanosti v současnosti existují 
silné meziregionální rozdíly a narůstá podíl dlouhodobě nezaměstnaných. V r. 1996 bylo 
dlouhodobě nezaměstnaných mezi všemi registrovanými nezaměstnanými méně než 20 %. Na 
konci roku 1999 jich ovšem bylo již 30 % a na konci roku 2000 dokonce 38 %. Nejvíce je ale 
nezaměstnaností postižena romská populace, v níž podle některých odhadů dosahuje míra 
nezaměstnanosti až 70 % a období bez práce trvají zpravidla déle než u příslušníků majoritní 
populace (Flek, 2001). 
Původně vysoká zaměstnanost a nízká míra nezaměstnanosti byla do druhé poloviny 
devadesátých let udržována celou řadou faktorů: na počátku devadesátých let došlo 
k podstatnému poklesu počtu pracujících důchodců, prodloužení délky mateřské dovolené (ze 
2 na 3 roky), prodloužení délky pobírání rodičovského příspěvku (do 4 let věku dítěte) a 
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rovněž privatizace probíhala způsobem, který umožňoval udržování přezaměstnanosti 
v neprosperujících firmách (např. Národní plán zaměstnanosti 1999; Sirovátka et al., 2000). 
Nominální mzdy v průběhu devadesátých let v ČR nepřetržitě rostly. V nominálním vyjádření 
vzrostly od roku 1989 do roku 1999 více než čtyřikrát, v průměru o více než 40 % ročně. V 
roce 1991 ale v důsledku inflačního šoku došlo k prudkému poklesu reálných mezd a poté 
k jejich opětovnému nárůstu. V letech 1992–1996 rostly reálné mzdy 2,5krát rychleji než 
produktivita práce, aby posléze v polovině 90. let došlo na čas k vyrovnání tempa růstu těchto 
dvou ukazatelů. V roce 1999 ovšem HDP na jednu zaměstnanou osobu (produktivita) vzrostl 
jen o 2,6 %, zatímco reálné mzdy se opět zvýšily takřka o 6 % (Flek, 2001). Léta 2000 a 2001 
přinesla pozitivní obrat – produktivita práce začala růst rychleji než reálné mzdy. Měnila se 
také diferenciace mezd, a to zejména s příznivějším oceňováním vzdělání na trhu práce, ale i 
s dalšími efekty (např. Večerník, 1999). 
Sektorová struktura české ekonomiky se po roce 1989 postupně modernizovala. Zatímco 
v roce 1990 pracovalo přes 11 % všech ekonomicky činných v primárním sektoru a 43 % 
v terciárním sektoru, v roce 1993 bylo zastoupení primárního sektoru již jen 7% a zastoupení 
terciéru narostlo na 47 %. V následujícím roce překročil poprvé podíl služeb na struktuře 
ekonomiky 50 % a nadále rostl až na 54 % v roce 1997 (Večerník, 1999). I přesto ale 
nedosahuje v současnosti struktura české ekonomiky stupně modernizace srovnatelného 
s nejvyspělejšími západními zeměmi. 
Proces restrukturalizace české ekonomiky ani trhu práce není dokončen. S postupující 
privatizací, modernizací, růstem efektivity a produktivity práce a otevírání Evropě a světu 
bude i nadále přetrvávat tlak na pracovní trh a růst nezaměstnanosti. Další destabilizaci trhu 
práce se ČR v současnosti brání udržováním přezaměstnanosti v některých firmách a 
enormním rozšířením předčasných důchodů. Přezaměstnanost byla v devadesátých letech 
udržována ekonomickou podporou řady podniků úvěrovou politikou státních a polostátních 
bank, tolerováním nesplácených úvěrů a nejnověji i přímou podporou prostřednictvím 
Konsolidační banky. Předčasné odchody do důchodu byly na konci devadesátých let tak 
rozšířené, že co do počtu nově přiznaných důchodů převyšovaly řádně přiznané důchody 
(Sirovátka et al., 2000). Obě tyto strategie udržování zaměstnanosti jsou enormně nákladné 
pro státní rozpočet a nejsou dlouhodobě udržitelné. Jejich opouštění ale bude nadále zvyšovat 
tlak na růst nezaměstnanosti. 
Politika trhu práce spadala od roku 1990 do správy tehdejšího Federálního ministerstva práce 
a sociálních věcí, které od počátku kladlo silný důraz na aktivní politiku zaměstnanosti. 
V roce 1990 byla ustavena síť okresních úřadů práce, které jsou zodpovědné za výplaty dávek 
v nezaměstnanosti, sběr a distribuci informací o volných pracovních místech, konzultační 
služby, tvorbu veřejně prospěšných pracovních míst, podporu drobného podnikání včetně 
podpory nezaměstnaných při zakládání vlastních firem a živností, rekvalifikační programy, 
hodnocení situace na trhu práce, dohled nad aktéry pracovního trhu a správu regionálních 
programů zaměřených na otázky zaměstnanosti. V roce 1992 bylo například za pomoci úřadů 
práce vytvořeno více než 82 000 nových pracovních míst, 1000 pracovních míst pro lidi se 
sníženou pracovní schopností a 25 000 veřejně prospěšných pracovních míst. Mimo to 
dokončilo 14 600 uchazečů o práci některý rekvalifikační program. Celkem se v tomto roce 
aktivní politika zaměstnanosti týkala 92 % ze všech nezaměstnaných (Potůček, 2001). Po 
volbách v roce 1992 přesunula nová vláda důraz spíše na pasivní složky politiky 
zaměstnanosti (tj. výplatu dávek v nezaměstnanosti). V roce 1993 se aktivní politika 
zaměstnanosti dotkla jen asi 44 000 nezaměstnaných, tj. přibližně jedné čtvrtiny ze všech lidí 
bez práce. Zatímco v roce 1992 bylo plných 55 % ze všech výdajů na politiku zaměstnanosti 
věnováno aktivní politice zaměstnanosti, v roce 1993 se jednalo již jen o 35 % a v roce 1994 
pouhých 28 %. Pokles dále pokračoval až do roku 1997 (14 %). Od roku 1998 začal podíl 
výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti opět narůstat až na 25 % v roce 1999 (Potůček, 
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2001) a je záměrem v aktivním přístupu k problematice trhu práce dále pokračovat (Národní 
plán zaměstnanosti 1999). 
Trh práce je významně negativně ovlivněn hodnotovým dědictvím minulosti, kdy bylo běžné 
pracovní úsilí pouze předstírat, využívat pracovní dobu k vyřizování osobních záležitostí a 
podobně. Participace na trhu práce a její obsah (úsilí, zodpovědnost, poctivost, pracovní 
nasazení atd.) jsou nejefektivnější a nejintenzivnější, pokud vycházejí přirozeným způsobem z 
hodnotového založení lidí (Weber, 1998). Není-li základní pracovní etika internalizována 
nebo jsou-li její základy jen slabé, je nutné hledat donucovací, motivační a kontrolní 
mechanismy k participaci na trhu práce, zaměstnanosti, vyhýbání se sociálnímu parazitismu, 
k pracovní odpovědnosti, aktivitě a iniciativě při výkonu i hledání práce. Všechny tyto 
náhradní nástroje jsou ale ekonomicky nákladnější a konzumují vzácné zdroje (čas, peníze, 
energii atd.) Budoucí vývoj na českém trhu práce bude i nadále hodnotovým dědictvím 
komunismu silně podvázán, byť generační obměna, změněné institucionální prostředí a 
příchod zahraničních zaměstnavatelů postupně přinášejí řadu pozitivních změn. 
Do budoucna bude český trh práce pod silným tlakem populačního vývoje. V důsledku 
stárnutí české populace se pravděpodobně nebude na českém trhu práce dostávat pracovních 
sil (zejména v některých oborech) a budou narůstat náklady na sociální pojištění. Tím se zvýší 
tendence lidí unikat do neformální ekonomiky, kde je nižší míra státní regulace a dohledu. 
Z příjmů v neformální ekonomice nejsou odváděny platby na sociální pojištění, systém má 
nižší příjmy, což zpravidla řeší dalším zvýšením odvodů, a tendence k opouštění formální 
ekonomiky dále narůstá. Trhu práce tak hrozí rostoucí dualizace a celkové snižování 
efektivity. 
Poptávka po pracovní síle vyvolá potřebu imigrace do ČR. Doposud národnostně homogenní 
populace ČR tak bude ve zvýšené míře konfrontována s cizími kulturami a národnostmi, které 
se budou jen pomalu včleňovat do českého prostředí a mnohé z nich vytvoří i velmi izolované 
subkultury. Nedostatek pracovních sil v ČR tak s sebou sekundárně přinese riziko poklesu 
sociální soudržnosti české populace, protože některé její nové segmenty zůstanou zcela 
izolovány od hlavního proudu společnosti. Uvnitř těchto minoritních skupin bude 
pravděpodobně, podobně jako tomu bylo a je v zemích se silnými národnostními nebo 
etnickými minoritami, míra sociální soudržnosti velmi vysoká. Díky silnému sociálnímu 
kapitálu a vitalitě lze očekávat, že si tyto minority úspěšně zmonopolizují některá odvětví 
služeb, budou úspěšně podnikat (Treiman a Lee, 1996) a nestanou se ekonomickou zátěží pro 
sociální stát. Některé složky majoritní populace se v reakci na rostoucí imigraci mohou 
radikalizovat a vyvolávat nová společenská napětí, tak jako tomu bylo jinde v Evropě (viz 
např. Betz, 1993; Ignazi, 1996; Kreidl a Vlachová, 1999). 
 
Základní strategické principy 
V obecné rovině musí strategie rozvoje trhu práce usilovat o dosažení rovných příležitostí v 
přístupu k práci a důstojných podmínek lidského života. Např. Sociální doktrína České 
republiky (Sociální doktrína 2002) se opírá o hodnoty svobody a odpovědnosti, rovnosti, 
solidarity a sociální spravedlnosti, které přijímáme i do této studie. Moderní státy uznávají 
právo na práci, tj. právo zvolit si svobodně zaměstnání v uspokojivých pracovních 
podmínkách za přiměřenou odměnu, právo získat práci v mezích společenských možností 
nebo peněžitou podporu v nezaměstnanosti. V krátkodobém horizontu sleduje politika trhu 
práce dosažení plné zaměstnanosti, dlouhodoběji potom především růst 
zaměstnavatelnosti. 
 
„Strategické pilíře“ a rozhodovací uzly 

Strategie rozvoje trhu práce může být složena ze tří základních elementů: rozvoje lidských zdrojů, 
podpory podnikání a podpory mobility na pracovním trhu. Všechny tyto priority jsou zároveň prioritami 

 139 



 

politiky trhu práce v EU a jejich splnění je od ČR vyžadováno v rámci přípravy na vstup do EU (podrobněji viz 
níže nebo například Národní plán zaměstnanosti 1999). Nejlepší politikou rozvoje trhu práce je pokračování 
v přípravě na vstup do EU. Vzhledem k tomu, že vstup do EU nemá v budoucím vývoji alternativu, nemá ani 
rozvoj trhu práce vývojovou alternativu, leda snad v podobě utopických scénářů budoucnosti. Antimodernizační 
a velmi konzervativní (ve smyslu zachování statu quo) strategie trhu práce by například mohla usilovat o udržení 
současné politiky kombinace udržování přezaměstnanosti a extrémně časných odchodů do důchodu. Základní 
řešení situace na trhu práce, které je preferováno zeměmi EU, nespočívá v radikálním odbourávání rigidit 
v zaměstnaneckých poměrech, nýbrž ve vytváření podmínek pro efektivní mobilitu pracovní síly a zvyšování 
flexibility trhu práce při zajištění přiměřené sociální ochrany. Vytvářený systém musí vysílat jasné signály, že 
přednost se dává aktivnímu postoji pracovníků k vyhledávání pracovních příležitostí a rekvalifikacím před 
spoléháním se na záchrannou sociální síť. K těmto cílům směřuje evropský sociální model. 

Vstup do EU s sebou nicméně nese dvě potenciální rizika pro trh práce v ČR. Jsou to 
nežádoucí migrace levné pracovní síly z nečlenských zemí EU a odchod kvalifikované 
pracovní síly do jiných zemí EU. 
Nežádoucí migrace levné pracovní síly z nečlenských zemí EU snižuje cenu práce obvyklou 
v jednotlivých odvětvích a podnicích a v mnoha směrech vytlačuje české občany z trhu práce. 
Vedle dohod o vzájemném zaměstnávání, které by usměrňovaly početní, profesní a regionální 
strukturu zahraniční pracovní síly, vyžaduje stav i vývoj situace na trhu práce ČR vyloučení 
nelegálního zaměstnávání, nelegálních podnikatelských aktivit a nekalé konkurence 
zahraničních firem zřízených většinou za účelem prodeje pracovní síly. Těžiště řešení spočívá 
v úpravách zákonů o zaměstnanosti, pobytového zákona, obchodního zákoníku, 
živnostenského zákona a v důsledné kontrole spojené s výraznými sankcemi (zejména pro 
zaměstnavatele). Bez těchto zásahů je zcela nemyslitelný vstup ČR na volný trh pracovních 
sil EU. 
Významné rozdíly ve mzdových úrovních mezi vyspělými státy EU a státy střední a východní 
Evropy jsou známkou nebezpečí silných migračních toků, které budou vyvolány v případě 
odstranění bariér na trzích práce EU a uvolnění pohybu osob. To pak může dle autorů ze 
sousedních zemí významně ohrozit stabilitu trhů práce, v první řadě rakouského a německého 
trhu práce. Kvalifikované odhady potenciální pracovní mobility z ČR do západního světa 
ovšem v současnosti hovoří jen o několika desítkách tisíc lidí (25–30 tisíc), kteří po otevření 
hranice odejdou pracovat na západ (Vavrečková, 2001). 
Po vstupu do EU bude nutné udržet v zemi kvalifikované pracovníky, jejichž nedostatek 
řeší vyspělé ekonomiky výhodnými pracovními nabídkami pro experty z méně vyspělých 
zemí. (tzv. brain drain). Až se úroveň průměrných mezd začne postupně vyrovnávat s platy 
v EU, tak firmy založené na využívání méně kvalifikované levné práce se přesunou na východ 
do levnějších zemí, zatímco investoři z high-tech oborů v zemi vytrvají. 
Rozvoj vzdělávání je podrobněji popsán v samostatné kapitole. Ve stručnosti jde o rozvoj 
vzdělání zaměřeného na klíčové kompetence, růst kapacity vzdělávacích institucí, rozvoj 
celoživotního vzdělávání. Taková strategie v dlouhodobém pohledu zvyšuje adaptabilitu a 
flexibilitu pracovní síly a zvyšuje potenciál profesní mobility. Pozornost musí být věnována 
speciálním programům pro zaměstnávání zdravotně a kvalifikačně handicapovaných osob a 
projektům resocializačního charakteru (podrobněji viz Sociální a ekonomické dopady 2001). 
Politika trhu práce se rovněž úzce spojuje s hospodářskou politikou, zejména s podporou 
podnikání a tvorbou pracovních míst. Podpora zaměstnanosti v soukromém sektoru je 
vyjádřena systémem investičních pobídek, vládních garancí atd. Do budoucna lze zvažovat 
redefinici těchto instrumentů a jejich užší provázanost se sociálně-ekonomickými 
charakteristikami regionů. 
Rozvojová politika na pracovním trhu vyžaduje zvyšování prostorové mobility pracovní síly. 
Flexibilita lidských zdrojů na trhu práce vyžaduje i jejich geografickou mobilitu, úměrnou 
výši transakčních nákladů a potřebám trhu práce. V návaznosti na řešení bytového problému 
(podrobněji popsán v kapitole II B4) se bude jednat především o podporu dopravní 
obslužnosti území (podrobněji viz kapitola II B6). Cílem je zajistit disponibilní pracovní sílu 
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v potřebném čase, místě, struktuře a kvalitě. Časté stěhování, změny zaměstnání u rodičů a 
změny škol u dětí ale na druhé straně vedou k oslabování sociální soudržnosti lidí a jejich 
rodin: zmenšují jejich vazby na komunitu, v níž právě žijí, a snižují jejich ochotu zúčastnit se 
veřejného života (Shiff, 1992). Moderní trh práce je svou povahou v rozporu 
s tradicionalistickým požadavkem na udržování stabilního komunitního života. Tento rozpor 
nelze pravděpodobně nikdy zcela uspokojivě vyřešit. Jistým kompromisním řešením se jeví 
mobilita pracovní síly založená nikoli na stěhování, ale na každodenním dojíždění za prací, i 
když ani toto řešení není z hlediska tradičních sousedských a obecních komunit optimální. 
Sirovátka et al. (2000) identifikovali pro ČR optimální strategii rozvoje zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti spočívající v kombinaci prvků amerického a skandinávského systému 
sociální politiky. Struktura české ekonomiky a stále relativně vysoký podíl osob pracujících 
ve výrobních odvětvích přibližuje český trh práce jiným kontinentálním ekonomikám. Na 
rozdíl od západoevropských zemí je v ČR ale nižší produktivita práce. Možnou variantou 
udržení stability na trhu práce je proto růst produktivity práce výrobních odvětví po vzoru 
např. německé ekonomiky. Potřebný růst produktivity práce se však zdá málo 
pravděpodobný, protože v ekonomice chybějí potřebné kapitálové zdroje pro investice do 
technologií a růstu produktivity (např. Střednědobá koncepce 2001). Stabilita na trhu práce 
může být ovšem podle Sirovátky et al. (2000) udržována i při současné úrovni produktivity 
práce, a to prostřednictvím veřejné podpory zaměstnanosti při současném omezování 
růstu mezd. Sirovátka et al. (2000) ovšem navrhují opustit současnou strategii udržování 
zaměstnanosti subvencováním neprosperujících firem a nahradit ji aktivní politikou 
pracovního trhu nebo podporou veřejných sociálních služeb, zejména se zaměřením na 
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. Volba mezi evropským kontinentálním systémem 
udržování zaměstnanosti a výše zmíněným skandinávsko-americkým systémem je prvním 
strategickým rozhodovacím uzlem politiky trhu práce. 
Druhý strategický rozhodovací uzel představuje volba mezi důrazem na aktivní nebo 
důrazem na pasivní politiku zaměstnanosti. Zatímco pasivní politika zaměstnanosti se 
orientuje hlavně na výplatu a administraci dávek v nezaměstnanosti, aktivní politika 
zaměstnanosti zdůrazňuje i celou řadu dalších aktivit, jako jsou aktivní vytváření pracovních 
míst (včetně všeobecně prospěšných pracovních míst a pracovních míst pro handicapované), 
doplňování nebo změny kvalifikace, zprostředkování informací a konzultační služby pro 
uchazeče o práci. České vlády v letech 1993–1998 dávaly přednost liberálnímu modelu 
pasivní podpory v nezaměstnanosti, současná vláda se navrací k trendu aktivní podpory 
nezaměstnaných, který prosazovalo v letech 1990–1992 tehdejší Federální ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Vzhledem k omezeným zdrojům, jež stát může na politiku trhu práce 
vynakládat, je ovšem hledání vhodného poměru mezi výdaji na aktivní a pasivní politiku trhu 
práce těžkým oříškem, k jehož rozlousknutí je třeba nejen průběžné pečlivé analytické práce, 
ale zřejmě i soustavné upravování současných institucí trhu práce podle aktuální situace a 
další experimenty. Přesto se však zdá, že důraz na aktivní politiku zaměstnanosti je 
výhodnější zejména proto, že je prevencí proti nadměrné zátěži jiných částí systému 
sociálního zabezpečení. 
Třetí strategický rozhodovací uzel tvoří nastavení systému sociálního zabezpečení a 
v jeho rámci především institutů životního minima, starobního a invalidního pojištění. Jde o 
to, sladit podmínky generované těmito instituty na jedné straně a trhem práce na straně druhé 
tak, aby lidé byli motivováni k pracovní aktivitě a spoléhali se na vlastní pracovní příjmy 
spíše než na podporu ze zdrojů sociálního zabezpečení, která je z hlediska veřejných výdajů 
mnohem nákladnější. 
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Vymezení daného vývojového potenciálu – vnitřní členění a vymezení 
základních pojmů 
Daný vývojový potenciál představuje základ, od něhož se odvíjejí ostatní potenciály vývoje 
České republiky. Mezi jednotlivými částmi potenciálu uvedenými v názvu existují úzké 
souvislosti a vzájemně se podmiňující vazby. 
Populační vývoj představuje výchozí determinantu podmiňující z kvantitativního i 
kvalitativního hlediska formování lidského potenciálu České republiky. Významným 
způsobem vstupuje do všech procesů, jejichž aktéry jsou lidé. Zároveň sám populační vývoj 
odráží celou měnící se společenskou realitu a je ovlivňován komplexem všech podmínek 
života lidí v oblasti ekonomické, zdravotní, sociální, právní, politické a ekologické, realizuje 
se ve vytvořeném společenském klimatu (Pavlík, 2000). Populační vývoj se skládá ze dvou 
komponent – přirozené reprodukce (procesu rození a vymírání) a mechanické reprodukce 
(procesu imigrace a emigrace). Proces zahraniční migrace ovlivňuje nejen početní vývoj 
obyvatelstva, ale selektivností migrantů podle pohlaví, věku, rodinného stavu atd. i podmínky 
demografické reprodukce (Pavlík, 1986). Výslednicí vývoje porodnosti, úmrtnosti a 
zahraniční migrace posledních zhruba sta let k určitému časovému horizontu je věková 
struktura populace. Tato věková struktura zároveň svou setrvačností významně ovlivňuje 
současný i budoucí populační vývoj. Na příštích 15–20 let předurčuje počty osob 
v produktivním věku, na období nejméně 60–70 let počty osob v postproduktivním věku. 
Spolu s budoucím vývojem demografického chování (úrovní sňatečnosti a plodnosti) určuje 
početní velikost narozených generací dětí. Charakteristickým procesem pro všechny 
demograficky vyspělé země s nízkou úrovní porodnosti a úmrtnosti je proces demografického 
stárnutí, tj. takových změn ve věkové struktuře, které se projevují v růstu podílu seniorů v 
populaci a poklesu podílu dětské složky.  
Nezbytnou podmínkou procesu rození je rodina v kterékoli své formě, tj. alespoň jako 
dočasný pár dvou osob různého pohlaví. Z tohoto pohledu jsou procesy formování rodin 
(sňatečnost) a jejich rozpadu (rozvodovost) velmi významné pro demografickou reprodukci 
(pro rození dětí). Kromě biologické (reprodukční) funkce rodiny, která je nesporně prvotní a 
základní, patří k dalším významným funkcím rodiny výchova dětí (socializační) – příprava 
dětí na samostatný život předáváním zkušeností, forem společenského chování atd. Rodina je 
pravděpodobně nejdůležitějším zdrojem sociální soudržnosti (Bubolz, 2001). Z hlediska její 
tvorby je optimální rodina s oběma biologickými rodiči (Teachman a Paasch, 1997). Vedle 
souvislostí s populační a sociální reprodukcí mají manželství a rodina též vazbu na druhý 
proces přirozené reprodukce, na úmrtnost a zdravotní stav populace, neboť osoby žijící 
v manželství mají úmrtnost i nemocnost nižší (Rychtaříková, 1998).  
Zdraví je podle Světové zdravotnické organizace definováno jako stav úplné fyzické, 
psychické a sociální pohody (well-being). Představuje tak multidimenzionální kategorii, která 
má svůj rozměr biologický (fyziologické hledisko stavu a interaktivní funkční schopnosti 
buněk, tkání, orgánů), psychologický (charakter a stupeň subjektivního psychického vnímání 
biologického stavu a vztahů s prostředím) a sociální (schopnost sociálního uplatnění v daném 
prostředí). Všechny tři komponenty se vždy současně specificky uplatňují, i když jejich váha 
je v určitých souvislostech různá. Zdraví patří k prioritním hodnotám jednotlivce, rodiny i 
společnosti. Zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývojové tendence patří k základním 
determinantám rozvoje lidských zdrojů z kvalitativního hlediska (Drbal, 2000).  
Bydlení je nezbytné pro plnohodnotný život každého člověka. Bydlení nezajišťuje pouze 
jednu ze základních životních podmínek jedince, ale také napomáhá jeho sociální integraci a 
výchově. Hodnoty kvantitativních i kvalitativních ukazatelů bydlení patří k charakteristikám 
životní úrovně, kvality života a životního stylu obyvatelstva země. Rozvoj bydlení patří mezi 
jednu ze složek růstu životní úrovně obyvatelstva a je projevem kulturní úrovně země. 
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Dostupnost bydlení ovlivňuje mobilitu pracovní síly. Výstavba a údržba bytového fondu 
přispívají k ekonomickému růstu. 
Veřejné orgány řady zemí světa potřebu bydlení jedince respektují a uznávají právo na 
bydlení jako sociální právo. To znamená, že na sebe berou politickou zodpovědnost za 
dostupnost bydlení pro obyvatele země, což je ovšem přímo nezavazuje bydlení obyvatelům 
poskytovat. Jejich povinností však je vytvářet takové podmínky ve společnosti, aby bylo 
bydlení dostupné každému obyvateli. Zároveň si uvědomují celospolečenské aspekty bydlení 
a jeho vliv na stav a vývoj společnosti.  
V oblasti bydlení se významně střetávají zájmy soukromého a veřejného sektoru, a to jak na 
straně nabídky, tak i na straně poptávky. Bydlení se totiž nedotýká jen výstavby, správy a 
užívání bytového fondu, ale je úzce spjato s dostupností zaměstnání, obchodů, škol, 
zdravotnických zařízení, rekreačních zón apod. Nároky na bydlení se rovněž značně liší podle 
pozice uživatele v jeho životním cyklu. Jiné jsou potřeby mladé rodiny s dětmi a jiné 
samostatně žijícího důchodce. 
Základní dělení bydlení je na vlastnické, kdy uživatel je zároveň vlastníkem bydlení, a 
nájemní, kdy vlastníkem bydlení je jiná osoba a uživatel je pouze nájemníkem. Specifickou 
formou vlastnického bydlení je družstevní bydlení, kdy je objekt určený k bydlení vlastněn 
skupinou vlastníků, jež jsou všichni zároveň uživateli. Specifickou formou nájemního bydlení 
je sociální bydlení, kdy je byt uživateli pronajímán nikoli za tržní cenu, ale za cenu 
dotovanou, tedy nižší, než jsou skutečné náklady na zajištění bydlení, nebo za cenu 
nákladovou, jež odpovídá nákladům na zajištění bydlení. 
 
Vymezení vazby daného vývojového potenciálu na kvalitu a udržitelnost 
života 
Proměnné z oblasti demografického vývoje a zdravotního stavu a péče se staly základem 
měření kvality a udržitelnosti života. Ukazatele naděje dožití při narození jsou nejen 
nejlepšími indikátory úmrtnostních poměrů určité země, ale jsou též významnými 
charakteristikami zdravotního stavu jejích obyvatel a její celkové životní a kulturní úrovně. 
Proto je lze využít i jako objektivní charakteristiky kvality života a jejího vývoje v dané zemi. 
Vzhledem k tomu, že nejsou ovlivněny faktickou věkovou strukturou jednotlivých populací, 
jsou ukazatele naděje dožití při narození (neboli střední délky života při narození) velmi 
vhodné i k mezinárodním srovnáním. Podobný význam má též ukazatel kojenecké úmrtnosti.  
Všechny varianty dostupných prognóz populačního vývoje České republiky (Kretschmerová a 
Šimek, 2000; Pavlík a Kučera, 2001; Andrle a Srb, 2000) počítají s tím, že naděje dožití při 
narození bude plynulým způsobem vzrůstat a pokračovat v příznivém vývoji započatém v 
minulém desetiletí. Podle těchto projekcí se naše republika během následujících 30 let 
výrazněji přiblíží vyspělým západoevropským zemím a zároveň se sníží rozdíly v úrovni 
úmrtnosti mezi muži a ženami. Vlivem těchto faktorů se kvalita života obyvatel České 
republiky bude dále zlepšovat. Výše kojenecké úmrtnosti je v naší republice srovnatelná 
s nejvyspělejšími zeměmi a působení tohoto faktoru na kvalitu života a mezinárodního 
postavení republiky je jednoznačně pozitivní.  
Prodlužování délky života nad určitou věkovou hranici, v podstatě nad hranici modální neboli 
normální délky života, která se pro lidské populace pohybuje okolo 80 let a roste jen velmi 
pomalu, je velmi obtížné, neboť zde přestávají hrát významnou úlohu faktory společenské 
povahy a začínají převládat podmíněnosti zdravotní a svou podstatou biologické (Pavlík, 
2000). Pro zlepšování kvality života již není a nebude důležité pouze zlepšování úrovně 
úmrtnosti, tedy prodlužování naděje dožití, ale především hledisko kvalitativní, tj. v jakém 
zdravotním stavu bude prožíváno (známé „přidat léta životu a zároveň přidat život létům“). 
Toto hledisko bude nabývat na významu i v souvislosti s pokračujícím procesem 
demografického stárnutí, tedy s absolutním a relativním přibýváním seniorů v populaci. Pro 
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charakteristiku úrovně zdravotního stavu seniorů používají vyspělé země nejčastěji ukazatel 
střední délky života ve věku 65 let prožité v soběstačnosti (disability-free 65 years life 
expectancy). V České republice lze využít ukazatele vypočítávané Ústavem zdravotnických 
informací a statistiky na základě výběrových šetření zdravotního stavu obyvatelstva, které 
jsou nazývány střední délka života bez invalidity. Ze srovnání, které provedla Rychtaříková 
(2000), vyplývá, že současné postavení České republiky mezi vyspělými zeměmi odpovídá 
její úrovni úmrtnosti a podíl let zbývajících na dožití našich seniorů bez invalidity je 
v mezinárodním měřítku průměrný. Zdravotní stav a úroveň úmrtnosti dosahují lepších 
parametrů u osob žijících v manželství. Z tohoto hlediska tedy podpora vytváření rodin a 
jejich stability přispívají i ke zvyšování kvality života. 
Koncept udržitelného rozvoje hledí do budoucnosti, v jeho definici jsou zdůrazněny potřeby 
budoucích generací a předvídání možných důsledků našich činností. Demografický vývoj má 
značnou setrvačnost a současná úroveň demografické reprodukce spolu s aktuální věkovou 
strukturou jako výsledkem minulého vývoje ovlivní populační vývoj v průběhu příštích 
několika desítek let. S ohledem na tuto setrvačnost je žádoucí, aby si každá generace byla 
vědoma odpovědnosti za populační vývoj dalších zhruba 80 let.  
Deformace věkové struktury obyvatelstva ČR, která vznikla poklesem porodnosti v minulých 
letech, tj. výrazné zúžení populační základny, se bude podílet jak na dalších populačních 
úbytcích, tak především na výrazném prohlubování populačního stárnutí. Přiřadíme se 
k demograficky nejstarším zemím na světě; index stáří se bude prudce zvyšovat (počet 
seniorů výrazně převýší počet dětí v populaci). Ve vazbě na udržitelný rozvoj jde v naší 
republice o snahu bránit prohlubování a rozšiřování této deformace věkové struktury, o 
bránění vzniku tzv. demografického dluhu zanechaného pro další generace. Věková struktura 
by se jinak stala pro další generace nenapravitelnou.  
Další z veličin přímo určujících kvalitu života obyvatelstva představuje bydlení. Požadavek 
dostupnosti dostatečně kvalitního bydlení za přiměřenou cenu může být odvozován 
například z platného znění ústavní Listiny základních práv a svobod. Řešení spočívá ve dvou 
variantách a samozřejmě i v jejich kombinaci: a) výstavba nového bytového fondu, b) 
efektivnější využívání stávajícího bytového fondu.  
Klíčovými problémy výstavby nového bytového fondu zůstávají relativně vysoká cena 
stavebních prací (daná kromě jiného nízkou produktivitou práce ve stavebnictví) a 
nedostupnost „dlouhých peněz“. Poměrně rozsáhlá podpora stavebního spoření a hypoték 
usnadňuje přístup k novému bydlení především středním a bohatším vrstvám.  
Růst nabídky bydlení povede k územnímu a energetickému zatížení společnosti. Skutečné 
energetické zatížení bude rovněž závislé na průběhu narovnání cen mezi čistým nájemným a 
službami spojenými s bydlením. Nejvíce zatíženým územím bude jednoznačně Středočeský 
kraj, zvláště pak oblasti bezprostředně hraničící s Prahou, hospodářským, kulturním a 
politickým centrem země. 
Druhou možností je efektivní využití stávajícího bytového fondu. Předběžné výsledky Sčítání 
lidu 2001 ukazují na přebytek počtu bytů nad počtem domácností o cca 0,5 mil. Velká část 
tohoto „nevyužitého bytového fondu“ je na venkově (a je zčásti stavebně či hygienicky 
nevyhovující). Zde často slouží jen jako „druhé“ bydlení. Lepšímu využití brání nedostatečná 
obnova venkova, špatná dopravní obslužnost, ale i symbolická výše daně z nemovitosti a 
nadměrná ochrana nájemníků. Na druhé straně je zřejmé, že právě tato možnost je daleko 
šetrnější k životnímu prostředí a snižuje územní a energetické zatížení společnosti. 
 
Východiska strategických úvah 
Relevantní teoretická východiska 
Koncipování úvah o demografické reprodukci, její podmíněnosti a jejím možném budoucím 
vývoji i možnostech jejího ovlivňování lze odvinout od teorie demografické revoluce 
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(Pavlík, 1986, 1998), ve světové literatuře nazývané též teorií demografického přechodu. 
Demografická revoluce tvoří relativně samostatnou část globální revoluce moderní doby. 
V historii lidstva jde o zcela ojedinělý proces, který lze stručně charakterizovat přechodem od 
extenzivního typu demografické reprodukce, kdy se rodí hodně dětí a jen málo z nich se 
dožívá věku dospělosti, k typu intenzivnímu, kdy se rodí málo dětí a prakticky všechny se 
dožívají dospělosti. Tyto kvantitativně kvalitativní změny byly podmíněny ostatními procesy, 
které proběhly v rámci celosvětové modernizace, v případě poklesu plodnosti zejména 
industrializací, urbanizací a sekularizací, jež změnily postavení rodiny a roli dětí ve 
společnosti. 
V demograficky vyspělých zemích již daný proces proběhl (k nim se řadí i Česká republika), 
v demograficky rozvojových zemích a ve světě jako celku dosud probíhá. Ukazuje se, že lidé 
všude na světě, pokud jde o změny demografického chování, jednají přibližně stejně, jsou-li 
pro ně vytvořeny podobné podmínky, a to bez ohledu na to, k jaké civilizaci patří. Jednotlivé 
populace se budou v budoucnu ve svém demografickém chování přibližovat, ukazatele 
demografické reprodukce se přiblíží průměru ze všech populací, které se nacházejí na stejném 
stupni individuálního a společenského rozvoje. Teorie předpokládá, že po demografické 
revoluci bude kolísat počet dětí okolo hranice prosté reprodukce (tj. úhrnnou plodnost 2,1 
dítěte), a nulový neboli stacionární populační růst. Pouze zcela zvláštní podmínky budou 
dočasně odlišovat jednotlivé populace od uvedeného průměru. Z tohoto pohledu i dočasný 
pokles úhrnné plodnosti hluboko pod záchovnou hranici nemusí znamenat převratnou změnu.  
Přesto vzniká řada otázek v souvislosti se změnami rodinného a reprodukčního chování 
pozorovanými v západoevropských zemích a ve Skandinávii od poloviny 60. let, 
projevujících se poklesem a stabilizací úrovně plodnosti pod záchovnou reprodukční hranicí a 
vlivem toho započatým dlouhodobým populačním úbytkem. Vzhledem k tomu, že 
demografická situace v České republice v 90. letech se těmto zemím přiblížila anebo je v 
poklesu úrovně plodnosti i předstihla, je třeba zmínit pokus o vysvětlení a zobecnění těchto 
změn v demografickém chování, které provedl nizozemský demograf Dirk van de Kaa. 
Nazval je souhrnně „druhý demografický přechod“ (van de Kaa, 1987). Podle van de Kaa 
nízká úroveň plodnosti souvisí s těmi procesy, které se v průběhu globální revoluce moderní 
doby nastartovaly a jež vedly k „prvnímu“ demografickému přechodu. Od konce 60. let došlo 
k jejich dynamizaci, hovoří se o postmodernismu a postindustrialismu. Druhý demografický 
přechod souvisí s posunem hodnot od altruismu k posilování individualismu. Autor 
charakterizuje proměny rodiny a manželství následujícími posuny: a) posunem od vysoké 
sňatečnosti k růstu četnosti neformálních svazků, b) posunem od seberealizace viděné v 
úspěchu dětí k seberealizaci vlastní, často i na úkor dětí, c) posunem od užívání tradičních 
antikoncepčních metod k moderním spolehlivým metodám, které umožňují větší svobodu v 
sexuálních vztazích a efektivní plánování mateřství a rodičovství, d) přechodem od 
uniformních rodin k pluralitě rodinných typů a domácností. S rozvojem společnosti i 
jednotlivce se prosazuje dříve nemyslitelná tolerance všech typů demografického chování. Na 
pozadí druhého demografického přechodu rýsuje autor dva možné scénáře, jež by mohly 
odvrátit dlouhodobé populační úbytky. První předpokládá, že se změní hodnota dětí tak, že 
více dětí v rodině povede k většímu sebeuspokojení, a tento trend bude podporován veřejnými 
politikami přijatými z obav před dlouhodobými důsledky nízké úrovně plodnosti. Druhý 
scénář nalézá řešení v imigraci, která by se měla stát hlavním komponentem populačního 
růstu. 
Zdraví je různě subjektivně vnímaný a subjektem aktivně ovlivnitelný dynamický proces, 
jenž je vyjádřením konkrétního systémového interaktivního a na adaptabilitě založeného 
vztahu mezi prostředím a lidským organismem. Potenciál zdraví představuje míru odolnosti, 
zdatnosti a kreativní adaptability člověka. Může být posilován upevňováním obranných 
schopností organismu, podporou zdraví a zvýšením psychické a somatické odolnosti a 
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zdatnosti. Snížený potenciál zdraví vlivem nemoci lze posilovat směrem k návratu zdraví, 
nebo alespoň k dosažení kompenzace oslabených či ztracených funkcí. To platí ve vztahu 
k individuálnímu zdraví i ve vztahu ke stupni potenciálu veřejného zdraví, tj. zdraví určité 
populace. Zdraví tak má individuální i společenskou hodnotu. Je jedním ze základních 
předpokladů a prostředků k naplňování poslání a realizace člověka jako individua i jako člena 
lidské společnosti. Pro společnost pak představuje zdraví jednotlivců jeden ze základních 
předpokladů a prostředků k realizaci společenského rozvoje (Drbal, 2000). 
Zdravotní stav závisí na dlouhodobém působení mnoha vlivů. Z hlediska závažnosti jsou 
vymezeny tři základní okruhy zevních determinant zdravotního stavu: způsob života, 
uplatňující se ze 60 % na úrovni zdravotního stavu, životní a pracovní prostředí, které 
ovlivňuje zdravotní stav zhruba z 15 %, a úroveň poskytované zdravotní péče, jejíž podíl je 
odhadován  zhruba na 20 %. Z dlouhodobého hlediska je třeba vzít v úvahu, i s ohledem na 
ovlivnitelnost, významově narůstající determinantu zdraví, jíž je vrozená genetická dispozice. 
Ve vyspělých průmyslových a urbanizovaných zemích představuje bydlení komplexní druh 
zboží. Spolu s řešením bytových potřeb obyvatelstva je nutné řešit i problémy související se 
sociální spravedlností, efektivitou výstavby, finančními možnostmi investičních a stavebních 
firem a nájemníků, územním a regionálním rozvojem s vazbami na hospodářství a sektor 
veřejných sociálních služeb. Bydlení úzce souvisí s ekonomikou, především vývojem inflace, 
nezaměstnanosti, úrokové míry a výkonnosti ekonomiky. 
Cedric Pugh (1986) uvádí tři ekonomické školy a jejich pohled na bydlení. Neoklasická 
ekonomická škola nahlíží na bydlení jako na sektor služeb, v němž jednotlivci hledají 
uspokojení svých potřeb pronajmutím nebo zakoupením bytu. Vzhledem k tomu, že v bydlení 
existují externality, neoklasičtí ekonomové na něj nazírají rovněž pomocí teorií externalit a 
veřejných statků. Také budou bydlení zkoumat z pohledu politik na zamezení chudobě. 
Bydlení tedy neoklasičtí ekonomové zařazují mezi výjimečné oblasti, na něž nelze beze 
zbytku uplatnit neoklasické ekonomické teorie. Institucionální ekonomové předpokládají, že 
veřejné politiky jsou vyjádřeny institucemi, které představují způsob, jakým může 
demokratická společnost korigovat svobodný trh, přerozdělit zdroje a využít stát ke změně 
životních podmínek členů společnosti. Naopak pokud se společnost změní, je nutné změnit i 
instituce. Podobným způsobem nahlížejí i na oblast bydlení. Neomarxističtí ekonomové 
předpokládají, že stát slouží primárně potřebám kapitalistického rozvoje a že sociální politika 
je dalším nástrojem sociální kontroly, jež má dezorganizovat pracující a zamezit jim v 
dosažení jejich zájmů. 
Autoři publikace Zásady bytové politiky (1993) uvádějí, že bytová politika musí ve všech 
fázích respektovat různé způsoby obstarávání bydlení a vzájemné působení veřejného a 
soukromého sektoru. Pro efektivní bytovou politiku je nutný dobře fungující trh s byty a 
pozemky. Aby mohl trh s byty úspěšně fungovat, je třeba splnit řadu různých podmínek. 
Jestliže trh s byty a soukromý sektor fungují adekvátně, nejedná se pouze o spontánní 
záležitost, ale je to výsledek působení řady faktorů, z nichž mnohé vyžadují nejen intervenci 
vlády, ale i jiné zásahy. 
V souhrnu jde o následující faktory ovlivňující trh s byty: 

• systém držby pozemků a vlastnických práv, který umožňuje efektivní směnu bytů a pozemků, 

• finanční/kapitálový trh, který má důvěru investora i zákazníka, 

• smluvní základnu pro zajišťování vazeb mezi jednotlivými subjekty, 

• adekvátní nabídku kvalifikovaných pracovních sil pro stavební průmysl a modernizaci, 

• efektivní stavební průmysl, 

• dostatečnou nabídku stavebních hmot, strojů a nástrojů, 

• kvalitní informovanost ve všech aspektech, 
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• pravidla kontroly fyzického stavu budov z hlediska zdraví a bezpečnosti, 

• systém získávání pozemků za nízké ceny, 

• participaci nájemníků. 

Doposud publikované koncepční a strategické dokumenty 
V posledních letech nebyla v České republice dosud vytvořena ucelená koncepce populační 
politiky ani nebyl formulován program zaměřený na populační vývoj, oblast rodiny a jejích 
životních podmínek. Opatření veřejné a sociální politiky vůči rodinám jsou nekoordinovaná, 
pod vlivem převládajících liberálních názorů, že problematika rodin, rození a výchovy dětí 
spadá do soukromé sféry. Teprve nyní je na rizika a příležitosti v oblasti populačního vývoje a 
rodin upozorněno v Střednědobé koncepci MPSV (2001). Na základě zhodnocení budoucích 
rizik byly jako jedny z hlavních priorit a cílů široce pojaté sociální politiky založené na 
strategii zajištění rovnosti příležitostí a rozvoje lidského kapitálu navrženy i změny v přístupu 
státních orgánů k vývoji porodnosti, k rodinám a k zahraniční migraci. Cílem by se mělo stát 
koncipování a realizace nové populační politiky státu, reagující na měnící se demografické, 
ekonomické a společenské podmínky demografické reprodukce, zaměřené na zpomalení 
progresivního populačního stárnutí vlivem nízkých úrovní porodnosti. Nástrojem posílené 
podpory rodiny by se měla stát nově koncipovaná rodinná politika s cílem překonávat 
příznaky oslabení rodiny v důsledku tlaků generovaných soudobou civilizací, zvláště 
participací jejích členů na ekonomické aktivitě. Koncepce MPSV obsahuje i návrh na přijetí 
politiky řízené imigrace, která by pomohla zmírnit negativní důsledky stárnutí obyvatelstva a 
nerovnováhy na trhu práce a současně by obsahovala opatření proti tzv. úniku mozků. Vláda 
zároveň podporuje integraci imigrantů, již považuje za přirozený důsledek imigrace. V návrhu 
Koncepce integrace cizinců na území České republiky (2000) je integrace chápána jako 
proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího 
obyvatelstva. 
Nejnovějším zdravotněpolitickým strategickým dokumentem je Střednědobá koncepce 
resortní politiky Ministerstva zdravotnictví v letech 2000–2003 (2001). Hlavním 
dlouhodobým strategickým cílem resortu zdravotnictví je takové zlepšení zdravotního stavu 
obyvatel, aby bylo dosaženo v průběhu 15–20 let kompatibility s průměrem států EU. Druhý 
základní strategický cíl představuje optimalizace funkce a struktury zdravotnické soustavy 
z hlediska zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče v závislosti na rozvoji lékařských 
věd. Inspirativní zdroj pro tvorbu české zdravotní politiky tvoří nejnovější strategický 
dokument Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny pro 21. století (1999). Jsou 
zde deklarovány hlavní výchozí hodnoty, ze kterých by zdravotní politika měla vycházet: 
zdraví jako předpoklad společenského rozvoje, rovnost a solidarita ve zdraví a rozvoj zdraví 
zaměřený na člověka, tj. lidé a rodiny by měli být tvůrci svého zdraví. 
Strategickým materiálem v oblasti bydlení je Koncepce bytové politiky MMR (1999), která 
reaguje na širší ekonomickou situaci České republiky a prohlubuje sociální aspekt bytové 
politiky. K jejím hlavním cílům patří vytvoření stabilizovaného, rozvinutějšího, a především 
účinnějšího bytového systému, ve kterém si každá domácnost bude moci najít bydlení 
odpovídající její sociální a ekonomické situaci. 
Komprimovaný popis současného stavu: popis trendů, napětí (rozporů), 
příležitostí a případných ohrožení v budoucnu 
Sňatečnost, plodnost, rodina 
V devadesátých letech se objevily zcela nové tendence v demografickém chování české 
populace. Byly nepochybně reakcí na nové politické, ekonomické a sociální podmínky pro 
populační vývoj, které vznikaly v průběhu ekonomické a sociální transformace. Nové 
demografické chování se prosadilo zvláště u mladých lidí, nezatížených minulými 
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zkušenostmi a schopných méně obtížně adaptovat své životní plány na tyto změněné 
podmínky. Pro mladé lidi se otevřelo mnoho dříve netušených možností jejich individuálního 
rozvoje a uplatnění – možnost profesní kariéry, sociálního a ekonomického vzestupu, 
mnohem otevřenější přístup ke vzdělání doma i v zahraničí, svobodné cestování a atraktivní 
možnosti trávení volného času. Transformace ovšem s sebou přinesla i některá dosud 
neznámá rizika – přenesení větší části odpovědnosti za výchovu dětí a mladé generace ze 
státu na rodiny a jednotlivce, vznik nezaměstnanosti, která ve značné míře postihuje právě 
mladé absolventy škol, snížení sociálních jistot pro rodiny s dětmi, zvýšené náklady na 
založení rodiny a péči o děti, finanční nedostupnost bytů. Přes tyto nepříznivé podmínky si 
podle výzkumů mezi mladými lidmi manželství, rodina a děti stále udržují vysokou 
společenskou hodnotu (Kuchařová a Tuček, 1999), avšak zároveň se dostávají do konkurence 
a v některých případech do střetu s výše zmíněnými možnostmi seberealizace mladých lidí.  
Změny v demografickém chování české populace jsou v posledních letech velmi významné. 
Snížil se počet uzavíraných sňatků, i když přibývá potenciálních snoubenců, a zvyšuje se 
průměrný věk svobodných snoubenců. Intenzita sňatečnosti je nízká: při dlouhodobém 
zachování intenzity sňatečnosti svobodných z roku 1999 téměř 1/3 mužů a 1/4 žen by ve věku 
50 let zůstala svobodná. O jednu třetinu oproti počátku 90. let se snížily roční počty živě 
narozených dětí, úroveň plodnosti dramaticky poklesla na hodnotu 1,14 narozených dětí 
připadajících na jednu ženu během jejího reprodukčního období (r. 2000), což je hluboko pod 
záchovnou hranicí prosté reprodukce. Touto hodnotou se řadíme již několik let k zemím 
s nejnižší plodností v Evropě, a tím i na světě. Období nejvyšší plodnosti žen se posunuje do 
vyššího věku a rozšiřuje se, v důsledku čehož se zvyšuje průměrný věk matek při porodu 
prvního dítěte i dětí celkem. Klesá plodnost realizovaná v manželství a naproti tomu postupně 
roste podíl mimomanželsky narozených dětí (v roce 2000 činil již téměř 22 % ze všech 
narozených dětí); z toho lze usuzovat i na postupný vzestup četnosti tzv. neformálních svazků 
neboli nesezdaných (konsenzuálních) manželství. Část tohoto vzestupu ovšem vyplývá 
z progresivního růstu počtu mladých lidí nevstupujících do manželství. Úroveň rozvodovosti 
je stále vysoká, rozvodem končí více než 40 % manželství, což nás řadí na přední místo 
v Evropě. Klesající potratovost svědčí o dostatečné informovanosti o moderní antikoncepci a 
její dostupnosti.  
Všechny tyto změny jsou podobné změnám, které proběhly ve vyspělých západních zemích v 
rámci druhého demografického přechodu (viz 3.1). V těchto zemích probíhaly však postupně 
delší dobu a nevedly k tak razantnímu poklesu demografických ukazatelů. Naši současnou 
situaci můžeme označit za přechodnou. Vlivem změněné společenské situace se dřívější 
názory a postoje mění a vznikají nové, v rámci toho se mění i postoje ve vztahu k rodině a 
rození dětí: váží se na rozhodování o způsobu formy partnerského života, na rozhodování, do 
jakých podmínek a kdy se mají děti narodit a kolik by jich mělo být. Diferenciace 
demografického chování zvláště mladých lidí se prohlubuje. Odráží vzrůstající 
individualismus a odlišné zájmy i životní podmínky mladých lidí (Pavlík a Kučera, 2001). 
Hodnocení současných změn demografické reprodukce vzhledem k budoucímu vývoji není 
zatím jednoznačné. Záleží na tom, jakou váhu přisoudíme posunu demografických událostí do 
vyššího věku vlivem odkládání sňatků a porodů v důsledku změněné sociální situace mladých 
lidí a jakou prosazování nových rysů demografického chování v rámci modernizačních 
tendencí, tj. druhého demografického přechodu. Předpokládá se, že situace se určitým 
způsobem stabilizuje, až současné generace narozených v 70. letech, které jsou nyní ve věku 
nejvyšší intenzity sňatečnosti a plodnosti, projdou celým obdobím své reprodukce, tedy 
zhruba na začátku dalšího desetiletí. Potom budeme mít možnost srovnání pomocí 
generačních ukazatelů konečné plodnosti a bude možné posoudit, zda u nás proběhly 
změny v rámci druhého demografického přechodu (které by vedly ke snížení konečné 
plodnosti generací) nebo zda současný hluboký výkyv v úrovni úhrnné plodnosti vyjádřené 
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transverzálně byl převážně výsledkem změněného časování uzavírání manželství a rození dětí 
(v našem případě posunu do vyššího věku). 
Je nepochybné, že současná výše indikátorů přirozené reprodukce je varovná z hlediska jejich 
dlouhodobých dopadů na vytváření budoucí věkové struktury. Někteří demografové hovoří 
o populační krizi. Snížení úrovně porodnosti se projeví v úbytcích obyvatelstva přirozenou 
měnou a v rychlejším relativním populačním stárnutí. Na vývoj počtu osob v produktivním 
věku, a tedy na počty ekonomicky aktivních osob to bude působit až zhruba kolem roku 2020. 
Půjde ovšem o proces nenapravitelných změn věkové struktury, který bude působit dalších 
70–80 let. 
Demografické chování má důsledky pro skladbu obyvatelstva podle rodinného stavu, 
rodin a domácností. Pokles úrovně sňatečnosti svobodných i rozvedených a vysoká 
rozvodovost se promítají při dané věkové struktuře také do struktury obyvatelstva podle 
rodinného stavu, a tím ve spojitosti s poklesem plodnosti i do počtů a struktury domácností a 
rodin. Zatímco ubývá počtu osob žijících v manželství a ovdovělých, přibývá svobodných 
nejen mladých lidí, ale také osob ve vyšším věku, a rozvedených. Nejvyšší zastoupení mají 
rozvedení ve středním věku, kde jejich podíl dosahuje více než 15 % (část z nich však žije 
v neformálním svazku). Ve společnosti tak ubývá úplných rodin s dětmi a přibývá 
neúplných rodin a malých dvoučlenných domácností a zejména domácností jednotlivců. 
Ve struktuře obyvatelstva starších věkových skupin podle rodinného stavu má rozhodující 
úlohu vývoj úrovně úmrtnosti; s jejím poklesem se snižuje i procento ovdovělých a k rozpadu 
manželství vlivem ovdovění (většinou úmrtím muže) dochází později než v minulosti. Přesto 
ovdovělé ženy stále představují polovinu všech žen ve věku nad 60 let a podílejí se na 
vzestupu počtu domácností jednotlivců. 
Rodina má v naší současné společnosti vedle základních funkcí reprodukční a socializační 
stále svůj hospodářský význam (ve většině případů jsou nutné příjmy obou manželů pro 
rodinný rozpočet), zároveň však roste význam osobních a emočních vazeb, pro které je rodina 
zakládána. Postavení rodiny je oslabováno různými vývojovými trendy moderní 
společnosti. Posilování hodnot individuálního rozvoje, zvláště růst počtu dvoukariérových 
manželství, se dostává do rozporu s rodinnými hodnotami. Ze sociologických analýz vyplývá, 
že u mladé generace v ČR však stále neztrácí hodnota úplné rodiny v systému 
hodnotových orientací své místo. Důkazem je i to, že téměř 80 % dětí se stále rodí 
v manželství. Dá se předpokládat, že s existencí sociálních a ekonomických rizik poroste 
odpovědnější přístup mladých lidí k založení manželství a rození dětí. Lze očekávat 
pokračování započatého trendu v tom smyslu, že se budou tyto události odkládat do vyššího 
věku v souvislosti s vědomím důležitosti dosáhnout vyššího vzdělání, kvalifikace, dobrého 
pracovního i finančního postavení pro budoucí rodinu. Současně lze přesto počítat se 
vzrůstem variability partnerského soužití včetně soužití mladých lidí na zkoušku před 
uzavřením manželství a podílu těch, kteří zůstanou trvale svobodní.  

Úmrtnost, zdraví 
Po téměř třicetileté stagnaci a někdy i zhoršování zdravotního stavu našeho obyvatelstva se 
první náznaky obratu této nepříznivé situace začaly projevovat na konci 80. let. Lidé si 
postupně začali ve větší míře uvědomovat, že jejich zdravotní stav závisí především na 
způsobu jejich života. K výraznému zlepšení došlo až v 90. letech. Efekt sociální, 
ekonomické a politické transformace se projevil v úmrtnosti velmi pozitivně na rozdíl od 
jiných postkomunistických zemí, kde vlivem transformace úmrtnost stagnuje nebo se i 
zhoršuje. V České republice nastal pokles intenzity úmrtnosti a díky tomu vzrostla naděje 
dožití při narození. Na konci 90. let přesáhla naděje dožití mužů 71 let a žen 78 let, což 
znamená její významné prodloužení od roku 1987 o 3,5 roku u mužů a 3 roky u žen. 
Rychlejším tempem poklesu úmrtnosti se přibližujeme západoevropským zemím, avšak 
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rozdíly v naději dožití stále činí 3–5 let, u mužů jsou výraznější než u žen. Tyto rozdíly jsou 
dány v ČR zejména vyšší intenzitou úmrtnosti ve starších věkových skupinách, u mužů již ve 
středním věku (40–59 let). Rovněž nadúmrtnost mužů je v České republice vyšší než v těchto 
zemích. Podle příčin úmrtí nejvíce zaostáváme za vyspělými zeměmi v úmrtnosti na choroby 
srdce a cév a zhoubné nádory, které se podílejí na celkové úmrtnosti nejvíce (cca z 80 %). 
Právě vznik těchto chorob je multifaktoriálně podmíněn a úzce souvisí s celým komplexem 
vlivů prostředí a způsobu života a geneticky kódovanými dispozicemi, které jsou též 
modifikovány životním stylem a životním prostředím. 
Lze předvídat, že poté, co vymřou tyto starší generace narozených zhruba před rokem 1950, 
poznamenané dřívějšími vlivy stagnace zdravotní péče a zhoršeného životního prostředí, a 
budou nahrazeny dalšími, které již měly lepší podmínky pro uchování svého zdravotního 
stavu, dojde k podstatnějšímu sblížení s vyspělými zeměmi. Jde tedy o dlouhodobý proces, 
jenž bude trvat nejméně dvě tři desetiletí a který obecně závisí na příznivých životních 
podmínkách obyvatel, tj. na dalším vývoji hlavních determinant zdravotního stavu 
obyvatelstva – pokračujících změnách způsobu života, zkvalitňování a zefektivnění zdravotní 
péče a zlepšování životního prostředí (Pavlík a Kučera, 2001). 
Kvocient kojenecké úmrtnosti jako druhý (vedle naděje dožití) komplexní ukazatel životní, 
kulturní a zdravotní úrovně obyvatelstva klesl na hodnoty pod 5 promile, čímž se Česká 
republika zařadila mezi země s nejlepší úrovní péče o děti v prvním roce jejich života. 
Na růstu naděje dožití se pokles kojenecké úmrtnosti podílí již pouze omezeně a jeho další 
snižování vyvolává řadu etických otázek; jeho současné hodnoty jsou na hranici biologické a 
etické únosnosti. Obdobně se dostala na přední mezinárodní úroveň také úmrtnost dětí. 

Zahraniční migrace 
Význam zahraniční migrace se v populačním vývoji České republiky v 90. letech zcela 
změnil. Česká republika se po roce 1990 stala imigrační zemí a kladné saldo zahraniční 
migrace pomáhá zmírňovat od poloviny 90. let populační úbytek přirozenou měnou 
(počet zemřelých je vyšší než počet narozených). Výši salda, které se podle údajů Českého 
statistického úřadu oficiálně pohybuje kolem 10 tis. osob, je však nutné přijímat s určitou 
rezervou; data migrační statistiky nejsou úplná, zejména pokud jde o počty vystěhovalých, a 
proto reálné saldo je zřejmě nižší.  
Česká republika přestává být pouze tranzitní zemí a stává se pro obyvatelstvo méně vyspělých 
zemí stále častěji cílem imigrace. Jde především o důsledek zpřísnění imigračních zákonů EU. 
Atraktivita naší země pro přistěhovalce nepochybně vzrůstá, přesto se počty přistěhovalých ve 
druhé polovině 90. let snižovaly, zřejmě v důsledku imigrační praxe při povolování trvalého 
pobytu. Převážnou část přistěhovalých z ciziny tvoří osoby v produktivním věku. 
Nejvýznamnější pozici mezi legálními imigranty mají stále občané ze Slovenska, zvýšily se 
počty imigrantů z Ukrajiny, Vietnamu a Ruska.  
O skutečném významu zahraniční migrace u nás vypovídá spíše než statistika ČSÚ 
registrující změnu trvalého bydliště statistika Ministerstva vnitra sledující počty cizinců, jimž 
byla vydána povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu. Dlouhodobé pobyty mají 
charakter studijní a pracovní, trvalý pobyt je možné získat jen ve specifických případech. 
Podle údajů Ministerstva vnitra počet cizinců s trvalým i dlouhodobým pobytem u nás roste. 
V roce 1999 to bylo již téměř 67 tisíc osob s povolením trvalého pobytu a 162 tisíc osob 
s povolením k dlouhodobému pobytu, což bylo šestkrát více než v roce 1990. Cizinci žijící 
v České republice však stále představují pouze 2 % jejího obyvatelstva a koncentrují se 
hlavně v Praze a v dalších velkých městech. Získání politického azylu je velmi obtížné, 
přestože počet žadatelů vzrůstá. Žádosti o azyl jsou posuzovány stále přísněji. 
Z celkového trendu vývoje zahraniční migrace vyplývá, že je reálné počítat i do budoucna 
s rostoucím počtem cizinců žijících dlouhodobě nebo trvale v České republice. Zvětšující se 
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intenzita zahraniční imigrace bude mít kladný efekt na vývoj věkové struktury a zdrojů 
pracovních sil. Opačný efekt má a bude mít emigrace (zatím nekvantifikovatelná) českých 
občanů. Intenzita a směry migrace se však mohou v důsledku ekonomických a politických 
změn měnit velmi rychle. Zahraniční migraci lze úspěšně regulovat pomocí migrační politiky 
(víza, pracovní povolení). Vyšší rozsah imigrace je zřejmě nejdůležitější činitel, který 
může mírnit populační úbytky přirozenou měnou a zrychlující se proces 
demografického stárnutí v krátkodobém a střednědobém období (10–15 let). Na vyšší 
intenzitu imigrace však není naše společnost připravena – ani materiálně (byty, pracovní 
příležitosti), ani psychicky (xenofobie vycházející i z více než padesátileté uzavřenosti). 

Věková struktura, populační stárnutí, očekávaný populační vývoj 
Prioritním problémem následujících dvou desetiletí, a vzhledem k inercii současné věkové 
struktury i dále, bude progresivní stárnutí obyvatelstva, které je zakotveno v charakteru 
současného věkového složení. Můžeme očekávat prudký vzestup počtu i podílu obyvatelstva 
v postproduktivním věku při poklesu jak počtu a podílu dětské složky, tak osob 
v produktivním věku. Věková struktura obyvatelstva naší republiky vyjádřená známou 
věkovou pyramidou je velmi nepravidelná, je na ní patrný vliv událostí v průběhu 20. stol. 
Populačně nejsilnějšími jsou ročníky z baby-boomu poloviny 70. let, druhými nejsilnějšími 
pak ročníky z poválečných let 1947–1950; nejslabšími se jeví generace narozených ve druhé 
polovině devadesátých let 20. století. Posunem těchto nepravidelností do vyššího věku 
bude významně ovlivňováno i tempo populačního stárnutí v různých obdobích. Ke 
zrychlení stárnutí dojde po roce 2005, kdy po současné stagnaci začne počet obyvatel ve věku 
nad 60 let prudce růst v důsledku přechodu početně silnějších poválečných generací nad tuto 
věkovou hranici a počty obyvatel v produktivním věku se začnou výrazně a rychle oslabovat. 
Počet dětí do 15 let bude determinován poklesem porodnosti v 90. letech, bude nejprve klesat 
a poté dočasně stagnovat na nízké úrovni (podle středních variant populačních prognóz, které 
předpokládají mírný vzestup úrovní plodnosti). Deformace věkové struktury vzniklá tímto 
poklesem porodnosti je do budoucnosti nezměnitelná a její pokračování by vedlo zhruba od 
roku 2030 k nemožnosti věkovou strukturu regenerovat.  
Jedním z důsledků postupujícího stárnutí obyvatelstva bude vytvoření krajně nepříznivých 
relací mezi počty osob v produktivním a postproduktivním věku, které se projeví 
v různých sférách života společnosti. Velmi závažným se stane i nárůst počtu velmi starého 
obyvatelstva ve věku nad 80 let s dopadem na společenskou a rodinnou péči i na zvýšení 
nároků na zdravotní péči (nárůst počtů chronicky nemocných osob). 
Počet obyvatelstva České republiky se od roku 1994 každoročně snižuje, příčinou je 
úbytek přirozenou měnou, kladné migrační saldo nahrazuje jen část těchto úbytků. V dalších 
desetiletích bude podle populačních prognóz pokles počtu obyvatelstva pokračovat, 
významnější však budou očekávané strukturální změny ve směru zrychleného 
demografického stárnutí. V krátkodobé perspektivě lze tento vývoj částečně ovlivnit 
kladným saldem zahraniční migrace, z dlouhodobého hlediska půjde především o úroveň 
plodnosti, která bude utvářet věkovou strukturu. 
Perspektivy vývoje naší věkové struktury v následujících 30 letech jsou uvedeny v tabulce 1 
vycházející z výsledků prognózy obyvatelstva České republiky (Pavlík a Kučera, 2001). 

 154 



 

Tabulka 1: Prognóza počtu obyvatelstva v ČR podle hlavních věkových skupin a 
charakteristiky věkového složení (střední varianta) 

Věková skupina 20004 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
 Absolutní počty v tisících 
0–14 1665 1531 

399 

29,1 

210 
43,6 

1486 1543 1514 1418 1305 
15–59 6707 6673 6439 6133 5990 5858 5707 
60+ 1895 2072 2396 2673 2826 2979 3112 
80+ 250 332 439 478 598 784 
Celkem 10267 10276 10321 10349 10330 10255 10124 
 Složení v procentech 
0–14 16,2 14,9 14,4 14,9 14,6 13,8 12,9 
15–59 65,3 64,9 62,4 59,3 58,0 57,1 56,4 
60+ 18,5 20,2 23,2 25,8 27,4 30,7 
80+ 2,4 3,2 3,9 4,2 4,6 5,8 7,7 
 Charakteristiky věkového složení 
Index stáří1 114 135 161 173 187 238 
Index závislosti2 28,2 31,0 37,2 47,2 50,9 53,9 
Index ekonomického 
zatížení3 53,1 54,0 60,3 68,7 72,5 75,1 77,4 

 

1Počet osob ve věku 60 a více let na 100 dětí ve věku 0–4 let. 
2Počet osob ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 15–59 let. 
3Počet dětí ve věku 0–14 let a osob starších 60 let na 100 osob ve věku 15–59 let. 
4Reálná věková struktura k 31. 12. 2000 
Pramen: Pavlík a Kučera, 2001; Kretschmerová, 2001; vlastní výpočty. 

 

Bydlení 
Po roce 1989 byl převeden státní bytový fond do vlastnictví obcí. Většinou se jednalo o 
zdevastovaný a ztrátový bytový fond, na jehož správu, údržbu a opravy neměly obce 
dostatečné prostředky. Ve svém důsledku to vedlo obce ke snaze vlastněný bytový fond 
zprivatizovat. Podobně byl částečně privatizován rovněž bytový fond ve vlastnictví družstev a 
sektor podnikových bytů. K růstu podílu bytového fondu v soukromém vlastnictví 
napomohly i v té době probíhající restituce. V tomtéž období došlo k poklesu nově 
postavených bytů a deformaci skladby plateb za bydlení. V průběhu objektivizace cen byly 
upřednostněny služby a energie před uvolňováním čistého nájemného. 
Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 byl úhrnný bytový fond v České 
republice tvořen 4 077 193 byty, z čehož bylo 9,1 % trvale neobydleno (Sčítání 2001). 
Většinu z trvale neobydlených bytů tvořila stavení využívaná k rekreačním účelům. Podle 
výběrového statistického šetření o struktuře bytového fondu Českého statistického úřadu 
(ČSÚ), na které odkazuje Koncepce bytové politiky (1999), provedeného v prvním čtvrtletí 
roku 1999, byl počet trvale užívaných bytů přibližně 3,73 milionu, tedy asi o 25 tisíc vyšší 
než v roce 1991. Podle sčítání v roce 1991 připadalo v ČR 360 trvale obydlených bytů na 
1000 obyvatel a podle výběrového šetření z roku 1999 pak 365 bytů. 
V první polovině devadesátých let došlo k výraznému snížení počtu zahájených a 
dokončených bytů. V roce 1990 byl počet zahájených bytů 61 004 a dokončených 44 594. 
Minimální počet zahájených bytů byl v roce 1993 (7454) a dokončených bytů v roce 1995 
(12 662). Od poloviny devadesátých let počet zahájených i dokončených bytů roste. 
Prognóza MMR ČR obsažená v Koncepci bytové politiky vypracované tímto ministerstvem v 
roce 1999 počítá od roku 2003 s počtem zahájených bytů okolo 50 tisíc a se stejným počtem 
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dokončených bytů od roku 2005. Pro ilustraci lze uvést, že v ČR je v současnosti nedostatek 
bytů odhadován na přibližně 270 tis. (1999). Nedostatek bytů je však jevem relativním. 
Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v březnu roku 2001 byl úhrnný bytový fond v ČR 
tvořen 4 369 239 bytovými jednotkami, z čehož bylo 12,4 % trvale neobydleno (Sčítání 
2001). Trvale neobydlených bytů je tedy více než půl milionu. Přibližně třetina z nich slouží 
rekreaci a zhruba čtvrtina je obydlena dočasně, 65 tisíc bytů je nezpůsobilých k bydlení. Počet 
trvale obydlených bytů na 1000 obyvatel činí 372. Při krajském členění je nejvyšší podíl v 
Praze (428), ve zbytku republiky se pohybuje od 342 ve Zlínském kraji po 388 v Ústeckém 
kraji. Při členění podle okresů je nejnižší počet trvale obydlených bytů na 1000 obyvatel v 
okresech jihovýchodní Moravy, kde se pohybuje od 323 v okrese Hodonín po 345 v okrese 
Vyškov. 
Podle zmíněného šetření o struktuře bytového fondu z roku 1999 tvořil vlastnický sektor 46 
%, nájemní 33 % a družstevní 19 % z celkového počtu užívaných bytů. Nájemní byty jsou 
vlastněny obcemi, státem a jinou právnickou nebo fyzickou osobou. Oproti stavu v roce 1991 
to znamená nárůst ve vlastnickém bydlení o 8 % a pokles o stejnou hodnotu v nájemním, což 
je spíše dáno převážně privatizací bytového fondu vlastněného státem a obcemi, nikoli novou 
výstavbou. 
Velkým problémem je morální a technické zastarání velké části bytového fondu 
způsobené dlouhodobě zanedbávanou údržbou. Velmi špatný je zvláště stav panelových 
objektů. Kvalita bytového fondu se naopak jeví jako uspokojivá z hlediska vybavenosti bytů 
hygienickým zařízením a z hlediska způsobu vytápění. 
Fungování trhu s bydlením znemožňuje špatná možnost dojíždění, která je způsobena 
zhoršující se obslužností některých území veřejnou dopravou a vysokými cenami pohonných 
hmot. V lokalitách s relativně vyšší mírou nabídky pracovních příležitostí bývá nízká možnost 
získat dostupné bydlení. Podle odhadů MMR ČR je relativně vysoké průměrné stáří 
bytového fondu, které u rodinných domů činí 60 let a nájemních domů 36 let. 
 
Základní strategické principy 
Populační vývoj 
Česká republika se dostala v posledních letech do velmi nepříznivé populační situace, patří 
k zemím s nejnižší úrovní úhrnné plodnosti na světě; imigrace, která by vyrovnávala úbytky 
obyvatelstva přirozenou měnou, je nízká. Česká populace bude progresivně stárnout a 
vymírat. Tyto nepříznivé demografické trendy vyvolávají diskuse o nutnosti vnějších zásahů 
do populačního vývoje, především o působení na úroveň porodnosti a migrace. 
Strategie orientované na populační vývoj musí zohledňovat skutečnost, že obyvatelstvo každé 
země vytváří klíčový potenciál z hlediska socializace a humanizace lidí (sféra rodiny, 
vzdělávací systém, hodnotové orientace), počtu a struktury pracovních sil (potenciální rozsah 
produkce včetně široké sféry služeb) a spotřeby (struktura domácností jako jednotek 
vybavení, spotřeby a bydlení, individuální uspokojování životních potřeb, obecně celá sféra 
životní úrovně). 
Základním strategickým principem existence společnosti je vytváření a udržování takové 
věkové struktury obyvatelstva, která by se nestala v procesu prodlužování lidského života (a 
tím v populačním stárnutí) překážkou dalšího úspěšného rozvoje společnosti. Jde nejen o 
aspekty ekonomické povahy (relace mezi ekonomicky aktivní a neaktivní složkou populace), 
ale současně také mentální (aby zvyšující se počty a podíly starších lidí nevedly k tendenci 
konzervace, až stagnace způsobu myšlení a chování celé společnosti). Tento princip zahrnuje 
období života zhruba tří generací, protože jde o dlouhodobé procesy s přesahem působení na 
jednu až dvě generace dopředu. V programových koncepcích jiných společenských oblastí na 
období 10–20 let tím vytváří početnost a struktura obyvatelstva určitou konstantu, která se dá 
měnit jen omezeně. 
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Strategie zaměřená na zachování únosné věkové struktury obyvatelstva by měla vycházet 
nejen z vytváření podmínek pro vlastní populační vývoj, zvláště úrovně porodnosti a rozsahu 
imigrace, ale zároveň také ze současného postavení rodiny (vytváření populačního klimatu), 
úrovně vzdělanosti, která má vliv na zdravý životní styl, a ze způsobu péče o zdraví. 
Základními principy této strategie je vytvářet prostředí příznivé pro vznik a existenci 
rodin s dětmi, pomáhat jim přímými i nepřímými formami v péči a výchově dětí a vytvářet 
motivaci pro selektivní imigraci odpovídající možnostem integrace (limitám absorpce) i 
záměrům v daném období. Efekt působení uvedených principů se projeví v příštích 5–10 
letech pouze v omezeném rozsahu. Jde o dlouhodobou strategii generačního charakteru, která 
bude přinášet výsledky postupně. 
Rodina 
Východiskem strategických úvah by se měl stát Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech, který přijala tehdejší ČSSR v roce 1976 (Mezinárodní pakt 
1966). Článek 10 této smlouvy mimo jiné uvádí uznání smluvních států, že „nejširší možná 
ochrana a pomoc by měla být poskytnuta rodině, která je přirozenou a základní jednotkou 
společnosti, zvláště k jejímu založení a po dobu, kdy odpovídá za péči a výchovu nezletilých 
dětí“. 
Strategie orientované na populační vývoj a na další vývoj rodiny se do značné míry 
překrývají. Princip vytváření prostředí příznivého pro vznik a existenci rodin s dětmi (viz 
4.1) je realizován především v rovině rodinné politiky (Kučera, 2001). Tento princip je 
vzhledem k současnému negativnímu vývoji populační reprodukce i ústředním principem 
(těžištěm), o který by se měly opírat strategie zaměřené na celkové postavení rodiny ve 
společnosti. Naplňováním tohoto principu by mohlo dojít k vyšší míře realizace 
deklarovaných postojů mladé generace v oblasti partnerství a rodičovství. Budoucí prosperita 
české společnosti je na dětech, péči rodin o ně a na investicích rodin do dětí přímo závislá, 
rodiny však potřebují (a jak vidět očekávají) více všestranné podpory v této péči a investici 
(Sirovátka, 2000). 
Strategie zaměřená na rodinu by měla vycházet též z toho, že rodina plní ve společenském 
soužití kromě reprodukční i další nepostradatelné funkce, které nemohou v plné míře ani stát, 
ani trh, ani sociální služby nahradit – funkce socializační, zabezpečovací a pečovací, 
poskytování sociálního a citového zázemí. Tyto funkce se v kontextu vysoce 
individualizované společnosti stávají dokonce ještě důležitější. Strategie by tak měla mít 
poněkud širší zaměření než na podporu porodnosti a na mladé rodiny; měla by zahrnovat 
celou sféru rodinného života, včetně vztahů mezi manželi navzájem, mezi nimi a dětmi, mezi 
starými rodiči a jejich potomky.  
Tržně orientované prostředí je v podstatě rodině nepřátelské, klade důraz na volnost a 
nezávislost jedince. Z toho vyplývají hlavní strategické principy – podpora a ochrana 
rodiny ve všech jejích funkcích a vytváření podmínek, které umožní překonávat 
oslabení rodiny v tomto prostředí. Jde zejména o vytváření podmínek, jež usnadní 
koordinaci nároků rodinného a pracovního života a které budou alespoň částečně 
kompenzovat náklady ušlých příležitostí těch členů rodiny, kteří pečují o děti nebo jiné 
závislé členy rodiny. 
Zdraví 
Primárním cílem každé strategie zaměřené na zdraví je zlepšování zdravotního stavu 
jedinců a tím i obyvatelstva země celkem, tj. posilování potenciálu zdraví. Východisky 
zdravotní politiky musí být mezinárodní i národní právní normy týkající se zdraví: zdraví jako 
jedno ze základních lidských práv a rovnost ve zdraví a v přístupu ke zdravotní péči 
zakotvená v Ústavě ČR založená na solidaritě.  

Strategie v oblasti posilování potenciálu zdraví by se měla opírat o doporučené obecné cíle zdravotní 
politiky, které zformulovala Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace: zajistit rovnost ve zdraví mezi 
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různými sociálními skupinami, přidávat život létům kultivací a využitím fyzického i duševního potenciálu lidí 
tak, aby se mohli vyrovnávat se životem zdravým způsobem, přidávat zdraví životu snižováním nemocnosti a 
invalidity a přidávat léta životu snižováním počtu předčasných úmrtí a tím dosahovat prodlužování střední délky 
života (Zdraví, 1986). V současné době i v budoucích letech taktéž v ČR nepůjde pouze o snižování úrovně 
úmrtnosti a tím prodlužování střední délky života, ale zájem o zdravotní stav populace by se měl přesunout do 
oblasti kvality života a úrovně zdraví. Bude třeba se soustředit na snižování počtu případů nově nemocných, na 
oddalování projevů nemocí do vyššího věku a na optimální kvalitu života ve stáří, tj. na prodlužování naděje 
dožití prožité ve zdraví, v soběstačnosti a bez zatížení chronickými chorobami. Zejména s prodlužující se nadějí 
života u seniorů a s jejich očekávaným početním nárůstem v populaci má velký význam pro samotné jedince, 
jejich rodiny i pro společnost, v jakém zdravotním stavu zbývající léta prožijí.  

Strategie by měla vycházet z významnosti jednotlivých determinant zdravotního stavu. 
Dominantní roli pro perspektivu vývoje zdravotního stavu a potenciálu zdraví obyvatelstva si 
zachová a dále prohloubí celý komplex životního stylu ve všech jeho dílčích komponentech i 
v jeho integrovaném vlivu na zdraví jednotlivců, populačních skupin i veškerého 
obyvatelstva. Dalším z důležitých principů by se tak měl stát přesun důrazu zdravotní politiky 
na prevenci jako dlouhodobou investici do zdraví a zároveň v péči o ochranu a podporu 
zdraví podporovat aktivní participaci občanů na zdravém způsobu života. Jde o dlouhodobé 
cíle, jejichž záměrem je vedle posilování potenciálu zdraví snížit náklady na zdravotnické 
služby. 
Bydlení 
Cílem politiky bydlení je vytvoření stabilizovaného, rozvinutějšího a účinného bytového 
systému, aby si každá domácnost mohla nalézt bydlení odpovídající jejím objektivním a 
subjektivním potřebám a také její sociální a ekonomické situaci. 
Rovněž strategie v oblasti bydlení musí vycházet z ústavní Listiny základních práv a svobod a 
z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), které 
uznávají bydlení jako jedno ze základních lidských práv (čl. 11). Právo na bydlení zde 
znamená odpovědnost státu vytvářet ekonomické, kulturní a sociální podmínky, jež povedou 
k dostupnosti bydlení pro jednotlivce. Byt a bydlení jsou pro rozvoj občana nezastupitelnou 
hodnotou, kterou není možné přenechat jen živelnému působení trhu. Zabezpečení bydlení se 
stává zájmem soukromým i veřejným. Trh s byty musí proto být trhem státem 
usměrňovaným. 
Bytová politika by měla hledat rovnováhu mezi dvěma protikladnými kritérii: vysokou 
výkonností, v níž hraje hlavní roli trh, a sociální spravedlností, kterou udržuje svými zásahy 
do trhu s byty stát. Nejdůležitějším důvodem pro státní opatření v bytové politice je udržení 
nákladů na bydlení na úrovni únosné pro obyvatele. 
„Strategické pilíře“ a rozhodovací uzly 
Populační vývoj 
Ve strategii vedoucí k zachování únosné věkové struktury obyvatelstva lze považovat za první 
pilíř ve sféře reprodukce společenské uznání významu rodiny a rodičů při odpovědném 
rozhodování o narození dítěte (dětí) a při kvalitní péči a výchově dětí.  
Druhým pilířem by mělo být politické rozhodnutí, že státní orgány přejímají část 
odpovědnosti za zajištění materiálních podmínek života dětí v rodinách, včetně bydlení, a 
přijetí závazku trvale se přiměřeně podílet na nákladech rodin na děti. Vyústěním tohoto 
rozhodnutí by mělo být vytvoření a přijetí koncepce jednotlivých forem rozšíření 
společenské pomoci rodinám s dětmi (jako součást zejména rodinné a sociální politiky). 
Za třetí pilíř lze označit politické rozhodnutí o rozsahu a struktuře žádoucí imigrace vyjádřené 
v koncepci migrační politiky.  
Navazujícím čtvrtým pilířem by pak bylo vytváření potřebných podmínek pro 
přistěhování, tj. zajištění práce a bydlení, a to včetně lokalizace této imigrace do úrovně 
krajů a měst, s cílem postupné integrace imigrantů a členů jejich rodin do naší společnosti 
(bránit jak vytváření „ghett“, tak snahám o asimilaci).  
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Případným pátým pilířem by se mohla stát korekce obsahu strategie a konkrétního zaměření 
uvedených pilířů v situaci, kdyby se průběh demografických procesů výrazně lišil od 
očekávání. 
Snahy o udržení únosné věkové struktury by se měly opírat o čtyři uvedené pilíře; vynechání 
některého z nich by mohlo ohrozit požadované výsledky. 
Hlavními aktéry této strategie musejí být politické orgány, které by si měly uvědomovat 
dlouhodobou mezigenerační návaznost přijatých rozhodnutí (parlament legislativně, vláda 
postupnou realizací). Navazujícími aktéry, kteří ovšem budou nakonec rozhodovat o 
konečném efektu, by se měla stát zastupitelstva krajů, měst a obcí. Jejich úkolem by bylo 
v konkrétních podmínkách vytvářet příznivé prostředí jednak pro rodiny s dětmi, jednak pro 
usídlení imigrantů a jejich integraci do života místních komunit. Kvalita podmínek pro vznik 
a fungování rodin a integraci imigrantů bude záviset zejména v místních podmínkách i na 
aktivitách občanského sektoru včetně církevních farností. Trh se může uplatňovat nabídkami 
placených služeb. Financování celé strategie musí být záležitostí především státních orgánů, 
realizace v území by měla probíhat na principu účelových dotací. Koordinaci působení centra, 
regionů a obcí i nutnou meziresortní spolupráci by mohlo zajišťovat Ministerstvo práce a 
sociálních věcí (MPSV ČR). 
V rozhodování o působení na populační vývoj v budoucnosti existují v podstatě tři hlavní 
možné přístupy: přijmout uvedenou strategii zachování únosné věkové struktury založenou na 
výše zmíněných pilířích, nebo strategii vedoucí ke zmírnění očekávaného stárnutí pouze 
aktivním přístupem k imigraci, nebo též ponechat obě složky populačního vývoje bez 
přímých aktivních zásahů státu do životních podmínek rodin a výše imigrace (z 
demografického hlediska) s tím, že populační klima jakožto součást celkového společenského 
klimatu je komplexně podmíněné, závislé na celkové společenské, ekonomické a politické 
situaci, zejména na ekonomickém růstu a růstu životní úrovně. Jejich zlepšení by mohlo vést i 
ke zvýšení úrovně porodnosti. Je zřejmé, že v dané situaci České republiky (a nejen její – 
všechny evropské populace stárnou) se nedá spoléhat buď jen na zvýšení úrovně porodnosti, 
nebo pouze na zesílení imigrace. V prvním případě jde o efekt působící až za jednu generaci, 
druhý proces může přinést výsledky rychleji, ale s většími riziky a náklady. 
Rodina 
Strategie zaměřená na překonání oslabení rodiny modernizačními trendy společnosti a 
zajištění nejširší možné ochrany a pomoci rodině spočívá podobně jako strategie týkající se 
populačního vývoje především na získání společenského konsenzu významných sociálních 
aktérů vnímat problém úspěšné reprodukce společnosti (tedy včetně populační) jako totožný 
s problémem podpory rodiny. 
Dalším pilířem by pak bylo dosažení politické vůle k vytvoření a přijetí vládní koncepce 
široké a komplexně pojaté rodinné politiky respektované všemi resorty, zahrnující opatření 
týkající se socializace a vzdělávání dětí, podpory dostupnosti trávení jejich volného času a 
všech podmínek materiální existence rodin, dále podpory stability rodiny, ochrany rodin před 
sociálními patologiemi a pomoci v krizových situacích, rolí mužů a žen v rodinách, souladu 
rolí rodinných a pracovních apod. Tato opatření by posilovala prorodinné klima ve 
společnosti a zároveň by měla přímý nebo méně přímý dopad na klima populační a populační 
vývoj (viz 5.1). Úspěšnost strategie bude záviset ne na velkorysosti jednotlivých opatření, ale 
především na jejich průřezovosti a provázanosti (Zeman, 2000). Vzhledem k úzké 
propojenosti strategií zaměřených na populační vývoj a na rodinu jsou role jednotlivých 
hlavních aktérů v podstatě shodné s 5.1.  
Hlavním rozhodovacím uzlem zůstává otázka, má-li se stát aktivněji podílet na vytváření 
příznivějších podmínek pro fungování rodin a zavádět nově koncipovanou aktivní rodinnou 
politiku, nebo je-li tato sféra spíše pouze privátní záležitostí samotných rodin. Na podporu 
přijetí rodinné politiky lze uvést, že politiku zaměřenou na životní podmínky rodin prosazují i 
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ostatní vyspělé země, bez ohledu na svoji politickou orientaci i na to, zdali očekávají, že se 
odrazí ve vývoji úrovně plodnosti či ne. Obecně ji považují za legitimní především ze dvou 
důvodů: vysoké podíly žen ve věku jejich plodnosti jsou ekonomicky aktivní a státy cítí 
povinnost vytvářet prostředí, ve kterém bude pro ženy (i muže) snazší vyrovnávat svoji 
odpovědnost ve vztahu k rodině i k pracovním povinnostem. Druhým důvodem je fakt, že 
narození a výchova dětí jsou nákladné a vlády těchto států jsou přesvědčeny, že společnost by 
se měla na těchto nákladech podílet (Population, 1999). 
Zdraví 

Péče o zdraví je celospolečenskou záležitostí. Klíčovou roli v koncipování nové zdravotní 
politiky má Ministerstvo zdravotnictví ČR, které musí zformulovat kvalifikovaně zdůvodněné 
požadavky na opatření mimo kompetence samotného zdravotnictví zejména v oblasti 
prevence a motivací ke zdravému životnímu stylu. Prosazování těchto požadavků je dále 
podmíněno širokou účastí státních a samosprávných orgánů, občanské společnosti a 
výchovných institucí. Zásadní roli mají občané svým přístupem k vlastnímu zdraví. 
V samotném zdravotnictví bude třeba koordinovat činnost poskytovatelů zdravotní péče, 
zdravotních pojišťoven, dodavatelů technologií a léků a v rámci tvořeném koncepčními, 
koordinujícími a kontrolními aktivitami tohoto resortu, kteří uplatňují své skupinové zájmy. 

Posilování potenciálu zdraví jednotlivců i celé populace závisí na několika pilířích, které by 
se měly stát součástí nové zdravotní politiky státu: 

• tvorba a realizace celospolečenských programů směřujících k motivaci a aktivní participaci všech 
občanů na zdravém způsobu života, na ochraně a podpoře svého zdraví, 

• optimalizace přenosu nových poznatků lékařské vědy včetně nových technologií z oblasti genetiky do 
medicínské praxe při zachování principu rovného přístupu ke zdravotní péči, 

• optimalizace velikosti a struktury soustavy zdravotních zařízení a její koordinace, 

• mobilizace nových forem zdrojů pro rozvoj zdraví, vznik soustavy finančních zdrojů umožňujících 
maximálně možné krytí potřeb kombinací zdrojů státních, veřejných i jednotlivců a jejich co 
nejefektivnější využití, 

• zavedení důsledné kontroly využívání finančních prostředků. 

Základními kritérii, jimiž se řídí každá soustava zdravotní péče, jsou rovnost v poskytování 
péče, efektivnost činnosti (poměr efektů a nákladů) a kvalita poskytované péče. Plně vyhovět 
těmto kritériím současně podle odborníků zřejmě nelze; při zachování principu rovnosti 
strategické rozhodování spočívá v tom, jak sladit požadavek na vysokou kvalitu zdravotní 
péče a nákladnosti takové zdravotní péče. S tím souvisí i rozhodování, do jaké míry 
upřednostníme krátkodobé (spíše léčebně orientované) nebo dlouhodobé (spíše preventivní) 
cíle zdravotní politiky. 
Bydlení 
Existují dva typy přístupu států k politice bydlení. První z nich selektivně podporuje vybrané 
sociální skupiny. Druhý je plošnější a přechází až k podpoře kompletních bytových programů. 
Zároveň existují dvě základní formy bydlení, a to vlastnické a nájemní. Do vlastnického 
spadá i kolektivní, resp. družstevní vlastnictví. Do nájemního může být zařazeno též sociální 
bydlení. Rovněž je nutné oddělit novou výstavbu od údržby stávajícího bytového fondu. 
Nástroje veřejných orgánů na podporu bydlení lze rozdělit do dvou základních skupin. 
Subvence poptávky slouží k udržení nákladů na bydlení na rozumně nízké hodnotě tak, aby 
bydlení určité kvalitativní úrovně bylo dostupné pro veškeré obyvatelstvo. Subvence 
nabídky na druhé straně slouží ke zvýšení nabídky bytů. 
V České republice jsou z konkrétních nástrojů využívány na podporu vlastnického bydlení 
podpora hypotečního úvěrování a bezúročná půjčka. Na podporu nájemního bydlení se užívají 
podpora výstavby obecních nájemních bytů a technické infrastruktury a podpora výstavby 
domů s pečovatelskou službou. Na podporu obou typů bydlení jsou uplatňovány podpora 

 160 



 

stavebního spoření, státní bezúročná půjčka do fondu obcí a dotace na opravu bytového 
fondu. Na straně poptávky se v České republice využívá škála sociálních příspěvků vázaných 
na bydlení. 
Financování bydlení bude nadále založeno na soukromých i veřejných zdrojích. Kromě 
státu, reprezentovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem financí ČR a 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, mohou významnou roli hrát také kraje a obce. 
Soukromé zdroje tvoří nejen zdroje domácností, ale rovněž  podnikatelských subjektů a 
finančních institucí. 
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Vymezení daného potenciálu- vnitřní členění a vymezení základních pojmů 
Bezpečnost je životním zájmem každého jednotlivce, nejrůznějších sociálních skupin, státu i 
mezinárodního společenství. Lidská historie je proto úzce spjata s hledáním cest, způsobů a 
forem zajištění mezinárodní, vnější a vnitřní bezpečnosti. 
Mezinárodní bezpečnost je možné vymezit jako takový stav komplexu mezinárodních vztahů, 
který všem jeho subjektům zajišťuje stejnou úroveň národní bezpečnosti. Základním úkolem 
vnější bezpečnosti je zajistit samostatně a v koalici státní svrchovanost a územní celistvost 
republiky. Vnitřní bezpečnost znamená vytvořit takový stav řádu a pořádku v zemi, aby v ní 
mohla bezporuchově fungovat demokratická občanská společnost. 

Dosažení vnitřní a vnější bezpečnosti se stalo po skončení studené války obecným cílem. Euforii 
přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století rychle vystřídalo vystřízlivění. Bylo třeba urychleně 
hledat řešení více než padesáti existujících a nově vznikajících lokálních vnitřních konfliktů. Mnohé hrozily 
přerůst v konflikty regionální a v krajním případě i v globální. I když se podařilo řadu konfliktů vyřešit nebo 
minimalizovat, nebylo nikdy dosaženo kolektivní ani kooperativní bezpečnosti. Podobně tomu bylo, i pokud jde 
o vnitřní bezpečnost. Ta byla negativně postižena především ekonomickým poklesem, dezintegrací států a 
sociálními otřesy. V rámci ČR jsme sice úspěšně prosadili dodržování lidských práv, nicméně obecná kriminalita 
stoupla od roku 1989 až o 400 %; teprve v posledních letech se její vzestup zastavil a v některých oblastech 
dochází i k poklesu. 

V okamžiku, kdy se počet lokálních konfliktů ve světě zredukoval na dvě desítky, navíc s 
nižší intenzitou, novým vážným globálním ohrožením se stal centrálně organizovaný 
mezinárodní terorismus, který hrozí přerůst ve válku sui generis. S takovým typem války 
samotným ani s jejím úspěšným vedením zatím lidstvo nemá zkušenosti, a nelze proto 
podrobně předpovědět všechny možné důsledky jak pro vnitřní, tak pro vnější bezpečnost. 
Obtížnost znovuobnovení globální bezpečnosti je determinována dosud neznámou hloubkou, 
s jakou je terorismus zakořeněn do ideových, ideologických, politických, náboženských, 
etnických, ekonomických, sociálních, hodnotově orientačních, kulturních a jiných struktur. 
Bude-li obrana proti mezinárodnímu terorismu vedena nefunkčně, což je vzhledem 
k množství neznámých faktorů možné, hrozí přerůst ve skutečný válečný konflikt s 
nedozírnými následky. Proto obrana nemůže být vedena pouze vojenskými, ale především 
diplomatickými, politickými, ekonomickými, sociálními a dalšími nevojenskými prostředky. 
Tematická specifikace vnější a vnitřní bezpečnosti je dána samotným názvem potenciálu 
rozvoje České republiky a dělí se na zajištění vnější bezpečnosti země a zajištění vnitřní 
bezpečnosti země. 
Mezi oběma tematickými specifikacemi jsou vzájemné vztahy a vazby, nikoli však 
bezrozporné. Mezi institucemi vnější a vnitřní bezpečnosti země by měla existovat vzájemná 
součinnost podmíněná vnějšími a vnitřními bezpečnostními hrozbami a z nich vyplývajícími 
riziky. Zatím však se obě složky potenciálu vyvíjely v naší zemi až do současné doby spíše 
paralelně, existovaly mezi nimi jen volné vazby, a to i přesto, že ve vládní exekutivě je 
specifická funkce místopředsedy vlády pro koordinaci tzv. silových ministerstev (zahraničí, 
obrany, vnitra), v obou komorách parlamentu se řeší tato problematika společně (v 
Poslanecké sněmovně existuje výbor pro obranu a bezpečnost, v Senátu výbor pro zahraničí, 
obranu a bezpečnost) a Rada obrany státu se zabývá oběma tematickými specifikacemi. Zatím 
se to až na poslední krizové období v realitě výrazněji neprojevilo. 
Dosud byly patrné pevnější vazby mezi resorty zahraničí a obrany než mezi obranou a 
vnitrem, nemluvě o slabých vazbách mezi vnitrem a zahraničím. Slabé vazby mezi oběma 
složkami potenciálu, tj. vnější a vnitřní bezpečností, byly nejspíš jistým reziduem minulosti, 
přežívaly obavy ze zneužití ozbrojených sil, především armády, při řešení vnitropolitických 
událostí. V demokratické zemi je za současné situace zřejmé, že všechny ozbrojené síly v tom 
nejširším pojetí musejí při svém civilním řízení a kontrole a v součinnosti s orgány státní 
správy plnit jak vnější, tak vnitřní bezpečnostní funkce. 
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Nedostatečné vazby se i přes integrující tendence mj. projevují v tom, že resorty obrany a 
vnitra mají rozdílnou legislativu týkající se rovněž postavení jejich pracovníků. Např. 
ozbrojené síly tvoří Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky a 
Hradní stráž, nikoli např. policie, celní správa a další ozbrojené složky. Nevyjasněné je v 
jistém smyslu postavení záchranné služby, vězeňské správy a soukromých bezpečnostních 
služeb. 
Stále významnější úlohu ve vnější a vnitřní bezpečnosti má tvořící se bezpečnostní komunita, 
zvláště Asociace BOOSS, vzniklá sloučením České atlantické komise a Klubu BOOSS (pro 
obranu a ochranu společnosti a státu). 
Rozhodující koncepční roli v této oblasti sehrává bezpečnostní politika, která je chápána 
jako souhrnná kategorie obsahující bezpečnost, obranu a ochranu občana a státu. Definuje se 
jednak jako souhrn politických cílů a prostředků k dosažení bezpečnosti, obrany a ochrany 
státu a jeho občanů, jednak jako souhrn aktivit vedoucích k realizaci této bezpečnostní 
politiky. 
Bezpečnostní politika především vychází z analýzy a hodnocení bezpečnostních ohrožení a z 
nich vyplývajících rizik a jejich predikce a je závislá na lidských, finančních, materiálových 
aj. zdrojích. Analýza a prognóza bezpečnostní situace vyúsťují ve scénáře důsledků pro 
bezpečnostní politiku České republiky, která se skládá z cílů bezpečnostní politiky, systému, 
logistického a legislativního zajištění a demokratické kontroly bezpečnostní politiky. 

Zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti České republiky je základním předpokladem kvality 
života a jeho udržitelnosti. To si výrazně uvědomuje současná česká populace, která osobní 
bezpečnost a také bezpečnost země klade na prvá místa svých priorit, pokud vůbec 
nepovažuje bezpečnost za prioritu nejvyšší. Ve zjevném napětí se ocitají míra svobody a 
bezpečnosti. Nelze se spokojit s argumentem, že vyšší bezpečnostní ohrožení lidí je daní za 
získanou svobodu, ale je nutné hledat míru přijatelnou pro občany. 

 

V blízké či vzdálenější budoucnosti může být v České republice jako reakce na živelní 
pohromy, ekologické a průmyslové havárie ap. ve značné míře ohrožující životy, zdraví či 
majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost vyhlášen vládou nouzový stav. Bude-li ohrožena 
svrchovanost státu, jeho územní celistvost či jeho demokratické základy, může parlament na 
návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, nebo přímo válečný stav. Ozbrojené síly mají tudíž 
víceúčelové využití včetně eliminace nevojenských ohrožení, např. překrytí hranic na určitém 
ohroženém úseku. 
 
Vymezení vazby daného vývojového potenciálu na kvalitu a udržitelnost 
života 

Rovnováha mezi svobodou a bezpečností se jako vážný problém ukazuje zvláště po 
teroristickém útoku na Spojené státy, kdy se naším bezpečnostním ohrožením staly hrozby 
vnější bezpečnosti. Bezprostředně poté se i zvýšil zájem občanů o bezpečnost a většina z nich 
souhlasí s tím, aby se věnovala pozornost civilní ochraně a na školách byla zavedena branná 
výchova a příprava. Je patrný též zvýšený zájem o službu v ozbrojených silách, a to jak pokud 
jde o základní službu, tak i profesionální výkon vojenského povolání. Nelze přitom pominout, 
že občané nejen mají povinnost bránit zem, ale také právo se na tuto povinnost připravovat. 
Co se týče vztahu bezpečnosti a lidských práv, zatím konflikt nenarostl do takové míry, aby 
musela být práva omezována. 
Alternativní cesty do budoucnosti a strategie celkového rozvoje České republiky či jejích 
jednotlivých subsystémů v nejrůznějších oblastech života se v současné době posuzují 
převážně podle jejich dopadu na kvalitu života a jeho udržitelnost. K tomuto závěru dospěla i 
Rada pro sociální a ekonomickou strategii při Úřadu vlády České republiky v souvislosti se 
strategickými rozhodovacími procesy. 
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Východiska strategických úvah 
Relevantní teoretická východiska 
Rozpad bipolarity oživil mnoho nejrůznějších ideologií, zvláště nacionalismu, rasismu a 
náboženského fundamentalismu. Tyto ideologie mají vliv i na bezpečnostní ohrožení a z nich 
vyplývající rizika. Obecná teorie vojenské vědy zkoumající charakter a zákonitosti války tyto 
nové sociálně-politické jevy nemůže přehlížet. Popírají převládající teorie tzv. „hvězdných 
válek“ jako jistého vývojové formy vojenských střetnutí, i když onen druh války nelze v 
budoucnosti zcela vyloučit. 

Vztah společnosti a ozbrojených sil 

Samuel P. Huntington ve své práci The Soldier and the State (Huntington, 1957) uvádí, že 
podstata vztahů mezi společností a ozbrojenými silami, zvláště armádou, spočívá vždy v 
mocenské a v ideologické rovině, tj. jaký je podíl vojáků na politické moci ve státě a jak se 
slučuje vojenská etika s politikou a ideologií státu. Tak mohou existovat protimilitaristické 
(např. ve Spojených státech od občanské do druhé světové války) až promilitaristické režimy 
(např. Prusko a Německo za Bismarcka a Moltkeho v druhé polovině devatenáctého století, i 
když ti už si byli vědomi potřeby oddělit politické rozhodování od vojenského). Závisí to na 
charakteru převládající ideologie, úrovni vojenské a politické moci a úrovni vojenského 
profesionalismu. Německo se v uvedenou dobu vyznačovalo militaristickou ideologií, 
vysokou účastí vojáků na moci a vysokou mírou vojenského profesionalismu. Ve Spojených 
státech v uvedenou dobu byla zjevná antimilitaristická ideologie, vojáci se nepodíleli na moci 
a byli především vojenskými profesionály. 
Pro demokratickou společnost se stává ideálem minimalizace podílu vojáků na moci. K tomu 
je nutná subjektivní a objektivní kontrola armády. První podle Huntingtona spočívá zejména v 
sociální struktuře armády a dodržování občanských práv v ní, druhá v depolitizaci armády. V 
každém případě by armáda měla být vzdálena mocenským zápasům a podřízena legitimní 
moci ve státě. Přebírá-li v demokratické společnosti odpovědnost za strategická rozhodnutí 
stát a jeho orgány, tj. prezident, parlament, vláda a soudy, pak armáda zcela evidentně přebírá 
odpovědnost pouze za míru jejich splnění, nikoli za jejich objektivní správnost. Nemůže být 
proto povolána k odpovědnosti např. za to, že se nebránila zahraničnímu vpádu či okupaci, 
když politické orgány rozhodly jinak. Daleko složitější je však problém, jak dalece se mají 
vojenští profesionálové a teoretici angažovat před přijetím strategických a koncepčních 
rozhodnutí. Jde spíše o etickou otázku a problém mravního vědomí profesionála obecně 
upozornit za scestnost určitých věcných rozhodnutí, resp. přijetí rozhodnutí lepších, 
optimálních. Není to pravděpodobně možné bez jisté míry důvěry mezi politickými orgány a 
představiteli armády, což představuje v přechodovém období od totalitní společnosti v 
postkomunistických zemích jistě ústřední problém. Nelze jej však překonat bez komunikace 
mezi oběma stranami vedoucí ke zvýšení vzájemné důvěry. Té je možné dosáhnout i 
personálními změnami. Nemělo by se však při nich přehlížet, jak dalece zasahují do úrovně 
kvality a kvalifikace vojenských profesionálů. 

Vedení válek 
Válka je konfliktem politických jednotek, skupin, národů, států a aliancí usilujících o 
dosažení cílů násilnými prostředky pomocí ozbrojených sborů, která zpravidla začíná 
vyhlášením otevřeného nepřátelství. Podle von Clausewitze (Clausewitz, 1959) je válka 
nástrojem politiky, akt násilí vykonávaný s cílem donutit protivníka, aby se podřídil naší vůli. 
Z hlediska teorie a praxe vojenství je válka opakem míru. Sorokin (Sorokin, 1936) se zabývá 
protikladnými sociologickými teoriemi sociálních funkcí a válek: jedny obhajují války jako 
činitele pokroku a druhé absolutizují její negativní vliv. Zvláštní modifikaci představuje 
ozbrojený konflikt uvnitř politických jednotek, tj. občanská válka, která v posledním období v 
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soudobých konfliktech výrazně převládá. Válka jako společenský jev je spojena s celým 
vývojem lidstva a je považována za komplexní sociální jev nevysvětlitelný jen jedním 
faktorem. Způsoby (útočná, obranná, guerillová ad.) vedení válek souvisejí s jejich cílem 
(dobytí území, získání majetku, uznání nároků, obhájení území, potrestání nepřítele ad.). 
Podle rozsahu lze rozeznat války lokální, kontinentální a globální. 

Do vedení válek se v současné době vracejí i starší metody vedení boje, i když ne operace typu druhé 
světové války. Smíšené armády se postupně mění v profesionální. Konflikty mají vojenský i nevojenský 
charakter, což vede k tomu, že v nových válkách operují rovněž síly decentralizované a neprofesionální. Nelze 
přitom dostatečně rozlišit mezi válkou a mírem. V bojích v rozpadajících se státních útvarech se zbytky 
pravidelných armád integrují s občanskými milicemi. Stále méně dochází ke střetnutí moderně vyzbrojených 
armád, převládá konfrontace sil s výrazně zaostalými zbraňovými systémy a technologiemi, mají tedy 
asymetrický charakter, a proto se často mluví i o asymetrických válkách. Konflikty jsou také doprovázeny 
masovými zvěrstvy nejrůznějšího charakteru – od znásilňování až po hromadné popravy, stávají se rutinní 
činností. 

Ve srovnání s Huntingtonovou představou střetnutí civilizací (Huntington [1996] 2001) se 
spíše prosazuje jako adekvátnější teorie Mary Kaldorové (Galatík, 2000) o ničivém odporu 
proti silám globalizace a změny, jenž není veden na frontových liniích mezi soupeřícími státy, 
ale globalizovanými skupinami populace, nositeli a odpůrci změn, kteří cítí, že ohrožují jejich 
dosavadní způsob života. Společenství demokratických států neumí zatím tomuto typu 
ozbrojeného násilí efektivně čelit, zvláště se mu nedaří v rámci nových válek zvládnout nové 
způsoby udržování míru. Vážnou překážkou se obzvláště jeví stranění jednotlivým aktérům 
ozbrojených konfliktů, kteří se později často stávají nepřáteli (např. UCK či bin Ládin) a dále 
nasazování enormního množství vojsk i masivní vojenské zásahy, např. bombardování. Místo 
vytváření prostorů stability tak mnohdy vzniká odpor proti silám, jež chtějí jako třetí strana 
vzájemné konflikty řešit. Převládá představa, že intervence mohou být úspěšně řešeny jen 
novým typem vojáka-policisty s novou výstrojí a výzbrojí i bojovou taktikou. 
Je tedy patrné, že nové formy války budou charakterizovány protivníkem, který volně 
disponuje nejen starými, ale i lacinými a zároveň vysoce účinnými a nebezpečnými 
prostředky a zároveň čím dál tím méně definovatelným bojištěm. Těmito zmíněnými 
prostředky především jsou nebo mohou být zbraně hromadného ničení, moderní výbušniny, 
informatika, média, kultura, peníze a drogy. Bojištěm se mohou stát stále rozsáhlejší městské 
aglomerace, nedostatečné místní zdroje, média, veřejné mínění, politická kontrola, ale i 
„virtuální“ bojiště – počítačové sítě, ekonomický systém, burza ap. Protivníky mohou být 
totalitní státy a nestátní odpůrci, např. teroristé, členové různých mafií ap. Spojení mezi nimi 
jim dává reálnou sílu. Totalitní státy je mohou vyzbrojovat, připravovat, ale operovat mohou 
samostatně, udeřit v ten nejneočekávanější okamžik. Jádrem nové strategie jsou teroristické 
akce (vyvolávání politických změn, únosy letadel a osob, pumové útoky, žhářství, atentáty, 
přepady, zábor hromadných rukojmí, deportace menšinového obyvatelstva ap.). 
Terorismus se stává substitucí, resp. začátkem guerillové války. Strategie se zaměřuje do více 
oblastí – politické, sociální, kulturní, psychologické, ekonomické aj., zahrnuje vyvolávání 
sporů a konfliktů, narušování řádu a pořádku, ničení nejrůznějšího druhu, demoralizaci a 
zvláště zastrašování. V nových formách války je tedy patrná mnohostrannost, dlouhodobost, 
integrace obyvatelstva ap. (Galatík, 2000). 

Boj proti kriminalitě 
Kriminalitou, resp. zločinností rozumíme souhrn trestných činů spáchaných ve společnosti. 
Pojem je vymezen platným právním řádem stanovícím, jaké protispolečenské chování je 
vzhledem ke své nebezpečnosti považováno za trestné činy. Kriminalita patří k patologickým 
sociálním jevům. Rozlišuje se kriminalita zjevná, statisticky sledovaná, a latentní, skrytá. 
Nárůst kriminality je dáván do souvislosti s procesy industrializace, urbanizace a migrace. 
Mezi nové jevy patří terorismus, šíření drog a vandalismus. Kriminalistikou se rozumí nauka 
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usilující o vědecké poznání trestné činnosti a uplatnění vědeckých poznatků v boji proti ní. 
Zkoumá zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop a jiných informací o trestných činech a 
zákonitosti nalézání, shromažďování, dokumentace a zkoumání stop. Má interdisciplinární 
povahu, souvisí s trestním právem procesním a hmotným, a kriminologií, s psychologií, ale i s 
přírodními a technickými vědami, z nichž čerpá poznatky a metody. Kriminologie je vědou o 
zločinnosti, o pachatelích trestných činů, kontrole a prevenci zločinnosti. Jako 
interdisciplinární věda souvisí s kriminalistikou, penologií, policejní vědou, sociologií, 
psychologií, antropologií a forenzními disciplínami. Orientuje se na jevové stránky 
kriminality, její příčiny a předcházení trestným činům. Zkoumá strukturu a dynamiku 
kriminality, osobnost pachatelů a jejich typologii, jednotlivé druhy kriminality. Jako vědní 
nástroj boje proti kriminalitě se rozvíjí viktimologie, zabývající se oběťmi trestných činů. 
Mezi nejznámější teoretiky kriminologie patří A. K. Bottomley (1986) zabývající se vztahem 
zločinu a trestu, S. Cohen a K. Pease (1985) se orientují na  klasifikaci trestných činů, B. 
Cornish a R. Clarke (1985) se zaobírají příčinami kriminality, R. B. Flowers (1987) příčinami 
ženské kriminality, D. Gibbons (1979) vězeňskými zařízeními a N. Cliffs a M. J. Hindelang 
(1979) násilím v trestné činnosti 
Výsledkem dvanácti let polistopadového vývoje je výrazné snížení rizika vážnějšího narušení 
politické a ekonomické stability, eliminace krize sociálního a ekonomického systému, i když 
to neznamená naprosté vyloučení politických, ekonomických a sociálních rizik. Snížilo se 
rovněž riziko podcenění ochrany občanů před násilím a jinou kriminalitou. Přesto i tato oblast 
vnitřní bezpečnosti vyžaduje koncepčnější a systémové řešení ve formě komplexní 
bezpečnostní a obranné politiky republiky. 
Česká republika se od začátku devadesátých let stala prostorem působení mezinárodních 
kriminálních skupin, které ohrožují bezpečnost státu. Úroveň kriminálních aktivit stoupá 
úměrně stupni jejich organizovanosti a internacionalizace. Skupiny pronikaly zpočátku nejen 
ze Západu a Jihu, ale zvláště pak z postkomunistického Východu i ze vzdálenějších teritorií 
(Itálie, arabské státy, území bývalého Sovětského svazu, Jugoslávie, Albánie, Bulharsko, 
Rumunsko, Polsko, Turecko, Čína, Vietnam ad. ale i Latinská Amerika, Nigérie ad.). Většina 
skupin překonala stadium uchycení a stabilizovala se ve strukturách podsvětí, mnohdy v 
kontaktu s našimi skupinami organizovaného zločinu, se kterými nejen soupeří o moc a 
rozdělení sfér vlivu, ale i spolupracuje, či dokonce dochází ke vzájemnému propojování. 
Nejvážnějším vnitřním rizikem je tedy pronikání moderních mezinárodních forem 
kriminality, zvláště organizovaného zločinu a v poslední době i mezinárodního terorismu, 
který přerostl v globální ohrožení a postupně vniká též do státních struktur. Je patrné zesílení 
internacionalizace kriminality, jeho dynamiky se stále nebezpečnější kvalitou, která se 
vyznačuje profesionalitou, koncepčností, informovaností, dělbou práce, neprůhlednou 
hierarchickou organizací, přesně vymezenými kompetencemi, dokonalým plánováním, 
řízením a utajováním akcí a jejich propojením, nejmodernějším technickým vybavením 
(zbraněmi, automobily, spojovací technikou ad.), konspirací, zneužíváním mezer v právu, 
kompromitací a korupcí, tendencí kontrolovat politickou moc, legálním investováním zisků, 
pevně stanovenými a dodržovanými normami skupinového chování, podřízením jednání 
společnému prospěchu, používáním násilí i proti vlastním členům při porušování kázně a 
mlčenlivosti ad. 
Organizovaným zločinem nebo kriminalitou (zločinným spolčením, zločineckým sdružením, 
mafií) rozumíme nezákonnou činnost více než dvou osob, konanou systematicky po delší 
dobu, cílenou na rozdíl od ideologicky zaměřených teroristických, extremistických, rasových, 
náboženských, ultranacionalistických aj. seskupení, usilujících o společenskou destabilizaci, 
dominantně na získání finančního prospěchu a využívající k tomu násilně získaného vlivu v 
prostředcích obchodu, průmyslu, médií, politických a soudních kruhů (Mezinárodní 
organizovaný zločin v ČR, 1997: 11). Jedná se tedy o aktivity, které mají řadu formálních 
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znaků shodných s podnikatelskou činností, ale přesahující výrazně hranice legality. K 
realizaci záměrů si organizovaný zločin vybírá subjekty z asociálního prostředí odhodlané ke 
všemu. I přes zvýšenou pozornost k těmto novým formám kriminality se jí daří čelit jen zčásti 
a obavy z jejích důsledků pociťují občané nejsilněji ze všech druhů kriminality. 
V tomto rámci je nutné posuzovat i připravenost a účinnost ozbrojených sil, komplexního 
záchranného systému, celní správy, ochrany obyvatelstva a branné přípravy mládeže a 
obyvatelstva jako nástroje boje proti vnějším a vnitřním rizikům a přírodním a 
technologickým katastrofám. Do této kategorie rizik také patří omyly v analýze a předvídání 
vnitřního a mezinárodního vývoje, jejich podceňování, neadekvátní koncepce vnitřní a 
zahraniční politiky státu, chyby v jejich interpretaci, koordinaci a realizaci. 
Nové druhy rizik při úniku informací z databází či zničení informačních systémů státních 
institucí přináší globalizace elektronických informačních sítí a zvyšování počtu činností 
realizovaných jejich prostřednictvím. Elektronické bankovnictví zvyšuje rovněž zranitelnost 
funkčních systémů falšováním finančních dokladů, bankomatovými podvody, zneužíváním 
kreditních účtů. Elektronická pošta umožňuje nelegální provozování sázkových kanceláří. 
Čelit těmto formám kriminality se příslušné orgány teprve postupně učí. 
Pokračuje a zdokonaluje se boj proti kriminalitě v obchodu s drogami, s omamnými a 
psychotropními látkami, s radioaktivními a jadernými materiály, se strategickými surovinami, 
proti nájemným vraždám, ozbrojeným loupežím, krádežím motorových vozidel, vybírání tzv. 
výpalného, nelegálním sázkám, praní špinavých peněz, padělání dokumentů, šeků a peněz, 
násilným formám konkurenčního boje, nelegálnímu obchodu se starožitnostmi a uměleckými 
předměty, prostituci a obchodu s lidmi, etnicky a rasově motivovaným činům, extremismu, 
nelegální migraci a zprostředkování nelegálního zaměstnání, pašování širokého sortimentu 
komodit, daňovým únikům ad. 
Prostřednictvím kriminality se v rukou organizovaného zločinu dále zvyšuje destabilizační 
potenciál, zvláště uvážíme-li, že škody dosahují přibližně jednoho bilionu amerických dolarů 
ve světě za rok. Latentní kriminalita je přitom značná, a to zvláště pokud jde o organizovaný 
zločin, který se bude v budoucnosti podle prognóz orientovat na bohatší občany. 

Multiplikační efekt 
Je zřejmé, že současná bezpečnostní rizika mohou mít multiplikační efekt. Mohou se řetězit a 
propojovat. Má-li jim bezpečnostní politika demokratických států účinně čelit, musí se 
rozvíjet komplexně a být na úrovni podstatných objevů, jež se na světě vyskytnou. Ve 
srovnání s tím se jeví postupy minulosti jako izolované a jednoduché a pro dnešek i 
budoucnost nepostačující. 

Jaká jsou současná rizika a šance rozvoje? 
Lidstvu všeobecně hrozí, že bude pokračovat dosavadní převážně neřízený vývoj světa s 
nekontrovatelnými změnami. Na světě budou i nadále existovat země ekonomicky 
prosperující i upadající, které jsou nejčastěji zdrojem ozbrojených konfliktů. Největším 
zdrojem napětí a konfliktů mohou být Balkán se svou permanentní politickou, ekonomickou, 
sociální etnickou nestabilitou (vztahy mezi makedonskými Albánci a Makedonci, Černohorci 
a Srby, kosovskými Albánci a Srby, bosenskými Srby a Bosňáky ad.), dále extremní složky 
fundamentalistického islámského světa, Rusko a některá teritoria bývalého Sovětského svazu 
(Zakavkazsko, Střední Asie), Čína a Severní Korea. V případě Ruska a Číny by však zdrojem 
těchto konfliktů mohly být spíše separatistické tendence uvnitř oněch zemí a eventuálně 
nevyřešené mezinárodněprávní spory, např. mezi Čínou a Tchaj-wanem. 
Po rozpadu bipolarity posílila moc Spojených států, které samy deklarují odpovědnost za 
světový mír a budují ozbrojené síly tak, aby byly schopny odrazit raketojaderný útok a v 
lokálních konfliktech zasáhnout účinně zároveň na dvou místech. O složitosti takových 
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zásahů svědčí mise v Somálsku a v Jugoslávii. Někteří vojenští teoretici i politici (např. H. 
Kissinger, Brzezinski) nepředpokládají, že si USA tuto roli udrží nadlouho. Nezdá se však, že 
by ji ztratily do roku 2015, kdy nejspíš vznikne nová multipolarita, s největší 
pravděpodobností posílením Číny a Ruska, případně jejich spojenectvím. Nejvážnějším 
nebezpečím v tomto období je posílení islámského fundamentalismu, případně spojenectví 
těchto zemí, jejichž státní náboženství má v některých zemích ve své extrémní podobě jako 
jediné světové náboženství cíl dosáhnout světovlády (Blízký východ a Severní Afrika, zvláště 
Irák, Írán, Sýrie, Libye, vliv na Kavkaz). Jsou to mj. i důvody pro setrvání určité vojenské síly 
USA v Evropě. 
Bezpečnostní šance světa tkví v pozitivně hodnotově zajištěném posilování globálního řízení, 
zvláště pokud jde o integraci států a zvýšení významu nadnárodních organizací, a ve 
společném řešení nejvážnějších bezpečnostních rizik. Pro českou zahraniční politiku to 
znamená nejen být členy NATO a usilovat o členství v Evropské unii, ale hrát v nich 
rovnoprávnou roli, tj. nejen plnit jejich rozhodnutí, jako tomu bylo ve Varšavské smlouvě a 
RVHP. Aliance a EU musejí mít zájem na svém rozšíření nejen proto, že si to přeje řada 
středo- a východoevropských zemí, ale měl by to být i jejich sebezáchovný zájem, jinak se 
mohou ocitnout v izolaci. 
Při pozitivní strategii NATO, EU, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky se dá 
předpokládat, že do roku 2015 nedojde v Evropě k většímu ozbrojenému konfliktu. Po 
demokratizaci Jugoslávie lze předvídat uhasínání konfliktů na Balkáně, i když tu přetrvává 
řada problémů s dalším ekonomickým rozvojem, a zvláště pak pokud jde o vyřešení osudu 
albánského etnika v tomto prostoru (Kosovo, Makedonie ad.). Zůstanou tu ještě další 
konfliktní enklávy, které nehrozí přerůst ve vážnější bezpečnostní ohrožení, jsou obecně 
zvládnutelné (Irsko, Baskicko, Korsika ad.). 
 
Doposud publikované koncepční a strategické dokumenty 
Úkolem bezpečnostní a obranné politiky podle platné bezpečnostní strategie České republiky 
(2001) je zajišťovat svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, 
ochranu života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Obranná politika realizuje 
v souladu s branným zákonodárstvím výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a 
použití odpovídajících sil a prostředků. Povinností státních orgánů, územních samosprávných 
celků a právnických a fyzických osob při zajišťování obrany České republiky před vnějším 
nepřítelem jsou upraveny zákonem. Základním bezpečnostním a obranným cílem zůstává 
ochrana životních zájmů a občanů při použití všech dostupných prostředků včetně 
vojenských. To je možné jen při profesionalizaci armády s přihlédnutím k ekonomickému 
kalkulu a zařazení nejmodernější vojenské techniky. 
Na základě kritické analýzy publikovaných bezpečnostních, obranných a vojenských strategií 
(1997, 1999, 2001), dokumentů dílčích (Usnesení vlády České republiky ze dne 15. května 
1996, č. 296, k problematice organizovaného zločinu a účinnému postupu proti tomuto typu 
trestné činnosti) a Bílé knihy o obraně České republiky (Bílá kniha, 1995: 6) zůstávají 
současným hlavním problémem obrany České republiky některé „dluhy z minulosti“, které 
komplikují její orientaci na budoucnost a také na důstojné a odpovídající začlenění do NATO 
jako produktivního partnera obranné politiky Aliance a v blízké budoucnosti také do 
Evropské unie s jejími bezpečnostními, tj. vojenskými a policejními strukturami. 
Nejvážnějším problémem je včasnost politického zadání ve formě bezpečnostní politiky. 
Bílá kniha o obraně České republiky definuje pojem bezpečnostní politiky takto: „V obecné 
podobě je bezpečnostní politika souhrnem opatření kodifikujících odpovědnost státu za 
vytváření a udržování takových podmínek vnitřního a vnějšího bezpečnostního klimatu, které 
umožní efektivní rozvoj státní prosperity. Zahrnuje politické, diplomatické, technologické, 
ekonomické, kulturní a morální faktory. Klíčové místo v tomto souhrnu představují charakter 
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i míra možného ohrožení státu a z nich vyplývající důsledky pro potřeby obrany či možnosti 
jejího zajištění. Bezpečnostní politiku je tedy nutné vnímat ve dvou rovinách: 

• v rovině konceptuální, která stanoví principy a zásady směřování bezpečnostní politiky a je věcí 
politickou, 

• v rovině realizační, v níž hrají roli ozbrojené síly státu, používané k neutralizaci a odvrácení různých 
druhů ohrožení, definovaných bezpečnostní politikou, podle předem vypracované vojenské strategie 
státu.“ (Bílá kniha o obraně, 1995: 9). 

Tato definice má mnohé nedostatky, zvláště opomíjí řadu segmentů bezpečnostní politiky, 
především zahraničněpolitické a obranné aspekty. Na základě kritické analýzy i dalších 
definic je výstižnější úvodní úvaha studie Bezpečnostní politika České republiky, jež ze 
znalosti dostupných definic vychází a v mnohém je respektuje: 
„Bezpečnostní politika se ... chápe jako souhrnná kategorie, která zahrnuje bezpečnost, 
obranu a ochranu občana a státu. Definuje se také jednak jako souhrn politických cílů a 
prostředků k dosažení bezpečnosti, obrany a ochrany státu a jeho občanů, jednak jako souhrn 
aktivit vedoucích k realizaci této politiky. Je tudíž odezvou nejen na vnější ohrožení státu, ale 
i na ohrožení jeho vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, na ohrožení občanů projevy 
kriminality všeho druhu. 
Bezpečnostní politiku tvoří tři základní komponenty či součásti: 

• zahraniční politika v oblasti bezpečnosti státu, 

• obranná a vojenská politika státu, 

• politika vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Bezpečnostní politika je souhrnem zahraničněpolitických, vojenskopolitických a vnitřně 
bezpečnostních komponent, není ale jejich pouhým aritmetickým součtem, má komplexní 
kvalitu věcnou a systémovou. 
Bezpečnostní politika státu má svůj systém zajištění, především ekonomický a finanční, dále 
svou logistiku a svou legislativu. 

Bezpečnostní politika státu má být vždy aktuální odezvou na vstupní podněty dané vývojem 
bezpečnostní situace v jeho rámci, v Evropě a ve světě. Rozhodujícími a klíčovými podněty pro tvorbu 
bezpečnostní politiky jsou bezpečnostní rizika a ohrožení daného státu. (Bezpečnostní politika České republiky, 
1995: 3). 

Na základě uvedené vstupní úvahy odborníci z Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva 
obrany a Ministerstva vnitra doporučují tuto definici: 
„Bezpečnostní politika České republiky je soustavou základních státních zájmů a cílů, jakož i 
hlavních nástrojů k jejich dosažení, směřujících k zabezpečení státní svrchovanosti a jednoty 
státu, ústavnosti a činnosti demokratických institucí, ekonomického a sociálního rozvoje 
státu, ochrany zdraví a života občanů, majetku, kulturních statků, životního prostředí a plnění 
mezinárodních bezpečnostních závazků. Bezpečnost státu není nikdy absolutní, vždy je 
relativní ve vztahu ke konkrétní situaci, ke konkrétním hrozbám, ať už vojenské či nevojenské 
povahy. Má svou stránku objektivní, spočívající v reálně existujících hrozbách, a stránku 
subjektivní, plynoucí z toho, jak dané hrozby vnímá ten který stát či jeho vládní koalice, jaký 
význam jim přisuzuje a jak na ně reaguje. 
Komponenty vnitřní a vnější bezpečnosti se navzájem prolínají. Vnitřní bezpečnost má 
oboustranné vazby na mezinárodní situaci (mezinárodní terorismus, migraci či proliferaci). 
Země s nízkou úrovní vnitřní bezpečnosti se považují za zdroj destabilizace pro své sousedy 
či pro celý region. Z toho jednoznačně vyplývá, že vnitřní bezpečnost má svůj mezinárodní 
aspekt, stejně jako vnější bezpečnost svůj vnitřní aspekt. Jde zejména o otázku sdílení 
suverenity, bezpečnosti občanů a jejich státu. 
Bezpečnostní politiku ČR v jejím komplexním pojetí tvoří tyto hlavní dílčí politické 
komponenty: zahraniční politika ČR v oblasti bezpečnosti, obranná a vojenská politika ČR a 
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konečně politika vnitřního pořádku a vnitřní bezpečnosti ČR. Příslušné předpoklady pro 
tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky především vytvářejí ekonomická a finanční politika 
ČR, průmyslová a obchodní politika ČR, legislativa. V širším smyslu slova bezpečnostní 
politika zahrnuje ekologickou, sociální politiku aj. 
Bezpečnostní politika je vnímána v rovině konceptuální a v rovině realizační. Koncepce 
bezpečnostní politiky ČR se opírá o vědeckovýzkumné poznatky analyticko-prognostického 
rázu, zpracovávají ji relevantní orgány moci výkonné, průběžně se přizpůsobuje aktuálním 
potřebám, konkrétní i anticipované situaci v oblasti bezpečnosti českého státu a jeho občanů. 
Koncepce bezpečnostní politiky se promítá do dvou hlavních dokumentů – Strategie 
bezpečnosti ČR a Bílé knihy o bezpečnosti a obraně ČR. 
Tvorba a realizace bezpečnostní politiky a bezpečnostního systému státu včetně jeho 
ozbrojených sil je podrobena stálé demokratické kontrole.“ (Bezpečnostní strategie ČR 2001). 
Tato kapitola respektuje výše uvedené definiční vymezení, tj. pojímá problematiku 
bezpečnosti komplexně. 
 
Komprimovaný popis současného stavu: popis trendů, napětí (rozporů), 
příležitostí a případných ohrožení v budoucnu 
Chceme-li charakteristiky vedení konkrétních asymetrických válek vztáhnout na konkrétní 
lokalitu, afghánské bojiště se nabízí jako přímo modelové. Sovětská armáda v roce 1979 tu k 
okupaci volila stejnou strategii jako při invazi Varšavské smlouvy do Československa v roce 
1968. Nasadila tu pět divizí, čtyři samostatné brigády, čtyři samostatné pluky a další podpůrné 
jednotky, ve kterých se během téměř deseti let vystřídalo přes šest set tisíc vojáků, z toho 
šestina z řad KGB. Vojenský zásah stál život přes patnáct tisíc vojáků a deset tisíc se stalo 
trvalými invalidy. Onemocnělo nebo bylo raněno téměř půl milionu příslušníků jednotek (73 
%), čtvrtina hepatitidou, třicet tisíc tyfem. Armáda přišla o více než stovku letadel, tři stovky 
vrtulníků, dvanáct set bojových vozidel pěchoty, jedenáct tisíc nákladních vozidel. Afghánců 
padlo 1,3 milionu a třetina obyvatelstva opustila v podstatě zcela zničenou zem. 
Příčinou sovětského neúspěchu bylo, že tu nedocházelo ke klasickým operacím jako ve druhé 
světové válce nebo ještě v Koreji. Neosvědčily se ani zkušenosti ze zásahu v NDR, Maďarsku 
a v Československu. Nelineární bojiště, terén, podnebí a nepřítel si vynucovaly novou 
koncepci vedení války, pojetí útočných vln obrněných skupin. To vyžadovalo reorganizaci 
jednotek zajišťující flexibilitu i pružnější logistickou podporu a schopnost přežít, tedy opustit 
tradiční operační a taktické formace, o zkušenostech z přípravy na vedení jaderné války 
nemluvě. Bylo tu vyzkoušeno nasazení průzkumných a diverzních jednotek a nové formy 
vzdušného útoku. Přesto sovětská armáda musela odejít, ztrácela podporu ve vlastní zemi, 
mladí muži se začali službě v armádě masově vyhýbat a zároveň ve srovnání s veterány 2. 
světové války ztráceli mezi obyvateli úctu. 
Vedení boje je vždy závislé na používaných zbraňových systémech a technologiích. Ty se 
vyvíjejí jak pro vzdušné síly, tak i pro síly pozemní a speciální jednotky. Rozhodující je 
zvláště použití elektroniky. Pozornost se věnuje zejména vybavení vojenských 
automatizovaných prostředků průzkumu, velení a řízení. V letecké technice se nejvýrazněji 
prosadí nadzvukové letouny s nízkou mírou identifikace, bojové vrtulníky a dopravní letouny. 
V rozvoji bojových vozidel se před těžkými tanky bude dávat přednost lehkým obrněným 
vozidlům. Vzroste význam lehkých dělostřeleckých prostředků. V rozvoji palebných systémů 
se bude dále ustupovat od prostředků s velkoplošným ničivým účinem ve prospěch vysoce 
přesné munice, zpravidla na konci letu naváděné. Dále bude pokračovat i unifikace ráží a 
standardizace munice. Jaderné zbraně se především stanou prostředkem odstrašování. 
Jediným prostředkem s jednoznačným charakterem zbraně hromadného ničení zůstanou v 
moderních armádách pravděpodobně jen strategické řízené střely. Vzájemná integrace 
hlavňových a reaktivních palebných prostředků se nejvýrazněji projeví v konstrukci 
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protiletadlových a protiraketových prostředků. Použití chemických a biologických zbraní se 
omezí na některé militantní státy. Brzy bude samozřejmostí vybavení každého bojovníka 
mikropočítačem jako součástí integrované polní výstroje. Lze očekávat nástup palných zbraní 
založených na netradičních principech (např. soustředěné elementární energie). Zásadní 
změny lze očekávat i ve vedení výcviku s využitím virtuální reality (Štangl, 1999: 140). 
U nás se modernizuje v první řadě letecká a radiolokační technika, pasivní radiotechnické 
pátrací prostředky a sledovací systémy, letecké a družicové spoje, radiotelekomunikační 
komplexy, ruční palebné zbraně, ruční protitankové a protivzdušné raketové zbraně, munice, 
trhaviny, terénní automobily, tanky, prostředky ochrany osob proti jaderným a chemickým 
zbraním ad. 
Pro analýzu bezpečnostních rizik má klíčový význam, že se dále zdokonalují nejen dosud 
známé zbraňové systémy, ale technologický rozvoj vytváří základ i pro výrobu a využití 
zbraní nových. Použití grafitových pum k vyřazení elektrárenských sítí při bombardování 
Jugoslávie upozornilo na existenci neletálních zbraní. Mají mít jako netradiční bojové 
prostředky rozhodující roli v budoucích válkách včetně boje proti teroristům. Jejich základní 
charakteristikou je, že při použití nemají zničit živou sílu, pouze ji jen dočasně vyřadit. Je to 
nová teorie boje vzniklá na začátku 90. let v USA. Teorie vychází z ideje, že válka či boj proti 
teroristům, např. s rukojmími, by neměly ohrozit nezúčastněné civilní obyvatelstvo. 
Mezi základní neletální zbraně patří optické a laserové záření (intenzivní záření 
koherentního i nekoherentního světla vyvolávající dočasné oslepení či zničení optických 
senzorů k monitorování a navádění střel na cíl), nejaderné elektromagnetické impulsy a 
mikrovlny s vysokou energií (narušující činnost mozku a centrální nervové soustavy i 
umožňující vyřadit výpočetní techniku či vyvolat exploze muničních skladů a minových polí), 
zvukové a ultrazvukové vlny (způsobující dezorientaci lidí, nevolnost, až křeče, strach, 
davovou paniku, ale i demolující techniku a stavby), prostředky radioelektronického boje 
(k dezorganizaci velení a ovládání zbraní), prostředky informačního boje (k vyřazení 
počítačů viry, vložení klamných informací, což může mít katastrofičtější důsledky než použití 
zbraní hromadného ničení), biologické zbraně (infekční onemocnění a jedy, využití 
mikroorganismů a produktů jejich látkové výměny či chemikálií k ničení skladů pohonných 
hmot, přerušení přívodu paliva, zadření motorů, rozkladu výbušnin a maskovacích nátěrů, 
poškozující pneumatiky, kovy, těsnění, plasty, silnice ap.). 
Většina neletálních zbraní je v ozbrojených konfliktech vyzkoušena jen zčásti. Problémem je, 
že poškození lidského organismu při použití těchto zbraní nemusí být dočasné, ale trvalé. 
Existence těchto nových zbraňových systémů mění a v budoucnosti bude ještě více měnit 
obraz válčiště. Země, které zaváhají v modernizaci svých armád, připravují se na minulou 
válku, nejen plýtvají finančními prostředky, ale v případě vypuknutí nejrůznějších typů 
konfliktů mají jen malou šanci zvítězit nebo vůbec přežít. A. a H. Tofflerovi (1994) 
upozorňují na nový fenomén bezpečnostních rizik – zneužití informací, tzv. infoteror. Podle 
nich „mohou být teroristé schopni způsobit více škody pomocí počítačové klávesnice než 
použitím bomby“. Odborníci se obávají tzv. „křižujících virů“, jakéhosi softwarového 
ekvivalentu křižující střely. A varují, že elektronický Pearl Harbor leží před námi. 
Formování bezpečnosti a obrany je prostřednictvím konkrétního bezpečnostního a vojenského 
zadání ve formě bezpečnostní politiky a strategie závislé na analýze vnějších a vnitřních 
bezpečnostních rizik a ohrožení a na cílech a úkolech Severoatlantické aliance a rodící se 
evropské obrany. 
Pokud jde o bezpečnostní rizika, byla dosud Česká republika v nejlepší situaci, kterou od 
začátku minulého století zažila. Její rizika se shodovala s riziky NATO a stále více i s EU, s 
nimiž je společně s dalšími postkomunistickými státy sdílela a po 11. září nadále sdílí. 
Zároveň nemůžeme zapomenout na historické reminiscence, neboť i přes členství v Alianci je 
naší povinností pokud možno samostatně zajistit bezpečnost a vnější obranu země. Zvláště 
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víme-li, že před některými vnějšími (potenciální raketový úder z prostoru Blízkého východu) 
a vnitřními (ekonomický a politický rozvrat) riziky a ohroženími se dosud musíme ubránit 
sami. Nemůžeme se spoléhat pouze na rozhodnutí NATO a EU. Nová strategická koncepce 
NATO byla sice přijata v roce 1999 ve Washingtonu při oslavách 50. výročí Aliance, ale za 
velmi komplikované situace kosovské krize, takže se nad jejím obsahem dále diskutuje. Nová 
evropská armáda v rámci EU se pak teprve tvoří. Obtížně se rodí strategie obrany vlastního 
území jako tvorba zcela nového typu ozbrojených sil miličního typu. 
Základním problémem bezpečnosti a obrany jsou zejména dosud nepřekonané skutečnosti a 
setrvalá rezidua minulosti: 

• Politické podcenění bezpečnosti a obrany země ovládající až do nedávné doby velkou část politických 
reprezentantů země. 

• Nedokončený systém civilní kontroly a řízení všech ozbrojených složek projevující se v některých 
otázkách politickou izolací vedení armády, policie a dalších ozbrojených složek. 

• Podcenění doposud nízké občanské podpory bezpečnosti a obrany země. 

Při neadekvátním řízení silových resortů hrozí riziko, že rozvojové příležitosti nebudou 
využity, tzn. že se republika nedokáže zhostit jak zajištění vlastní bezpečnosti a obrany, tak 
úkolů v NATO, což může mít negativní vliv nejen na další rozšiřování Aliance (kvalita 
nových členů NATO je pečlivě sledována a je rozhodující pro další rozšiřování), ale i na náš 
vstup do Evropské unie. 
Vzhledem k této situaci byly v dané oblasti identifikovány a expertně posouzeny následující 
prioritní problémy vnější a vnitřní bezpečnosti: 

• V rámci NATO nejsou přesně stanoveny proporce mezi nároky na obranné a bezpečnostní funkce. 

• Realizace Evropské bezpečnostní a obranné politiky v rámci Evropské unie povede nebezpečně k 
vytvoření nákladných bezpečnostních a obranných institucí. 

• Neadekvátní a pasivní postoj velké části politických elit a občanů k vnějším bezpečnostním rizikům. 

• Absence adekvátní bezpečnostní, obranné a vojenské strategie umožňující vybudovat optimální model 
obrany a armády odpovídající bezpečnostním ohrožením a z nich vyplývajícím rizikům, aliančním 
závazkům a našim ekonomickým a lidským zdrojům. 

• Předčasná profesionalizace armády. 

• Selhání civilního řízení a kontroly armády. 

• Úskalí reformy ozbrojených sil. 

• Neefektivnost boje proti organizovanému zločinu a terorismu. 

• Nezvládnutý boj proti terorismu. 

• Nízká účinnost sankčního systému a způsobů zacházení s pachateli trestných činů. 

 
Základní strategické principy 
Vnější bezpečnost 
Základním principem je civilní řízení a kontrola – onen princip je třeba vztáhnout na 
všechny ozbrojené síly. Primární obsah tvoří tvorba státní bezpečnostní politiky jako syntézy 
mezinárodněpolitické, vojenské a vnitřní bezpečnosti státu. Bílá kniha o obraně České 
republiky charakterizuje bezpečnostní politiku jako souhrn „opatření kodifikujících 
odpovědnost státu za vytváření a udržování takových podmínek vnitřního a vnějšího 
bezpečnostního klimatu, který umožní efektivní rozvoj státní prosperity. Zahrnuje politické, 
diplomatické, technologické, ekonomické, ekologické, kulturní a morální faktory“. (Bílá 
kniha 1995) 
Hlavními dílčími principy vojenskostrategické koncepce České republiky jsou: 
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• Věrohodnost obrany, která má být pro případného protivníka varováním, že cena agrese bude vyšší než 
zisk dosažený napadením České republiky. 

• Příprava Armády České republiky na účast v systému kolektivní obrany. 

• Účast Armády České republiky v operacích vedených pod záštitou globálních a regionálních organizací. 

• Kontrola zbrojení. 

• Připravenost Armády České republiky kdykoli přejít do vyšších stupňů pohotovosti, vstoupit do 
ozbrojeného konfliktu a bránit republiku. 

• Spolehlivý mobilizační systém. 

• Schopnost státu přejít organizovaně na válečný systém. 

• Vedení války podle předem propracovaných způsobů, forem a metod strategického, operačního a 
taktického použití Armády České republiky. 

Tyto dílčí principy jsou zatím realizovány jen zčásti. V blízké budoucnosti je třeba 
předpokládat splývání bezpečnostní a obranné problematiky. 
Systém civilního řízení a kontroly ozbrojených sil v České republice se teprve tvoří, ve 
srovnání s vyspělými demokratickými zeměmi je v začátcích, ale v porovnání s jinými 
postkomunistickými zeměmi bylo dosaženo jistých úspěchů, zvláště v tom, že armáda a 
ostatní ozbrojené síly po své neutralitě v listopadových událostech roku 1989 se staly loajální 
součástí státu, a nebyl ani v jednom případě důvod tuto loajalitu zpochybnit. Armáda všechny 
úkoly, které jí byly uloženy, splnila. Zvláště se to týká reorganizace, redislokace, a především 
pak rozdělení československé armády na dvě samostatné armády. 
Civilní řízení a kontrolu ozbrojených sil vykonávají ústavní orgány státní moci. Zahrnuje 
shromažďování a analýzu informací o činnosti a stavu ozbrojených sil v jejích rozhodujících 
oblastech a potřebné pravomoci k prosazení přijatých závěrů. Jde o proces vzájemné otevřené 
komunikace mezi odpovědnými představiteli státu a velením ozbrojených složek. 
Nejrozsáhlejší a nejvýznamnější působnost při civilním řízení a kontrole má Parlament a 
vláda České republiky. Jejich pravomoci vymezuje Ústava a zákony České republiky. 
Obsahem civilního řízení a kontroly armády jsou: 

• Kvalita členství v NATO a participace na evropské bezpečnostní a obranné politice. 

• Personální struktura ozbrojených sil. 

• Reformní kroky. 

• Rozpočet. 

• Realizace zakázek. 

• Činnost a problémy našich jednotek, policistů, správních úředníků a pozorovatelů v rámci 
mnohonárodnostních sil. 

• Legislativa týkající se ozbrojených sil. 

• Úroveň přípravy, výcviku a výchovy. 

• Sociální problémy příslušníků ozbrojených sil. 

• Vztah veřejnosti k ozbrojeným silám. 

• Zbrojní výroba v České republice. 

Vlastní i zahraniční zkušenosti ozbrojených sil demokratických států umožňují shrnout, 
kterým oblastem je při civilním řízení a kontrole věnována hlavní pozornost. V prvé řadě se 
sleduje, jak se podílejí na realizaci státní bezpečnostní politiky. Za druhé se posuzuje 
připravenost k úkolům, pro něž jsou určeny. Za třetí se věnuje pozornost nakládání s 
přidělenými rozpočtovými prostředky: zda jsou využívány hospodárně, zda přicházejí do 
oblastí, kam jsou rozpočtově určeny, a zda jsou dodržovány legislativní normy platné pro 
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jejich čerpání. Za čtvrté se zjišťuje, nakolik jsou dodržovány zákony, základní práva a 
svobody příslušníků ozbrojených sil a na jaké úrovni je jejich integrace do demokratické 
společnosti. Každá z těchto oblastí má v reálném čase určité priority, které jsou předmětem 
konkrétní kontrolní činnosti. 
Druhým základním principem je profesionalizace ozbrojených sil, v současné době 
především armády. Začalo se o ní uvažovat bezprostředně po listopadu 1989. První studie 
vznikla v roce 1990 a po založení Institutu pro strategická studia bylo toto téma ústavu 
uloženo jako vědeckovýzkumný úkol. Po zrodu Armády České republiky v roce 1993 nebyla 
profesionalizace již tak v popředí, stala se však dokonce politickým tématem v posledních 
měsících. Občanská demokratická strana ve své studii uvažuje profesionalizovat naši armádu 
za osm až deset let, Občanská demokratická aliance za sedm let a Česká sociálně 
demokratická strana to chce dokázat dokonce za čtyři až šest let, jmenovala k řešení tohoto 
úkolu i vládního zmocněnce, ačkoli to nikdy neměla v programu. Jedna věc jsou ovšem 
politické záměry, druhá pak skutečnost, tj. realizace tohoto především věcného úkolu. 
Profesionální armády nejsou v historii ničím novým, existovaly již před více než dvěma tisíci 
lety. Žoldnéřské armády křižovaly Evropu pomalu po celý středověk. V novověku 
převažovaly smíšené a převážně masové armády. Ve všech byla však vždy část profesionálů, 
kteří svou profesi vykonávali jako trvalé zaměstnání. Ne snad, že by se občas nevytvářely i 
dobrovolnické armády, v nich však brzy vzniklo profesionální jádro, nebo se v opačném 
případě zákonitě rozpadly. Stejně tak části smíšených armád byly plně profesionalizovány, 
např. pro plnění úkolů v koloniích známá francouzská cizinecká legie. 
Potřeba moderních profesionálních armád vznikla až v šedesátých letech minulého století. 
Příčin bylo mnoho: počínaje složitými zbraňovými systémy vyžadujícími kvalifikovanou 
obsluhu přes nutnost respektovat lidská práva včetně odmítnutí sloužit se zbraní v ruce až po 
nechuť mladých lidí nastoupit vojenskou službu v ozbrojených silách vůbec. Úsilí 
profesionalizovat vojska významně podpořily zkušenosti z korejské a indočínské války, kdy si 
velení armád i politici uvědomili, že není možno vystavovat nebezpečí smrti polovycvičené a 
nedobrovolně vyslané vojáky. 
Pojem profesionalizace má dvě stránky. Tou první je profesionalizace výkonu vojenských 
činností coby v podstatě zvyšování profesní kvalifikace. A druhou je vojenská služba 
vykonávaná jako zaměstnání, za kterou jsou profesionálové i příslušně odměňováni. V 
prvním případě jde o kvalitu činnosti, v druhém o kvantitativní nárůst počtu vojáků 
vykonávajících službu jako zaměstnání. 
První moderní profesionální armádou se staly ozbrojené síly Velké Británie, a to již v roce 
1962. Deset let poté, v roce 1972, byla profesionalizována též americká armáda. V poslední 
době se pro profesionalizaci rozhodly např. Belgie, Nizozemí, Francie a Španělsko. Je tedy 
patrné, že jde především o armády zemí s moderní materiálně-technickou a 
vědeckovýzkumnou základnou, s nejmodernějšími zbraňovými systémy a s nejvyšší životní 
úrovní. 
Není to však pouze jakousi výsadou vyspělých a bohatých zemí, respektujících lidská práva. 
Řadu let je např. profesionální i pákistánská armáda. Na druhé straně mnoho vyspělých zemí 
profesionalizaci odmítá. Např. Německo z historických důvodů považuje vojáky v základní 
službě za součást civilní kontroly armády. V Polsku se armáda pokládá nejen za ozbrojenou 
instituci, ale i za příležitost výchovy mladé generace k vlastenectví, a proto má  armáda 
vysokou prestiž, vyšší než např. církev, což je v tak katolické zemi překvapivé. Podobně jako 
Němci, nechtějí profesionalizovat své ozbrojené síly ani Italové. Analogická situace se 
objevuje ve skandinávských zemích; proti profesionalizaci jsou zvláště v Norsku. O 
profesionalizaci neuvažují ani v Turecku, Řecku a Portugalsku. Řada zemí si nemůže dovolit 
rozhodnout se pro tento krok z prostého důvodu – domnívá se, že pro to nemá dostatek 
finančních prostředků. 
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Z analýzy dosavadních zkušeností je patrné, že nejde jen o politické rozhodnutí 
profesionalizovat armádu, i když nutně jí musí předcházet. Na první místě u nás nejsou ani 
tak finanční prostředky, ale především demografické předpoklady, tj. zda existuje pro službu 
v profesionální armádě dostatek kvalitních zájemců. A tady se v našich podmínkách 
dostáváme k prvnímu vážnému úskalí. Mladým mužům v naší republice se do armády nejen 
nechce, ale značná část jich pro prezenční službu nemá ani základní předpoklady. Např. 
polovina branců nevyhovuje ze zdravotních důvodů. Značná část mladých mužů volí raději 
náhradní, tj. zkrácenou, nebo ještě častěji civilní službu, pro kterou se rozhoduje zhruba každý 
pátý branec. ačkoli je o polovinu delší. Mnozí si nacházejí jiné cesty – známosti, lobbismus, 
dokonce i korupci. Brzy nenastoupí do armády ani jeden vysokoškolák – v roce 1998 jich 
nastoupilo jen 20 %, v roce 1999 15 % a pro rok 2001 byl předpoklad pouhých 10 % 
absolventů vysokých škol. Tím armáda přichází nejen o důležitý intelektuální potenciál, ale 
též o určitou míru kultivovanějšího chování, které představuje i těžko něčím nahraditelnou 
hráz proti šikanování. Na druhé straně jsou pro armádu  nevhodní branci s nedokončeným 
vzděláním: není např. tajemstvím, že v armádě až na výjimky neslouží Romové, ačkoli 
vojenská služba vždy přispívala k jejich socializaci. Zatímco odvodovost příslušných ročníků 
byla v roce 1989 78 %, v roce 1998 z 93 tisíc branců nastoupilo do armády jen 54 %, v roce 
2001 pod 50 % a v roce 2006 se předpokládá, že ze 67 tisíc branců nastoupí do armády jen 40 
%. 
Má-li mladá mužská generace takový vztah k vojenské základní službě, bude ochotná 
vykonávat ji dobrovolně jako své povolání? 
Profesionální voják by měl mít jako základní předpoklad zvládnutí vojenské profese 
odpovídající vzdělání, pedagogicko-psychologickou průpravu, morálně volní vlastnosti, měl 
by být politicky bezúhonný, nadprůměrně fyzicky zdatný, oplývat manažerskými 
schopnostmi a dovednostmi a znalostí cizích jazyků, zvláště angličtiny. 
Profesionální vojáci by se měli svým výběrem, společenským statusem a odpovídajícím 
sociálním zabezpečením stát specifickou součástí střední společenské vrstvy, což nebude 
lehké, protože nyní jsou na žebříku prestiže v podstatě na samotném konci škály. 
Vnitřní bezpečnost 
Politiku vnitřního pořádku a vnitřní bezpečnosti chápeme především jako soubor principů 
směřujících k všestrannému zabezpečení preventivní a represivní činnosti v oblasti 
kriminality, úsilí zaručit individuální svobody a práva občanů a ochranu demokratického 
ústavního zřízení. Formuluje doktrinální principy, zásady, metody a systém bezpečnostní 
policejní činnosti, jakož i její součinnost s ostatními orgány činnými v trestním řízení a s 
analogickými složkami sousedních států a mezinárodními organizacemi (Bezpečnostní 
politika České republiky, 1996: 84). 
Rozvoji nových moderních forem kriminality se silným internacionálním vlivem, a tedy i 
novou kvalitou a dynamikou je nutné čelit  změnami v jejich postihování a v metodách 
působení orgánů prosazování a aplikace práva, a to zvláště policie, vyšetřovacích orgánů, 
zpravodajských služeb, soudů ap. Základní principem vnitřní bezpečnosti zůstává především 
prevence. 
V prvé řadě je to neustálé zdokonalování legislativy a její přibližování Evropské unii. V 
přijímání účinnějších zákonných úprav boje proti obecnému (majetková a hospodářská 
kriminalita, násilná kriminalita, ohrožování veřejného pořádku, vandalismus, bezpečnost 
silniční dopravy, kriminalita dětí a mládeže ad.), a zvláště pak organizovanému zločinu je 
třeba preferovat takové, které umožňují ofenzivní působení policie, chránit svědky, 
diferencovat typy trestního řízení v závislosti na závažnosti deliktů, používat metody 
operativní techniky, využívat spolupracovníky, spolupracovat s občanskou veřejností ad. 
Pozornost je nutné věnovat koordinaci činnosti příslušných orgánů, personální stabilizaci a 
průběžné přípravě všech subjektů boje proti kriminalitě. 
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V prosinci roku 2000 byla podepsána Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu (Dokument A/55/383). Koncepci boje proti organizovanému zločinu v ČR je třeba 
odvíjet ze zásad i z jednotlivých ustanovení této Úmluvy. Jde zejména o náležité vymezení 
organizovaného zločinu v naší trestní legislativě, o účinnou ochranu svědků, o zjednodušené 
vydávání pachatelů do ciziny aj. Aby bylo možno opravdu efektivně postihovat činnost 
zločineckých organizací, které se často kryjí legálními podnikatelskými aktivitami, je třeba 
zavést trestní odpovědnost právnických osob (podnikatelských subjektů i dalších organizací). 
Půjde o průlom do dosavadního pojetí trestnosti založeného na individuální odpovědnosti. I 
když jde z hlediska právní teorie o ne zcela bezproblémové řešení, v některých zemích EU se 
postupně prosazuje. 
Se vstupem ČR do Evropské unie bude také třeba přijmout cíle, úkoly a metody EU v oblasti 
boje proti organizované kriminalitě, které jsou zakotveny např. v dokumentu Joint Action 
98/733/ JHA ze dne 21. 12. 1998. Nelze vyloučit případný dopad prostředků používaných 
k potlačování organizovaného zločinu (odposlechy, kontrola pohybu finančních prostředků, 
kontrola kontaktů podezřelých subjektů, nasazování skrytých policejních agentů) do oblasti 
lidských a občanských práv. Objevuje se problém, jak udržet náležitou rovnováhu mezi 
garancí oněch práv a nezbytnými zásahy státních mocenských orgánů do této sféry. 
Základním předpokladem prevence kriminality, především prevence organizovaného zločinu, 
je: 

• sblížení zákonných norem s normami evropskými a euroatlantickými, 

• posílení mezinárodní spolupráce při odhalování, vyšetřování, obžalobě a soudním řízení, 

• posílení mezinárodní spolupráce na regionální úrovni; 

• dodržování Schengenských dohod. 

V České republice již byla v trestněprávních předpisech (trestní zákon, trestní řád) zakotvena 
možnost ukládat místo trestu odnětí svobody některé alternativní sankce a provádět určité 
odklony v trestním procesu tak, aby pachatel nemusel být uvězněn. Z provedených 
empirických výzkumů je zřejmé, že tyto možnosti nejsou dostatečně široce využívány. 
Důvodem se jeví určitý přirozený konzervatismus justičního aparátu, přetrvávající nedůvěra 
v nové právní instituty i nedostatečné organizační zajištění jejich uplatňování. Je třeba dál 
rozšiřovat škálu alternativních trestů a opatření a do našeho sankčního systému začlenit i nové 
formy zacházení s pachateli (domácí vězení, detenci, víkendové tresty aj.). Nadějné možnosti 
poskytuje tzv. restorativní justice. Jde o směr, který akcentuje zájem o postavení obětí 
trestných činů a prostřednictvím institutu tzv. mediátorů usiluje o odškodnění oběti nebo 
kompenzaci škod od pachatele. Stát potom ve vhodných případech rezignuje na svou roli při 
ukládání trestů a nahlíží na trestný čin jako na konflikt mezi pachatelem a obětí a napomáhá 
k jeho řešení cestou kompenzace způsobené újmy a napravením důsledků trestné činnosti. 
Lze očekávat, že tyto nové přístupy, při kterých se angažují zejména různé občanské a 
charitativní organizace, se budou obtížně prosazovat. V naší společnosti převažují tradiční 
názory na formy činnosti a úkoly trestní justice. Mezi občany převládá strach z kriminality a 
z toho vyvěrající represivní naladění společnosti. Prvky restorativní justice mohou být proto 
nesprávně chápány jako oslabení boje s kriminalitou, i když efekty jsou zřejmé (snížení 
nákladů na vězeňství, uvolnění kapacity trestní justice pro rychlé řešení závažných forem 
kriminality, uspokojení nároků poškozených). 
K třetímu důležitému principu patří zvýšení participace občanů v boji proti obecné 
kriminalitě i organizovanému zločinu, zvláště v oblasti prevence. To předpokládá překonat 
určitá rezidua minulosti vyplývající z dosud nedostatečně vyřešených pozůstatků ze 
spolupráce občanů s represivními orgány minulého režimu, která odrazuje občany od 
spolupráce se současnou policií a jejími specifickými složkami. Zatím se daří jen individuálně 
a teprve postupně je nutné připravit předpoklady pro její určitou organizační formu. 
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„Strategické pilíře“ a rozhodovací uzly 
Teoretická východiska odrážející charakter vedení soudobých válek a ozbrojených konfliktů a 
boje proti kriminalitě; analýza bezpečnostních vnějších a vnitřních ohrožení a z nich 
vyplývajících rizik a stav našich ozbrojených sil, policejních sborů, zpravodajských služeb, 
orgánů celní správy, komplexního záchranného systému, soukromých bezpečnostních služeb 
ad. zjevně signalizují potřebu dále již neřešit přestavby, transformace, reformy a jiné 
racionalizace jen v rámci jednotlivých subsystémů, ale jako komplexní systém bezpečnosti a 
obrany republiky. Zároveň s tím je nutné realizovat i to, k čemu zavazuje již současná 
legislativa. 
Třebaže se pozornost věnovaná komplexněji pojaté bezpečnosti a obrany po 11. září 2001 
výrazně zvýšila, má zatím velmi často charakter improvizace založené na vnějším ohrožení a 
porozumění aktérů potřebných okamžitých rozhodovacích procesů. Většina opatření však 
není koncepčně a legislativně zakotvena, v mnohém při kritické reflexi neobstojí. I když je 
patrné, že se stírají rozdíly mezi jednotlivými subsystémy obrany republiky, nemají 
zaměnitelné pravomoci, jak by bylo potřeba. Za příklad může sloužit označení 
profesionálních vojáků jako součásti policie při ostraze civilního letiště, kdy nemohou mít 
pravomoci policie. Stejně tak tomu bude, až ostrahu letištních budov budou vykonávat 
soukromé bezpečnostní služby. 
Z tohoto důvodu se základním strategickým pilířem stává nutnost tvorby a realizace koncepce 
či projektu komplexní obrany republiky a k tomu je nutné přijmout příslušné strategické 
rozhodnutí. 
Připravovaná reforma ozbrojených sil, koordinace zpravodajských služeb, racionalizace řízení 
policejních složek, komplexního záchranného systému, celní správy, otázka postavení 
soukromých bezpečnostních služeb ad. by se řešily v rámci jednotného komplexního systému 
včetně příslušných legislativních úprav, které by zároveň sjednotily či specifikovaly postavení 
příslušníků těchto složek. 
Struktura komplexního systému bezpečnosti a obrany zahrnuje kromě subsystému 
zahraničněpolitického, vojenskopolitického a politiky vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku také hospodářskou, průmyslovou a obchodní politiku, ekologickou politiku, sociální 
politiku, politiku vzdělávání a školství a konečně – nikoli na posledním místě – politiku 
finanční, řízené vládou a jejím poradním orgánem, tj. Bezpečnostní radou státu. Předpokládá 
to především přesně vymezit funkční pravomoci jednotlivých subsystémů, vztahy mezi nimi, 
vnitřní integraci a koordinaci. 
Komplexní bezpečnostní a obranný systém má svůj specifický systém řízení zastoupený mocí 
výkonnou i zákonodárnou, tj. prezidentem, parlamentem, vládou, příslušnými resorty, 
územněsprávními celky a vědeckovýzkumným zázemím. 
K realizaci tohoto úkolu je vytvořeno vhodné společenské klima. Je třeba je využít, neboť 
takové „okno příležitostí“ se neotevírá často. Každé zpoždění při zavádění komplexního 
bezpečnostního a obranného systému zvyšuje bezpečnostní rizika země. 
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Vymezení daného vývojového potenciálu – vnitřní členění a základní pojmy 
Tento rozvojový potenciál se skládá ze dvou relativně samostatných složek – životního 
prostředí a územních předpokladů pro rozvoj. 
Životní prostředí je ta část světa, která člověka obklopuje, jíž se přizpůsobuje a kterou 
transformuje (definice UNESCO). Životní prostředí člověka představuje složitý komplexní 
systém, jejž můžeme pro lepší pochopení rozčlenit na složky životního prostředí, faktory 
ovlivňující kvalitu životního prostředí pozitivně nebo negativně a důsledky lidských činností 
na kvalitu životního prostředí (Vavroušek, 1990). Mezi složky životního prostředí můžeme 
zařadit blízký kosmický prostor, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, nerostné zdroje, 
lesy, volně žijící rostliny a živočichy, zemědělské kultury, obytné a sídelní prostředí a 
pracovní prostředí. 
Faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí rozdělme na přírodní a antropogenní. Mezi 
přírodní faktory patří zejména změny kosmických vlivů (např. sluneční aktivity), změny 
vlastností atmosféry a albeda Země, klimatické a meteorologické změny, tektonické jevy, 
zemětřesení a přirozená radioaktivita, přemnožení biotických škůdců. Kvalitu životního 
prostředí však v posledních přibližně padesáti letech ovlivňují zásadně také vnější a vnitřní 
antropogenní faktory. Mezi vnější antropogenní faktory řadíme import škodlivin, celkovou 
mezinárodní situaci a míru mezinárodní spolupráce. Antropogenní vnitřní faktory lze rozdělit 
podle sektorů ekonomiky, tedy např. na vliv energetiky na životní prostředí, vliv zemědělství 
a potravinářství na životní prostředí, vliv hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, vliv 
chemického a spotřebního průmyslu, stavebnictví, vliv armády atd. 
Důsledky lidských aktivit na kvalitu životního prostředí představují zejména zhoršování 
kvality potravního řetězce člověka (včetně vody), somatický stres lidského organismu, 
psychický stres lidského organismu, snižování objemu a kvality rostlinné výroby, zhoršování 
zdravotního stavu hospodářských zvířat, pokles objemu a kvality živočišné výroby, snižování 
objemu a kvality dřeva a dřevařských výrobků, obtíže při zásobování pitnou a užitkovou 
vodou, snižování objemu a kvality průmyslové produkce, rychlejší koroze strojů a budov, 
náklady na redukci a kompenzaci škod, pokles efektivnosti exportu výrobků se špatnými 
ekologickými parametry, mezinárodní tlak na omezování našeho „exportu“ škodlivin. 
Vavroušek rozlišuje tři roviny jevů lišících se především mírou zprostředkovanosti a 
vzájemným časovým posunem. Existují tzv. primární jevy, které jsou bezprostředně zřejmé, 
zpravidla měřitelné a působí ihned (např. emise oxidů síry nebo znečištění povrchových vod 
nerozpustnými látkami). Existují ale také jevy sekundární, jež jsou méně zřejmé, 
zprostředkované a obvykle probíhají se zpožděním (např. zhoršování zdravotního stavu 
obyvatel, kumulování cizorodých látek v životním prostředí, změny hydrologického systému 
krajiny, změny ochranných vlastností atmosféry, klimatické změny atd. Terciární jevy 
charakterizují hluboké, často „skryté“ souvislosti, které se projevují až s dlouhým časovým 
zpožděním (např. změny ekologické stability krajiny, ochuzování přírodního bohatství, 
rozklad přirozených ekosystémů, nevratné ochuzování genofondu, čerpání neobnovitelných 
zdrojů, čerpání a nedostatečná reprodukce obnovitelných zdrojů). 
Při diskusi o stavu a vývoji kvality životního prostředí bychom si měli být vědomi rozdílu 
mezi primárními a sekundárními, resp. terciárními jevy. Kvalita životního prostředí se 
v devadesátých letech na území ČR výrazně zlepšila, ale týká se to zejména primárních jevů. 
U sekundárních jevů situace spíše stagnuje, v některých aspektech se nadále zhoršuje (např. 
klimatické změny), jednak z důvodu časového posunu působení vlivu, jednak jsme závislí na 
vývoji situace ve světě (např. nárůst skleníkového plynu oxidu uhličitého je z poloviny dán 
pouze dvěma zeměmi – Spojenými státy a Čínou). 
Studium životního prostředí člověka (tzv. environmentalistika) bývá stále ještě často 
zaměňováno s ekologií. Jde však o matení pojmů. Ekologie je nauka o vztazích a interakcích 
mezi organismy, resp. jejich společenstvy, a jejich neživým i živým prostředím. V této 
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kapitole se nevěnujeme ekologii („fungování přírody“), ale stavu a vývoji kvality životního 
prostředí jako potenciálu pro kvalitu života a udržitelný rozvoj společnosti. 
Rozsah životního prostředí člověka je dnes přibližně totožný s rozsahem biosféry (tedy 
oživené části planety); s pronikáním člověka do vesmíru se však součástí životního prostředí 
člověka stává také blízký kosmický prostor. Rozsah vlivu člověka a tím i životního prostředí 
člověka tedy není statický, ale postupně se rozšiřuje. 
Pokud jde o územní potenciály rozvoje, je třeba především zdůraznit elementární fakt, že 
nikoli veškeré společenské a ekonomické aktivity, které se „odehrávají“ v prostoru, na 
konkrétním území, zakládají možnost redukovat je na územní potenciál rozvoje. Tím se 
stávají jen ve dvou souvislostech: 

• Vazba mezi těmito konkrétními ději (jejich existencí, charakterem, průběhem a důsledky) a daným 
územím je příčinná a podstatná. V tomto případě se územní potenciál rozvoje obsahově kryje s 
potenciálem tzv. lokalizovaných podmínek rozvoje. Tedy těch podmínek, pro něž je typická omezená 
prostorová mobilita. K typickým lokalizovaným podmínkám patří přírodní podmínky, systém osídlení, 
dějinné a kulturní tradice, velká část technické infrastruktury, část tzv. občanské vybavenosti a 
samozřejmě též velká část trhu práce. V průběhu civilizačního rozvoje obecně klesá kvantita těchto 
lokalizovaných podmínek, neklesá však jejich význam. Tím, že jsou stále více vázány na člověka, 
naopak stále častěji sehrávají roli sociální kotvy a kritéria smyslu nelokalizovaného rozvoje. 

• Mezi jednotlivými lokalizovanými podmínkami rozvoje se na daném území vytváří svérázná komplexní 
síť, která tomuto území, resp. komunitě na něm žijící vtiskuje specifický charakter a podmiňuje její 
sociální profil a ekonomickou specializaci. Územním potenciálem v daném slova smyslu je příslušné 
lokální či regionální společenství spjaté jistými společnými zájmy. 

Daný potenciál má tedy jak svou stránku objektivní, tak subjektivní: z lokalizovaných 
podmínek vyrůstá a lokální komunitou je reflektován. 
Vymezení vazby daného potenciálu na kvalitu a udržitelnost života 
Životní prostředí má velmi úzkou vazbu na kvalitu života a jeho udržitelnost. První výraznější 
snahy o ochranu přírody a krajiny se objevují v Evropě v první polovině 19. století; jedná se 
však o úsilí jednotlivců, např. osvícené šlechty, která formou rezervací chránila své lesy. Ve 
druhé polovině 19. století se ochrana přírody stává více spolkovou činností (osvětové 
přednášky, populární články, exkurze do přírody atd.). Na konci 19. století a v první polovině 
20. století postupně přebírá odpovědnost za ochranu přírody a přírodních zdrojů stát (např. 
formou vyhlášení národních parků). Ochrana jednotlivých druhů rostlin a živočichů je 
doplněna ochranou celých ekosystémů formou chráněných území. 
Od konce šedesátých a počátku sedmdesátých let 20. století se ochrana přírody stává 
významným společenským problémem. Těžiště zájmu se přesouvá od živé přírody ke 
komplexní péči o životní prostředí člověka (ovzduší, voda, půda,…). V osmdesátých letech se 
zdůrazňuje nejen ochrana životního prostředí, ale i potřeba tvorby životního prostředí (např. 
rekultivace a obnova krajiny v prostorech narušených či devastovaných těžbou uhlí). Tento 
proces vrcholí v roce 1987 zprávou Světové komise pro životní prostředí a rozvoj Naše 
společná budoucnost (The World Commission 1987), která propojila otázky životního 
prostředí s rozvojem a definovala pojem udržitelný rozvoj (sustainable development). 
Zdravý rozvoj lidské společnosti a kvalita života jednotlivce je neoddělitelná od zdravého 
životního prostředí. Žít ve zdravém prostředí začíná být chápáno jako jedno ze základních 
práv občanů v rozvinutých zemích. Země, které dosáhly hodnoty HDP na obyvatele 8–10 tisíc 
USD, překračují tzv. „environmentální práh“. Základní materiální potřeby lidí jsou 
nasyceny a lidé začínají vnímat jako důležitý aspekt kvality života také kvalitní životní 
prostředí (podrobněji viz kapitola o ekonomickém rozvoji, podkapitola 2). Růst ekonomiky 
neznamená v rozvinutých společnostech nezbytně růst kvality života. Materiální růst musí být 
vyvážen šířeji chápaným rozvojem lidské společnosti (růst znamená expanzi, která ve světě 
omezeného prostoru a přírodních zdrojů není „trvale udržitelná“, rozvoj obsahuje i 
kvalitativní rozměr). Vyhrocená soutěživost a individualismus budou vyvažovány kooperací 
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(např. v západních zemích nyní často citované tzv. win-win strategie), pokrok ve vědě a 
technologiích napomůže přesunu uspokojování části našich potřeb z materiální sféry do 
nemateriální sféry. 
V lapidární zkratce vystihuje vztah územních potenciálů rozvoje k fenoménu kvality 
života známé heslo ekologických hnutí : „Mysli globálně, jednej lokálně.“ V té míře, v jaké 
ovlivňují lokalizované podmínky a na nich budované lokální sociální sítě život člověka a 
společnosti, se stává i sama kvalita a udržitelnost života „lokální charakteristikou“. Podstatný 
na této „lokální charakteristice“ je její akční náboj: kvalita života a jeho udržitelnost je jistě 
primárně a zásadně ovlivněna globálními faktory, reálně vnímanou kvalitou se však stává až v 
lokálním kontextu a jen v tomto kontextu nachází sociální aktéry své vlastní změny. 
Pokud jde o konkrétní lokální podmínky, které kvalitu života ovlivňují, jde o tyto skupiny: 

• podmínky uspokojování elementárních materiálních životních potřeb, jako je výživa, odívání a bydlení; 

• podmínky uspokojování potřeby žít ve zdravém, bezpečném a esteticky hodnotném životním prostředí; 

• podmínky pro pracovní aktivitu; 

• podmínky uspokojování potřeby vzdělání, kultury a dalších civilizačních statků; 

• podmínky pro potřebu žít ve vztazích vzájemného porozumění a úcty. 

 
Východiska strategických úvah 
Relevantní teoretická východiska 
Péče o kvalitu životního prostředí má interdisciplinární charakter. Environmentální věda 
(environmental science) využívá především poznatků zavedených přírodovědných disciplín 
(ekologie, biologie, geografie,…) a zabývá se např. zkoumáním vlivů cizorodých látek 
v prostředí na klimatické a meteorologické jevy. Naproti tomu environmentální studia 
(environmental studies) využívají a syntetizují poznatky jak výše zmíněných přírodovědných 
oborů, tak oborů společenskovědních (zejména sociologie a ekonomie, ale také politologie, 
etika, právo aj.). V této práci vycházíme právě z poznatků relativně nového a rozvíjejícího se 
oboru environmentálních studií. 
Klíčové pro stav a vývoj kvality životního prostředí jsou zejména hodnotové orientace 
obyvatel a ekonomické nástroje životního prostředí, dále právní prostředí a politický systém. 
Hodnotové orientace obyvatel ovlivňují fungování politického, ekonomického i právního 
systému. Jsou však velmi těžko definovatelné a mění se v průběhu dlouhých časových 
období. Vývojem hodnotových orientací ve vztahu k životnímu prostředí se u nás zabývá 
soustavně např. Librová (1994), Kohák (1998), Hubík (1989, 1991), Kolářský a Suša (1992). 
Hodnotové orientace obyvatel můžeme zjednodušeně rozdělit do tří skupin podle vztahu 
člověka k přírodě a životnímu prostředí (Hubík, 1996): na pohled antropocentrický (asi 45% 
zastoupení české populace), biocentrický (30% zastoupení) a teocentrický (25% zastoupení). 

Zdá se, že ve vyspělých západních zemích dochází u mladší generace, která nepoznala válku, k posunu 
hodnotových orientací směrem k hodnotám postmateriálním. Přestože i u nás žije řada lidí způsobem života 
alternativním ke konzumnímu stylu, celkově tato tendence u nás zatím průkazná není (Librová, 1994). 

Ekonomickými nástroji životního prostředí se zabývají ve svých pracích např. Šauer (1997), 
Štěpánek (1997, 1998) a Jílková (1998). Environmentální ekonomika se však rozvíjí 
intenzivně především v západních státech – např. Daly (1996), Daly a Cobb (1989), 
Douthwaite (1996), Georgescu-Roegen (1999). V hospodářsky vyspělých zemích dochází 
k zasahování státu do volného trhu s cílem „internalizovat externality“ (některé složky 
životního prostředí nemohou být soukromým vlastníkem vlastněny a zodpovědně spravovány 
– např. ovzduší); na řadu jevů z oblasti životního prostředí trh reagovat nedokáže, nebo 
reaguje až s časovým zpožděním (např. vliv emisí síry na poškození lesních porostů a 
následné narušení hydrologického režimu krajiny). 
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Ekonomické nástroje životního prostředí je možné rozdělit do pěti skupin (Kolářová, 1995): 
• Platby (poplatky za znečišťování životního prostředí, poplatky za využívání přírodních zdrojů, 

administrativní poplatky, daně k ochraně životního prostředí, daňové diferenciace). 

• Příspěvky a úlevy (daňové úlevy, granty, dotace, dary, zvýhodněné půjčky). 

• Zálohování (tzv. depozitně refundační systémy týkající se recyklace odpadu). 

• Tvorba trhu (obchodovatelná emisní povolení, ekologické pojištění). 

• Nátlakové stimulace (platby za porušení stanovených limitů, pokuty). 

Právo je jedním ze základních nástrojů péče o životní prostředí. Je třeba jej chápat jako formu 
definování nových hodnot, plynoucích z postupného pochopení významu přírody, životního 
prostředí a přírodních zdrojů pro existenci člověka, lidské společnosti a kultury. (Kružíková a 
Mezřický, 1996). České právo bylo v minulém desetiletí ovlivněno dokumenty přijatými na 
konferenci OSN v Riu de Janeiro [zejména Deklarací z Ria a Agendou 21 (Moldan, 1993)] a 
bude velmi podstatně ovlivněno výstupy konference OSN „Rio plus 10“, která se uskuteční 
v září 2002 v jihoafrickém Johannesburgu. Stejně tak bude české právo v environmentální 
oblasti ovlivněno naším vstupem do Evropské unie. 
V právu životního prostředí je  kladen důraz zejména na dodržování principu předběžné 
opatrnosti, na zachování biologické rozmanitosti, na zachování hodnot prostředí a přírodních 
zdrojů, na upřednostňování udržitelného rozvoje před krátkodobými zájmy, na účast 
veřejnosti na rozhodování v otázkách životního prostředí, na odpovědnost státu a na 
předcházení škodám působeným jiným národům a Zemi jako celku (Kružíková, Mezřický, 
1996). 
Lokalizované podmínky rozvoje a jejich zřetězené lokální sítě vykazují značnou rezistenci 
vůči změnám. Formulace jakékoli strategie proto musí počítat jednak s relativně dlouhým 
časovým horizontem, jednak respektovat komplexní povahu územních systémů, v nichž 
lokalizované i nelokalizované faktory rozvoje „pracují“ v dynamické rovnováze, jejímž 
subjektem i objektem je „lokalizovaný“ člověk i neformální a formální společenské struktury. 
Komplexnost a dlouhodobost strategií využívání potenciálů územního rozvoje ČR nutně 
otvírá prostor pouze pro cestu postupných změn: i revoluční technické inovace jsou – a s 
největší pravděpodobností ve sledovaném časovém horizontu – i budou absorbovány v 
prostředí sociálních a ekonomických potenciálů jako kontinuální procesy. Příčinou pomalého 
šíření nových jevů je jednak značný objem v území pevně ukotvených hmotných prostředků 
(např. stavby a infrastruktura) s dlouhou dobou návratnosti, jednak konzervatismus 
společenských struktur, na nichž jsou zpravidla budovány lokální komunity. Postupnost 
změn, které územní systémy absorbují a budou absorbovat, ovšem zpravidla znamená (za 
jinak stejných okolností), že mezi nimi bude narůstat diferenciace. 
Právě tento fakt otvírá v otázce využívání potenciálů územního rozvoje prostor pro dva zcela 
protichůdné koncepty strategické reakce: 

• chápat rostoucí diferenciaci územních systémů jako přirozený, nezvratný a v konečném důsledku 
společensky prospěšný proces,  

• chápat rostoucí diferenciaci územních systémů jako proces takticky i strategicky diskvalifikující značný 
objem hmotného i lidského kapitálu, a tedy proces škodlivý nejen pro postižená území, ale v konečném 
důsledku pro celou společnost.  

Náš interpretační rámec jednoznačně upřednostňuje druhou variantu. Té odpovídá jak 
solidaristická povaha české společnosti, tak i již v praxi zavedené postupy a nástroje státní 
regionální politiky. Významným argumentem pro volbu redistribučního přístupu k problému 
územní diferenciace je jeho bezvýhradné přijetí v naprosté většině zemí EU i v praxi politiky 
sociální a ekonomické koheze EU jako celku. 
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Doposud publikované koncepční a strategické dokumenty 
V současné době se připravuje k publikaci dokument „Národní strategie udržitelného 
rozvoje ČR“, který zpracoval kolektiv Centra pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy v Praze. Materiál je výstupem tříletého projektu UNDP (United Nations 
Development Programme) „K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek“. 
Pracovalo na něm několik desítek expertů z akademických a dalších pracovišť v ČR. Národní 
strategie udržitelného rozvoje ČR vyjde v knižní podobě v roce 2002. 
Projekt „K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek“ vycházel ze závazku 
ČR přijatého na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (tzv. Summit Země). 
Hlavním výstupem konference v Riu byla především Agenda 21 – program udržitelného 
rozvoje (Moldan, 1993), jehož cílem je sladit environmentální, ekonomické a sociální aspekty 
rozvoje lidské společnosti. Tento strategický cíl světového společenství potvrdil Millennium 
Summit v New Yorku v září 2000, který označil udržitelný rozvoj za nejnaléhavější výzvu 
současnosti. Problematikou udržitelného rozvoje se bude znovu zabývat plánovaný Světový 
summit o udržitelném rozvoji, který se uskuteční v září 2002 v Johannesburgu (konference 
nazvaná „Rio plus 10“). 
Velkou pozornost věnuje otázkám udržitelného rozvoje Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD). V květnu 2001 byl schválen na zasedání ministrů států OECD 
dokument Opatření k posílení udržitelného rozvoje (Organization for Co-operation and 
Development 2001). Tento dokument vymezuje následující strategické cíle:  

• tržní pravidla mají být nastavena tak, aby podporovala udržitelný rozvoj;  

• vlády mají posílit svou úlohu pro podporu udržitelného rozvoje, je třeba lépe využívat vědecké poznání a 
ekologicky efektivní technologie;  

• je nezbytné zvládnout vazby na globální ekonomiku. 

Na konferenci Evropské unie ve Švédsku (červen 2001) byl přijat Šestý akční program pro 
životní prostředí pod názvem „Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba“ (Komise 
evropských společenství 2001), kterým se stanoví akční program EU pro životní prostředí na 
léta 2001–2010. Za prioritní cíle jsou označeny: obrana proti změně klimatu, ochrana přírody, 
otázky životního prostředí a zdraví, ochrana přírodních zdrojů a nakládání s odpady. 
V lednu 2001 byl přijata usnesením vlády ČR aktualizovaná Státní politika životního 
prostředí České republiky (Ministerstvo životního prostředí 2001), která definuje následující 
strategické cíle: 

• docílit další zlepšení kvality životního prostředí jako celku i stavu jeho složek; 

• uplatnit princip udržitelného rozvoje a dále prosazovat hlediska životního prostředí v sektorových 
politikách, v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě a dosahovat jejich provázanosti; 

• aplikovat ekonomická hlediska a přístupy ve všech záměrech a cílech ochrany životního prostředí. 

V roce 2000 publikovalo Centrum pro otázky životního prostředí UK syntetizující materiál 
hodnotící vývoj kvality životního prostředí v České republice od listopadové revoluce v roce 
1989 až po současnost – Czech Republic 2000 Ten Years On: Environment and Quality Of 
Life After Ten Years of Transition (Moldan a Hák, 2001). 
Šíří analýzy, aplikovanými teoretickými východisky i komplexností návrhů kroků řešení 
otázek regionálního rozvoje je v dané problematice klíčovým dokumentem Strategie 
regionálního rozvoje ČR (2000). 
 
Komprimovaný popis současného stavu: popis trendů, napětí (rozporů), 
příležitostí a případných ohrožení v budoucnu 
Stav životního prostředí na území České republiky je historicky ovlivněn tím, že zde 
v posledních 150 letech probíhala intenzivní industrializace. Již za Rakouska-Uherska a 
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zejména po první světové válce patřilo tehdejší Československo mezi velmi vyspělé 
průmyslové státy. Po druhé světové válce bylo pod tlakem Sovětského svazu rozhodnuto, že 
se náš stát stane (spolu s východním Německem) „kovárnou socialismu“, která pomůže 
industriálnímu rozvoji ostatních socialistických, do té doby převážně agrárních, států. 
Budoval se těžký, na suroviny a energii náročný průmysl, který posiloval naši závislost na 
Sovětském svazu, odkud jsme získávali levné suroviny. Tento proces byl doprovázen 
technologickým zaostáváním našich podniků, jež měly zajištěný odbyt na „měkkých trzích“ 
socialistických zemí. To se projevilo v sedmdesátých, a zejména osmdesátých letech 20. 
století na rapidně se zhoršující kvalitě životního prostředí, především v průmyslových 
regionech (severní Čechy, severní Morava, Praha).  
Protože totalitní politický systém nepřipouštěl kritiku a neměl tak zpětnou vazbu, negativní 
trendy se vyhrotily. Technologické zaostávání našich podniků dosáhlo před revolucí 15–40 let 
ve srovnání se západoevropskými standardy. Ve znečištění životního prostředí, zejména 
ovzduší a povrchových vod, jsme patřili mezi nejšpinavější státy Evropy. Do poloviny 
osmdesátých let se do ochrany životního prostředí téměř neinvestovalo, teprve koncem 
osmdesátých let lze mluvit o vážně míněné snaze tehdejších vládců reagovat na negativní 
trendy, ovšem se zpožděním, které vůči západní Evropě činilo asi 20 let. 
Po roce 1989, především o období od ledna 1990 do června 1992, došlo v oblasti životního 
prostředí k výrazné změně k lepšímu. Vzniklo české Ministerstvo životního prostředí i 
Federální výbor pro životní prostředí, bylo přijato 14 nových, environmentálně orientovaných 
zákonů. Do péče o životní prostředí proudily ročně investice ve výši 2,5 % HDP (to platí po 
celé období devadesátých let). Díky institucionálním a právním opatřením, a především díky 
ekonomickým investicím, společně s využitím moderních environmentálních technologií, 
došlo v průběhu devadesátých let k výraznému zlepšení kvality životního prostředí. To se 
týká zejména kvality ovzduší (např. emise oxidů síry poklesly o 87 %) a kvality povrchových 
vod. Vážná zůstává situace nadále hlavně v oblasti tzv. sekundárních jevů, které působí 
zprostředkovaně, se zpožděním a jsou těžko měřitelné. 
V současnosti lze situaci v oblasti životního prostředí hodnotit jako rozporuplnou. 
Jednoznačně pozitivně působí přípravný proces na vstup do Evropské unie. Musíme 
sladit naši legislativu s EU, a navíc budeme muset přijatou legislativu důsledně dodržovat, 
což dříve samozřejmostí nebylo. Vzhledem k našemu předpokládanému vstupu také na 
mezinárodní scéně přijímáme závazky shodné s EU, což je velmi pozitivní. Např. v roce 1997 
jsme na konferenci v Kjóto přijali, stejně jako EU, závazek snížit do roku 2010 emise CO2 
(hlavního skleníkového plynu) o sedm procent oproti hladině z roku 1990. Na druhou stranu 
obyvatelstvo v současnosti nevnímá životní prostředí jako jednu ze svých priorit, částečně 
kvůli zlepšené situaci, částečně kvůli jiným, subjektivně naléhavějším problémům, jako jsou 
např. bezpečnost a nezaměstnanost. Dochází ke snahám některé již přijaté právní normy 
zrušit, nebo alespoň zmírnit – např. zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí – EIA 
(environmental impact assessment). 

Chybí reálná politická síla, která by pravidelně a důsledně hájila zájmy ochrany přírody a péče o životní 
prostředí. Občanské ekologické organizace jsou často demagogicky obviňovány z ekoterorismu, což je při nízké 
ekologické gramotnosti obyvatel ČR pro tyto organizace vážnou výzvou. Navíc je akceschopnost zmíněných 
organizací dlouhodobě podvazována nedostatkem finančních prostředků a členové věnují velkou část své energie 
na vyčerpávající koloběh vypisování žádostí o krátkodobé, zpravidla jednoroční granty. 

Velkou výzvou pro blízkou budoucnost zůstává formulování, a především postupné 
prosazování udržitelného rozvoje, jehož velmi důležitou součástí se stává postupné 
zavádění ekologické daňové reformy. Evropská unie se zavázala směřovat k udržitelnému 
rozvoji a také postupně zavádět ekologickou daňovou reformu, jejíž první krok, tzv. uhlíková 
daň, byl již zaveden v osmi státech EU. Budeme-li brzy do EU přijati, je velmi 
pravděpodobné, že se stav a kvalita životního prostředí bude i nadále postupně zlepšovat. 
Pokud bychom do EU nebyli přijati, dotklo by se to velmi negativně a zásadně i životního 
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prostředí a Česká republika by směřovala nejen v ekonomické, ale též v environmentální 
oblasti na periferii rozvinuté Evropy. 
Regionální a lokální rozvoj odrážel po roce 1989 zásadní proměny politické, ekonomické, 
sociální a ekologické, jimiž prošla česká společnost. Ukázalo se, že rozvoj v posledním 
desetiletí byl významně strukturován rovněž ve své regionální a lokální dimenzi. Tři tendence 
měly přitom dominantní význam: 
Po roce 1989 se prohlubovaly rozdíly v sociální a ekonomické úrovni územních celků. 
Tyto selektivní tendence byly důsledkem růstu vlivu konkurenčních mechanismů na 
regionální a lokální rozvoj. V návaznosti na to se též začaly projevovat proměny v 
uspořádání vztahů v systému osídlení. Ty byly dvojího typu : 

• Došlo k potlačení významu velikosti center a naopak k důležitému posílení jejich atraktivity založené na 
kvalitě aktivit v centrech. Tento posun k rostoucímu významu kvalitativních aspektů byl důsledkem 
spíše „technologické“ než obecně společenské transformace, tj. přechodu české společnosti od 
industriální společnosti k postindustriální společnosti. 

• Proběhl posun územních polarit na vyšší úrovně. Šlo o přirozenou reakci na uzavírání malých 
správních jednotek (okresů) v období totalitární společnosti. Polistopadové propojování územních celků 
probíhalo navzdory omezené migraci obyvatelstva, dané nejen tradičními postoji, ale zejména 
nefunkčním trhem z byty. Z regionálního pohledu se bytová výstavba jevila jako závažná překážka 
využívání komparativních výhod jednotlivých regionů a lokalit. Propojování systému osídlení a posun 
územních polarit tak byly diktovány především mobilitou jiných faktorů, v nichž se zavádění tržních 
přístupů mohlo projevit bezprostředněji. Zejména lokalizace fixního kapitálu a tok informací 
napomáhaly prosazování selektivních tendencí a prohlubování regionálních rozdílů odpovídajících 
rozvojovému potenciálu regionů. 

Během posledního desetiletí dvacátého století došlo k záměně „úspěšných“ a „neúspěšných“ 
regionů a lokalit. Dříve preferované oblasti těžkého průmyslu, na nichž jakoby spočíval 
rozkvět celého státu, se staly hlavními problémovými regiony. Jde zejména o pánevní oblasti 
(Ostravsko, Ústecko a částečně i Sokolovsko). Proces ekonomické restrukturalizace tam byl 
ztížen nižší úrovní kvalifikace a flexibility pracovních sil a rovněž nižším objemem sociální 
soudržnosti těchto oblastí. Naproti tomu rostla v devadesátých letech dominance pražské 
aglomerace. Její dříve uměle potlačovaná rozvojová dynamika byla největší ze všech 
regionálních center v ČR a Praha nyní dosahuje zhruba dvojnásobku ekonomické výkonnosti 
ostatních regionů. Dalšími centry rozvoje se stala větší města, především v Čechách, méně na 
Moravě a ve Slezsku.  
Slabě osídlené regiony s výrazným zastoupením zemědělství a málo vyvinutou 
infrastrukturou byly méně problematické. Tyto regiony si zpravidla zachovaly lepší stav 
životního prostředí a díky své poloze postupně těžily z cestovního ruchu. Tato území 
nezdědila tolik regionálních a ekonomických deformací z období totalitárního režimu a jejich 
klíčovým problémem byl pokles zemědělské produkce a snížení její rentability. 
Během uplynulého desetiletí se rovněž ukázal význam regionální infrastruktury. Technická 
infrastruktura mohla plnit své hlavní pozitivní funkce jen částečně, neboť změny zděděné 
technické infrastruktury jsou velmi nákladné. Patřičné investice umožňující budování moderní 
infrastruktury se ukázaly důležitou podmínkou pro společenský a ekonomický rozvoj. 
Modernizace technické infrastruktury (která na sebe vázala značnou část fixních investic v 
uplynulém období, a to i na úkor investic produktivních) postupně umožnila potřebné 
kontakty mezi ekonomickými i dalšími společenskými aktéry. Technická infrastruktura 
zásadně ovlivnila dostupnost lidí a věcí a tím též významně podmiňovala geografickou 
strukturu aktivit a kontaktů. Rozvojové šance jednotlivých regionů ukázaly svou závislost 
na dobré technické infrastruktuře umožňující snadnou geografickou mobilitu osob, 
zboží a materiálů. Během posledního desetiletí dvacátého století se projevilo podstatné 
napětí mezi rozvojem spojů, dopravy a velké části technické infrastruktury na jedné straně a 
důrazem na trvalou udržitelnost rozvoje z hledisek životního prostředí na straně druhé. Toto 
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desetiletí ukázalo v České republice v dopravě čtyři zásadní změny, které zkomplikovaly 
patřičné uplatnění rozvojových tendencí k trvale udržitelnému vývoji: 

• První změna se týkala klesající dominance železniční dopravy a růstu dopravy silniční. 

• Druhá změna se týkala klesajícího podílu veřejné hromadné dopravy a růstu soukromé dopravy. 

• Třetí změna se týkala růstu mezinárodní přepravy na úkor přepravy domácí. 

• Čtvrtá změna se týkala přeorientování východních dopravních směrů ke směrům do států Evropské unie. 

Základní strategické principy 
Nezbytným předpokladem péče o životní prostředí je ekologická gramotnost obyvatel. 
Podobně jako se učíme jazykové gramotnosti, a dnes také počítačové gramotnosti, jsou 
nedílnou součástí všeobecného vzdělání základy ekologické gramotnosti (např. jak fungují 
ekosystémy a hospodářství přírody jako celek). 
Ekologická gramotnost, především u mladých lidí, ovlivní pozitivně chování a hodnotové 
orientace slučitelné s udržitelným rozvojem, protože vzdělání je nezbytnou podmínkou 
porozumění a ekologická výchova pak podmínkou soucítění a solidarity s přírodou. 
Ministerstvo životního prostředí podporuje občanskou iniciativu 2002 – Rok pro 
ekogramotnost (Rok pro trvale udržitelný život), je však třeba výrazněji a systematičtěji 
podporovat rozvoj ekologického vzdělávání na všech typech škol a mimoškolní výchovy. 
Ze střednědobého hlediska jsou při prosazování péče o životní prostředí nejefektivnější 
ekonomické nástroje životního prostředí (poplatky za znečišťování životního prostředí, za 
využívání přírodních zdrojů, daně a daňové diferenciace, granty, zvýhodněné půjčky, 
obchodovatelná emisní povolení, platby za porušení stanovených limitů, pokuty atd.). Některé 
nástroje už u nás fungují poměrně dobře (poplatky za znečišťování prostředí), jiné velmi 
nedostatečně (např. tzv. depozitně-refundační systémy, tzn. stimulace ke sběru výrobků, které 
se po použití stávají nebezpečným nebo obtížným odpadem – viz např. plastové láhve) a jiné 
zatím vůbec nebyly přijaty (zejména ekologická daň). Velkou výzvou zůstává postupné 
prosazování ekologické daňové reformy, které je ale reálné jen v rámci velkého a 
hospodářsky silného prostoru, tedy pro nás nejspíše v rámci Evropské unie. 
K prosazení ekonomických nástrojů je nezbytná politická vůle a ta může vzniknout jen 
v rámci demokratického politického systému. Systémy totalitní nepřipouštějí kritiku, a 
postrádají tedy zpětnou vazbu, která by korigovala jejich omyly a selhání. Zastupitelská 
demokracie by však měla být posilována prvky participativní demokracie, o což v současnosti 
u nás probíhají spory nejen v oblasti teorie, ale i praxe (zákon o referendu a podmínky jeho 
vyhlášení, úsilí o okleštění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) aj.). 
Čtvrtý strategický pilíř představují právní aspekty životního prostředí. Odpovědnost státu 
za životní prostředí je nesmírně důležitá. V české ústavě se přitom povinnost chránit životní 
prostředí a přírodní zdroje vyskytuje v nejasné a nejednoznačné podobě. Kružíková a 
Mezřický (1996) se domnívají, že při ochraně složek životního prostředí a přírodních zdrojů 
bude narůstat konflikt mezi tradičním chápáním vlastnického práva a mezi principy 
udržitelného rozvoje. Klasická právní definice vlastnictví jako neomezeného panství nad 
věcí v moderní společnosti již neplatí. Vlastnictví má být využíváno ku prospěchu širšího 
celku, nemá sloužit výlučným zájmům majitele. Bude proto třeba rozvíjet „ekologickou 
funkci“ vlastnictví. V právu životního prostředí by měl být kladen důraz na dodržování 
principu předběžné opatrnosti, na zachování biologické diverzity, na zachování hodnot 
prostředí a přírodních zdrojů, na upřednostňování zájmů udržitelného rozvoje před 
krátkodobými zájmy, na účast veřejnosti při rozhodování o otázkách životního prostředí, na 
odpovědnost státu a na předcházení škodám působeným jiným národům a Zemi jako celku. 
Ústava by měla výslovně obsahovat potvrzení, že nikdo není suverénním pánem nad 
přírodními zdroji, jež má ve vlastnictví. Výrazněji bude nutno stanovit roli územního 
plánování jako nástroje ochrany životního prostředí. 
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Dalším strategickým přístupem k péči o životní prostředí je důraz na technologie šetrné 
k životnímu prostředí, na ekologickou efektivnost. Technologie samotné péči o životní 
prostředí nevyřeší, jsou však velmi potřebnou součástí celkové strategie péče o životní 
prostředí a směřování k udržitelnému rozvoji (podrobněji např. Weizsacker, Lovins a Lovins, 
1996). 
Prohlubování územní diferenciace rozvoje se v ČR stalo empiricky prokazatelným faktem. 
Rizikem tohoto trvale pokračujícího trendu je hrozba sociální, ekonomické a kulturní 
devastace relativně velkých území státu a stejně problematické „zahuštění“ aktivit v několika 
územních pólech rozvoje. Obojí hrozí radikalizovat voličské masy a zpochybnit sociální smír. 
Šance by tento proces mohl přinést jen v dlouhodobém časovém horizontu – rychlejší a 
sociálně méně citlivou likvidací konkurence neschopných odvětví tvořících základ 
upadajících regionů, masivnější tvorbou podnětů nejen pro prostorovou, profesní i statusovou 
mobilitu. Obecně se nicméně soudí (zvláště v evropském kulturně-politickém kontextu), že 
uplatňování tvrdých meritokratických kritérií v regionálním rozvoji přináší více 
společenských nákladů než výnosů. Je ale pravda, že při praktickém zakotvení evropských 
regionálních politik v modelech sociálního státu neexistovala nikdy příležitost tuto hypotézu 
verifikovat. V případě ČR stejně nezbývá než hledat rovnováhu mezi tlakem na regionální 
výkonnost a tlakem na meziregionální solidaritu, jaká je a bude obvyklá ve vyspělých zemích 
Evropy. Základním strategickým principem se proto nutně stává idea rovnosti rozvojových 
šancí jednotlivých prvků územního systému země. 
Na základě zkušeností ze zemí Evropské unie lze vedle výše uvedeného „obsahového“ 
principu odvodit ještě další, „procesní“ strategický princip:  regionální politika se stává 
záležitostí dialogu více úrovní územní samosprávy a subjektů soukromého sektoru. 
Partnerství mezi samosprávou, státní správou a subjekty ze soukromého sektoru je pilířem, na 
kterém může být budován konsenzus o společensky přijatelném vztahu mezi tlakem na výkon 
a aspekty solidarity v regionální politice. 
Místní prostředí zůstává do velké míry nemobilní. Nemusí to být vždy záporem – i 
nehmotné „růstové faktory“, jakými je lokální patriotismus, pozitivní očekávání a osobní 
motivace vyrůstající ze zakotvení v místní komunitě, společná vize, entuziasmus výrazných 
osobností, vytváření partnerství vedoucí k aktivní adaptaci na extra-lokální a extra-regionální 
vlivy se mohou ukázat jako silný motor lokálního a regionálního rozvoje. Bohužel jsou tyto 
případy v ČR spíše výjimkou a tradiční nízká geografická mobilita lidí pak spíše odrazem 
osobní pasivity. Za této situace o úspěchu regionu rozhoduje jeho poloha (šance klesající od 
západu k východu a od jihu k severu), a zejména dopravní dosažitelnost (mezinárodní 
letiště, dálniční spojení). Relativní koncentrace těchto funkcí v hlavním městě, v menší míře v 
Brně, Plzni, Českých Budějovicích a v zárodku i v restrukturalizovaných průmyslových 
regionech Ostravy a Ústí na Labem je kumulativně spojena s koncentrací velkého počtu 
dalších podpůrných aktivit a funkcí. Zatím se nezdá, že by i intenzivní využití 
nejmodernějších informačních technologií tuto lokalizační závislost mohlo zásadně změnit – 
už proto, že využití těchto technologií je vázáno na jistou úroveň „lidského kapitálu“, která je 
obecně vyšší právě ve velkých regionálních centrech. 
S výše uvedeným principem souvisí princip další: sídelní struktura České republiky je 
velmi rigidní a rozdrobená. Tato rozdrobenost a typické mikroregionální fungování 
technické infrastruktury budou konfrontovat regionální a lokální samosprávu s nároky 
moderního regionálního rozvoje. Ekonomicky racionální odpověď na tyto tlaky se jeví jako 
politicky a sociálně obtížně průchodná. Ze stejného důvodu ve státní bytové politice dosud 
nejsou – a pravděpodobně ani v dohledné budoucnosti nebudou – použitelná razantní posílení 
selektivních a koncentračních tendencí. Nepropojenost mezi regionální a bytovou politikou se 
tak také stává jedním z vážných rizik efektivního využívání potenciálů územního rozvoje ČR. 
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„Strategické pilíře“ a rozhodovací uzly 
V obecné rovině může být základní strategický pilíř definován jako „zajištění zdravého 
života ve zdravém prostředí“. To si však zasluhuje alespoň stručný komentář, který umožní 
definovat hlavní cíle v oblasti životního prostředí. 
Není účelné ani ekonomicky reálné stoprocentně očistit životní prostředí od negativních vlivů 
lidské činnosti. Spíše je reálné a žádoucí dosáhnout postupně tří cílů v oblasti péče o životní 
prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů, které definovali Daly a Cobb (1989): 

• Míra užívání obnovitelných zdrojů nepřekročí míru jejich regenerace. 

• Míra užívání neobnovitelných přírodních zdrojů nepřekročí míru, jakou budou rozvíjeny substituující 
obnovitelné zdroje. 

• Míra emisí škodlivin do životního prostředí nedosáhne hranice asimilačních schopností prostředí. 

Zdraví člověka je definováno jako „stav fyzické a duševní pohody“ (definice Světové 
zdravotnické organizace – WHO). Nedílnou součást zdraví člověka tvoří i kvalitní životní 
prostředí. Kvalita životního prostředí se podílí na zdravotním stavu jedince přibližně 15 % 
(Dzúrová et al., 1992).  
Cílem péče o životní prostředí však není jen prospěch jednotlivce či skupiny lidí. Cílem je 
dosažení kvalitního životního prostředí v globálním měřítku, protože např. klimatické změny, 
produkce kyslíku a pohlcování CO2, vliv biodiverzity na stabilitu ekosystémů a podobně má 
vskutku globální charakter. K mezilidské solidaritě je však třeba přidat i solidaritu 
mezigenerační (jeden ze základních principů udržitelného rozvoje – práva budoucích generací 
na využívání přírodních zdrojů a kvalitní životní prostředí) a také mezidruhovou (postupné 
přiznání dílčích práv ostatním živým tvorům). K tomuto stavu dnes směřují spíše rozvinuté 
státy, zatímco v rozvojových zemích je energie chudých lidí zcela pohlcena úsilím o prosté 
přežití. 
Vytýčit konkrétní postupové kroky není pro složitost problematiky životního prostředí a 
udržitelného rozvoje jednoduché. V současnosti je dokončována syntetická zpráva tříletého 
projektu UNDP „Směřování České republiky k udržitelnému rozvoji – vytváření podmínek“ 
(koordinovaný Centrem pro životní prostředí Univerzity Karlovy), na kterou by měl 
v následujícím roce (2002) navázat „Akční plán směřování k udržitelnému rozvoji“. Ten bude 
konkrétně identifikovat jednotlivé kroky a odpovědné garanty při směřování k udržitelnému 
rozvoji. 
Pozornost bude při prosazování postupných kroků nezbytně zaměřena na oblast vzdělávání a 
výchovy (Národní strategie ekologické výchovy), na dotváření institucí pečujících o životní 
prostředí (např. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR by měl být Výbor pro veřejnou 
správu, regionální rozvoj a životní prostředí rozdělen na dva samostatné výbory, z nichž jeden 
by se měl věnovat pouze životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji), na přijetí uceleného 
systému ekonomických nástrojů životního prostředí (včetně přijetí ekologické daně) a na 
zvýšení vnímavosti politických stran k otázkám životního prostředí a udržitelného rozvoje 
(formálně se ve svých programových dokumentech věnují životnímu prostředí všechny 
parlamentní strany, jejich reálné chování např. při hlasování v Parlamentu ČR o podobě 
jednotlivých zákonů v této oblasti však bývá velmi odlišné). Velikou moc podpořit vůli 
politických představitelů chovat se ekologicky citlivě a gramotně mají média, především 
televize. Ekologicky orientované pořady, kterých není mnoho a jsou téměř bez šance dostat 
dobrý vysílací čas, jsou pod velkým tlakem, a jsou-li radikálněji orientované, nemají obvykle 
dlouhou životnost, nebo jejich tvůrci vyčerpají velkou část energie na obhajobu existence 
těchto pořadů (např. pořad „Nedej se“ v ČT). 
Nicméně ekologická výchova a vzdělání, ekonomické nástroje životního prostředí, 
dobudování institucionálního rámce, ekologická „kultivace“ jednotlivých politických stran a 
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větší prostor i prostředky na vytvoření kvalitních pořadů v masmédiích představují, podle 
našeho názoru, hlavní pilíře, na něž je třeba se ve střednědobém horizontu soustředit. 
V souvislosti s očekávaným vstupem ČR do Evropské unie pak považujeme za zásadní 
rozhodovací uzel sladění právních norem v environmentální oblasti. Pokud by ČR do 
Evropské unie nebyla ve střednědobém horizontu přijata, ovlivní to zásadně nejen vývoj 
kvality životního prostředí, ale celé směřování společnosti. Propásli bychom historickou 
příležitost pevně se přičlenit k jádru euroamerické civilizace. Naše společnost by byla sevřena 
do třecí plochy mezi euroamerickou, pravoslavnou (ruskou) a islámskou civilizaci. Vývoj za 
takových podmínek by byl prakticky nepředvídatelný. 
Hlavní skupiny aktérů, kteří ovlivňují kvalitu životního prostředí, tvoří představitelé státní 
správy a samosprávy, podnikatelé a konečně občanská společnost. Mezi představiteli 
státní správy a samosprávy mají rozhodující vliv volení zastupitelé, a proto řízení státní 
správy a samosprávy je v rukou institucí, jejichž posláním je usilovat o politickou moc – 
politické strany. Pro samotné fungování veřejné správy se však stejně důležitou jeví kvalita 
zaměstnanců – úředníků, kteří se nemění v závislosti na výsledcích voleb a zajišťují tak 
kontinuitu fungování úřadu. 
Vlivnou skupinou ve vztahu k životnímu prostředí je podnikatelská sféra. Dřívější heslo 
„existovat znamená expandovat“ bývá dnes především u prosperujících podniků a podnikatelů 
doplněno přijetím závazku odpovědného a etického chování nejen vůči zaměstnancům a obci, 
kde působí, ale také vůči životnímu prostředí. Existuje u nás česká pobočka Podnikatelské 
rady pro udržitelný rozvoj (Bussiness Council for Sustainable Development), pod tlakem 
Evropské unie postupně přistupujeme na přijetí ISO 9000 (týkající se kvality produkce) a ISO 
14000 (zajištění kvality životního prostředí).  
Třetím nejvýznamnějším aktérem je občanská společnost, která se u nás postupně rozvíjí, ale 
bude nejspíše trvat alespoň jednu generaci, než se přiblížíme úrovni občanských aktivit 
v zemích EU. Mezi nevládními organizacemi chybí vůle k výraznější koordinaci a spolupráci 
při prosazování strategických cílů, což je asi přirozená dočasná reakce na zkušenost 
s centrálním řízením za minulého režimu. Z této skupiny zmiňme samostatně alespoň odbory 
a církve. 
Odbory jsou dodnes poznamenány dědictvím minulého režimu a hledají vlastní cestu. Mohly 
by velmi napomoci péči o životní prostředí, kdyby propojily úsilí o práva zaměstnanců 
v oblasti sociální s prosazováním práva na zdraví, kvalitní pracovní i životní prostředí. 
Církve, především v ČR početně největší katolická církev, také hledají vhodnou míru a 
způsob angažovanosti v dění dnešní společnosti. Neocenitelné jsou jistě zásluhy církve 
v oblasti sociální péče a charity. Péče o životní prostředí však zůstává na okraji jejího zájmu. 
Přitom podpora péči o přírodu a životní prostředí může být pochopena jako výraz péče o dílo 
Stvořitele, jehož jsme dočasnými správci. Církve mají oproti jiným aktérům dvě výhody: 

• uvažují v dlouhodobém, mezigeneračním horizontu; 

• mají velký vliv především na venkově, kde se velmi těžko prosazují „intelektuální proudy“ přicházející 
z města, a to včetně iniciativ ekologických a environmentálních. 

Za nenápadného, ale ve střednědobém horizontu velmi významného aktéra považujeme 
nevládní vzdělávací a výchovná zařízení (střediska ekologické výchovy, domy dětí a 
mládeže, Junák, Sokol apod.), která přímo nebo zprostředkovaně vychovávají děti k úctě 
k přírodě a ke skromnosti. 
Posledním aktérem, jehož zde zmíníme, je mezinárodní společenství. ČR je členem OSN, 
OECD a stane se pravděpodobně členem EU. Především Evropská unie bude po našem 
vstupu zásadně ovlivňovat vývoj kvality životního prostředí, ať už prostřednictvím 
legislativních nástrojů, strukturálních fondů v oblasti financování změn atd. 
Vyrovnávání životních podmínek obyvatelstva v jednotlivých územních částech země je 
prvním strategickým pilířem rozvoje územních potenciálů rozvoje. Tento strategický pilíř 
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nemá metu v ideálu absolutní rovnosti. Jeho smyslem je vznik principiální rovnosti šancí 
obyvatel různých regionů uspokojovat své potřeby. Jde tedy nejen o posilování sociální 
soudržnosti národní komunity, ale i o efektivní využívání specifik jednotlivých regionů v 
jejich sociální a ekonomické profilaci a také o možnost občanské volby, které šance a kde v 
souladu s individuálními dispozicemi a aspiracemi využít. 
Vyrovnávání životních podmínek přitom není spontánním procesem, jenž by přinášel své 
výsledky samovolně. Právě naopak, bez cílené ingerence veřejné správy by nutně docházelo k 
prohlubování diferenciace. Nástrojem, kterým na tomto úseku veřejná správa disponuje, je 
(vedle vcelku již uspokojivě formulované legislativy) intervence pomocí veřejných 
prostředků, jejímž primárním smyslem zůstává odstranění dysfunkcí trhu a posílení místní 
občanské společnosti. Míra přerozdělování ovšem nesmí vést k podvázání spontánní 
samoregulační funkce trhu (potlačení podnikatelské iniciativy, resp. zhoršení podmínek pro 
ni) ani k „postátnění“ občanského sektoru. Současné nastavení základních přerozdělovacích 
mechanismů, jakými je rozpočtové určení daní a dotační systém, se tomuto 
„solidaristickému“ extrému bohužel blíží. 
Po „technické“ stránce jde v politice vyrovnávání šancí jednotlivých územních společenstev o 
vyrovnávání územně-technických podmínek (dopravní a technická infrastruktura), zajištění 
lokální dostupnosti zařízení občanské vybavenosti (ve standardizované kvalitě), „léčení“ 
strukturálních nesouladů lokálního trhu práce a o podporu podnikatelské aktivity a podporu 
místních občanských organizací. 
Dále uvedené strategické pilíře onen základní pilíř upřesňují z různých specifických hledisek. 
Zvýšení prostorové mobility obyvatelstva usiluje o zvýšení sociální otevřenosti místních 
komunit a o naplnění práva občanské volby žít a pracovat tam, kde jsou – z hlediska osobních 
preferencí – lepší podmínky individuální seberealizace. Základním nástrojem je v tomto 
případě bytová politika, konkrétně odstranění právních bariér vzniku funkčního trhu s byty. 
Zvýšení úrovně veřejné dopravy napomáhá zlepšení dopravní obslužnosti jako specifického 
nástroje zvýšení prostorové mobility obyvatelstva – beze změny bydliště. Základní nástroj 
představují cílené finanční intervence veřejné správy v odvětví veřejné dopravy nesené v 
duchu záměrné preference tohoto dopravního oboru před dopravou individuální. 
Další strategické pilíře jsou podrobněji popsány v jiných částech II. kapitoly. Zvýšení 
autority regionálního článku samosprávy a posilování akceschopnosti místních 
občanských organizací jsou rozvedeny v části II C3 „Regulační působení trhu, státu a 
občanského sektoru ve vzájemných vztazích“. 
Klíčovým rozhodovacím uzlem je samo pojetí regionální politiky v ČR. Tedy volba mezi její 
aktivní úlohou vedoucí k omezování meziregionálních rozdílů ve jménu celospolečenské 
solidarity a vytváření rovných šancí a mezi pouhou pasivní úlohou „hasící“ konflikty 
pramenící v rostoucí diferenciaci. 
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Vymezení daného vývojového potenciálu – vnitřní členění a základní pojmy 
Na ekonomický rozvoj je nutné v kontextu základních souvislostí vývoje české společnosti a 
její modernizace nahlížet tak, že ekonomika vytváří jakýsi krevní oběh vývoje společnosti. 
Ekonomický rozvoj má spíše výjimečnou pozici mezi ostatními potenciály, a pokud bychom 
náš model (viz kapitola I. – Teoretická a metodologická východiska) převedli do prostoru, 
tvořil by ekonomický rozvoj třetí rozměr.  
Základní členění této kapitoly k potenciálu ekonomického rozvoje v podstatě vyplývá 
z rozdělení ekonomické oblasti tak, jak bylo třeba strukturovat tuto oblast v naší minulé práci 
pro Vizi rozvoje České republiky do roku 2015 (Vize rozvoje 2001) a při následných pracích. 
Hlavním motivem je popis české ekonomiky v ekonomické globalizaci a ve vztahu 
k Evropské unii. V krátkosti lze rozdělení popsat takto (vztah k EU a globalizaci je součástí 
jednotlivých specifikací):  

• Hospodářská politika (změny pro hospodářskou politiku ČR po vstupu do EU) a institucionální rámec. 

• Výhled hospodářského růstu (produktivita práce a faktory ji ovlivňující). 

• Pohyby cenové hladiny (potenciální vstup ČR do EU).  

• Česká ekonomika v ekonomické globalizaci – konkurenceschopnost, zahraniční investice, globalizace.  

Vymezení vazby daného potenciálu na kvalitu a udržitelnost života 
Pod kvalitou života si lze představit změny v růstu HDP a příjmů, kvalitu vzdělání, veřejných 
služeb, životního prostředí, míru korupce, zločinnosti, průměrné délky života atd. Jako 
nejdůležitější se jeví vztah ekonomického rozvoje k životní úrovni. Životní úroveň je 
ovlivňována vývojem ekonomiky, například změnami hospodářského růstu. Prorůstově 
nasměrovaná ekonomika vytváří prostředí, ve kterém lze očekávat růst životní úrovně. Jedním 
z faktorů životní úrovně je také růst kupní síly obyvatel, a to vedle dalších faktorů, například 
čistoty životního prostředí, úrovně vzdělání, osobní bezpečnosti atd. 
Vliv ekonomického rozvoje na kvalitu života a jeho udržitelnost je však rozporuplný a 
komplikovaný. Ekonomický rozvoj může být často zjednodušeně vnímán pouze jako 
ekonomický růst, vyjadřovaný hrubým domácím produktem na obyvatele. U země, která 
dosahuje velmi nízkého HDP (v řádu stovek USD/obyv./rok), indikuje ekonomický růst 
obvykle zlepšenou kvalitu života. To je patrné zejména do úrovně přibližně 1000 
USD/obyv./rok, kdy dochází k tzv. demografickému zlomu (výrazně poklesne míra růstu 
obyvatel, protože stát začne být schopen zajistit základní sociální, zdravotní a důchodovou 
péči, a lidé proto nejsou pod tlakem spoléhat se pouze na děti, které je v době potřeb 
zabezpečí). Pro středně rozvinutou zemi je charakteristický industriální rozvoj, často však s 
orientací na energeticky a surovinově náročnou výrobu a s využitím zastaralých a 
environmentálně nepříznivých technologií. Dochází sice k ekonomickému růstu, avšak na 
úkor přírodního kapitálu a kvality životního prostředí, což se promítá do kvality života lidí. 
Při dosažení ročního HDP přibližně 8–10 000 USD/obyv. mluví někteří ekonomové o tzv. 
environmentálním prahu. Hlavní materiální potřeby a touhy lidí jsou nasyceny a lidé začínají 
vnímat jako důležitý aspekt kvality života také kvalitní životní prostředí (nejen čistá voda a 
vzduch, ale též například možnost dostat se do volné přírody) a dostatek volného času. Tyto 
země pak investují do environmentálních technologií, do sanace škod způsobených minulým 
rozvojem apod. 
Daný model má však jedno základní úskalí – s největší pravděpodobností není na Zemi 
dostatek zdrojů a kapacita ekosystémů není dostatečná, aby cestou rozvoje mohlo projít šest 
miliard lidí na této planetě. Proto je nezbytné usilovat o to, aby země, kde dominuje 
industriální rozvoj, co nejrychleji přistoupily k odpovědné ekologické politice a neodkládaly 
ji až na období po dosažení (zatím hypotetického) environmentálního prahu. 
Česká republika patří mezi rozvinuté industriální země. Je tedy velmi důležité, jak se ČR, 
stejně jako další transformující se země střední a východní Evropy, bude v nejbližší době 
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chovat. K tomu, abychom se chovali odpovědněji a směřovali k udržitelnému rozvoji, je 
především třeba zbořit mýtus o neoddělitelnosti ekonomického růstu od zvyšování kvality 
života. Dosahujeme-li ekonomického růstu na úkor přírodního kapitálu a kvality životního 
prostředí, jedná se o růst kontraproduktivní. Je potřebné vyvinout sadu indikátorů, které by 
doplnily základní ekonomické ukazatele a věrněji odrážely kvalitu života obyvatel, stejně jako 
stav životního prostředí a možnosti rozvoje v dlouhodobé perspektivě. 
Důležitá je také energetická politika státu, především z hlediska spolehlivého zásobování 
energií s minimalizací dopadů na jednotlivé složky životního prostředí a s ohledem na trvale 
udržitelný rozvoj, a také strategická provázanost ochrany životního prostředí s energetickou a 
surovinovou politikou ČR, tj. podpora ekologického průmyslu, průmyslu zajišťujícího 
výrobky a technologie příznivé z hlediska dopadů na životní prostředí.42  
 
Východiska strategických úvah 
Relevantní teoretická východiska 
Teoretickou inspirací, ze které lze při hledání strategií vycházet, jsou například 
makroekonomická analýza, teorie ekonomického růstu a endogenní teorie ekonomického 
růstu, postkeynesiánská ekonomie, institucionální ekonomie, teorie veřejné volby43 a 
samozřejmě i další koncepty. Jiné směry reprezentují například princip efektivní tržní 
klasifikace hospodářského mixu – tj. správným mixem fiskální a monetární politiky zajistit 
dlouhodobě udržitelný hospodářský růst, který by zaručoval konvergenci české ekonomiky k 
zemím EU a přitom by nevedl k prohlubování vnější nerovnováhy; teorie platební bilance – 
aplikace keynesiánského a monetaristického konceptu platební bilance; koncept měnového 
kurzu (pevný versus volně plovoucí měnový kurz); hospodářská politika přesunující a měnící 
výdaje za účelem dosažení substitučního a důchodového efektu při dosahování vnitřní a vnější 
rovnováhy. 
Dlouhodobé řešení strategií směřujících k podpoře ekonomického růstu vychází především 
z pozice teorií růstu (neoklasického růstového modelu, původně navrženého Solowem, viz 
Solow, 1956) a konvergenčních teorií. Solow uvádí, že ekonomika je tím bohatší, čím větší je 
celková produktivita faktorů (tj. technologie), čím vyšší je míra úspor (a investic) a čím nižší 
je růst populace. Pokud jsou tyto parametry stejné, budou ekonomiky konvergovat ke stejné 
ekonomické úrovni. Tempo růstu ve stálém stavu je určeno technologickým pokrokem. 
Zakládá se tedy na akceleraci růstu produktivity práce, umožněné rychlejším růstem inovací 
při vysoké míře národních úspor a investic. Jde o akumulaci vstupů výrobních faktorů – 
zaměstnanosti i fixního kapitálu, o technický pokrok (souhrnná produktivita faktorů). Přitom 
lze využít efekt dohánění (catching up) v situaci méně rozvinuté ekonomiky, jejíž přístup 
k novým technologiím je usnadněn tím, že přebírá nejnovější poznatky vědeckotechnického 
pokroku od ekonomik vyspělejších. 
Otázku endogenizace míry úspor řeší tzv. Ramseyho model (viz např. Romer, 1996) a 
ukazuje, jaké je tempo růstu mimo stálý stav. Jak v Ramseyho, tak v Solowově modelu byl 
růst ve stálém stavu určen technologickým pokrokem, který je do modelu exogenně dosazen. 
Tyto modely jsou tedy užitečné pro popis konvergenční dynamiky, ale nenabízejí žádné 
                                                 
42 Ve vazbě k trvalé udržitelnosti rozvoje lze charakterizovat problémy po vstupu České republiky do Evropské 
unie, kterými mohou být kromě jiného požadavky na zvýšení ročních výdajů veřejných rozpočtů, a to až o 6 %, 
což představuje až asi 3 % HDP. Jedná se zejména o dopad směrnic z oblasti ochrany životního prostředí. 
Kritickým se může stát souběh těchto nároků s mimořádnými výdaji, vyvolávanými ekonomickou transformací. 
Ty samy směřují v nejbližším střednědobém horizontu ke schodkům veřejných rozpočtů ve výši kolem 5 % 
HDP. Proto je třeba hledat možnosti rozložení dopadů do delšího období. 
43 Teorie veřejné volby – směr na pomezí ekonomické teorie a politiky. Základní tezí je, že politikové nejsou 
benevolentní vládci, jimž jde v prvé řadě o obecné blaho, nýbrž lidé maximalizující vlastní prospěch, jimž jde o 
získání co největší popularity a počtu hlasů. Demokracie v sobě ukrývá nebezpečí pro trh, neboť volení státní 
úředníci rádi vycházejí vstříc silným zájmovým skupinám. 
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vysvětlení dlouhodobého růstu. Jednou možností, jak docílit endogenního růstu, je odstranit 
tendence ke klesajícím výnosům z kapitálu. Lze toho dosáhnout například rozšířením 
konceptu kapitálu o lidský kapitál. Modely růstu s lidským kapitálem zahrnují kromě 
fyzického kapitálu také lidský kapitál. Záleží pak na podílu lidského kapitálu a tak lze lépe 
vysvětlit rozdíly v důchodu mezi různými zeměmi. V základním modelu se předpokládají 
konstantní výnosy z rozsahu. V případě rostoucích výnosů z rozsahu může nastat situace, kdy 
je učení vedlejším produktem akumulace kapitálu, nebo konkurence vyvolávající rozvoj 
pracovní síly a technologie. Rostoucí výnosy z rozsahu jsou potenciálně celosvětové, ale 
ekonomiky se liší ve schopnosti rostoucích výnosů z rozsahu využít (Romer, 1996). 
Další pohled na hospodářská a politická opatření vychází ze školy racionálních očekávání. 
Chce-li vláda napomoci dobrému chodu ekonomiky, měla by zajistit co největší 
transparentnost ekonomického prostředí, tedy vzdát se politiky ad hoc zásahů a místo toho 
uplatňovat politiku jednoduchých, veřejnosti známých a dlouhodobě platných pravidel, jako 
je stabilní emise peněz, vyrovnaný státní rozpočet, průhledná a stabilní daňová soustava apod. 
Tím zvýší důvěru v měnu, umožní racionální ekonomické kalkulace a sníží rizikovost 
investic. 
 
Doposud publikované koncepční a strategické dokumenty 
Střednědobá koncepce sociálního a ekonomického rozvoje (2001)  
Koncepce odráží princip trvale udržitelného rozvoje při respektování ekonomických, 
sociálních a mezinárodních souvislostí. Soustředí se na obnovu růstu na základě podpory 
konkurenční schopnosti ekonomiky a její restrukturalizace při zachování makroekonomické a 
měnové stability. Podkladem Střednědobé koncepce byly také následující dokumenty Vlády 
ČR: Hospodářská strategie vstupu do EU: Konkurenceschopnost – růst – zaměstnanost – 
solidarita (1999) a Společné zhodnocení priorit hospodářské politiky ČR (1999). 

Sociální a ekonomické dopady integrace ČR do EU (Nové příležitosti, možná rizika) 
(2001) 
Studie poměrně důkladně vyjasňuje šance a rizika vstupu do Evropské unie v oblasti 
ekonomiky a možné dopady těchto procesů do sociální oblasti tak, aby bylo možno plně 
využít nově vznikající příležitosti a předcházet rizikům nežádoucích nárazů. Věnuje se 
otevřeným problémům konkurenční schopnosti, zejména ekonomické výkonnosti, 
produktivitě práce, cenovým hladinám a mzdovým úrovním a také mzdovým rizikům 
sociálních dopadů při spojení ekonomik nestejné úrovně. 

Strategie posílení národohospodářského růstu (2001) 
Strategie se podrobně věnuje různým aspektům národohospodářského růstu. Strategie posílení 
národohospodářského růstu respektuje severoevropský model hospodářské politiky, tj. model, 
kde je kladen silný důraz na stabilitu, sociální konsenzus a regulace, a předpokládá 
dlouhodobou perspektivu. 

Národní program přípravy České republiky na členství v EU (1999, 2000, 2001) 

Program se soustřeďuje na vytváření institucionálních a legislativních podmínek vstupu ČR 
do EU a na sledování bezprostředních dopadů, nákladů a přínosů přebírání jednotlivých částí 
společného práva Evropské unie. 
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Komprimovaný popis současného stavu: popis trendů, napětí (rozporů), 
příležitostí a případných ohrožení v budoucnu 
Česká ekonomika počátku 21. století je typickou malou otevřenou ekonomikou. Součet 
vývozu a dovozu přesahuje velikost HDP již o desítky procent, vývoj kurzu domácí měny je, 
poté co domácí centrální banka ustoupila z pozice cenového tvůrce se zavedením vnější 
konvertibility měny, v rukou velkých víceméně privátních finančních institucí. Hospodářská 
situace je tak silně závislá na vývoji světového hospodářství. Rozhodující podíl na 
zahraničním obchodu ČR, který se blíží 80 % celkové obchodní výměny, se realizuje se 
zeměmi Evropské unie, v první řadě s Německem. Analogická je situace v přílivu přímých 
zahraničních investic, jež s sebou v dlouhodobém horizontu nesou potenciál posílení 
konkurenceschopnosti a modernizace domácí ekonomiky a v krátkodobém horizontu více než 
kompenzují permanentní propad v objemu poskytnutých domácích úvěrů (Šaroch, 2001). 
Na základě provedených analýz lze očekávat i nadále makroekonomicky rovnovážné tempo 
pozitivního růstu (např. Hájek a Bezděk (2000) předpokládají tempo růstu 1– 3 %). Tento 
trend naznačuje i současná situace, kdy ekonomický růst nedosahující 4 % ročně je provázen 
tzv. dvěma deficity – deficitem veřejných financí, který je pro rok 2001 odhadován na 8,1 % 
HDP, což představuje téměř trojnásobek jednoho z maastrichtských kritérií stanovených jako 
podmínka pro vstup do Hospodářské a měnové unie (EMU), a deficitem běžného účtu 
platební bilance, který v roce 2001 pravděpodobně přesáhne 5 % HDP.44 Další podrobnosti 
lze nalézt v Tabulce 1, ve které je uveden vývoj základních makroekonomických indikátorů 
(HDP, spotřeba, deflátor, nezaměstnanost, běžný účet apod.) v letech 1999–2004, tedy i 
s krátkodobou predikcí v nejbližších letech, jak jej předpokládá MF ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Za příčiny takového stavu lze označit zpomalení, až zastavení privatizace v polovině devadesátých let, které 
dovolilo často pouze formálně zprivatizovaným domácím firmám pokračovat v neefektivním hospodaření se 
zdroji získávanými od domácích polostátních bank bez efektivní kontroly a zajištění, zanedbání strukturálních 
reforem (zejména reformy soudnictví a veřejné správy), jež by zajistily hladší fungování ekonomiky např. 
úspěšnějším zabezpečením vymahatelnosti práva, a selhání či slabou pozici regulátorů některých trhů (dozor nad 
kapitálovým trhem, bankovní dohled). Podstatnými faktory, které rovněž přispěly k nynějšímu nízkému 
potenciálu růstu, byly i přehnaná makroekonomická stabilizace a neoptimální mix fiskální a měnové 
makroekonomické politiky. 
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Tabulka 1: Vývoj základních makroekonomických indikátorů České republiky 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Hrubý domácí produkt Mld. Kč, b.c. 1833,0 1911,0 2047,0 2204,0 2370,0 2546,0 

předch.r.=100, 
s.c. Hrubý domácí produkt 99,2 103,1 103,5 103,8 103,8 104,0 

předch.r.=100, 
s.c. Spotřeba domácností 100,5 101,4 102,4 101,9 102,0 102,4 

předch.r.=100, 
s.c. 99,9 99,8 101,0 100,6 100,0 100,0 Spotřeba vlády 

Tvorba fixního 
kapitálu 

předch.r.=100, 
s.c. 95,6 105,2 107,1 106,0 105,5 104,0 

Deflátor HDP předch.r.=100 102,7 101,1 103,5 103,8 103,6 103,3 
Míra inflace % 2,1 3,9 3,9 4,4 4,4 4,0 
Míra nezaměstnanosti Průměr v % 8,7 8,8 8,0 7,6 7,2 7,0 
Objem mezd a platů předch.r.=100 103,3 103,6 105,9 106,0 106,0 106,0 
Běžný účet Mld. USD -1,57 -2,4 -3,0 -3,1 -2,7 -2,5 
Podíl BÚ na HDP % -3,0 -4,8 -5,5 -5,0 -4,0 -3,5 

Pramen: Predikce vývoje základních makroekonomických indikátorů ČR, duben 2001. Praha: 
MF ČR. 
Poznámka: Indexy označené předch.r.=100, s.c. vyjadřují řetězový index, tj. následující rok 
je vyjádřen vždy ve vztahu k předchozímu roku jako bazickému období.  
 
Pro hospodářskou politiku je v období do vstupu do Evropské unie a následně Hospodářské 
a měnové unie klíčovou otázkou udržení makroekonomické stability, která je nutnou, i když 
nikoliv dostačující podmínkou pro růst ekonomické úrovně a konkurenceschopnosti země 
směrem k úrovni vyspělejších členských států EU. 
V řadě částí institucionálního rámce fungování ekonomiky dochází k pozitivnímu vývoji, 
zejména v souvislosti s přebíráním Aquis Communautaire EU. V některých částech však 
neustále přetrvává neuspokojivý stav. Častá novelizace zákonů způsobuje jejich 
neprovázanost a zvyšuje náklady ekonomických subjektů na zvládnutí zákonů. Přetrvává 
špatná situace v rychlosti vyřizování právních sporů. Nepovedlo se změnit právní stav, neboť 
i nadále jsou ve výhodě dlužníci proti věřitelům. V současném vývoji těchto formálních 
institucí jsou však zřetelné tendence vylepšení stavu ve střednědobém horizontu. Problémem 
zůstává stav institucí neformálních (jako jsou hodnoty, společenské normy, sdílená očekávání 
atp.), neboť neformální instituce mají mnohem větší setrvačnost než instituce formální. 
Důležitý je také vývoj veřejných výdajů. Struktura veřejných výdajů je deformována 
minulými opatřeními realizovanými jak v rámci rozpočtů, tak i mimo ně. Aktivní provádění 
fiskální politiky je na jedné straně výrazně omezováno vysokým podílem mandatorních 
výdajů (cca 3/4 všech výdajů) na celkových výdajích státního rozpočtu a na straně druhé 
kumulací fiskálních dopadů nepřímých finančních závazků státu (vyplývajících z financování 
rozvojových a předprivatizačních programů i programů státní pomoci). Doplnění představuje 
Tabulka 2, která shrnuje veřejné výdaje ČR podle jednotlivých funkcí v letech 1993–1999, a 
to v porovnání s hrubým domácím produktem.  
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Tabulka 2: Vybrané veřejné výdaje ČR podle jednotlivých funkcí v letech 1993–1999 v % HDP 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Celkové výdaje 43,4 43,9 43,0 42,0 41,8 41,6 43,1 

Hrubé veřejné služby 3,3 3,6 3,7 3,9 2,3 2,3 2,5 

Obrana a vnitro 4,6 4,8 4,5 4,5 3,7 3,9 

2,7 6,8 6,6 6,5 6,6 

1,2 

3,7 

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

Vnitro a bezpečnost 2,2 2,5 2,5 2,5 2,0 1,9 2,1 

Sociální služby 23,4 23,4 23,3 23,0 25,0 24,7 25,9 

Vzdělání 5,2 5,2 5,2 4,6 4,2 4,4 

Zdraví 6,7 6,8 

Sociální dávky 15,5 11,5 11,5 11,4 13,8 13,9 14,7 

Bydlení 3,8 3,4 2,9 2,9 3,6 3,1 3,2 

Rekreace, kultura 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 

Ekonomické služby 5,9 6,8 6,7 6,0 5,7 6,3 6,0 

Doprava a komunikace 2,8 3,2 3,3 3,1 3,2 3,0 3,2 

Ostatní výdaje 2,0 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 

5,2 

Pramen: MF ČR. 
 
Při analýze hospodářského růstu je relevantní proměnnou hrubý domácí produkt na 
obyvatele. Ten představuje nyní zhruba na 60 % průměrné úrovně v Evropské unii. Česká 
republika má tedy před sebou cestu, aby dosáhla průměrné úrovně EU, čili konvergovala 
k EU. Obecně je proces konvergence dlouhodobý, trvající řádově i desetiletí. Ovšem již 
v předvstupním období je reálná konvergence a její sledování prioritou. Za předpoklad 
konvergence se považuje prosazení systémových a institucionálních změn zajišťujících 
restrukturalizaci ekonomiky. V současné době dochází v ČR – zejména v souvislosti 
s přípravou vstupu do EU a s vysokým přílivem zahraničních investic – ke zlepšování faktorů 
určujících rovnovážnou úroveň důchodu. To je hlavním argumentem pro predikci 
dlouhodobého zvýšení míry hospodářského růstu. Vstup do EU a do Eurozóny ovšem závisí 
na tom, jak se povede překonat krátkodobé či střednědobé problémy české ekonomiky 
(Cahlík, 2001b; Sociální a ekonomické dopady integrace ČR do EU 2001). 
Rozdíl v úrovni cenových hladin ČR a EU je významný. Výrazné rozdíly v cenových 
hladinách existují nejen vůči vyspělým členským státům EU, ale také vůči nejméně vyspělým 
zemím integračního uskupení (Řecko, Portugalsko). Celková cenová hladina se aktuálně 
nachází na úrovni 39 % cenové úrovně zemí EU. Velký rozdíl v úrovni reálných cenových 
hladin je nežádoucí zejména proto, že znamená také rozdíl v reálných mzdách. Prudké 
snížení tohoto rozdílu – cenový šok – je nepříjemný vzhledem k tomu, že vyvolá prudkou 
změnu v reálném měnovém kurzu. Nedá se dobře předpovědět, jak by ekonomika na tuto 
prudkou změnu reagovala. Pomalé snižování rozdílu může vyvolat na úrovni EU napětí mezi 
členy a na úrovni ČR odliv kvalifikované pracovní síly s dopady na růstový potenciál ČR. 
Avšak i mezi členskými zeměmi EU přetrvávají dlouhodobě velké rozdíly v reálných 
cenových hladinách. To ukazuje na existenci dlouhodobě přetrvávajících velkých rozdílů 
v reálných cenách práce – reálných mzdách. Neexistuje mechanismus, který by zajistil 
konvergenci reálných mezd a cen neobchodovaného zboží v krátkodobém, střednědobém či 
dlouhodobém časovém horizontu. To znamená, že v ČR není nutné mít obavy z cenového 
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šoku. Zůstává ekonomickým faktem, že ceny neobchodovaného zboží a reálné mzdy se 
v prostoru liší a že rozdíly mohou přetrvávat v dlouhém časovém horizontu. Proces sbližování 
cenových hladin je však nevyhnutelným procesem, jehož průběh může být ovlivněn vhodnou 
hospodářskou politikou (Cahlík, 2001a; Sociální a ekonomické dopady integrace ČR do EU 
2001). 
Konkurenceschopnost české ekonomiky na světovém trhu je nízká, což je dáno nízkou 
souhrnnou produktivitou výrobních faktorů, jež musí být kompenzována zhruba 
dvojnásobným podhodnocením české měny ve vztahu k paritě kupní síly nejvýznamnějších 
světových měn, a relativně nižšími mzdovými náklady. Struktura české ekonomiky má 
industriální charakter s převažující výrobou technologicky středně a méně náročných 
produktů a to vše v období, kdy vyspělé západní země již procházejí procesem 
deindustrializace. Zároveň je třeba si uvědomit, že z globálního pohledu je česká ekonomika 
zanedbatelná jak svou velikostí, tak i hospodářským potenciálem. 
Nejen v případě České republiky, ale i dalších transformujících se zemí střední a východní 
Evropy se po liberalizaci zahraničního obchodu ukázala nízká konkurenceschopnost 
domácích výrobců jako hlavní bariéra pro udržení vysokého tempa hospodářského růstu. 
Zaostalá technologická úroveň produkce, nutnost rychlé geografické reorientace zahraničního 
obchodu, nedostatečná úroveň správy společností a celkově nízká úroveň podnikového 
managementu vedla k postupnému nárůstu vnější nerovnováhy a následné korekci měnového 
kurzu v podobě měnové krize v květnu 1997. Do té doby převážně „česká“ cesta 
restrukturalizace a privatizace společností byla nahrazena prodejem do rukou strategického 
zahraničního partnera. V roce 1998 byly také poprvé zavedeny pobídky pro přímé zahraniční 
investory do zpracovatelského průmyslu a nyní jsou zaváděny investiční pobídky do 
vybraných odvětví služeb, které stimulují příliv tzv. „investic na zelené louce“. Obě tyto 
skutečnosti v posledních letech vyústily ve vysoký příliv přímých zahraničních investic, jenž 
je klíčovou charakteristickou současného vývoje naší ekonomiky a rovněž zásadní pro 
budoucí změny v úrovni konkurenceschopnosti (viz Srholec a Tomšík, 2001). 
Pokud ekonomická kritéria příliš ovlivňují rozhodování o otázkách životního prostředí, 
například o těžbě surovin, mohou vést k rozhodnutím, která životní prostředí ničí. 
Zabezpečení nerostných, zejména energetických surovin vyžaduje intenzivní mezinárodní 
kooperaci. V roce 2000 byla předložena a vládou schválena surovinová politika České 
republiky. Tato surovinová politika vychází z nízké ceny nerostných surovin a počítá i do 
budoucna se současným stavem, tj. nízkými cenami energie a nízkými cenami nerostných 
surovin. Energetická náročnost tvorby HDP je v České republice však stále vysoká. 
Spotřeba primárních energetických zdrojů na jednotku hrubého domácího produktu je 2,3krát 
vyšší než v zemích EU. To je dáno nízkou výkonností české ekonomiky. Některá hospodářská 
odvětví, hutnictví, strojírenství, chemický průmysl, energetika a doprava, jsou zcela závislá na 
získávání surovin ze zahraničí. K negativním jevům náleží nízká míra využívání druhotných 
surovin (např. Jakeš, 2001). 
 
Základní strategické principy 
Moderní ekonomiky se vyznačují orientací hospodářské politiky na cenovou a kurzovou 
stabilitu a vyrovnaný růst. Pro budoucí vývoj české ekonomiky je v současnosti nejdůležitější 
vývojovou okolností potenciální vstup České republiky do Evropské unie. 
Makroekonomickou stabilitu s využíváním růstových příležitostí lze strategicky podporovat 
růstem HDP, růstem zaměstnanosti, který má význam především pro regiony s vysokou 
nezaměstnaností a je faktorem pro snižování kriminality, růstem výkonnosti a 
konkurenceschopnosti podniků a růstem kupní síly obyvatel jako jednoho z faktorů životní 
úrovně. V tomto smyslu je vhodné podpořit exportní výkonnost, využívat hmotných aktiv ČR, 
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zvyšovat investice do inovací, podporovat příliv zahraničního kapitálu a také malé a střední 
podniky. 
Perspektiva vstupu ČR do EU výrazně ovlivňuje současnou i budoucí konkurenceschopnost a 
výkonnost českých podniků, významným faktorem v předvstupním procesu je legislativní 
příprava na vstup do EU. Potenciální vstup ČR do EU bude mít pozitivní i negativní důsledky 
na celou společnost, významný vliv lze sledovat u výrobních a zpracovatelských odvětví. 
Mezi očekávané přínosy je třeba počítat možnost volného vstupu na trhy EU bez jakýchkoli 
omezení, jednodušší zkušebnictví a certifikace, přístup na evropské trhy veřejných zakázek, 
otevřené kapitálové trhy, snazší přístup k zahraničním investicím a možnost využití 
strukturálních fondů k financování a podpoře malých a středních podniků.45 
V dlouhodobém horizontu je možno předpokládat vstup České republiky do Hospodářské a 
měnové unie, k němuž se ČR zavazuje již při svém vstupu do EU. Proto základním 
strategickým principem rozvoje ekonomiky je dodržení tzv. Maastrichtských kritérií. 
Rychlý vstup do EU s udržením makroekonomické stability dané Maastrichtskými kritérii 
dává šanci ke vstupu do ERM (Exchange Rate Mechanism) II46 a po dvou letech k přijetí 
eura, které pro českou ekonomiku může být ochranou proti riziku měnových otřesů. 
Potenciální přijetí eura klade samozřejmě zvýšené požadavky na zodpovědnou politiku 
sociálního partnerství, neboť nezodpovědná politika vlády či neuvážlivé požadavky odborů 
mohou vést ke ztrátě konkurenceschopnosti dále neodstranitelné národní měnovou politikou. 
Splnění tohoto úkolu krátce po vstupu do EMU může být však velmi náročné.47  
K dosažení vysokého tempa ekonomického růstu je třeba udržet vysokou míru investic. Přímé 
zahraniční investice doplňují nedostatečně generované domácí úspory jako zdroj financování 
investic. Navíc mají dlouhodobou návratnost a nedluhovou povahu, což je v současné době 
pro ČR klíčové, neboť zahraniční investice umožňují financovat deficity běžného účtu 
platební bilance bez zvyšování zahraniční zadluženosti a bez rizika rychlého odlivu 
zahraničního kapitálu. Přímé zahraniční investice dále zlepšují stav institucionálního systému 
v oblastech konkurenceschopnosti trhů, vynutitelnosti vlastnických práv, funkčnosti veřejné 
administrativy a celkové kultury místní tržní ekonomiky. Uvedené pozitivní vlivy přímých 
zahraničních investic v konečném důsledku posilují konkurenceschopnost prostřednictvím 
růstu produktivity práce a zvyšování efektivity výroby i zahraničního obchodu. 
Energetika tvoří páteř hospodářského systému; základ a její efektivní fungování je 
předpokladem rozvoje a růstu. Je proto obvyklé, že stát přebírá odpovědnost za stabilitu 
prostředí pro rozvoj energetiky, včetně relevantních mezinárodních vazeb. Nerostných zdrojů 
se v současnosti zdá být poměrně dostatek48, to ovšem platí jen do doby krize. Těžba a cenová 

                                                 
45 Jako negativní dopad vstupu do EU je možno očekávat zvýšenou intenzitu konkurence (pokud to lze chápat 
jako negativní dopad), změny ve státní podpoře (ačkoliv vstupem do EU naopak některé podpory vzrostou), 
ekologické požadavky, vliv evropského trhu práce na cenu pracovní síly, nové technické předpisy, normy a 
požadavky na zkušebnictví (to vyžaduje určité počáteční úsilí, v důsledku pak bude v tomto směru pozitivní 
přínos). 
46 Mechanismus udržování stanovených kurzů (ERM) byl základním prvkem Evropského měnového systému (v 
letech 1979–1998), který prostřednictvím měnové spolupráce prohloubil ekonomické vazby mezi členskými 
zeměmi. Se vznikem EMU zanikl systém ERM a země, které do EMU nevstoupily, přešly do ERM II. 
47 V nedávné minulosti byla v souvislosti se vstupem ČR do EU, resp. EMU některými ekonomy vyslovována 
obava, že tento proces může vyvolat rychlý a sociálně bolestivý růst cen směrem vzhůru k úrovni nejvyspělejších 
evropských zemí. Nejnovější výzkumy (viz především Čihák a Holub 2000, 2001; Skořepa 2001; Frait a 
Komárek 2001) však poměrně přesvědčivě prokázaly, že se tohoto jevu, přinejmenším u cen spotřebního zboží, 
není třeba obávat. S výjimkou cen zemědělských výrobků, u nichž vývoj záleží na způsobu včlenění českého 
zemědělství do společné zemědělské politiky EU. 
48 V šedesátých letech 20. století předpovídali pesimisté totální vyčerpání zásob neobnovitelných nerostných 
surovin do roku 2000. Toto vyčerpání mělo být provázeno naprostým nedostatkem energetických zdrojů. 
Poslední léta prokázala, že skutečnost není tak vážná. Bylo to zejména díky novým geologickým koncepcím, 
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politika v oblasti surovin je kontrolována řadou nadnárodních organizací, které kontrolují výši 
těžby a snaží se o regulaci cen. Některé státy proto budují a udržují zásoby určitých surovin, 
jež pokládají z hlediska své ekonomiky a obrany za strategické. Například náš vstup do EU je 
podmiňován i vybudováním tříměsíčních strategických zásob ropy. Surovinová politika státu 
obecně je souhrnem aktivit, kterými stát ovlivňuje využívání zdrojů surovin, se zřetelem 
k veřejným zájmům k ochraně přírodních a kulturních hodnot. Jejím předmětem jsou nerostné 
zdroje jak z primárních, tak ze sekundárních zdrojů. Taková definice v sobě obsahuje i prvky 
„udržitelnosti“, a tedy využívání s ohledem na zachování přiměřeně obdobných možností pro 
budoucí generace a ochranu neobnovitelných i obnovitelných zdrojů. 

                                                                                                                                                        

Šancí pro českou ekonomiku je samozřejmě přijetí vyspělých regulačních standardů a 
(například ekologických) norem v souvislosti se vstupem do EU. Podstatný vliv na české 
hospodářství bude mít přechod na nové způsoby regulace v tzv. síťových odvětvích. Prostor 
pro reformy v těchto odvětvích zůstává zatím poměrně široký a v našich podmínkách byl a 
bude zároveň provázen privatizací. Je velkou otázkou, zda se tyto reformy podaří úspěšně 
(měřeno kritérii ekonomické efektivnosti) provést tak, jak dokazují příklady britské nebo 
německé energetiky, nebo zda se setkají s nezdarem, jako v případě německých železnic. 
Obecně je ale liberalizace rozvodových sítí (elektřina, plyn a telekomunikace) příznivá pro 
podnikání a dlouhodobě zvyšuje konkurenční postavení ČR v Evropě. 
 
„Strategické pilíře“ a rozhodovací uzly 
Kromě udržení makroekonomické stability jako podmínky pro růst ekonomické úrovně a 
konkurenceschopnosti je další podmínkou konvergence ekonomiky k úrovni EU také udržení 
vysoké míry investic spolu s adekvátním regulačním rámcem, který by stimuloval jejich co 
nejefektivnější alokaci. Ačkoliv nyní i v budoucnu budou významnými nositeli 
technologického pokroku učení se a zvyšování produktivity i prostřednictvím pozitivních 
přelévacích efektů přímých zahraničních investic, nelze spoléhat na to, že jejich příliv trvale 
vytěsní potřebu relativně vysoké míry domácích úspor jako kvantitativně rozhodujícího zdroje 
pro investice do domácí ekonomiky. Hospodářská politika by se vedle podpory vzdělání a 
vysokých kvalifikací tedy měla orientovat též na tvorbu domácích (veřejných či soukromých) 
úspor. 
V rámci celosvětového a globálního prostoru je podstatná externí ekonomika, reprezentovaná 
podniky s mezinárodními operacemi; s nimi je úzce svázán i hospodářský vývoj v ČR. 
Protože ČR nevyváží ve významné míře kapitál, je externí ekonomika představována 
exportem zboží a služeb. Podpora českých vývozců je potřebná pro jejich prosazení na 
nových a změněných tradičních trzích. Státní podpora exportu se může dít financováním a 
pojišťováním vývozu, cílenou podporou podniků na zahraničních trzích, liberalizací 
obchodních vztahů, podporou prezentace a propagace ČR a jejích vývozců v zahraničí (včetně 
ekonomické diplomacie) a také poradenstvím a vzděláváním vývozců. Růst vnitřní 
ekonomiky je důležitý především v citlivých regionech (tj. jednak strukturálně postižené 
regiony, jednak regiony hospodářsky slabší, s nadprůměrným podílem zaměstnanosti 
v primárním sektoru). 
Legislativa Evropské unie obecně směřuje k větší deregulaci a liberalizaci, avšak prvotní 
zůstává schopnost čelit konkurenčnímu boji doma, pak lze hledat uplatnění na světových 
trzích. Nutná je v tomto směru podpora domácího podnikání. Růst ekonomiky závisí rovněž 
na podílu malých a středních podniků. Politika České republiky směrem k malým a 
středním podnikům je již z podstatné části v souladu s opatřeními EU. Malé a střední podniky 
hrají velmi důležitou roli v ekonomice, neboť produkují přibližně 53 % HDP České republiky. 

 
novým metodám průzkumu i vylepšeným technologickým postupům, ale i díky změněné politické situaci (Jakeš, 
2001). 
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Nástroje a systémy podpory české politiky směrem k malým a středním podnikům se musí 
sladit s pravidly, která jsou aplikována v zemích EU. I v této souvislosti platí, že vynucování 
práva systémem soudnictví a státními orgány by se mělo zlepšit, zejména pokud jde o 
postavení věřitelů. Navíc je třeba zlepšit celkové podnikatelské prostředí a přístup ke kapitálu. 
Česká republika může po vstupu do EU využít k podpoře malých a středních podniků 
možností strukturálních fondů EU. 
Řešení problémů v oblasti veřejných financí je třeba hledat spíše v delším časovém 
horizontu, nikoli krátkodobě a účelově.49 Předpokladem pro účinnou fiskální politiku zůstává 
rozpracování střednědobých plánů, podle kterých lze schodek snižovat. Pak by i průchodnost 
rozpočtu v Parlamentu byla vyšší. Nepopulární bude v každém případě snižování veřejných 
výdajů. Pokud ale za reformními škrty bude patrná promyšlená rozvojová strategie, bude 
prosazení úsporných opatření snazší. Neblahou roli při správě veřejných financí 
sehrává politický cyklus a předvolební boj, které často ústí v opatření, jež jsou 
z dlouhodobého hlediska neracionální. 
Mezi mandatorními výdaji státního rozpočtu zaujímají největší podíl spolu s výdaji na 
zdravotní péči sociální transfery, jež se zároveň vyznačují nejvyšší dynamikou. 
Nejvýraznějším zdrojem rozpočtového deficitu je v současné době zvláštní účet důchodového 
pojištění. Dlouhodobá fiskální rizika souvisejí také se stárnutím populace. Současné 
zpřísňování podmínek pro čerpání sociálních dávek vč. dávek nemocenského pojištění 
přispěje ke zlepšení jejich alokace ve prospěch cílených skupin obyvatelstva; zvýšení 
transparentnosti a cílenosti sociálních výdajů přispívá i ke zlepšení jejich reaktivity ve vztahu 
k hospodářskému cyklu.  

Udržovat makroekonomickou stabilitu lze podporou konkurenceschopnosti podniků. Hlavní 
podporu konkurenceschopnosti je možno hledat v efektivních investicích do inovací. 
Investování ovšem komplikuje nedostatek domácího a rizikového kapitálu, náročné standardy 
bank při poskytování úvěrů a enormní úvěrové zatížení řady podniků. Proto by měla být 
zvýšena atraktivnost investic do inovací. Prioritní jsou nové podniky, technologie zvyšující 
konkurenceschopnost a rychlé uplatnění výsledků výzkumu v průmyslu. 

                                                

Nejen ve vztahu k EU je důležitý pokrok v boji proti praní špinavých peněz a závažné 
hospodářské kriminalitě. Problémem zůstává vedle ekonomické kriminality také korupce. 
Z výzkumů veřejného mínění vyplývá, že se každý pátý Čech domnívá, že korupce zasahuje 
mnoho oblastí každodenního života. Podle veřejného mínění je korupce v ČR nejrozšířenější 
ve státní správě, policii a zpravodajských službách, zdravotnictví, bankovnictví a v politické 
sféře. Toto korupční klima velmi negativně ovlivňuje investiční klima v zemi. Proto by mělo 
být zintenzivněno úsilí k dosažení rychlých výsledků v boji proti hospodářskému zločinu a 
korupci, které není myslitelné bez politické podpory a mobilizace nezbytných materiálních a 
lidských zdrojů. 

Za rozhodovací uzly dalšího rozvoje ekonomiky lze považovat vstup České republiky do 
Evropské unie a v budoucnu také do Hospodářské a měnové unie. 
Vývoj v souvislosti se vstupem do Evropské unie je možno rozdělit na dvě období, která se 
významně liší. Jednak je to období před vstupem a jednak po vstupu do Evropské unie. Od 
vstupu do EU se odvíjejí všechny další kroky v hospodářské oblasti. Hlavním důsledkem 
členství v EU bude celkové zkultivování ekonomického a sociálního prostředí pod vlivem jak 
převzetí a uplatňování práva Evropské unie, tak mimoprávních zásad a zvyklostí 

 
49 Mise Mezinárodního měnového fondu na podzim 2001 poukazuje na blížící se zpomalení hospodářského růstu 
v ČR. Namísto 3,9 % růstu HDP odhaduje nyní MMF růst 3,5 % HDP. MMF však varuje, aby se česká vláda 
nepouštěla do boje se zpomalením zvyšováním vládních výdajů. Při tak vysokém rozpočtovém deficitu, jaký má 
nyní ČR, je fiskální expanze zcela nevhodná. Česká národní banka by mohla pomoci uvolněním měnové 
politiky. MMF také poukazuje na to, že rozpočet pro rok 2002 neobsahuje žádné reformní kroky, které jsou 
potřebné pro zajištění střednědobé stability. 
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aplikovaných ve vztazích mezi členskými státy a dalšími subjekty. Podstatným pozitivním 
faktorem se také stala účast na přípravě a realizaci programových záměrů EU v politické, 
hospodářské a sociální oblasti. 
Vstup do EU si vyžádá intenzivní přípravu státních orgánů ČR, a to zejména v oblasti 
odstranění špatných úvěrů, restrukturalizace podniků a urychlené privatizace prostřednictvím 
České konsolidační agentury, dokončení restrukturalizace hutnictví, zlepšení protikorupčního 
zákonodárství a jeho implementace, posílení ochrany minoritních akcionářů, zintenzivnění 
dozoru nad kapitálovým trhem v rámci Komise pro cenné papíry (plně nezávislé na 
Ministerstvu financí) a dopracování antimonopolní politiky (viz 1999 Regular Report on the 
Czech republic’s Progress Towards Accession 1999; 2000 Regular Report on the Czech 
republic’s Progress Towards Accession 2000). 
Česká republika nebude moci bezprostředně po vstupu do EU plně čerpat ze všech 
ekonomických výhod tak jako stávající členské země EU. V rámci EU totiž navzdory 
deklarované podpoře rozšíření existují skupiny zemí, které by mohly vstupem nových členů  
přijít o část výhod, jež jim stávající uspořádání EU poskytuje. Mimoto má Unie již 
východoevropský trh jako odbytiště pro své zboží zajištěný. Ekonomické výhody a náklady 
členství jsou sice obtížně kvantifikovatelné, ale v zásadě zřejmě platí, že – pokud nedojde 
v EU k vnitřní krizi – výhody by měly narůstat v čase, zatímco náklady (zavedení společného 
práva EU, v případě členství v EMU synchronizace cyklu u jednotlivých členských států atd.) 
by měly být spojeny zejména s počátky členství (např. Šaroch, 2001). V souvislosti se 
vstupem do EU lze počítat se zvýšením přímé pomoci z fondů EU, a to až na maximální výši 
4 % HNP. Po odečtení příspěvků ČR do rozpočtu EU jde o čistou pomoc ve výši 3,2–3,3 % 
HNP, respektive podle dosavadních zkušeností s ohledem na disponibilitu a kvalitu projektů 
zhruba 2,3 až 2,4 % HNP. Ve srovnání s předvstupní pomocí, dosahující 0,9–1 %, jde o 
zvýšení až o 1,5 % HNP. Nejen v důsledku toho lze po vstupu do EU očekávat rychlejší 
restrukturalizaci a modernizaci ekonomiky a díky tomu i rychlejší ekonomický růst, vzestup 
životní úrovně a sbližování ekonomické úrovně s EU a jejím vyspělým jádrem. Tato 
konvergence se výrazněji projevuje od druhé povstupní dekády. 

                                                

Pro vstup do Eurozóny musí ekonomika vykazovat nízkou míru inflace a úrokovou míru, mít 
v dobrém stavu veřejné finance (kritérium pro deficit a kritérium pro dluh) a být po dobu 
dvou let zapojena do ERM (Exchange Rate Mechanism) II – to znamená, že musí udržovat 
v této době stabilní měnový kurz. Za velmi reálného předpokladu zachování nízkoinflační 
politiky České národní banky není hrozbou nesplnění prvních dvou kritérií. Nebezpečný je 
deficit veřejných financí a od něj se odvíjející výše dluhu a nesplnění kritéria stability 
měnového kurzu. 
Jak bylo naznačeno, po přistoupení do Evropské unie se bude předpokládat u nových členů – 
tedy i u České republiky – přistoupení do EMU. Načasování tohoto vstupu je velmi důležité 
pro další vývoj ekonomiky. Jednu z možností představuje vstup do EMU bez zbytečných 
odkladů. Nejkratší možný termín přistoupení do EMU po vstupu do EU je zřejmě určen 
podmínkou dvouletého zařazení do ERM II, tedy k přistoupení může dojít nejdříve dva roky 
po vstupu do EU. Po vstupu do ERM II budou možnosti samostatné monetární politiky 
výrazně omezeny, po vstupu do EMU pak ČR nebude vůbec provádět samostatnou monetární 
politiku. Jednotnou monetární politiku bude zajišťovat Evropský systém centrálních bank 
(ESCB; viz Cahlík, 2001b). 
Jinou cestou je určení správného kurzového režimu koruny před vstupem do EMU a 
optimální načasování zavedení eura, avšak nikoliv okamžitě po dvouletém termínu. 
Principiálně lze vyjít z aplikace tzv. Balassa-Samuelsonova efektu50 na proces vstupu ČR do 

 
50 Tento teoretický koncept vychází ze skutečnosti, že v rámci procesu ekonomické integrace dochází 
k nejvyššímu růstu produktivity práce v sektoru obchodovatelného zboží (zejména produkty zpracovatelského 
průmyslu). Jelikož rostoucí produktivita práce je obvykle doprovázena i růstem mezd, relativně rychlejší růst 
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EMU. Existence Balassa-Samuelsonova efektu je klíčová pro možnosti měnové politiky nejen 
před vstupem do EMU, ale rovněž pro zachování cenové stability po zavedení eura. Vzniká 
zde potenciální konflikt mezi nutností udržet nízkou míru inflace v rámci členství v EMU a 
tlakem na vyrovnávání cenové hladiny v domácí ekonomice a zemích EMU. Aktéry jsou 
tvůrci hospodářské politiky – ČNB a vláda a instituce EU (Evropská centrální banka a 
Evropská komise). Jediným předpokladem řešení tohoto potenciálního konfliktu je zabránit 
jeho vzniku prostřednictvím správného načasování vstupu ČR do EMU. Zejména ze strany 
ČNB je potřeba formulovat transparentní strategii vstupu do EMU, která by byla společně 
přijata ČNB a vládou a zároveň by byla výsledkem konsenzu s institucemi EU. Je potřeba 
jednoznačně určit způsoby vyrovnávání cenových hladin v ČR a v zemích EMU, a zejména 
zdali k tomu bude docházet prostřednictvím kurzového nebo inflačního kanálu, případně 
kombinací obou. Zvolené strategii je pak třeba přizpůsobit kurzový režim i režim měnové 
politiky s odpovídajícími inflačními cíli. 
Vstup do EMU s sebou přináší kurzovou ochranu eura, na druhé straně, zvláště pro státy 
s vyšší náchylností k inflaci anebo s takovým průběhem ekonomického cyklu, který není 
sladěn s cyklem jádra EMU, s sebou přináší potenciál destabilizace makroekonomického 
vývoje. Ten se může projevit rostoucími inflacemi, cenovými bublinami na trzích aktiv, 
nerovnovážnými úvěrovými expanzemi či na druhé straně hlubšími a delšími stagnacemi a 
recesemi. Nejvýraznějším nebezpečím takovéhoto vývoje je situace v Irsku, kde i při 
přebytkovém rozpočtu spojeném s rychlým růstem dochází k akceleraci inflace, prudkému 
růstu úvěrů a cen aktiv, jež zřejmě mají částečně charakter bubliny (podobné tendence 
můžeme zaznamenat i v Portugalsku, Finsku a Řecku). 

Cahlík, Tomáš. 2001b. Výhled hospodářského růstu – odhad makroekonomické výkonnosti. Nepublikovaný 
rukopis. Praha: CESES. 
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Tematická specifikace (vymezení) 
Pojetí „národní kultury, národní identity a národních zájmů“ najdeme v literatuře nepřeberně. 
Přístup prezentovaný v tomto textu vychází z toho, že „bez jasné personální a kolektivní 
identity není možné stanovit smysl života, osobní, kolektivní, národní a státní cíle“ (Krejčí, 
1993). Podobným východiskem je pro nás Dahrendorfův text (1994), v němž konstatuje, že 
„mechanismy otevřené společnosti se nedají uchovat, aniž lidé zároveň vědí, kam patří (str. 
9)“. Stručně řečeno jde tu o hledání zdrojů pro růst podílu lidí zakořeněných v definovaných 
vztazích jako jedné z podmínek pro růst kvality života v naší zemi. 
Metodické problémy spojené s tématem formování národní a kulturní identity a zájmů jsou 
obrovské. Zde jsme se snažili o jejich zjednodušení na základě zformulování modelu identity, 
který byl v podkladových studiích doveden do operacionalizované a aplikované podoby. 
Základní výsledky aplikace modelu jsou uvedeny, samotná tvorba a ověření modelu nikoliv. 
Jsme si vědomi, že tento přístup představuje zásadní zjednodušení, jež bude jistě předmětem 
kritiky. Pro to, aby bylo vůbec možné téma národní identity, kultury a zájmů zpracovat 
v podobě využitelné pro text o prioritách vývoje naší země, je však zjednodušení nezbytné. 
 Pojmová východiska 
Vztahový rámec pojmů národní kultura, národní identita a národní zájmy lze v zásadě rozdělit 
podle dvou východisek: Jedno je spojeno s pojmem národ, druhé s kulturou, zájmy a 
identitou. 
NÁROD patří k pojmům velmi frekventovaným a vymezovaným v nejrůznějších 
souvislostech. Navrhujeme poukázat na ty atributy tohoto pojmu, na něž upozorňuje mj. 
Gelner (1993): vždy se jedná o propojení nejméně dvou stavebních kamenů – vůle a kultury.  
Vůle je ve vztahu k dobrovolné věrnosti skupině a identifikaci s ní. Má tedy své zdroje 
v přijetí hodnot skupiny (spoluvytvářených členy skupiny v minulosti i nyní a vycházející 
z dynamické nabídky hodnot v nejrůznějších úrovních) a své projevy v aktivitách, pro něž 
mají dané hodnoty váhu stěžejních motivů – např. činností vyjadřujících loajalitu, solidaritu či 
naopak strach, nátlak a donucení, vždy podle okolností života skupiny.  
KULTURA je vymezována v minulosti vytvářenými a generacemi udržovanými soubory 
zvyků, symbolů, předmětů a aktivit, které jsou současným společenstvím hodnoceny tak, že 
jsou brány jako přijatelné pro současnost. Jde o rozvíjený výběr z nabídky minulosti, který je 
v současnosti užíván, protože je hodnocen jako významný, užitečný. Kultura má své projevy 
v rovině hmotné, duchovní i institucionální, v rovině globální, makro i mikrosociální i 
v procesu soupeření, případně likvidace kultur. Obecně řečeno jsou obsahem kultury dané 
společnosti duchovní, institucionální či materiální statky, které považuje daná společnost pro 
sebe za hodnoty a jimž se zároveň během svého života učíme a rozvíjíme je vlastními 
aktivitami a tvořivostí.. 
Přitom vývojově lze zaznamenat směřování společenských podmínek ke standardizovaným, 
více či méně sdíleným a také postupně organizovaně (institucionalizovaně) chráněným 
atributům kultury, a to především na základě toho, že zmíněné atributy prolínají ve větší míře 
společností: stávají se více či méně sdílenými hodnotami ve společnosti, mají identifikující 
podobu a je třeba je ochraňovat, protože v jejich ochraně spočívá i ochrana existence 
společnosti. Dochází tím ke vzniku institucí (potvrzených výchovou, organizací, nástroji moci 
a kontroly) až tak dalece, že nastává sbližování s mocenskými institucemi až státem. Dotváří 
se tak třetí nosný aspekt častého pojetí národa, totiž spojení ve formě národního státu. 
Pokud jde o pojmy KULTURA, IDENTITA, ZÁJMY, vyjadřují nejen poněkud odlišné entity, 
ale především odlišné přístupy ke zkoumání (společenské) skutečnosti. Při náznaku jejich 
vymezení a vztahů mezi nimi se pokoušíme především hledat společné či blízké obsahy 
těchto vymezení. 
 O kultuře v určitém smyslu už byla řeč. Kromě řečeného je dobré ještě připomenout, že 
nezřídka bývá pojem kultura spojen s odpovědí na otázku po tom, co daná společnost či její 
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část považuje za důležité, co se má a co se smí. Tedy hodnot a základních norem chování. 
Proto také jsou výklady kultur spojeny tak často s výkladem zaměření a obsahu převažujícího 
náboženství – jako poměrně přehledné výpovědi o této kultuře. Poznávání kultury a jejího 
vývoje v sobě tudíž zahrnuje i poznávání tradic, smyslu, kontinuity, ale také zdrojů 
přináležitosti, a tedy i zdrojů pro formování identity, zakořeněnosti, pro poznávání vývoje 
nabídky hodnot ve vývoji společnosti a konec konců rovněž přijetí této nabídky 
strukturovanou společností. 
Souvislost s pojmem IDENTITA je zřejmá. Předchozí zmínky upozorňovaly především na 
identitu jako vztah k sobě – „míru shodnosti, harmonie, nezaměnitelnosti, konstantnosti, 
nerozpornosti a nekontrastnosti osobnosti“ (jak specifikují tuto část pojetí identity Nedomová 
a Kostelecký, 1996). To je ovšem upozornění na skutečnosti těsně související s pojetím 
osobnosti jako neopakovatelné bytosti se svéráznými interiorizovanými hodnotami. [V teorii 
socializace jde o pojetí blízké všeobecnému přijetí. U nás např. Helus (1969).] 
Existuje ovšem další atribut pojetí identity, a to vztah k druhým. Jedná se o míru přijetí 
hodnot a ideálů nabízených jinými lidmi (jednotlivci, skupinami, institucemi, pospolitostmi 
atd.) v daném společenství a také o míru odmítnutí nabídky jinými, včetně přijetí či odmítnutí 
oněch „jiných“. Jde o formulování pocitu přináležitosti či zakořenění do daného společenství 
až k formování pojetí „my“. Je zřejmé, že toto formování je spojeno současně s formováním 
„oni“.  
Toto odlišení může mít projev v odlišení národním i jiných. (Bauman,1996, připomíná 
citlivou podobu onoho vymezení v souvislosti s národem, a to jako základ pro rozlišení mezi 
mým benevolentním a dobře smýšlejícím národem a jeho agresivními, zlými a neustále 
intrikujícími sousedy. Jedná se o důležité upozornění na několik atributů identity.) Identita 
ovšem může nabývat i podoby lokální, institucionální, věkově generační, stavovské, etnické, 
náboženské, politické, rodinné, obecní, dokonce může jít o identifikaci s obcí či s její částí, 
ulicí, ale také se zájmovou skupinou, sportovním klubem, značkou atd. Mezi jednotlivými 
identitami existují úzké vztahy, vzájemné prolínání a ovlivňování. V současném typu 
společenství je obzvlášť důležitá občanská dimenze identity. Pro otevřenou společnost je 
příznačné stěžejní místo občanské identity jako nejvhodnějšího zdroje pro vytváření identit 
dalších, tedy i národní. 
Přitom může jít o identitu osobní, ale také o identitou skupinovou, někdy se potkáme 
s pojmem kolektivní identita. Ta bývá vymezena jako identita více či méně vědomě sdílená 
v rámci rozpoznatelné skupiny. Pojetí kolektivní identity je často zdrojem pro pochopení  
identity národní. 
Připomenutí, že „my“ nemá valný smysl bez „oni“, je podstatné. Připomenutí, že jde o 
identitu individuální a skupinovou a že takových skupinových identit může být celá řada a 
navíc že mezi nimi existují vzájemné vztahy, které mohou mít vzájemně význam definiční, 
jsou pro zkoumání identity rovněž stěžejní. Ovšem nejdůležitější je poukaz na to, že klíčové 
místo má v tomto pojetí zase pojem hodnota – jako zdroj a současně projev identity: 
prostřednictvím sdílených hodnot může docházet k vytváření kolektivní identity a 
v poznaných sdílených hodnotách převažujících v daném společenství lze spatřovat projevy 
podoby a váhy identity tohoto společenství.  
Zbývá se dotknout pojmu ZÁJMY. Potkáváme se s ním ve vztahu k potřebám (nedostatku 
něčeho, vyvolávajícího podněty k aktivitám zaplňujícím tento nedostatek), k motivaci (tedy 
jako jedné ze sad příčin k chování), k orientovaným aktivitám (zacíleným právě ve vztahu 
k motivaci a k formulaci toho, co je považováno natolik za důležité, aby se z toho stal cíl 
aktivit). I prostřednictvím tohoto orientačního naznačení pojmu se blížíme k pojmu hodnota. 
Zájmy se k němu vztahují především v tom smyslu, že jde o vědomé, orientované zaměření 
na naplňování a získávání hodnot, které jedinec, skupina, společenství, instituce vztahují 
k uspokojení svých potřeb. Zájmy tak mohou být chápány i jako projev  vědomých 
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(uvědoměle formulovaných) hodnot. V každém případě se hodnotová struktura a preference 
jedince i skupiny prolínají do jeho zájmů jako jeden z nejpodstatnějších zdrojů, protože 
v hodnotových preferencích se promítají skutečnosti, jež jedinec či skupina považují za 
nejpodstatnější. 
Poukazy na souvislosti všech dosud naznačených pojmů s pojmem hodnota mohou být 
chápány jako záměr. Bez ohledu na to však nelze pominout, že souvislosti  obsahové tu vždy 
jsou.  
Přitom je třeba přiblížit, jak pojem HODNOTY chápeme: 
Jde na prvém místě o atribut axiologického přístupu ke skutečnosti. A dovolujeme si 
připomenout, že tento přístup je – chtě nechtě – imanentní každému poznávání. Zavírání očí 
před hodnotícími přístupy v procesech poznávání je iluzorní a bývá spíš projevem 
scientistického, pragmatického a v konci vlastně před skutečností prchajícího přístupu k 
poznávání než projevem snahy o poznání  jako klíči k porozumění. Zvláště když uvažujeme o 
dynamice společnosti v souvislostech s hledáním možností pro prohlubování kvality a 
udržitelnosti života, je potřeba plnohodnotného respektování axiologického přístupu velmi 
zřetelná. 
Pojem hodnota má však řadu dalších atributů. Vždy jde o cosi spojeného s definováním 
obsahu bytosti, skupiny, společenství, ale i institucí, také však období, generace či oblasti 
života společnosti. Pojem hodnota stojí blízko dalším pojmům, které vyjadřují reflexi světa 
v našich myslích, vědomí i podvědomí, v našich osobnostních strukturách či ve strukturách 
sociálního klimatu skupiny, pospolitosti, třeba i národa a státu. (Není na škodu připomenout 
pojem hodnota jako součást duchovní dimenze naší existence. Proto mj. je obsah hodnot 
nevysvětlitelný bez dotazů po víře, a naopak snahy o poznání religiozity jsou bez zkoumání 
hodnot vyprázdněné.) Vždy se jedná o souvislost s motivací, s příčinami chování a jeho 
zacílením, jde ovšem také o souvislost s přípustnými či nepřípustnými cíli, postupy a nástroji 
dosahování cílů. (V tomto smyslu např. lze normy chování chápat jako činnostní atributy 
hodnot nebo také základní cesty naplňování hodnot, a naopak již zmíněné zájmy jako součást 
motivačních struktur v úzké souvislosti s hodnotami, avšak překračující je ve smyslu motivů 
přímo spojovaných s určitou aktivitou. A naopak, jak už bylo připomenuto, zájmy zase jako 
součást cest vyjasňování hodnot a také projevů hodnot v zacílení chování jedinců i skupin.) 
Bez poznání hodnot vstřebaných během socializace jedincem nelze poznat obsah jeho 
osobnosti. Bez rozpoznání těchto hodnot není možné ani poznávat rozhraničení mezi jedinci, 
orientovat se uvnitř skupin, ale také mezi skupinami. Bez pochopení osobnostních hodnot 
nelze pochopit procesy přijímání či vytěsňování změn v nabídkách hodnot ve společnosti a 
jejích částech, tedy ani obsahy společenských změn. Přijaté a uznávané hodnoty jsou 
samozřejmě také orientačními značkami v rozpoznávání diferencí či shod mezi jednotlivci, 
skupinami, společenstvími, institucemi. Jedná se o signály pro přináležitost, samozřejmě že i 
pro identitu. Jak individuální (mé hodnoty jsem já, těmito vyznávanými hodnotami jsem 
identifikován), tak skupinovou (společně sdílené hodnoty jsou to, co z nás činí „my“, a 
naopak odlišné hodnoty jsou znakem „oni“ – míra blízkosti či komunikovatelnosti hodnot je 
zdrojem pro konsenzus či konflikt, pro chápání „cizích“ jako nepřátel atd.). A teoreticky vzato 
je lhostejné, zdali jde o hodnoty dobra či zla, přijímané všeobecně či odmítané většinou. Váha 
identity je v nich samotných. V tomto přístupu chápeme pojem hodnota jako indiferentní vůči 
etickému hodnocení. Nejde v procesu poznávání o posuzování toho, zda jde o hodnoty 
„pozitivní či negativní, dobré či špatné, prospěšné či škodlivé“, ale o to, jaké hodnoty jsou 
vyznávány ve společnosti či jejích částech, jak jsou strukturovány, jaká je jejich váha, stabilita 
a propojenost či oddělenost. Jde o poznávání vlivů na tvorbu hodnot, trendů v těchto vlivech, 
událostí jako hodnototvorných činitelů, také o míru působnosti hodnot, přijetí, interiorizaci, 
otevřenost či uzavřenost vůči přijímání nových hodnot a o poznávání vzájemné konzistence 
hodnot, jakož i o vztahy mezi různými druhy hodnot v této souvislosti. Jedním slovem – jde o 
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poznávání a porozumění nabídce hodnot ve společnosti a míru jejího přijímání, přijetí a 
provázání. Samozřejmě že ve velmi strukturované podobě.  
Teprve z tohoto poznání snad lze – ve vztahu k vizi či jinak formulovaným orientacím – 
usuzovat na míru podpory či nepodpory naplňování určitých cílů převažujícími hodnotami 
v daném společenství. A konec konců teprve prostřednictvím tohoto poznávání se lze zpětně 
pokoušet o lokalizaci pojmu hodnota v síti dalších pojmů – od národní kultury a identity až po 
národní zájmy. 
Zhuštění přístupu k dané problematice je patrné z následujících centrálních otázek:  

• Jaká je převažující struktura hodnotových orientací v naší společnosti? Jak se vyvíjí v posledních letech? 
Co na ni má především vliv? 

• Jaké je místo hodnotových orientací spojených s národní orientací, kulturou a zájmy v této převažující 
struktuře? Jaký je jejich vývoj? 

• V jakém vztahu jsou v naší společnosti převažující hodnotové orientace (včetně národních) k představám 
o procesech vedoucích či podněcujících růst kvality a udržitelnosti života v nejbližší budoucnosti této 
země? 

• Konečně – jaké cesty, postupy a případně nástroje je možné a vhodné využít pro to, aby v budoucím čase 
docházelo k posilování trendů ústících v hodnoty podněcující a charakterizující zvyšování kvality a 
udržitelnosti života v naší společnosti? Čili – jaké strategie ve vývoji společnosti je nutné podporovat a 
jaké naopak tlumit,  aby k takovému sbližování docházelo? 

Je zřejmé, že na všechny otázky nelze v současnosti uceleně odpovědět. Pokusíme se však o 
náznaky odpovědí, které jsou v našich možnostech s tím, že těmito otázkami by mohlo dojít 
k otevření tematiky, jež byla dosud v podstatě stranou intenzivnějšího zájmu. 
 
Metodický přístup 
Naznačení některých vztahů mezi pojmy, s nimiž tematika identity, národa a kultury pracuje, 
ukazuje, že jde o problematiku neobyčejně složitou. Navíc u nás málo systematicky 
poznávanou. O to víc však propíranou v nejrůznějších diskusích: jedná se o téma se silným 
citovým nábojem. Vždycky vyvolává vášnivé spory. Nikdy nebude vyřešeno. K samotnému 
řešení je nutné přistupovat s vědomím, že jde o jedno z mnoha pozastavení na dlouhé cestě. A 
že vždy musí dojít k výraznému zjednodušení, aby vůbec bylo možné pokusit se o 
rozpoznatelnou výpověď. 
Zjednodušení, které používáme v dalším textu, vychází z přesvědčení, že prostřednictvím 
předem připraveného modelu je možné dosáhnout důležité výpovědi o zkoumané 
problematice. Při vědomí všech omezení, která v sobě takový přístup obsahuje. Především 
s vědomím, že každý model znamená jednak zjednodušení, jednak skrývá nebezpečí 
posuzování zjištěných poznatků s modelem, nikoli jejich bezprostřední poznávání. 
Rozhodující východisko přístupu k řešení spočívá v konstrukci a užití modelu zkoumání 
identity. Jde o poznávací model ve schematické podobě vyjádřitelný tezemi navazujícími na 
podaná vymezení nosných pojmů: 
► Národ je definován kulturou a vůlí. Oba definiční znaky národa se scházejí v pojmu 
hodnota: kultura jako soubor přijatých a rozvíjených hodnot, vůle jako projev dobrovolného 
sdílení hodnot uvnitř společenství. 
► Identita jak v individuální, tak ve skupinové podobě je přímo založena na míře sdílených 
hodnot. Jednotlivec je zakořeněný právě prostřednictvím interiorizovaných hodnot. Skupina 
je identifikovatelná převažujícími sdílenými hodnotami, rozlišitelnými ve vztahu k jiné 
skupině. 
► V pojmu hodnota (a jejích konotacích, tedy „struktura hodnot“, „hodnotové preference“, 
„hodnotové orientace“, případně další) se setkávají všechny podstatné obsahové atributy 
pojmů národ, kultura, vůle skupiny, identita a svým způsobem i „zájmy“. Znamená to, že 
prostřednictvím poznání hodnot se můžeme dostat ke kořenům uvedených pojmů. 
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► Poznávání hodnot je spojeno s analýzou 
• míry a intenzity přijetí hodnot ve společnosti či její části (převažujících hodnotových orientací 

příznačných pro dané společenství v daném čase a souvislostech), především prostřednictvím vrstvené a 
měnící se nabídky hodnot ve vývoji společnosti; 

• projevů těchto převažujících hodnot v aktivitách a souvislostech (vlastně jde o vztah k normám chování 
a k případným vzorům) – jako výsledků aktivizace hodnot, jejich vstupu do života; 

• jistého samovývoje hodnot, tedy procesů, které jsou spojeny s mírou setrvačnosti přijatých hodnot, 
ochotou ke změně hodnot, či naopak s procesy snažícími se vstřebat nabízené nové hodnoty do přijatých 
hodnotových rámců společenství. (Jde v podstatě o otázky vycházející z teorie socializace a teorie 
systémů či řady teorií společenské změny, z nichž vyplývá vysoká rezistence přijatých hodnot vůči 
změnám a snaha o jejich včlenění do zažité struktury, snaha o co nejmenší ohrožení rovnovážného 
stavu.) 

► Pro poznání těchto procesů lze vyjít z analýzy  
• strukturované nabídky hodnot, kterými v minulosti procházela naše společnost (jako nabídka hodnot, 

před nimiž nemohly jednotlivé věkové skupiny uhnout, mohly je přijmout či odmítnout, avšak tyto 
hodnoty vždy znamenaly postřehnutelný dopad do výsledné hodnotové struktury); 

• míry přijetí této nabídky prostřednictvím různých fází otevřenosti vůči těmto nabídkám na základě 
určitého samovývoje hodnot (především ve vztahu k fázím socializačního vývoje); 

• struktury a rozsahu vyznávaných hodnotových orientací v naší zemi jakožto projevu nabídky a 
diferencovaných přijímání nabídek hodnot, které jsou ovšem obvykle formulovány ve tvarech odlišných 
proti těm, jež byly zdrojem nabídky. 

Podmínkou je ovšem pokusit se o propojení všech těchto druhů analýz. Žádná z rovin analýzy 
nemůže být sama o sobě postačující. 
► Druhů hodnot a rovin pohledů na hodnoty je mnoho. Také kultur a identit. Pro pojetí 
otevřené společnosti, které je velmi blízké představám usilování o zvyšování kvality a 
udržitelnosti života v typu civilizace, jejž žijeme, je příznačné, že nejcennějším typem identity 
je identita občanská, protože se nachází nejblíže naplňování principů zakotvených v pojmu 
otevřená společnost. Na základě rostoucí (klesající) občanské identity je vhodné klást otázky 
po identitách dalších, včetně identity národní. Dokonce míra shody občanské a národní 
identity představuje rozhodující dimenzi pro posouzení převahy v národní identitě při podpoře 
směřování k růstu kvality a udržitelnosti života. 
V konkrétní podobě byla uvedená východiska zpracována do modelu analýzy stavu a vývoje 
identity, kde 
♦ nabídka hodnot bude prezentována prostřednictvím analýz ve dvacátém století, a to: 

• pokusů o naznačení obecných tendencí ve vývoji hodnotových orientací 
v našem typu civilizace, inspirovaném přístupy Inglehartovými, s náznaky 
možného vývoje v prvních dvou desetiletích současného století; 

• pokusu o uvedení rozhodujících událostí měnících nabídku hodnot v evropském 
kontextu, s využitím nejrůznějších historických studií a pramenů, rovněž se 
snahou promítnout některé obecnější tendence do počátku jednadvacátého 
století; 

• pokusu o formulování rozhodujících událostí v životě společnosti České 
republiky s dopady do hodnotového zaměření generací  tak, jak se s těmito 
generačními zážitky potkávaly, včetně snahy o nalezení míry shody či neshody 
mezi obsahy těchto zážitků (nosných generačních hodnot) mezi jednotlivými 
generacemi vstupujícími do prvních dvou desetiletí jednadvacátého století; 

• pokusu o vzájemné porovnání všech tří předchozích postupů a hledání shod, 
rozdílů a tendencí v tomto souhrnu, pokud jde přibližně o prvních dvacet let po 
roce 2000. 
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♦ Přijetí hodnot v naší společnosti bude prezentováno prostřednictvím prezentace  
obecných tendencí ve vývoji hodnotových struktur a orientací dospělé populace v naší zemi 
tak, jak se vyvíjela v posledním desetiletí dvacátého století, včetně projevů přináležitosti 
k národu a místu národních hodnot v této struktuře. 
♦ Závěrem budou učiněny pokusy o srovnání výstupů z analýzy uvedené nabídky a 
přijetí hodnot v naší společnosti se snahou nalézt vnitřní trendy vývoje hodnot – a tedy i 
identity – a naznačit tak rovněž pokus o varianty strategií, které by mohly těmto trendům 
napomáhat ve vytváření podmínek, případně snad i prostřednictvím jiných druhů působení na 
jejich vývoj. 
Všechny analýzy se vztahují ke skupinové identifikaci české společnosti se samostatnými 
odstavci věnovanými identitě národní. 
Podstatným výstupem analýzy nejsou otázky po míře přesnosti jednotlivých poznatků, ale 
snaha o postižení nejpodstatnějších trendů vývoje hodnotových struktur v naší společnosti – 
jako zdrojů rozvoje identity, kultury, zájmů, a tedy i národní identity, kultury a zájmů.  
 
Pokus o naznačení trendů – naplnění modelu analýzy identity (popis 
současného stavu) 
V této kapitole prezentujeme ve zkrácené podobě základní výstupy z jednotlivých částí 
modelu.  
Nabídka hodnot 
Nabídka hodnot je prezentována ve třech rovinách. Nejprve jde o vývoj globálních 
hodnotových nabídek v naší civilizaci v posledních 100 letech a jejich možné dopady na 
vývoj identity u nás, dále o hodnotové impulsy vycházející z evropských událostí dvacátého 
století do naší společnosti a konečně o pokus o formulování hodnotově určených generací 
v naší společnosti. Vždy se jedná o vývoj nabídky hodnot během dvacátého století. 

Vývoj globálních hodnotových nabídek v naší civilizaci 
Z přístupů zkoumajících globální rozměry vývoje a struktury hodnotových orientací v našem 
typu civilizace jsou v poslední době zřejmě nejčastěji uváděny koncepty Ingleharta (1999), 
Ingleharta a Bakera (2000) a Schwartze (1992). V pokusu o nalezení vývoje globálních 
hodnotových nabídek v naší civilizaci v posledních 100 letech jsme pracovali s východisky 
opřenými v zásadě jen o známý dichotomický koncept Iglehartův a Bakerův (2000), doplněný 
o jednu další dichotomii. Schwartzův přístup je složitější, obtížně naplnitelný a data za ČR 
nejsou k dispozici. (Navíc byla ČR do Schwartzových šetření zahrnuta souborem velmi 
malým a velmi vzdáleným reprezentativnosti – na rozdíl od Inglehartem inspirovaných 
šetření.) 
Konkrétně šlo o snahu nalézt odpověď na otázku, jak se v naší civilizaci v posledních sto 
letech vyvíjely poměry ve dvojicích:  

• tradice (religiozita) versus sekularizace (racionalizace); 

• orientace na přežití (zachování základních životních podmínek) versus orientace na seberealizaci; 

• autoritářské tendence (uzavírání se, hierarchizace) versus demokratické tendence (otevřenost a 
kooperativnost). 

K této trojici polarit (které, jak vyplývá z citovaných zdrojů, nejsou v jasně daných 
vzájemných vztazích, a je tedy vhodné chápat je samostatně) jsme doplnili ještě jednu 
polaritu, jež vyjadřuje něco jako převažující atmosféru ve společnosti z hlediska perspektiv. 
Uvádíme ji jako 

• tendence rostoucích nadějí (vzestupu, růstu, optimismu, možností) versus tendence skepse, ztrát nadějí 
(poklesu, ztrát, stavu bez možností a šancí). 
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Analýzy trendů byly opřeny o výsledky Inglehartových výzkumů z posledních patnácti let a 
jejich „zpětnou projekci“ do předchozího vývoje ve 20. století za pomoci grafů a simulace 
funkčních vztahů. 
 
Přehled základních výstupů z analýzy trendů vývoje jednotlivých dichotomií 
● Vývoj jednotlivých křivek v posledních dvaceti – třiceti letech ukazuje na následující 
proporce a trendy: 
 V dichotomii „religiozita/tradice versus sekularizace/racionalita“ v posledních třiceti letech je 
možné sledovat poněkud překvapivý trend přechýlení vývoje ve prospěch religiozity a 
tradice: sekularizační trendy, tak příznačné pro prvních padesát až šedesát let dvacátého 
století, se v poslední třetině století obracejí. Religiozita roste a dochází k převážení orientací 
zaměřených na religiozitu u více než poloviny populace. Tento trend je patrný i v poslední 
dekádě dvacátého století. Jde ovšem o religiozitu podstatně strukturovanější, než jaká byla 
známa a přijímána v počátku dvacátého století, paleta druhů religiozity je podstatně bohatší, 
proměnlivější, méně jednoznačná. Převahu v konci dvacátého století lze vyjádřit přibližně 
v poměru 3 ku 2 ve prospěch religiozity. 
 V dichotomii „seberealizace versus snaha o zachování života“ je ovšem převaha populace 
orientované na zachování života trvalá, a nepochybně bude i nadále. Pokud jde ale o růstové 
tendence, je pro orientace na seberealizaci příznačné, že od druhé světové války podíl 
populace s touto orientací roste. Strmý růst do konce šedesátých let se sice v posledních třiceti 
letech zmírnil, nicméně trvá. Neznamená to, že by tato orientace v nejbližší budoucnosti mezi 
populací našeho typu civilizace převážila, mírně narůstající podíl je ale možné očekávat. Podíl 
lidí orientovaných na seberealizaci lze odhadovat  někde mezi jednou třetinou a dvěma 
pětinami dospělé populace. 
 Dichotomie „demokracie/otevřená společnost versus totalitarismus/uzavřená společnost“ 
v posledních třiceti letech jasně převážila ve prospěch otevřenosti a demokracie. Jde nejen o 
rostoucí trend (především v posledním desetiletí dvacátého století), ale i absolutní převahu, 
kdy se odhaduje, že se přibližně kolem tří čtvrtin dospělé populace našeho typu civilizace 
přiklání k demokracii. 
 Konečně v dichotomii „naděje – rozvoj – perspektivy ve vztahu k trendu ke skepsi (stagnaci,  
bezperspektivnosti)“ v posledním období dvacátého století jasně převažuje zaměření na pól 
optimistický, nadějeplný. Trend růstu této orientace je možné nepochybně sledovat od 
počátku osmdesátých let, s akcelerací v letech devadesátých. Podíl této orientace v dospělé 
populaci v konci dvacátého století lze hledat přibližně u tří čtvrtin všech dospělých. 
 ● Zásadní vliv na změny vývoje globálních trendů hodnotových orientací mají velmi 
radikální historické změny. Ve dvacátém století to byly především obě světové války a na ně 
navazující politické a další důležité změny, počátek devadesátých let s rozpadem rozdělení 
světa na dva soupeřící tábory a dlouhodobý růst životního standardu. Na konci století 
v souvislosti s globalizací a s jistou bezradností v orientacích po zrušení čtyřicetiletého 
rozdělení světa (a nevzniknutím nové nabídky hodnot s novou situací) se začaly rodit procesy, 
které nemají dosud charakter zlomu, ale vykazují jasně rozšiřující a prohlubující tendence. 
Tyto postupné změny mohou mít skutečně různorodé dopady a projevy, často velmi krajní a 
protichůdné, vyvolávající potřebu nových reakcí. Dnes ještě nevíme o konkrétním času 
dopadu nových výzev, ale nelze vyloučit, že přijdou v nejbližších deseti patnácti letech 
s takovou naléhavostí, že vyvolají rozkmitání dosud se objevujících trendů.  
Nelze proto přímo usuzovat, že nastoupené trendy v konci dvacátého století budou v podstatě 
pokračovat i v počátečních dvou desetiletích století tohoto. Třebaže míra setrvačnosti a 
rezistence vůči novým skutečnostem je u sledovaných trendů vysoká. Zvláště když není 
impulsem zlom, radikální historická změna, ale postupné narůstání nových výzev. Vysoká 
míra setrvačnosti ovšem není příznačná pro trendy vyjadřující naději. V této dichotomii lze 
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očekávat velmi brzy posun ke snížení podílu takto orientovaných lidí, možná i zlom. I proto, 
že se křivka naděje přirozeně zvedla také s faktem počátku nového tisíciletí. 
● Na konci dvacátého století lze postřehnout pokles sekularizace, orientace na přežití, 
autokratických tendencí a skepse. Do určité míry je možné pro nejbližší období  předpokládat 
zvláštní kombinaci nárůstu religiozity, nárůstu orientace na seberealizaci (i když nebude 
nikdy převažující), nárůstu demokratických, k otevřenosti směřujících tendencí a spíše 
zachování či pokles dnes dost vysokých orientací na růst a naděje do budoucna. Pokud ovšem 
nebude náš typ civilizace vystaven zcela novým nárazům, zcela nové výzvě v hodnotových 
nabídkách. 
● Vznikají ovšem – jednak z těchto vzájemně i uvnitř rozporuplných orientací – nové 
obsahy nabídek hodnotových orientací. Tak například orientace na seberealizaci (zdánlivě 
v rozporu s orientací na přežití v podobě orientace na konzum a masovou spotřebu např.) 
bude moci možná růst právě v souvislosti s hledáním možností seberealizace v nových 
oblastech, než tomu bylo doposud. Představa o cestách k seberealizaci prostřednictvím 
nových symbolů (od informačních technologií a zvláštního druhu zjednodušení komunikací 
až po věci, nákupy, vlastnění, hromadění a reflexi těchto procesů) není, myslím, vyloučená. A 
to poměrně brzy. I když si ji třeba dnes nedovedeme představit. Podobně orientace na 
otevřenost a demokracii bude nepochybně provázena zcela opačnými trendy – posilování 
požadavků po pořádku, po vládě pevné ruky, po přehledných řešeních. (Pro část společnosti 
půjde stále více o nepříliš srozumitelný proces, se kterým nebude lehké najít možnosti pro 
ztotožnění.) Zdá se, že lze očekávat růst vzdálenosti uvnitř dichotomií a větší polarizaci, 
prohloubení těchto dichotomií. To ovšem bude vyvolávat zcela nové požadavky na péči o 
zachovávání rovnovážné situace ve společnosti, nové požadavky na komunikační postupy 
uvnitř společnosti a na nástroje vládnutí. Tím spíš, že požadavky na zachování nového druhu 
rovnováhy se aktuálně přenášejí do globálních souvislostí. 
● Konečně lze předpokládat, že atributem hodnotové situace v našem typu civilizace 
bude pro nejbližší období právě novost, nesourodost, také nepochopitelnost a velká 
různorodost. Společnosti budou tím víc schopny objevovat a rozvíjet vlastní zdroje, čím víc 
přijmou stabilizující a růstový význam odlišností, plurality, protichůdností a mnohosti variant 
a cest v hodnotových orientacích uvnitř sebe sama. Respekt vůči odlišnému, hledání zdrojů 
tvořivosti v odlišném, otevřenost a komunikační nástroje a návyky, to jsou podmínky 
takových růstových zdrojů. Naopak – nedostatečná vybavenost pro přijetí a rozvoj těchto 
procesů je podstatným omezujícím rámcem možností hledání vlastní identity nejen v rovině 
globální (civilizační), ale i státní, národní a – zajisté zprostředkovaně – skupinové a osobní. 
Na druhé straně – v rámci právě prohlubující se polarizace – bude u významné části populace 
tento proces narůstající plurality a rozrůzněnosti spojen s požadavky na zvýšení přehlednosti a 
projasnění. Zvláště bude-li docházet ke zvýšení nebezpečí, která s sebou pluralita, 
multikulturnost a rozšiřování prostoru svobody a tvořivosti nesou.  
Zabezpečení podmínek pro nebývalý rozvoj multikulturnosti, proměnlivosti a plurality 
v globálním celosvětovém rozměru je novým a velmi aktuálním požadavkem. Od jeho řešení 
lze odvozovat varianty budoucího vývoje. Jeho řešení je možné jen tehdy, pokud se 
v poměrně krátkém čase najde nový druh rovnováhy mezi prohlubujícími se krajnostmi: mezi 
využitím tvořivých impulsů z plurality a proti tomu hypertrofie z nepochopení a neochoty 
přijmout fakt plurality ústící až do násilného prosazování svých vlastních specifik a snah 
strhnout na sebe moc. Jinými slovy – novou kvalitu hledání rovnováhy lze také chápat takto: 
na jedné straně maximální podpora jinakosti, odlišností, plurality a diferenciace jako 
nejsilnější a s dosud nepoznanou intenzitou působící  zdroj rozvoje (protože jde o nekončící 
zdroj tvořivosti), na druhé straně ochrana před zneužitím této plurality, jinakosti, diferenciace 
a neuchopitelnosti prostřednictvím rozšiřování a prohlubování kontrolních a restriktivních 
nástrojů a institucí (čili: zábrana volné tvořivosti, snaha o pevné struktury a kontrolu) a 
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současně mocné pokušení uplatnit nebývalé možností užití síly pro vítězství „té jediné 
správné“ myšlenky. K těmto aspektům přistupuje ještě další rozměr – nepochopení a 
nesrozumitelnost nové situace pro jasně převažující část populace, a tedy snahy o rychlá 
řešení a jasné, srozumitelné a nutně zkratkovité koncepty.  
Před tak rozsáhlou, důsažnou a komplikovanou otázkou se zřejmě dosud lidstvo nikdy 
neocitlo. Rizika spojená s nenalezením odpovědí jsou ovšem také naprosto nová a nebývalá. 

Přehled stěžejních událostí a trendů ve vývoji nabídek hodnot v evropském kontextu 
Jádrem popisu tu je náznak určení stěžejních politických událostí a na ně navazující či je 
někdy i vyvolávající dlouhodobé trendy vývoje nabídky hodnot v Evropě. Tyto události a 
trendy budou uvedeny jen heslovitě – rozsah i zaměření textu neumožňuje věnovat se 
předestřeným otázkám zevrubněji. Podstatné jsou zde pokusy o shrnutí základních trendů a 
s nimi spojených hodnotových nabídek a změn. Předpokládáme, že se tyto změny a nabídky 
promítají i do nabídky hodnot v naší zemi, tedy i do konstrukce hodnot umožňujících či 
neumožňujících poznání identity, včetně identity národní. Smyslem je pokusit se o shrnující 
přehled skutečností, které mají ve svých obsazích zahrnuty nejdůležitější posuny v nabídkách 
hodnot tak, jak se ve dvacátém století rodily na našem kontinentu. Samozřejmě že se tak 
dopouštíme desítek zjednodušení. Jde o model, o prezentaci jednoho z možných přístupů. 
V nejhrubší schematické podobě může přehled těchto událostí a trendů vypadat následovně: 
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Tabulka 1: Přehled stěžejních událostí a trendů v Evropě 20. století s dopadem na utváření 
hodnotových orientací 
p.č. Událost či založení trendu Vřazení 
1. První světová válka a následně první nové uspořádání Evropy ve 20. 

století 
1914–1920 

2. Revoluce a občanská válka v Rusku 1917–1923 
3. Hospodářská krize 1929–1935 
4. Fašismus evropským aktuálním problémem 1933–1945 
5. Organizované vyvražďování rasových a politických nepřátel, 

holocaust 
1934–1945 

6. Druhá světová válka a následně druhé nové uspořádání Evropy ve 
20. století 

1939–1949 

7. Dokončení vzniku bloků, studená válka – první předpoklad 
globalizace 

1950 – cca 1965 

8 Modernizace, technický rozvoj, věda ve výrobě, základ 
automatizace – druhý předpoklad globalizace 

Od 50. let 

9. Rozpad koloniální soustavy 1949 – cca 1965 
10. Start spojování Evropy – počátek třetího nového uspořádání Evropy 

ve 20. století 
Od konce padesátých let 

11. XX. sjezd KSSS, maďarské a polské události 1956 
12. Masová média, vpád televize – třetí předpoklad globalizace Od konce padesátých let 
13. Start masové konzumní orientace – čtvrtý předpoklad globalizace  Od počátku šedesátých let 
14. Start kosmického věku – pátý předpoklad globalizace Od konce padesátých let  
15. Studentské bouře v šedesátých letech – účtování s minulostí Cca od r. 1963 do r. 1969 
16. Okupace Československa – konečná ztráta kreditu  komunismu 1968 
17. Koncentrace kapitálu, počátek orientace na komparativní výhody 

trhů světa, počátek institucionalizace kapitálového trhu nad národy – 
šestý předpoklad globalizace 

Od počátku sedmdesátých 
let 

18. Start informační společnosti – sedmý předpoklad globalizace Od počátku sedmdesátých 
let 

19. Start ekologického vidění života a Země – osmý předpoklad 
globalizace 

Od konce sedmdesátých 
let 

20. Perestrojka, rozpad bloků – čtvrté nové uspořádání Evropy ve 20. 
století 

1987 až 1990 

21. Start multikulturní existence společnosti uvnitř i mezi státy – devátý 
předpoklad globalizace 

Od poloviny osmdesátých 
let 

22. Skok ve vývoji Evropského společenství – páté nové uspořádání 
Evropy ve 20. století 

Přelom osmdesátých a 
devadesátých let 

23. Naprostá převaha demokratických pravidel v politickém uspořádání 
evropských zemí 

Od počátku devadesátých 
let 

 
Předložené schematické vyjádření může být předmětem mnoha kritických námitek. 
Nepochybně právem: ne vždy jde o přesné vřazení, zdaleka ne vždy mohou být daná událost 
či trend spojovány na prvém místě (či především) se zpřesňující charakteristikou, která je u ní 
uvedena, jistě z mnoha hledisek jsou zmíněny události a trendy, které mají možná stejnou 
váhu jako ty, které zde uvedeny nebyly, atd. Dovolujeme si připomenout jen tři skutečnosti:  
jde o model;  jde o pohled navazující na předchozí model i uvozující model uvedený v další 
části textu;  jde o snahu o maximální zjednodušení proto, aby byly případně rozpoznatelné 
obecnější a dlouhodobější trendy. Tato připomínka neznamená, že se jedná o jediný možný 
pohled.  
Pokud přistoupíme na možnost pohledu na vývoj hodnotových nabídek a posunů v těchto 
nabídkách v evropském kontextu ve dvacátém století, můžeme upozornit na několik 
dlouhodobějších tendencí: 
 V průběhu dvacátého století prošla Evropa nejméně pěti uspořádáními z hlediska hranic a 
vymezení státních útvarů na tomto kontinentu. Někdy šlo o změnu zásadní, někdy o změnu 
méně radikální, ale to, že bylo takových změn mnoho, je skutečností. Není možné tuto 
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skutečnost chápat jako jeden z nejvýznamnějších vlivů na nehotovou, měnící se a neusazenou 
ideu Evropy? I proto, že některých států se nedotkla vůbec, jiných naopak ve všech svých 
fázích. V každém případě jde o skutečnost, která v sobě zahrnovala v evropském kontextu 
soustavnou proměnlivost nabídky hodnot a nestabilitu ohraničení existence. Jde o proces 
snižující možnosti vytváření kolektivní evropské identity, byť v konci dvacátého století tolik 
podněcované v rámci Evropského společenství. 
 Druhý charakteristický dlouhodobý proces je ve dvacátém století v Evropě spojen 
s globalizací: postupně se ve vývoji kontinentu hromadí podmínky, které ve svém celku 
spoluvytvářejí a spoludefinují globální přístupy, postoje a hlediska. Složitý, různorodý, 
protichůdný, avšak shrnující globalizační přístup je pro konec dvacátého století v Evropě 
příznačný. Znamená nepochybně přesah evropských hranic a znamená zároveň postupné, 
nicméně masivní infiltrování „celocivilizačních“ vlivů do Evropy a ovšem i evropských 
impulsů do globálních postojů, hledisek a aktivit. Globalizace v tomto směru vyjadřuje 
především možnost uplatnění globálních pohledů, postupů a aktivit, které mohou ústit až 
v konstrukci globálních institucí. Tedy i institucí nadevropských, byť rekrutujících se 
z hodnotových zaměření euroseveroamerické civilizace. Ovšem i tento proces je možné 
chápat jako proces zmenšující možnosti upevňování identity v evropském kontextu. 
 Rozpad dlouhodobé jistoty bloků (jistoty vycházející jednak z definování nepřítele a velké 
váhy obrany před ním pro růst soudržnosti uvnitř jednotlivých bloků a jednak z faktu 
neustálého vzájemného vyvažování mezi dvěma bloky s vědomím, že narušením rovnováhy 
mezi nimi by mohlo dojít k ohrožení celého světa – ostatně v těchto souvislostech lze chápat 
pojetí vzniku bloků jako první z podmínek globalizace) na konci dvacátého století vytvořil 
pro hledání identity v evropském kontextu novou situaci, na kterou zatím nebylo jasněji a 
jednoznačněji reagováno. Jde o další trend znejisťující možnosti pro růst a upevňování 
evropské identity, zároveň ale zakládající nové podmínky pro vytváření identity možná 
pevnější, protože zřetelnější než předtím. 

Vývoj generací na základě společných hodnotově „určujících“ zážitků 
Východiskem je přesvědčení o tom, že existují generační zážitky, jež jsou do jisté míry 
společné a spoluurčující pro ty vrstevníky v dané společnosti (zemi), kteří se ve svém 
socializačním vývoji setkávají poprvé se společným zážitkem, pro jejich hodnotovou 
orientaci. Podstatné je, že příslušníci dané věkové vrstvy mohou poprvé sdílet společný 
zážitek, při kterém dochází k prolnutí sebe a (velké) skupiny, sebe a třeba i „národa“ či státní 
existence, či sebe a dějinných změn. Je to chvíle dobrovolného přesahu sebe sama a současně 
posílení vlastní identity: zážitek sebe sama jako spolutvůrce celku, zážitek sebe sama v rovině 
přesahující individuální existenci. 
 Protože jde o tak podstatné zážitky, mohou být spoluurčujícími pro vytváření základu pro 
sdílené hodnoty skupinové identity (např. identity občanské, národní, státní, generační apod.).  
 Protože jde o první takové zážitky, v období formování osobnosti (tedy v období od cca 17 
do cca 30 až 33 let života), a protože v tomtéž období obvykle nedochází k překrytí těchto 
zážitků zážitky obdobnými (už proto, že jsou to zážitky „podruhé“), nebo je další zážitek 
stejného řádu přiřazen k onomu prvnímu, existuje výrazná neochota příslušníků generace 
určené těmito prvními zážitky měnit hodnoty vytvořené právě na základě onoho generačního 
určení. Dochází k výrazné tendenci přizpůsobovat nové hodnototvorné události a skutečnosti 
hodnotovému rámci vytvořenému oním generačním zážitkem.  
 Takovými generačními zážitky mohou být především jednorázové „rány osudu“ nebo 
společně sdílené hluboké zážitky zasahující hluboko do struktury potřeb (např. ohrožující 
život, existenci, zdraví či rodinu). Identifikace takových zážitků je obvykle spjata s vývojem 
politické situace, s vývojem společenských změn zasahujících rozsáhlé oblasti existence 
společnosti. 

 220 



 

 Je samozřejmé, že nejde o „úplné zasažení generace“ daným zážitkem, a daná hodnototvorná 
událost ani není touto generací bezezbytku a jednotně vykládána. Existují vždy různě silné a 
sdělitelné protitlaky a reakce odmítající právě onen jeden jediný výklad dané situace. Míra 
stejnorodosti přijetí dané situace má významný vliv na váhu a stabilitu hodnot 
interiorizovaných na základě generačního zážitku. 
Právě ve smyslu uvedených charakteristik lze hovořit o určité generaci – podle onoho 
generačního zážitku. 
Při pokusu o pojmenování a popis generací formovaných v naší zemi ve 20. století se 
pokoušíme o základní charakteristiky těchto generací. Východiskem je pokud možno stejná 
struktura těchto charakteristik. Vždy zahrnují:  
– obrazný název generace; 
– typ události či situace, která měla pro ni rozhodující význam jako nová nabídka hodnot a 
možnost sdílení pocitu přináležitosti k ostatním; 
– samotný určující zážitek; 
– období trvání či dopadu tohoto zážitku; 
– zachycení věkové kohorty („základ“ generace, protože pro tuto věkovou skupinu šlo o první 
společný zážitek takové síly); 
– nabízené hodnoty (výklad nabídky hodnot obsažených v určujícím zážitku); 
– možný protitlak (druh zcela odlišných reakcí a nabídky hodnot, případně odhad rozsahu); 
– dosah generace – do kdy její příslušníci fungovali či fungují v naší společnosti. 
Uvedené charakteristiky jsou přirozeně – ostatně jako celý koncept – neúplné a představují 
spíš výklad jednoho z možných přístupů. 
Nalézáme se v pokusech vycházejících především ze sociologických pozic. Jde tedy o snahu 
hledat obecnější tendence. Přičemž je mj. samozřejmé i to, že vždy existuje určitá část 
generace, která jakoby zůstala nedotčena zážitkem přesahujícím její přináležitost k malým 
skupinám či přesahujícím její existenci do transcendentální roviny. 
  

Vývoj generací v české společnosti dvacátého století 
Ve vývoji  české společnosti dvacátého století navrhujeme identifikovat celkem 11 generací. 
Jde, jak bylo řečeno, o jeden z mnoha možných návrhů. V literatuře se setkáváme 
s vymezeními různými, většinou mnohem hrubšími (viz např. Musil, 2000), i když mnohem 
víc zaběhnutými a přijímanými. Pokud ovšem použijeme pro pojetí generačních zážitků 
principů uvedených v předchozích odstavcích, je výsledných generací víc. Obrazné názvy 
generací uvádíme v uvozovkách. 
 

„Ztracená generace“ 
Typ zážitku: dlouhodobé sdílení tragických, život ohrožujících situací, společné setkávání se 
smrtí. 
Určující zážitek: první světová válka. Období zážitku 1914–1918. Zachycena věková skupina  
narozená od roku 1886 do roku 1900 (celkem 5 let). Nabízené hodnoty: strach, ohrožení 
života a zdraví, hlad a bída, existence člověka jako stroje (součástky), odcizená existence, 
ztráta smyslu, dokončené rozlomení státu a národa, rozlomení veřejného a soukromého (boj o 
přežití a ne boj o vítězství našich barev), ztráta identity kromě přežití a kruté existence. 
Možný protitlak: snad počáteční vlastenectví, zvláště u německé menšiny, a možné 
rozčarování při konfrontaci hesel a skutečnosti zákopů. 
Dosah: členové této generace dožívali přibližně do roku 1970. 
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„Generace nové republiky“ 
Typ zážitku: náraz, intenzivní vjem a aktivity, s dlouhodobým dopadem a výraznými obřady 
při připomínání. 
Určující zážitek: vznik samostatného Československa. Období zážitku: 1918–1919, s dozvuky 
až do roku 1929. Zachycena věková skupina narozená od roku 1901 do roku 1905 
(s určujícím významem i pro ročníky narozené v letech 1905 až 1911 – celkem 11 let).  
Nabízené hodnoty: uvolnění, ztráta obav, růst nadějí, prosperita, národní uvědomění, snaha o 
propojení se společenstvím, možnost identifikace personální a společenské (kult TGM a 
obnovené samostatnosti), završení procesu národního obrození. 
Možný protitlak: odmítnutí nového státu, zvláště u německé menšiny. (Odhadem by mohlo jít 
asi o čtvrtinu generace – čili poměrně rozsáhlý protitlak. Zvláště důležité pro naprostou 
protichůdnost nabídky hodnot.) 
Členové této generace dožívali přibližně do roku 1980. Prakticky všichni zasaženi odlišnou 
nabídkou (tedy: přijímajících protitlak) jsou po roce 1947 mimo ČR. 
 

„Generace hospodářské krize“ 
Typ zážitku: společné sdílení propadu možností realizace potřeb – dlouhodobější, méně 
dramatické a rozpoznatelné. 
Určující zážitek: hospodářský pád – velká hospodářská krize. Období zážitků: 1930 až 1936. 
Zachycená věková skupina narozených mezi rokem 1912 až  1918 (celkem 7 let). Nabízené 
hodnoty: obavy o přežití, zmenšení perspektiv, pochyby o síle a možnostech řádu, svody 
autoritářství a jednoduchých řešení. 
Možný protitlak: poměrně značný, protože pro vyšší střední a vyšší vrstvy nemuselo jít o 
zaznamenatelné a společně sdílené změny v hodnotové nabídce. Odhadem patnáct procent 
generace bylo mimo tento generační zážitek, nikoli však proti němu. 
Členové této generace dožívali přibližně do konce osmdesátých  let. 
 

„Generace obrany národa“ 
Typ zážitku: stupňované nárazy, intenzivní krátkodobé vlny, silné okamžiky. 
Určující zážitky: mobilizace, mnichovská krize, aktivity do 17. listopadu 1939. Období 
zážitků: 1937–1939. Zachycená věková skupina narozených mezi roky 1919 až 1921 (celkem 
3 roky). Nabízené hodnoty: hrdinství, oběť, obrana života, národní uvědomění, občanské 
uvědomění, aktivita, následně hluboké zklamání a ztráta víry a jistot, tendence k nihilismu. 
Možný protitlak: poměrně malý, zahrnující jen nepatrnou část české generace, avšak téměř 
bezvýhradně německou menšinu. Tedy – asi jedna třetina generace je ovlivněna zcela 
odlišnou nabídkou hodnot: národní sebevědomí, přezíravost, vítězství, pohrdání a 
opodstatněné násilí a pomsta. Podstatná je naprostá protichůdnost nabídek. Platí, že i tato část 
generace je po roce 1947 zcela mimo společnost ČR. 
Členové této generace dožívali asi do roku 1990. 
 

„Generace prohry“ 
Typ zážitku: jednorázový silný zážitek, s dlouhým trváním a prohlubováním v čase. 
Určující zážitky: začátek II. světové války a první popravy po 17. listopadu 1939, uzavření 
vysokých škol, válka; autoritativní, policejní, nesvéprávný, odnárodněný stát. Období zážitků 
1940–1944. Zachycená skupina narozených od  1922 do 1926 (celkem 5 let). Nabízené 
hodnoty:  strach, ohrožení života, konformita, uzavření vůči veřejným aktivitám, zbabělost, 
odcizení vůči národu a občanským ctnostem, odcizení vůči poctivé práci, pocity spoluviny, 
nihilismus. 
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Možný protitlak: nepatrná část  české generace v odboji a aktivitách (ne víc než 5 %); 
podstatná část německé menšiny národně a prestižně posílená, spojená s hodnotami 
sebevědomí, nadřazenosti, vítězství. Rozsah protitlaku nevelký (zvláště v souvislosti 
s odsunem), avšak velmi intenzivní. Členové této generace většinou dožívali asi do konce 
devadesátých let. 

„Generace míru a zapomnění“ 
Typ zážitku: očekávaný intenzivní zážitek, s dalšími podpůrnými navazujícími po delší dobu. 
Určující zážitek: osvobození, spoluúčast na něm, vítězství, opojení ze svobody. Období 
zážitků: 1945–1949. Zachycená skupina narozených od r. 1927 do 1931 (celkem 5 let). 
Nabízené hodnoty: vítězství, svoboda, sebevědomí, český nacionalismus a rusofilské 
orientace, naděje, zúčtování s poraženými, veřejná existence, opojení, podnikání, aktivizace. 
Možný protitlak: prakticky žádný – německá menšina mizí a autoritářské komunistické 
tendence zůstávají nerozpoznány a splývají s rusofilstvím a vítězstvím. 
Členové této generace z menší části dožívají dosud. 
 

„Generace modrých košil“ 
Typ zážitku: stupňovaný, dlouhodoběji obnovovaný zážitek, umocňovaný médii a 
propagandou vůbec (nově, silněji než dřív). 
Určující zážitek: Únor 1948 a následující aktivity mladých. Období zážitků 1950–1953 (s 
působností ještě do konce padesátých let). Zachycená skupina narozených od roku 1932 do 
1942 (celkem 11 let). Nabízené hodnoty: spasitelství, ideologie vítězících porobených, 
přináležitost k historickým vítězům, kolektivismus, okázalá skromnost, porážka starého, boj 
za mír, boj za nové, nálepky nad obsahem. 
Možný protitlak: poměrně značný – důležitá část generace je svázaná se Skautem, Sokolem, 
Orlem, IMCA atd. a také se zkušeností pronásledovaných rodin, strachem a nenávistí, 
s naprosto odlišnými nabídkami hodnot. Není řídký ani hodnotový konflikt uvnitř primárních 
skupin. Odhadem mohlo jít až o 15–20 % generace. Důležité je, že hodnotové nabídky jsou 
protichůdné, až nesmiřitelné.  
Členové generace žijí dosud. 
 

„Generace obrodného procesu“ 

Typ zážitku: rostoucí dlouhodobý, ukončený nejvypjatějším okamžikem, se snahou uchovat 
jeho váhu co nejdéle, avšak s rychlou negací a krutým vystřízlivěním. 
Určující zážitky: polednový rok 1968 vrcholící v srpnu 1968, s prolongací do 21. srpna 1969. 
Období zážitků 1961–1969. Zachycená skupina narozených od r. 1943 do 1951 (celkem 9 
let). Nabízené hodnoty: znovuobjevená lidská dimenze života, respekt k individuálnímu, 
kritičnost, volný čas, kulturní a umělecké aktivity, větší otevřenost světu, občanská práva, 
dialog místo boje, náznaky plurality, důraz na poznání a vzdělanost, pokusy o vyrovnání s 
minulostí. 
Možný protitlak: nepatrná část generace programově pracující na využití porážky obrodného 
procesu, nabídka hodnot spojená s osobním prospěchem a kariérou, a ve velmi malé míře 
s hodnotami z předchozí generace. Podíl této části na generaci kolem 5 %. 
Členové generace zřejmě tvořili jádro emigrace po roce 1968. Generace dožívá dosud.  
 

„Generace normalizace“ 
Typ zážitku: dlouhodobý, vždy kriteriálně – existenčně zakončený postup kroků, posléze 
každodennost, s obtížně rozpoznatelnými identifikacemi. 
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Určující zážitky: start a rozvíjení normalizace, prověrky 1970–1972, loajalita antichartě 1977. 
Období zážitků 1970 až 1977, s prolongací do roku 1988. Zachycená skupina narozených od 
r. 1952 až do roku 1970 (celkem 19 ročníků). Nabízené hodnoty: konformita, konzum, 
oddělení soukromého a veřejného, strach, odcizení obsahu práce, odcizení výkonu, pasivita, 
pohodlí, orientace na úzce soukromé aktivity a mimopracovní čas, společně chápaný zdroj 
nepříjemností a ostud, přizpůsobivost a zapomnětlivost vůči charakteru jako základ úspěchu, 
tvořivost jako donquijotská absurdita, plk jako čin. 
Možný protitlak: nevelké části generace jsou jednak aktivně proti systému (s akcentem na 
osobní svobodu a aktivity, především zájmové), jednak mimo systém ve všech směrech, 
v jakési „paralelní existenci“, která je blízká bezobsažnému, hodnotově zcela vyprázdněnému 
přežívání. Odhadem je prvá část generace v rozsahu do 3 %, druhá kolem 5 % nejméně. 
Členové této generace tvoří dosud jádro dospělé populace naší země. 
 

„Generace svobody“ 
Typ zážitku: jednorázový, velmi intenzivní, s posíleními v nejbližším období po události. 
Určující zážitky: listopad 1989 až po volby 1990. Období zážitků od roku 1989 do roku 1992 
(do rozpadu ČSFR), možná zčásti s prolongací ještě do roku 1993. Zachycená skupina: 
narození od roku 1971 do roku 1974 (celkem 4 ročníky). Nabízené hodnoty: svoboda, 
podnikavost, aktivita, slušnost, občanské angažmá, vstup do veřejného života, nové možnosti 
po otázkách po smyslu i víře v Boha, výkon, snaha o zbohatnutí a prosazení se, práce, 
existence vzorů, prostor bez kontroly a bez pravidel, dravost. 
Možný protitlak: zanedbatelná část generace je vysloveně proti nové nabídce hodnot, možná 
výraznější bude ta část, která akcentuje anarchii místo svobody a hrabivost místo snahy o 
prosazení; jde spíš o snahu po likvidaci ostatních. 
Tato generace je samozřejmě součástí našeho společenství, tvoří ovšem méně než jednu 
desetinu dospělé populace. 
 

„Generace pravidel podle peněz“ 
Typ zážitku: dlouhodobý, postupný, zprvu málo rozpoznatelný, potvrzovaný aktivitami i 
(velmi silně) médii a vzory. 
Určující zážitky: úspěchy v podnikání, vlastnění a prosazení za jakoukoliv cenu; zážitek světa 
jako příležitosti pro ty, kteří jsou „in“. Období zážitků: od roku 1993 dosud. Dnes zachycuje 
věkovou kategorii narozených od r. 1975. Nabízené hodnoty: bohatství, vlastnictví, orientace 
na osobní zájmy a potřeby, orientace na boj, hédonismus, konzum, volný čas, určování tónu a 
respektování vyžadovaných vnějších znaků, sebeprosazení, sebestřednost, odmítání solidarity, 
úspěch za každou cenu, ideologičnost – pravicovost,  převaha forem (algoritmů, postupů, 
obalů, prezentací, včetně rychlosti řešení a rozhodování jako základního kritéria) nad obsahy, 
náhražková řešení otázek po obsahu – kult těla, drogy, hromadění, nejrůznější esoterické či 
jiné duchovědní orientace a v prvé řadě peníze jako převažující měřítko (od úspěchu až po 
vztahy). 
Možný protitlak: významný podíl generace vyhledává odlišné nabídky hodnot, spojené např. 
s trvale udržitelným životem, osobní odpovědností, skutečnou výkonností a hledáním prostoru 
pro seberealizaci v pracovním a mezilidském existování, ve vzdělávání a v poznávání 
odlišných kultur. Odhad tohoto podílu je velmi obtížný, snad jde o cca 15 % generace. 
 

Vztahy mezi generacemi 
Pro možnost posouzení vztahů mezi generacemi uvnitř existujících generací je podstatné 
hledat podobnosti mezi obsahy generací. 
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„Obsahy generací“ rozumíme především hodnotovou nabídku. Podobnost hodnotové nabídky 
mezi generacemi můžeme naznačit jen velmi volně, protože nejsou jasná kritéria pro „měření“ 
takové podobnosti. Nicméně lze – i v uvedených zjednodušeních hodnotových nabídek pro 
jednotlivé generace – nalézt jednak obecná místa shod či naopak rozdílů, místa sbližování či 
naopak oddalování, jednak místa shod či rozdílů vztahujících se k národnímu povědomí a 
identitě. Jedním z nejdůležitějších kritérií pro obecná srovnávání může být to, do jaké míry je 
v nabídce hodnot obsažena výzva k boji nebo výzva k domluvě, komunikaci, vstřícnosti. 
Podstatná bývá rovněž podobnost ve smyslu zaměření na obsahové, či spíš na formální 
(procedurální, instrumentální, obsahově méně zakotvené) hodnoty. Zvláštní srovnání 
podobnosti z hlediska míry národní identifikace vychází samozřejmě právě z míry shody 
v tomto kontextu. 
Jako převažující kritérium pro porovnávání míry obsahových shod mezi generacemi jsme 
použili dichotomie blízké pojmům otevřená a uzavřená společnost. Podle převažujícího 
zaměření na jeden z pólů této dichotomie jsme rozdělili generace do dvou skupin: jedna spíš 
orientovaná na boj a instrumentální hodnoty (směřující k uzavřenosti), druhá naopak spíš na 
konsenzus a obsahové zaměření (tedy k naplňování principů otevřené společnosti).  
Do skupiny generací zaměřených spíš na boj a instrumentální hodnoty lze přiřadit spíš tyto 
generace: ztracenou, hospodářskou krizi, obranu národa, prohru, modré košile, normalizaci a 
pravidla podle peněz.  
Spíš ke skupině generací s orientací blížící se konsenzu a zaměření na obsahová hlediska pak 
zbývající, a to: novou republiku, mír a zapomnění, obrodný proces a svobodu.  
Platí, že podobnější generace jsou otevřenější vůči vzájemným průnikům a případným 
posunům, zvláště mezi sebou. Pokud ovšem jsou v časovém vzájemném „dosahu“. 
Z hlediska podobnosti v hodnotových orientacích týkajících se národní identity pak rovněž 
může jít o dvě „seskupení“ generací: 
První skupinu tvoří generace, v nichž se hodnoty týkající se národní identity vůbec objevují. 
Jedna část pak jsou ty, kde je otázka po národnosti součástí sebevědomí či jinak spíš 
v povzbuzujícím, pozitivním smyslu; druhá soustřeďující generace spíš s poklesem národní 
identifikace, národního vědomí. 
Druhou skupinu představují generace, kde se otázka národní identifikace neobjevuje. Ani 
v pozitivním, ani v negativním smyslu. 
Generace s výskytem hodnot spojených s národní identifikací jsou spíše tyto: 
– s podněty pro růst národní identity: nová republika, obrana národa, mír a zapomnění, 
obrodný proces, svoboda; 
– s podněty pro pokles či ohrožení národní identity: ztracená generace, prohra. 
Generace, v jejichž hodnotové nabídce se národní identita vlastně nevyskytuje, jsou spíše 
tyto: 
– hospodářská krize, modré košile, normalizace, pravidla peněz. 
Uvedené přiřazení může být též zdrojem pro posuny ve struktuře generací v současnosti i 
v blízké budoucnosti. 
 
Stav a vývoj hodnotových orientací (přijetí hodnot) 
Východiskem pro pokus o zaznamenání stavu a vývoje převažujících hodnotových orientací 
v naší společnosti jsou výsledky velkých, často mezinárodně založených a realizovaných 
sociologických šetření. Tato šetření jsou ale k dispozici vlastně teprve od roku 1990. 
Nemůžeme proto pracovat s daty staršími. 51I za období od roku 1990 je k dispozici obrovské 

                                                 
51 Srovnávací analýzy D. Slejšky jsou velmi zajímavé a jistě by mohly být podstatným zdrojem, což však 
vyžaduje samostatnou, poměrně obsáhlou analýzu. A ta není k dispozici. 
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množství bohatě strukturovaných údajů z nejméně deseti velkých empirických šetření. I jen 
zlomky analýzy těchto dat tvoří základ obsáhlých studií.  
Simplifikace pro zde užitý pohled je zásadní. Nutně jde jen o zástupce výsledků analýz. 
Nicméně dovolujeme si tvrdit, že jde o zástupce signifikantní. Právě proto, že jde o výzkum 
hodnotových orientací, je nezbytné jejich vývoj chápat v tendencích. Zakotvení do času 
posledních deseti let může vést ke zkreslením, protože nejsme s to identifikovat trendy 
předchozí. Zároveň je třeba mít na paměti, že kvalitativní změna ve společnosti, jakou byl 
zlom v konci roku 1989, vždy vede k vzedmutí a rozkyvu hodnotových struktur. Následky 
právě takového výjimečného pohybu bez záznamu vývoje hodnotových struktur a orientací 
před rokem 1989 neumíme určit. 
Prvním zdrojem jsou údaje z dlouhodobých šetření Institutu (Centra) pro výzkum veřejného 
mínění. 
V následující tabulce uvádíme hodnotové orientace sledované ve výzkumech veřejného 
mínění IVVM od roku 1990, a to v pořadí důležitosti podle váhy (průměru) z roku 1999. 
Respondenti hodnotili předkládané hodnotové orientace ve čtyřstupňové škále, kde 1 = zcela 
nedůležité, 2 = spíše nedůležité, 3 = spíše důležité,  4 = velmi důležité. V každém šetření byla 
z těchto odpovědí spočtena průměrná známka. Čím je průměr u té které hodnotové orientace 
vyšší, tím větší důležitost jí respondenti v průměru přikládají. 
Tabulka č. 2: Žebříček hodnotových orientací podle IVVM (1990 až 1999) 

Poř. Hodnotové orientace 90 91 92 93 94 95 96 97 99 
1. Žít ve spokojené rodině 3,85 3,84 3,82 3,85 3,83 3,84 3,83 3,85 3,83 
2. Pomáhat především své rodině a přátelům 3,65 3,30 3,61 3,68 3,64 3,66 3,62 3,65 3,68 
3. Mít přátele, se kterými si dobře rozumím 3,64 3,61 3,55 3,63 3,65 3,62 3,61 3,63 3,59 
4. Žít podle svého přesvědčení 3,62 3,58 3,56 3,56 3,54 3,48 3,55 3,49 3,54 
5. Žít ve zdravém životním prostředí 3,81 3,73 3,61 3,68 3,64 3,69 3,56 3,63 3,53 
6. Žít zdravě, starat se o své zdraví 3,69 3,60 3,55 3,58 3,54 3,59 3,58 3,53 3,51 
7. Žít v hezkém prostředí 3,66 3,50 3,48 3,58 3,54 3,55 3,52 3,50 3,46 
8. Mít zajímavou práci, která by mě bavila 3,55 3,42 3,42 3.39 3,35 3,43 3,27 3,55 3,25 
9. Mít práci, která má smysl, je užitečná 3,54 3,44 3,37 3,35 3,28 3,40 3,20 3,26 3,23 
10. Mít nerušené soukromí 3,29 3,20 3,13 3,21 3,13 3,20 3,18 3,16 3,15 
11. Pracovat v kolektivu sympatických lidí 3,40 3,28 3,17 3,22 3,14 3,24 3,14 3,08 3,05 
12. Být mezi lidmi oblíbený 3,13 3,06 3,02 3,08 3,16 3,09 3,12 3,01 3,03 
13. Pomáhat každému, kdo pomoc potřebuje 3,29 3,20 3,09 3,06 3,08 3,13 3,01 3,04 3,02 
14. Vydělávat hodně peněz 3,18 3,02 3,07 3,12 3,09 3,10 3,05 3,01 3,02 
15. Žít příjemně, užívat si 2,85 2,75 2,76 2,82 2,90 2,82 2,90 2,81 2,90 
16. Být dobře informován o dění u nás i ve světě 3,22 3,05 2,84 2,82 2,79 2,94 2,82 2,86 2,89 
17. Podávat perfektní pracovní výkon 3,21 3,13 3,12 3,07 2,96 3,10 2,91 2,98 2,88 

18. Mít všestranné vědomosti, přehled o kultuře, vědě, 
technice, politice 2,98 2,80 2,81 2,80 2,81 2,84 2,93 2,85 2,87 

19. Mít čas hlavně na své koníčky, zájmy 2,81 2,72 2,77 2,79 2,85 2,79 2,88 2,88 2,86 
20. Mít užitečné přátele 2,89 2,93 2,90 2,81 2,89 2,90 2,88 2,80 2,81 
21. Pomáhat především těm, kteří pomoc ocení 2,79 2,74 2,61 2,74 2,68 2,71 2,70 2,64 2,63 
22. Podílet se na ochraně přírody     2,70 2,67 2,68 2,63 2,60 
23. Žít zajímavý, vzrušující život 2,61 2,46 2,51 2,51 2,59 2,54 2,63 2,51 2,58 
24. Mít jakoukoliv práci, jen abych byl zaměstnán 2,79 2,76 2,52 2,61 2,46 2,63 2,42 2,39 2,56 
25. Podílet se na zlepšování života v obci 2,88 2,76 2,60 2,46 2,60 2,66 2,51 2,55 2,54 
26. Pomáhat rozvoji demokracie ve společnosti 2,69 2,43 2,94 2,83 2,64 2,42 2,62 2,53 2,49 
27. Mít práci umožňující zkoušet nové věci 2,71 2,64 2,49 2,61 2,57 2,55 2,62 2,53 2,47 
28. Mít hezké věci, které nemá každý 2,27 2,08 2,18 2,27 2,30 2,19 2,32 2,09 2,13 
29. Dosáhnout významného postavení ve společnosti 2,23 2,15 2,11 2,14 2,21 2,15 2,30 2,08 2,11 
30. Mít vlastní firmu, kde mohu být vlastním pánem 2,02 2,07 2,00 1,95 2,10 2,03 2,02 1,95 1,96 
31. Žít podle náboženských zásad 2,05 1,93 2,01 1,92 1,91 1,96 1,94 1,87 1,96 
32. Mít práci, která umožňuje řídit jiné lidi 2,05 1,98 1,97 2,01 2,01 2,00 2,08 1,87 1,88 
33. Prosazovat politiku své strany, hnutí 2,05 1,97 1,75 1,65 1,87 1,86 1,83 1,82 1,76 
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 Na první pohled se zdá, že jsou vlastně hodnotové orientace v populaci dospělých v 
naší zemi v posledním desetiletí stálé. Jako by nedošlo k žádným změnám. Tento dojem při 
detailnější analýze neobstojí. Ukazuje se, že:  
ze všech sledovaných 33 hodnotových orientací jen u tří došlo k nárůstu průměru mezi 
počátečním a koncovým rokem sledovaného období. Všechny zbývající srovnatelné hodnoty 
měly v koncovém roce analýzy nižší váhu a nižší postavení na hodnotovém žebříčku. Jde 
zřejmě o projev poklesu „hodnoty hodnot“ vůbec v naší společnosti v letech po roce 1990; 
 za této situace ovšem roste význam těch ze sledovaných hodnot, které nevykazují shodný 
klesající trend. Jsou tři: „Žít příjemně, užívat si“ , „Mít čas hlavně na své koníčky, zájmy“ a 
konečně „Pomáhat především své rodině a svým přátelům“;  
– příznačné jsou naopak hodnotové orientace s nejhlubším poklesem významu za posledních 
10 let. Nejvýraznější poklesy byly u následujících hodnotových orientací: „Pomáhat rozvoji 
demokracie ve společnosti“, „Pracovat v kolektivu sympatických lidí“, „Být dobře 
informován o dění u nás i ve světě“, „Podávat perfektní pracovní výkon“, „Mít práci, která má 
smysl, je užitečná“, „Prosazovat politiku své strany, hnutí“ „Žít ve zdravém životním 
prostředí“,  „Mít zajímavou práci, která by mě bavila“, „Pomáhat každému, kdo pomoc 
potřebuje“, „Mít práci, která umožňuje zkoušet nové věci“, „Žít v hezkém prostředí“. 
Zobecnění uvedených poznatků může být zdrojem počátku obecných zjištění o vývoji 
hodnotových orientací v naší zemi po roce 1990: 

• pokles významu hodnotových orientací vůbec (pokles váhy otázek po kvalitě, obsahu či smyslu života); 

• růst váhy hédonistických individualisticky, až sobecky zaměřených hodnotových orientací;  

• radikální pokles váhy především hodnotových orientací spojených s podílením se na veřejném životě, 
rozvoji demokracie, tj. hodnotových orientací příznačných pro občanské ctnosti a angažovanost (což lze 
spojovat možná s přirozeným poklesem „revoluční“ euforie po r. 1990); 

• pokles váhy hodnotových orientací spojených s prací a jejím místem v tvorbě obsahu života; 

• značný pokles váhy altruisticky zaměřených hodnotových orientací, hodnotových orientací spojených se 
solidaritou. 

Z ostatních pramenů (viz Výzkum národní identity 1995, Výzkum Religiozita 1997, European 
Value Systém Study 1991, 1999) vycházejí další či potvrzující poznatky:  
 V rovině k politickým orientacím mířících hodnot došlo mezi roky 1991 až 1999 v naší zemi 
k posunu od liberálních hodnotových orientací k hodnotovým orientacím socialistickým. Stále 
je ještě patrná mírná převaha liberálních hodnotových orientací. Tato převaha se ale podstatně 
proti roku 1991 zmenšila. Lze říci, že zkušenost s českými variantami a pokusy o to, co bývá 
vydáváno za liberální společnost, mají za následek patrný odklon hodnotových orientací 
populace v naší zemi od tohoto směřování. Nabízí se otřepaná metafora o zhoupnutí kyvadla. 
Ale jen tímto obrazem nelze zjištěné tendence objasnit. Bez rozboru vztahu proklamované a 
uskutečňované liberalizace naší společnosti není odpověď na důvody zjištěného posunu 
možná. 
Z ostatních zjištění připomeneme ta nejmarkantnější: 
  • Ukázalo se, že pro hodnotové orientace lidí v naší společnosti je příznačná vysoká 
nesourodost, nevyrovnanost, dokonce zaměření na protichůdné hodnotové orientace v týchž 
skupinách i jedincích. Lze z tohoto faktu usuzovat na proměnlivost, nestabilitu, ba snad až 
bezradnost v hodnotových orientacích v naší společnosti? A že se v tomto směru otvírá široký 
prostor pro – užito Dahrendorfovy (1994) metafory – falešné proroky, kteří přicházejí se 
zjednodušujícím spasitelským konceptem, nebo jen se suverenitou o své neomylnosti? 
Takový závěr nelze vyloučit. 
  • Příznačné je, že nejvyšší váhu mají hodnotové orientace zaměřené současně na rodinu, 
blízkost mezi lidmi a zázemí, solidaritu s blízkými, ale také hédonismus a xenofobii. Jde 
zdánlivě o spojení nespojitelných hodnot, které ve svém celku vytvářejí soubor charakteristik 
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jen málo napovídající o směřování k odpovědným otevřeným svobodným osobnostem, 
sebevědomě přijímajícím odpovědnost za sebe sama a své nejbližší jako základ svobody. 
  • Poměrně zřetelné místo hodnotových orientací odmítajících cizince a cizí dává za 
pravdu obavám z výrazného postavení xenofobních tendencí v naší zemi. Z přehledu 
hodnotových typů toto zaměření vychází poměrně jasně a ve velmi překvapivém spojení 
s hodnotami obvykle považovanými za projevy liberálních orientací. (Konkrétně šlo o spojení 
hodnotových orientací odmítajících cizí s orientací na to, že „každý se musí postarat sám“. 
Tato orientace v českých poměrech není projevem svobodných a osobnostně odpovědných 
postojů, ale sobectví a uzavřenosti před okolím. Mimochodem toto propojení se ukázalo v ČR 
jako v jediné z dosud analyzovaných osmi postkomunistických zemí – viz výzkum Religiozita 
1997.) 
  • Zdá se, že se prosazují spíš hodnotové orientace spojené s prací víc jako zdrojem 
obživy a zajištění podmínek pro žití po práci než s prací jako zdrojem seberealizace a 
osobnostního uplatnění a rozvoje. 
  • To, co je skutečně v naší společnosti jasně nepřijímané, je nihilismus. Hodnotové 
orientace zaměřené na nesmyslnost existence jsou jasně poslední z celé velmi bohaté nabídky. 
  • Mezi méně přijímané hodnotové orientace patří i ty, které jsou spojeny s 
náboženstvím. Rozsah přijímání náboženských hodnotových orientací není velký. Jde však o 
orientaci vysoce působivou, intenzivní, vlivnou, s nejmarkantnějšími diferenciačními dopady 
do společenských a demografických charakteristik. 
Ukázalo se rovněž, že existují určité hodnotové polarity, kolem nichž se koncentrují shody a 
rozdíly v hodnotových orientacích populace dospělých obyvatel této země.  
 Na prvním místě mezi nimi vystupuje náboženská orientace. Převaha odklánějících se od této 
orientace nad těmi, kteří se k ní přiklánějí, je sice patrná, ale překvapivě nevelká, zato 
diferenciace spojené s těmito rozdíly jsou určující. Tato diferenciace je daleko podstatnější 
než diferenciace oscilující mezi liberalismem či socialismem, konzervatismem či usilováním 
o trvalou inovaci a proměnlivost, mezi autoritou a rozvolněním autority i mezi hédonistickým 
a střídmým přístupem k životu. Zároveň se ukazuje, že diference ve víře ingerují výrazně i do 
dalších hodnotových diferenciací. Nechceme tyto poznatky přeceňovat. Na druhé straně jsou 
však potvrzovány i jinými přístupy. V každém případě jde o skutečnost, která přikládá další z 
otazníků do diskuse o růstu sekularizace naší společnosti. A samozřejmě se jedná znovu o 
velmi důrazné upozornění, že transcendentální rozměr existence naší společnosti je 
nepominutelný, ba patří k podstatným pro pochopení toho, co se v naší zemi děje. 
(Mimochodem tyto poznatky dávají zvláštním způsobem za pravdu tendencím uvedeným při 
užití první Inglehartovy dichotomie pro vývoj našeho typu civilizace na konci dvacátého 
století.) 
 I ostatní hodnotové typy jsou velmi zajímavé. Nejpřekvapivější, jak bylo řečeno, byl typ 
poslední, v němž se spojily hodnotové orientace xenofobní s „liberálními“. Toto spojení vrhá 
na českou variantu „liberální“ orientace ostré světlo, v němž lze zahlédnout posun od 
liberalismu k sobectví a uzavřenosti. Od osobní svobody a odpovědnosti k uzavřenosti, 
sobectví a odmítání cizího – tedy toho, co narušuje mé stereotypy a zájmy. Nebo také toho, co 
je jiné, a proto cizí, a proto odmítané, protože nebezpečné… 
 Sociální a demografické charakteristiky ukazují, že vlivy vzdělání, životní zkušenosti (spo-
jené s věkem, typem života v obcích, pevností a velikostí rodiny, vkladem vzdělání a víry 
rodičů) a vlivy víry v Boha patří k nejpodstatnějším. Mimochodem vliv sebezařazení na 
politické ose (od pravice k levici) se ukázal jako zanedbatelný. Ostatně přímé  vlivy 
vyplývající z politického systému a postojů vycházejí vesměs jako málo zajímavé. 
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Poznámky o národní identitě z empirických šetření 
Rozsáhlá sociologická empirická šetření přinášejí v posledních letech i mnoho poznatků 
týkajících se přímo národního sebeuvědomění a identity. Jako ve většině ostatních oblastí i 
zde stojíme před problémem využití a srovnávání těchto dat. Na tomto místě se nelze zabývat 
detailněji danou problematikou. Prezentujeme proto vlastně jen ukázky z několika 
empirických šetření, které se snaží naznačit hlavní aspekty dosavadních zkoumání národní 
identity u nás. Je třeba připomenout, že se těchto otázek v širších souvislostech dotkly i 
poznatky o stavu a vývoji hodnotových orientací v naší zemi. 
V devadesátých letech se v naší zemi v podstatě nezměnila váha míry přináležitosti k místu 
bydliště, okresu, naší republice, Evropě i světu. Srovnání z roku 1991 a 1999 (European 
Value System Study) ukazuje na zachování vah (přináležitost k místu, obci, části obce 
preferovalo v roce 1991 39 % populace, v roce 1999 to bylo 42 %, v obou případech šlo o 
přináležitost nejsilnější) s tím, že váha pocitu přináležitosti k Československu z roku 1991 
(byla 34 %) se   „přestěhovala“ k přináležitosti k České republice (1999 to bylo 35 %). Na 
třetím místě se objevil pocit přináležitosti k okresu (regionu),  ten preferovalo 14 % populace, 
teprve pak, s velkým odstupem, je pocit přináležitosti ke světu (1991 to bylo 8 %, v roce 1999 
pak něco přes 5 %) a k Evropě (v roce 1991 se jako „přináležející k Evropě“ chápalo 7 % 
obyvatel, v roce 1999 necelá 3 %). Výzkum národní identity (1995) potvrdil, že pořadí pocitu 
přináležitosti vyjádřené mezi jednotlivými možnostmi – tak jak se tázal výzkum Evropské 
hodnoty – neznamená snížení vztahu k jednotlivým úrovním přináležitosti. Tak asi 80 až 86 
% obyvatel konstatovalo vztah přináležitosti k obci či lokalitě v obci, celých 90 % pak k ČR a 
téměř tři čtvrtiny k Evropě. Z uvedených údajů lze jednoznačně vyvozovat intenzivní potřebu 
identifikace s místem, ale také s republikou a Evropou. Vyplývá z toho, že pocit přináležitosti 
je v české populaci strukturovaný, opřený o místo, avšak tímto místem nevyčerpaný. Patří do 
něj – byť v návaznosti na váhu přináležitosti k místu, obci, okresu – i vztah k Evropě a světu. 
Nejde však o vztahy jednoduché, které by na sebe navazovaly a měly navzájem stejnou váhu. 
Pro českou populaci je příznačná vysoká stabilita během celého života. Skoro tři čtvrtiny 
populace v roce 1995 (Výzkum národní identity) uvedlo, že většinu života tráví buďto v místě 
svého trvalého bydliště (to bylo 57 % lidí), nebo v obci téhož okresu. Přitom se česky mluvilo 
v roce 1995 v 99 % domácností, dobře mluvily pouze českým jazykem téměř dvě třetiny 
populace. Pokud jde o dlouhodobé kořeny původu vlastní rodiny, pak jen 12 % populace 
uvádělo, že jejich předkové jsou z jiných zemí než ze zemí Koruny české (především ze 
Slovenska, Rakouska, Polska a Německa). Nejen, že je tato populace stabilní místně, ale i 
vývojem jde o etnický a lokalizovaný celek. 
Tato stabilita a jednotnost se promítá též do vztahu k jiným. Ukázalo se, že jiné země jsou 
často chápány jako nebezpečí (zejména Rusko, ale i Německo, z dalších pak Jugoslávie a 
Čína), menšiny jsou především semeništěm růstu zločinnosti (66 % populace se s tímto 
názorem shoduje), berou práci místním lidem (tvrdí přes 40 % obyvatel), přitom jen 21 % 
konstatuje, že menšiny přinášejí nové ideje a kulturu, ba dokonce jen 8 % spojuje menšiny a 
jejich rozvoj s přínosem pro naši ekonomiku. Je logické, že tendence k protekcionismu jsou 
vysoké: 50 % populace tvrdí, že je nutné omezit dovoz cizího zboží, víc než 56 % konstatuje, 
že cizinci by neměli mít právo u nás kupovat půdu, přes 55 % je pro to, aby česká televize 
dávala přednost domácí produkci před zahraniční, ještě v roce 1995 byla polovina populace 
proti pronikání cizích vlivů (kapitálu, imigrantů, kultur) do naší země. 
Přitom míra hrdosti na stav a vývoj naší země a Čechů se v letech 1991 až 1999 (European 
Value System Study) vlastně nezměnila: v roce 1991 bylo spíš hrdých na svou zem asi 79 % 
populace, v roce 1999 něco přes 78 %. Důležité jsou poznatky o důvodech této hrdosti. 
Výzkum Národní identity (1995) odhalil dvě základní skupiny příčin hrdosti na svůj národ a 
zemi, které ovšem nejsou ve vzájemném vztahu. Jednak jde o příčiny historické – včetně 
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tradice, literatury a umění –, které jsou silnější než druhá skupina, tedy příčiny současné. 
Mezi současnými příčinami hraje nejvýznamnější roli sport, věda a technika, nejmenší úroveň 
sociálního zabezpečení. Na přelomu let 1997/1998 podle Výzkumu Religiozita (1997) jsou 
uvedeny jako nejnižší zdroje hrdosti hospodářské výsledky naší země. (5 % je uvedlo mezi 
zdroji hrdosti, 77 % jako nejvýznamnější vliv na to, za co se můžeme stydět.) Naopak na 
prvém místě se objevují přírodní krásy – indikátor, který nebyl ve výzkumu Národní identity 
využit – pak výsledky ve sportu, v kultuře, umění a vědě a naše národní a státní minulost. 
Vlastnosti „našich lidí“ jsou mezi zdroji hrdosti na náš národ a stát jen u 25 % obyvatel.  
Konečně poslední indikátor, jejž považujeme za nutné zde zmínit, je pojetí češství – jaké 
především jsou atributy, které my sami považujeme za stěžejní pro přináležitost k českému 
etniku (Výzkum národní identity 1995). Na prvním místě se objevuje jazyk – a to pro 94 % 
populace. Skoro stejně silné je vědomí, pocit češství (91 % obyvatel). Nejde ani o to, narodit 
se v ČR (to uvedly jako podmínku asi dvě třetiny lidí), jako spíš prožít většinu času v ČR, 
zažít kulturu a specifika češství (to bylo kritériem pro 75 % respondentů). Ovšem 80 % lidí 
uvedlo, že atributem češství je respekt k politickým institucím naší republiky, čili občanská 
dimenze života v naší zemi. Na druhé straně ale pozor na nás: důvěřovat Čechům (podle 
Výzkumu národni identity 1995, Výzkumu Religiozita 1997 a European Value System Study 
1991, 1999) je možné asi tak z 55 %. Třetině (či ve třetině případů) ne. Tak se vyjadřujeme o 
sobě samých. Znamená to, že i sobě samým můžeme důvěřovat přibližně jen v polovině 
aktivit, situací a případů… 
Co lze z uvedených příkladů vyvozovat? 
Snad následující tendence: 
– Etnická jednobarevnost je pro českou populaci příznačná. Má kořeny nejen v minulosti, ale 
je umocňována i v současnosti a promítá se v úzké přináležitosti k místu a lokalitě během 
celého životního cyklu. Je tedy spojována s orientací na relativně snadno přehlédnutelné 
místní a pokud možno stabilní podmínky. Lze očekávat, že dopady a důsledky této situace 
budou patrné i v nejbližší budoucnosti, budou výrazně odolné vůči změnám a budou ještě 
dlouho setrvávat ve vědomí společnosti jako synonymum pro zakořeněnost a jistotu. 
– Z této vysoké stability a jednobarevnosti však nevychází pocit sebejistoty, nýbrž spíš 
nedostatek hrdosti na národ a národního sebevědomí. Je to spojeno především se současností 
a nejistotami ekonomickými, sociálními, politickými i představami o vlastní nespolehlivosti a 
pravděpodobně také s dluhy ve vyrovnání s minulostí. Kulturní artefakty tradiční (krajina, 
historie národa a státu) i výsledky tvořivosti národa naopak zdrojem hrdosti a růstu národního 
sebeuvědomění jsou. 
– Češství znamená kombinaci jazyka, pocitu přináležitosti (vůle k češství, opřené především o 
zážitek češství), ale i občanského ztotožnění s institucemi a pravidly českého státu. Jde o 
jednoznačné propojení národního a občanského sebevědomí, a to i tehdy, když na tento vztah 
nahlížíme z hlediska tendencí k národní identitě. Předchozí údaje (v části věnované 
hodnotovým strukturám) připomněly zase návaznost národních postojů na postoje občanské. 
– Jednobarevnost etnická (skutečná i ve zkušenosti a vývoji) spolu s nejistotou a váhavým 
vztahem k sobě samým jsou zdrojem tendencí k neotevřenosti vůči jiným etnickým vlivům, 
menšinám, ale i aktivitám z jiných států. Jsou u kořene přijímání jiných, cizího, jako 
nebezpečí, nikoli jako šance pro rozvoj a růst pestrosti existence. Jde i z tohoto konce o vážné 
upozornění na výrazné tendence k uzavírání se v naší společnosti, tendence 
nenapomáhající naplňování principů otevřené společnosti a v tomto smyslu vážně zabraňující 
růstu kvality života. Jde o vlivy umocňující neochotu přijímat změny, pozitivně vnímat nové 
nabídky kultur a výzvy tvořivých šancí. 
– V těchto souvislostech jsou národní zájmy chápány především jako zájmy směřující k co 
nejdelšímu zachování stabilní, etnicky a kulturně pokud možno jednobarevné situace, tedy 
vlastně zájmy neshodující se s principy otevřené společnosti. Lze vyslovit domněnku, že 
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národní zájmy mohou mít v této podobě retardující vliv na hledání a nacházení cest k růstu 
kvality života. (Vzhledem k tomu, že váha národní identity a národních zájmů není příliš 
velká, není toto nebezpečí ani přehnaně výrazné, ani nepřekonatelné.) 
 
Pokus o shrnutí 
O shrnutí nabídky hodnot ze všech tří rovin se pokusíme jen v základních obrysech. Jde 
vlastně o pokus o nalezení věcných vztahů a souvislostí mezi poznatky vyplývajícími 
z analýzy jednotlivých rovin nabídky hodnot, a to jak ve struktuře, tak v dosavadních 
trendech.  
Analýza a modelování jednotlivých generací v naší zemi z hlediska jejich podílu na populaci 
České republiky na přelomu tisíciletí především ukazuje, že existuje převaha generací 
zaměřených na boj, konfrontaci a soutěžení nad generacemi zaměřenými na spolupráci a 
konsenzus. Převaha hodnotových orientací konfrontačních nad kooperačními vytváří ve 
společnosti značné napětí a je východiskem pro přístup k řešení společenských problémů spíš 
z hlediska příklonu k vítězům než z hlediska vyřešení problému. Zároveň se ale ukazuje, že 
v posledních letech roste podíl generací zaměřených hodnotově na kooperaci. Lze 
předpokládat, že konfrontační trend by mohl v nejbližší době slábnout, míra orientace spíš na 
vítězství v boji než na vítězství nejvhodnějšího řešení také. 
Pokud jde o národní identitu, převažují podíly populace, pro něž je příznačný nezájem o 
otázky národní identity: jejich hledání identity nezahrnuje markantnější úsilí (příznivé ani 
odmítavé) k zabezpečení vědomí národní identity na některém z prvních míst. Menší část 
populace pociťuje hledání národní identity jako významný a prospěšný proces. Podíl populace 
naladěné proti národní identitě spojené s Českou republikou je velmi malý. Lze naznačit 
trendy zvyšování zájmu o národní identitu, avšak chápání národní identity jako nepodstatné 
ve skladbě identit bude převažovat i nadále. 
Je ovšem třeba počítat s tím, že projevený zájem o národní identitu bude spíš spojován 
s tendencí k uzavření se vůči okolí, vůči změnám a vůči tvořivým trendům a tendencím. 
Národní identita a národní zájmy nemají sice ve struktuře identit stěžejní ani příliš výrazné 
místo, jde ale o identitu a zájmy úzce spojené s odmítáním cizího, odmítáním etnických i 
jinak kulturně určovaných rozdílů a s obranou vlastní nejistoty před „útočícími cizáky“. 
Národní identita a zájmy jsou za těchto okolností spíš možným zdrojem překážek na cestě ke 
zvyšování kvality a udržitelnosti života. 
Dvojaký trend vývoje nabídky hodnot v evropském kontextu je spojen s výraznou diferenciací 
v míře stability (nestability) řádu mezi jednotlivými částmi Evropy a státními útvary či bloky 
a zároveň se sjednocujícími atributy globalizace pramenícími i z evropských impulsů. Oba 
procesy vytvářejí malý prostor pro rozvoj evropské identity. Institucionalizace evropanství je 
racionálně zdůvodněná a přijatá, z vývoje nabídky hodnot se ale nezdá, že by se mohla u nás 
dosud výrazně opřít o dlouhodobé trendy vývoje hodnot. Vlastně lze sledovat příklon, který je 
protisměrný institucionalizacím v evropském kontextu. Dobře je to patrné na postupném 
odvracení od náboženských institucí (církví) k náboženským společenstvím. To může mít vliv 
na prostor pro hledání vlastní identity v částech evropského prostoru, včetně identity národní. 
Paradox obsažený v těchto trendech by ale neměl nabýt konfliktní podoby. Jde vlastně 
fakticky o rozšiřování možností pro národní identitu ve sjednocované Evropě. Na druhé straně 
však trvalé proměny řádu (tedy i znovunastolované hledání jistoty), především ztráta 
společného nepřítele spojená s rozpadem bloků, mohou vést v evropském kontextu k hledání 
nového nepřítele. Mezinárodní terorismus pravděpodobně sám o sobě tuto funkci nemůže 
splňovat. Větší možnosti nabízí multikulturní tendence, mísení etnik a národů a kultur a 
s nimi tak často nastupující nárůst xenofobních tendencí. Spolu s nárůstem složitosti, 
proměnlivosti a nejistot jde o vhodný prostor pro růst váhy jednoduchých populistických 
řešení, pro oslabování mechanismů otevřené společnosti, pro omezování svobod. 
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V rovině vývoje naší civilizace – a tedy i v rovině rámcového vývoje hodnot společenství, 
kam většinovým zaměřením patří i společenství obyvatel České republiky – lze sledovat růst 
nabídky hodnotových orientací spojených s nově koncipovanou religiozitou, dále narůstá 
podíl orientací na seberealizaci; i když je dosud převaha orientací zaměřených na přežití  
výraznější, přece jen převažuje orientace na demokracii a otevřenou společnost nad 
tendencemi k totalitě a uzavřenosti a jsou patrné také převažující tendence naděje nad skepsí 
či perspektivnosti existence nad ztrátou perspektiv. Tyto podíly i trendy nejsou neměnné, ale 
mají určitou rezistenci a setrvačnost. Větší citlivost se týká především poslední dichotomie – 
nová situace od 11. září 2001 napovídá, že právě převaha nadějeplné orientace může být 
nalomena, v každém případě zmírněna. Vše by zajisté neplatilo, kdyby došlo k událostem, 
které by např. mohly vyrůst z organizované globální teroristické aktivity. Aktivity, která by 
skutečně mohla přerůst v nový typ světové války…  
Nejpodstatnější obecnou charakteristikou hodnotových nabídek v naší civilizaci zůstává 
nebývalá šance v nikdy dosud nevídaných možnostech rozvoje lidské tvořivosti (podložené 
převahou svobodymilovných soustav ve většině zemí naší civilizace) a zároveň v nikdy dosud 
tak silně nepociťované potřebě zabezpečení tohoto prostoru svobody a tvořivosti proti 
vnějšímu i vnitřnímu likvidování. Jde o nově formulovanou otázku po nastolení globální 
rovnováhy s vahou, která skrývá řadu nebezpečí a nadějí současně. 
Tyto skutečnosti samozřejmě výrazně ingerují do evropského prostoru i do naší společnosti. 
V této nabídce jsou více viditelné některé skutečnosti, kterým ze své situace lépe rozumíme, 
jsou nám bližší, protože zapadají do situace hodnotových orientací tak, jak se v naší 
společnosti vyvíjely v posledních letech. 
V posledních deseti letech dvacátého století je možné ve společnosti České republiky nalézt 
některé důležité trendy ve změnách hodnotových orientací. Především jde o zmírňování 
„hodnoty hodnot“ čili o proces zmenšování prostoru pro hledání obsahu a kvality duchovní 
existence. Lze z toho vyvozovat mj. nárůst prostoru a výskytů existování jakoby mimo 
duchovní obsahy, existování blízké vyprázdněné, odlidštěné existenci. Roste význam 
hodnotových orientací blízkých hédonistickým a individualizovaně (či na poměrně uzavřeně 
chápané nejbližší sociální okolí – rodinu, skupinu nejbližších známých – sebestředně, 
uzavírajícím se způsobem, vlastně sobecky a bez vědomí solidárnosti a přináležitosti ke 
společenství) zaměřeným hodnotám. V této souvislosti jsou patrné xenofobní orientace. 
Projevují se v tom, že podíl xenofobně orientovaných lidí je vysoký a hlavně že se prohlubuje 
vzdálenost (a tedy i nesmiřitelnost) lidí xenofobně orientovaných a lidí orientovaných směrem 
k otevřenosti a přijímání jiných kultur, etnik, multikulturních impulsů a inspirací. Klesá váha 
hodnoty veřejných aktivit, spolupodílu na občanských aktivitách a realizace občanských 
ctností. V ideologicko-politické rovině se překlápí původní převaha liberálně-konzervativních 
orientací k orientacím založeným na socialistických východiscích (rovnostářství jako reakce 
na růst diferenciace; ochrana státu jako reakce na růst nebezpečí a rozkrádání; požadavek 
skupinové soudržnosti a ochrany jako reakce na individualistické prezentace a excesy; 
zabezpečení sociálních jistot jako reakce na nedobré zkušenosti s aktivitou např. v malé 
privatizaci, ale hlavně jako projev neschopnosti porozumět požadavkům individuální 
odpovědnosti, protože bez možnosti se jí učit a získat důvěru právě k této cestě. Jde také o 
odvrat od nositelů původních slibů a perspektiv na základě zkušenosti s dlouhodobými 
obtížemi a bolestmi jejich naplňování…). Klesá váha hodnoty práce jako nositele smyslu: 
s celkovou převahou orientací na formy, algoritmy a „počitatelný život“ se i z pracovního 
působení (a dopadů obsahu vykonávané práce) stává jedna z významných počitatelných 
položek, protože jde především o zdroj příjmu a výše příjmů je jedním z nejvíce ceněných 
měřítek úspěchu. Religiózní orientace zůstávají v podstatě stálé a podíl nábožensky 
orientovaných lidí v tradičním smyslu zůstává malý (kolem dvou pětin populace), roste ale 
podíl populace vyžadující odpovědi na duchovní otázky existence, mj. i jako reakce na 
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soustavné zvěcňování a odosobňování a také nesrozumitelnost žitého. Mezi vlivy na 
hodnotové orientace se zdají náboženskost, vzdělání a doba získávání životní zkušenosti (čili 
věkové diference) nejsilnější. 
V posledních deseti letech dvacátého století vznikl v naší společnosti zvláštní hybrid 
hodnotových orientací, jehož základním rysem je inkonzistence:  zaměření na rodinu, blízkost 
s jinými a požadavek solidarity spolu s hédonistickými orientacemi a individualizací, 
sobectvím místo převzetí odpovědnosti za své skutky. Nezralost, protichůdnost, malá 
hloubka, tedy i nejistota, možnost zvratu, relativní snadnost působení nových podnětů a 
nadějí, nestabilita a krátkodobost tohoto působení, orientace na prvopočátky a méně na 
soustavnost. To mohou být důsledky této inkonzistence. 
Zdá se, že jde opět o situaci, pro kterou jsou příznačné zvláštní paradoxy. Jeden z nich je 
patrný z rozpoznatelných vlivů na zpevňování a projasňování hodnotových orientací, tedy ze 
současného a přibližně stejně intezivního působení náboženskosti a vzdělanosti. Druhý je 
obsažen v silné a výrazné orientaci na rodinu při současném orientování především na hmotné 
a provozní podmínky její existence jako rozhodující pro tuto existenci. Dalším paradoxem se 
jeví silná potřeba ochrany a malá ochota podílet se na jejím utváření a rozvoji mimo hranice 
soukromí. A takto bychom mohli pokračovat. Paradoxy představují vždy zdroj napětí. Zvláště 
tehdy, pokud se – jako je tomu v naší zemi – ve společnosti vzdalují póly jednotlivých 
dichotomií, z nichž paradoxy vyrůstají. Paradoxy vyžadují nové a nové hledání rovnovážných 
tendencí. Nastolení otázek po nové rovnováze není „jen“ problémem naší civilizace, je možné 
je v určité modifikaci nalézt přímo v naší společnosti. Výzva vůči strategiím rozvoje je 
naprosto zřetelná. 
 
Pokus o naznačení trendů 
Řada podstatných trendů vyplývá z předchozího textu, některé jsou v něm explicitně uvedeny. 
Zde připomeneme jen klíčové skutečnosti, které mohou být zárodky trendů a podle jejich 
vývoje lze očekávat důležité vlivy na tendence vývoje identity v naší zemi v nejbližších 
desetiletích. 
V globální rovině jde především o vývoj možná nejvýznamnějšího a nejaktuálnějšího 
problému naší doby, totiž vztahu mezi nebývalými možnostmi rozvoje tvořivosti (prostoru 
pro svobodu) a stejně tak nebývalými možnostmi likvidace či ohrožení. Jestliže dojde 
v dohledné době k přiklonění tohoto řešení ve prospěch podpory rozvoje tvořivosti 
institucionalizovaným rámcem ochraňujícím tento rozvoj před zničením, lze očekávat 
neobyčejně silné impulsy rozvoje a změn směrem ke kvalitě a udržitelnosti života i v naší 
zemi. Pokud naopak dojde k přiklonění se k preferování obav, tedy k posilování nástrojů 
globálního zabezpečení, centralizace ochrany a obrany, a tedy i k posilování řádu proti 
„přemíře“ svobody, lze očekávat i v našich podmínkách posílení trendů k uzavření a 
k odmítání cizího, odlišného a „všeho, co narušuje řád a bezpečnost“. Je ovšem možná taktéž 
další varianta vývoje – převaha destruktivních tendencí, tedy taková síla partikulárních zájmů, 
mocenských ambicí, násilí a boje, že rozvoj tvořivých sil nebude možný vůbec a perspektiva 
by pak byla ta nejčernější. Projevy těchto variant nemusejí být zcela zřetelné, avšak budou 
nepochybně velmi strukturované. Převaha té či oné tendence bude patrná zřejmě poměrně 
brzy. Je samozřejmé, že dopady každé z těchto variant budou zasahovat vlastně do všech 
oblastí života naší společnosti. 
Evropský kontext vlivů na budoucí vývoj převažujících hodnot v naší zemi je rovněž 
významně spojen s podobou řešení uvedeného nejaktuálnějšího problému planety. Kromě 
toho lze ovšem očekávat bohaté vlivy další, nejmarkantnější pak ty, které vyplývají z našeho 
vstupu do EU. Téměř s jistotou půjde o nový generační vliv, takže někdy kolem roku 2004–
2006 lze očekávat, že bude končit rozšiřování poslední zaznamenané generace na konci 
dvacátého století a bude založena nová generační vlna, snad označitelná jako „generace 
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evropského společenství“. Rozhodujícím zážitkem se stane právě vstup do EU s plným 
otevřením možností a srovnávání a s rozšířením možností pro uplatnění, především ale 
s výrazně odlišnými požadavky na platnost smluv, slova, tedy i norem chování, hodnot práva 
a slušnosti. Tato nová generace – ve smyslu podaného vymezení generací v předchozím textu 
– bude spíš orientována na otevřenost a spolupráci než na boj, bude možná také připravena 
více chápat národní přináležitost v občanském kontextu jako důležitou součást své identity, a 
tedy i více podporovat váhu národní přináležitosti jako činitele ovlivňujícího cestu do 
otevřeného společenství suverénních jedinců, skupin, institucí, regionů i států v rámci 
evropské rodiny. Od této generace je možné očekávat zřejmě i nové, bohatší impulsy pro 
rozvoj transformace společnosti. Generační spory ale nebudou zřejmě vstřícné a vycházející 
z dobré vůle. Tendence k ideologickému vidění světa – příznačné pro populaci zaměřenou 
spíš na boj než na konsenzus, převažující u nás na konci dvacátého století – a na to navazující 
tendence k chápání komunikace a dialogu jako sporu o pozice; tyto tendence budou stále silné 
a spor s tendencemi spíš věcně založenými, spíš zaměřenými na řešení než na vítězství bude 
ostrý a zpočátku zřejmě ve prospěch orientací jednoznačnějších, tedy zaměřených na boj. Ale 
i tento spor bude velmi podstatně ovlivněn způsoby řešení nejaktuálnějšího globálního střetu 
– střetu mezi svobodou a strachem. 
 
Hypotézy pro možnosti změn 
Základní teoretická východiska – zacílení hypotéz 
V tak složité problematice, jakou je identita, se zdá vymezení hypotéz pro možnosti změn  
v souhrnu jednoho stručného textu skoro nemožné. I zde platí, že řada těchto hypotéz je 
zakotvena v přístupu k řešení a při aplikaci přístupu byly naznačeny. V zásadě jsou možnosti 
pro formulování proměňujících hypotéz v obecné podobě odvoditelné z výchozích 
teoretických konceptů celého řešení. Bude možná vhodné velmi krátce je připomenout. 
Prvním je koncept otevřené společnosti, spojený především se jménem K. R. Poppera (1994). 
Jádro tohoto konceptu najde čtenář v kapitole I. Tady jen připomeneme, že otevřená 
společnost je především koncipována jako usilování, jako aktivity mířící k naplňování jejích 
stěžejních principů: svobody, tvořivosti a odpovědnosti. Naplňováním principů vytváření 
otevřené společnosti dochází k jejímu samotnému vytváření jako nekončícího procesu 
otevřenosti vůči novým impulsům. Posilování prostoru pro přijímání změn a hledání 
rovnovážné situace mezi přijatým a přijímaným jsou pro vytváření otevřené společnosti 
rozhodující. V tomto smyslu je zacílení vývoje směrem k otevřené společnosti na jedné straně 
rozhodující podmínkou, na druhé straně nejdůležitějším výsledkem růstu kvality a 
udržitelnosti života. Protože v sobě obsahuje takové výzvy, jako jsou výzva tvořivosti, výzva 
odpovědnosti za své skutky, výzva respektu k jiným, výzva dialogu s jinými, výzva svobody 
v plném smyslu tohoto pojmu. Jedná se o obecné východisko všech úvah a hodnocení 
výsledků vývoje. Měřítkem není a nemůže být žádný „hotový model“. Představa o tom, že 
prioritou „péče o růst národní identity, kultury a prosazování národních zájmů v naší zemi“ je 
dosažení určitého modelu hodnot, které budou zárukou a zdrojem „té nejvhodnější“ podoby 
identity, je ve své podstatě mylná. Měřítkem se stává naplňování principů směřování 
k otevřené společnosti: pokud budou tyto principy naplňovány v rámci vývojových trendů co 
nejúčinněji, lze predikovat nárůst kvality a udržitelnosti života. A vice versa. Hledání 
možností pro cesty k naplňování principů otevřené společnosti, snaha co nejvíc porozumět 
trendům, které jsou rozpoznatelné v trendech vývoje hodnot v naší zemi, snahy o napomáhání 
v utváření podmínek pro to, aby principy otevřené společnosti mohly v co největší míře být 
v naší zemi naplňovány, to jsou možnosti pro žádoucí ovlivňování vývoje národní identity, 
kultury a prosazování národních zájmů v naší zemi v budoucnosti. A to jsou zároveň cesty, 
které z těchto zájmů, kultury a hodnot pomohou  vytvořit nekončící zdroje změn a rozvoje 
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vlastně ve všech oblastech života naší společnosti. Protože problém hledání a nacházení 
identity je definičním problémem pro všechny podstatné oblasti života společnosti. 
Právě v této souvislosti připomeneme rozvinutí konceptu otevřené společnosti R. 
Dahrendorfem (1985; 1994). Konstatuje, že pro naplňování konceptu otevřené společnosti je  
příznačný základ ve svobodném trhu, politické demokracii, dodržování sociálního kontraktu 
prostřednictvím sociálního státu a co nejméně anomické společnosti. Pro snižování 
nezakořeněnosti (či v našem pohledu: pro růst identity jedince i skupin v otevřené 
společnosti) je rozhodující rozvoj spontánních aktivit, které jsou zdrojem dalšího pilíře 
otevřené společnosti, a tou je občanství, občanské spontánní sdružování, občanská společnost.  
Poznávání situace v naplňování uvedeného konceptu v naší společnosti považujeme za první 
nezbytný krok při hledání hypotéz pro změnu. Formulování poznatků o tomto vývoji a snaha 
o maximalizaci rozvoje všech tří rozhodujících principů utváření otevřené společnosti (nejen 
samotných, ale především ve vzájemných vztazích) jsou zárodkem formulování námětů, 
strategií, konceptů a trendů možného vývoje naší společnosti, včetně nabídky konkrétních 
projektů. 
 
Možnosti ovlivňování změn, úrovně vlivů a provázanosti 
Možnosti ovlivňování změn ve společnosti, pokud jde o rozvoj národní kultury, identity a 
zájmů, jsou na jedné straně omezené, na druhé straně nekončící. 
Omezenost těchto možností spočívá hlavně v omezenosti ovlivnit faktory vlivu mimo naši 
společnost, jejichž vývoj může mít pro vývoj identit u nás rozhodující význam. Další 
omezenost vychází z několikrát zmíněné neochoty přijatých hodnotových orientací ke 
změnám, protože jde o změny měnící právě identitu svých nositelů, a tedy i z výrazné nechuti 
přijímat nové impulsy do přijatých hodnotových orientací. To mj. vede k tomu, že měnění 
hodnotových orientací je povětšinou procesem dlouhodobým. Představa, že může dojít 
k zásadním změnám v krátkém čase a jednorázovým zásahem, je falešná. Existují však i 
subjektivní omezení, tedy omezení vycházející z dosavadního vývoje atmosféry ve 
společnosti. V naší společnosti jde především o hluboký nezájem o situaci, strukturu, 
dynamiku a trendy vývoje hodnotových preferencí ve společnosti. Tento nezájem je příznačný 
především pro ty instituce a činitele, kteří jsou, bohužel, právě jedněmi z nejdůležitějších 
činitelů vlivu na prezentaci nabídky hodnot – tj. pro média, politiky, tvůrce reklamních 
nástrojů a dalších nástrojů manipulace s veřejností.  Samozřejmě že k omezením patří i velký 
rozsah a hluboká strukturovanost vlivů spoluutvářejících hodnotové nabídky a nástroje na 
jejich přijímání populací. 
Pro každé z těchto omezení je potřebné hledat možnosti jejich překonávání.  
Pokud jde o „nedosažitelnost možných vlivů“ na vývoj identit v naší zemi, je možné tomuto 
omezení bránit neustálými snahami o porozumění těmto vlivům a hledáním cest pro aktivní 
zapojení do jejich přípravy a ovlivňování. Nejde jen o politické souvislosti, ale též souvislosti 
umožňující rozšiřování dialogu s okolím pro co největší počty a součásti aktivit života 
společnosti: od kulturně-uměleckých, vzdělávacích, podnikatelských a badatelských až po 
turismus, stěhování, pracovní a studijní pobyty. 
Možnosti pro zmenšování rezistence přijatých hodnotových struktur vůči novým hodnotám 
jsou vlastně možnostmi zahrnujícími celý soubor socializačních mediátorů. Znamená to tedy 
pečovat o ty mediátory, ke kterým mohou rozhodovací centra ve společnosti přímo dosáhnout 
a jejichž podmínky výrazně spoluvytvářejí. Jde hlavně o vzdělávací systém, systém 
spoluúčasti lidí na politickém životě a rozhodování, podporu občanského sektoru jako 
nejdůležitějšího „tréninkového hřiště“ pro učení se občanským ctnostem, ale také funkční 
uplatnění sociálního státu, podporu rozvoje rodiny, rozvoje kulturních a uměleckých aktivit, 
rozvoje zájmových aktivit (především dětí a mládeže), a dokonce i hledání cest pro působení 
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v médiích, právě paradoxně ve smyslu podpory faktického naplňování svobody slova 
(spojeného mj. i s odpovědností tvůrců za hodnotové vyznění prezentovaných témat). 
Tyto skutečnosti jsou samozřejmě v přímém vztahu k postupnému odbourávání „hodnotové 
ignorance“ většiny tvůrců mínění v této zemi. Tedy odbourávání významné subjektivní 
překážky v možnostech působení na vývoje hodnot směrem k naplňování principů otevřené 
společnosti jako základu rozvoje identit osob, skupin, institucí, tedy i národa v naší zemi. 
Kontrolní mechanismy veřejnosti – především v občanských aktivitách a postupně snad 
v rostoucí části médií – by měly být v tomto směru podstatně širší, viditelnější, 
respektovanější. Připomínáme v této souvislosti, že dosud u nás převažující chápání občanské 
společnosti jako něčeho, co je brzdou „standardnímu“ rozvoji a fungování politiky a trhu, 
představuje jeden z nejvýraznějších bludů, který přinesl dosavadní transformační proces. 
Problém je zcela opačný: nedostatečná podpora rozvoje občanské společnosti je brzdou 
plnohodnotnému demokratickému politickému životu i naplňování svobody trhu. 
Jednoduše řečeno: je nezbytné vytvářet co nejvhodnější podmínky pro to, aby se většině 
občanů této země vyplatilo identifikovat se s principy otevřené společnosti. Vhodným 
nástrojem na straně veřejné politiky a jejích představitelů by se mohla stát nabídka 
smysluplných projektů uplatnění českého národa a státu v prostředí charakterizovaném růstem 
váhy procesů evropské integrace a globalizace. 
Je logické, že pro podporu uvedených postupů je sice potřebné rozevírat společnost z centra, 
ale ve skutečnosti je základem tvorba podmínek pro spontánní vývoj „zdola“. Rovina 
občanských aktivit, zpětné vazby a kontroly moci v okruhu dosažitelném občanem, trénink 
dialogu v běžných vztazích, výchova dětí (nejprve zřejmě v mimoškolních aktivitách a pak, 
doufejme, stále ve větším rozsahu a proměnlivosti i ve školách), to jsou kořeny změn a 
zároveň základy, které nelze snadno zbourat ani v případě otřesů či prosazování totalitárních 
tendencí. 
 
Vazby na potenciály rozvoje 
Vlivy národní kultury, míry národní identity a snah o prosazování národních zájmů zasahují 
nepochybně do všech potenciálů rozvoje naší společnosti a spoluvytvářejí i ostatní formativní 
regulátory. Při konceptu národní identity – jako jádra národní kultury a základního zdroje 
prosazování národních zájmů – jako jedné z dimenzí identity a v podstatě jako derivátu 
především identity občanské jsou dosahy formování těchto identit ještě bohatší. Spojení 
s konceptem naplňování principů otevřené společnosti znamená, že jde o formativní regulátor 
prvořadého významu, regulátor, který prolíná vlastně všemi strukturami a trendy snah o 
zvyšování kvality a udržitelnosti života v naší zemi. 
Pokusy o formulování vztahů na potenciály rozvoje jsou vyjádřením specifikace a snah o 
obecnou hierarchizaci těchto specifikovaných vztahů s tím, že platí předchozí poznatek: že 
totiž jde o specifikaci vybraných vztahů všeobecného působení vlivů utváření identit v naší 
společnosti na potenciály rozvoje. 
Pro přehled takto chápaných vztahů se pokusíme využít schematického vyjádření. Při náznaku  
vztahů vycházíme ze zjednodušeného pohledu na situaci a možné trendy vývoje identit v naší 
společnosti. Pohled spektrem těchto předpokladů je nutný, protože tímto textem pokračujeme 
ve snaze interpretovat problematiku utváření identit v naší společnosti. Schematické vyjádření 
ovšem naznačí jen nejvýznamnější souvislosti. Nemůže zachytit plastičnost a bohatost vztahů. 
Může však upozornit na podstatné dimenze vztahů vůči jednotlivým potenciálům rozvoje.  
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Schematické vyjádření vztahů potenciálů rozvoje a formování identit v naší společnosti v nejbližším období 
Potenciál rozvoje Druh vztahů mezi identitami a 

potenciálem při utváření 
Nosný problém identit jako 
formativního regulátoru vůči 
potenciálu 

Druh vztahů při promítání do 
vývoje potenciálu 

Posuny potenciálu rozvoje 

Sociální soudržnost Intenzivní vzájemné ovlivňování 
(obsahová blízkost, tedy i blízkost 
vlivů) 

Míra souběhu s vytvářením 
sociální soudržnosti 

Tendence k uzavírání a k vytváření 
sociální soudržnosti kompeticí 
převažuje, malá ochota k tendenci 
k solidaritu 

Zužování možností pro sociální 
soudržnost – větší požadavky na 
podporu sociální soudržnosti 
z jiných oblastí 

Společnost vědění Potenciál má stěžejní místo 
v utváření identit 

Pojetí potenciálu jako 
hodnototvorného nástroje 

Malá ochota k přijímání změn 
spojených se společností vědění 

Zvýšení požadavků na chápání 
společnosti vědění jako procesu 
výchovy a na vyšší razanci 
prosazování 

Populace, zdraví, rodina, 
bydlení 

Potenciál se podílí na utváření 
základní úrovně podmínek pro 
identity 

Diference identit, především 
oddělení občanské a rodinné 
identity 

Paralelnost vývoje, nízká 
soudržnost dílčích identit 

Požadavek na posilování procesů 
spojujících různé druhy identit 

Trh práce, zaměstnanost, 
zaměstnatelnost 

Vzájemné ovlivňování a 
podmiňování 

Míra nepodpory dosud 
preferovaných  hodnot potenciálu 
s hodnotami  vytvářejícími 
identity 

Výrazná očekávání hodnotových 
změn ve fungování trhu, 
požadavek na vyšší etiku trhu, 
malá ochota  spolupodílet se 

Požadavek na důsledné pojetí 
ekonomického potenciálu jako 
společenského a etického jevu 

Stav životního prostředí a 
regionální rozvoj 

Potenciál vyžaduje  nabídku 
nových hodnot (pokud jde o 
TUŽ). Regionální rozvoj může 
být inciátorem 

Spor tendencí k neměnnosti  a 
požadavku na změny hodnot a 
spor tendencí k centralizaci a 
k subsidiaritě 

Oslabení potenciálu skrze spor 
hodnotových orientací, posilování 
růstem decentralizace 

Růst požadavků na nástroje 
podporující novou nabídku 
hodnot i mimo oblast životního 
prostředí 

Vnější a vnitřní 
bezpečnost 

Potenciál se dotýká základu 
identit, vývoj identit může sloužit 
jako bariéra změn v pocitu 
bezpečnosti 

Struktura identity ve vztahu 
k přijímání nebezpečnosti světa 

Oslabení potenciálu snahou 
uzavírat se před skutečností 

Posilování požadavků na růst 
váhy přípravy pro schopnost čelit 
nebezpečím 

Ekonomický rozvoj Dosavadní hypertrofie 
ekonomických dimenzí 
hodnotových orientací vychyluje 
nabídku hodnot mimo rovnovážný 
stav 

Spor výkladu světa jako 
ekonomického prostoru  s pojetím 
světa jako hodnotově bohatší a 
strukturovanější nabídky hodnot  

Faktické oslabení potenciálu 
spojené s nemožností naplnění 
požadavku, aby byl impulsem ve 
všech oblastech společnosti 

Postupné posilování potenciálu 
ve smyslu zmenšování a 
zpřesňování jeho významu 
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Předchozí schéma upozorňuje především na důsledky vývoje identit v naší společnosti 
vyplývající z některých poznatků o stavu a vývoji hodnotových orientací. Především jde o 
zaznamenanou převahu takových orientací, jako jsou tendence k uzavírání se změnám, 
jinakosti a cizímu; tendence k spíš pasivnímu existování než orientace na aktivní vztahy ke 
světu; tendence vzdalování se veřejnému v životě společenství a spojená s tendencí 
přetrvávajícího nespojování osobního, soukromého a občanského (veřejného) fungování; 
s relativně nízkými orientacemi na aktivity spojené s tendencí k obavám, velká váha 
konformity a strachu, a  tedy i tíhnutí k přijímání nebezpečí v intenzivnější podobě, než jaká 
je jeho skutečná váha; tendence k výkladu svobod jako zdroje možností k nerespektování 
pravidel, a tudíž i k oddalování odpovědnosti za svou existenci mimo svůj dosah; tendence 
k odmítání požadavku solidární péče o jedince ze strany těch, kteří mají povinnost 
odpovědnosti, a zároveň nedůvěra k jejich úsilí; oddělování my a oni, tedy i tendence 
k chápání společnosti jako rozděleného, nespojitého prostoru; tendence k přijímání 
společnosti jako kolbiště pro boj, kde určujícím je vítězství, nikoli pravidla či respekt vůči 
výkonnějším. 
Tyto trendy jsou zajisté formulovány v krajní podobě, aby byly patrnější. Společnost je 
samozřejmě strukturovanější, hodnotové orientace pestřejší a méně jednoznačné. Uvedené 
tendence jsou však v naší společnosti patrné, závažné a skýtají řadu nebezpečí v procesu 
naplňování potenciálů rozvoje. Převaha spíš méně pozitivních dopadů vývoje identit v naší 
společnosti je zřejmě projevem zanedbané pozornosti dané oblasti, která je příznačná pro tuto 
zemi vlastně už po dobu posledních více než 60 let. 
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Vymezení   
Tento formativní regulátor je osou konstrukce demokratického společenského  řádu.  Jeho 
funkcí je chránit, udržovat a rozvíjet demokratické základy a podmínky existence otevřené 
společnosti, pořádat a kontrolovat rozvržení a působnost složek politické moci, moderovat 
artikulaci, formování, uznávání a uplatňování dílčích zájmů diferencovaných společenských 
aktérů i zájmů veřejných. 
Koncentruje se na kvalitu vedení společnosti (tam, kde je účelné ji vést), na vytváření 
institucionálních a dalších podmínek a předpokladů koordinace, kooperace a komunikace 
různých aktérů a na podporu rozvíjení relativně nezávislých procesů s různým stupněm 
autonomie.  Jde zvláště o zaměřování politiky a správy na strategické cíle společnosti jako 
celku i její významné vývojové a rozvojové potenciály a o jejich soulad s řešením 
krátkodobých a střednědobých kritických a rozvojových problémů. Jedná se také o prevenci 
výskytu krizových situací společnosti a adekvátní reakci na ně, pokud se vyskytnou. 
Významnou funkcí tohoto regulátoru je zajištění demokratické kontroly uplatnění práva, 
zvláště ústavních základů a zákonných pravidel státní a hospodářské moci. Jako regulátor 
s širokými a koncentrovanými kompetencemi může efektivně ochraňovat základní politické 
hodnoty demokratického režimu – svobodu, rovnost, právní stát a soustavu základních 
lidských práv a svobod. Uplatňuje se v kultivaci a naplňování prostoru pro účast veřejnosti na 
tvorbě politiky, mimo jiné i prostřednictvím médií.    
 
Vnitřní členění 
Tento formativní regulátor propojuje Ústavu, právo, politiku, média a občany, tedy základní 
složky demokratického řádu. Tvoří jej:  

A. Ústavněprávní systém – regulátor a kodifikátor demokratické moci  
Demokratický společenský řád se konstituuje prostřednictvím demokratických institucí na 
základě principů vyhlášených v Ústavě a ústavních zákonech. V České republice byla přijata  
Ústava jako kontinuální převzetí  koncepce Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky, 
z níž vystoupila  Slovenská republika svou Deklarací Slovenské národní rady 17. července 
1992 a následně i přijetím Ústavy Slovenské republiky v září 1992. Na závěr přechodného 
období faktického rozdělení federativního státu byla také v České republice, která se tak stala 
nástupnickým státem federace, vyhlášena  její vlastní Ústava (16. prosince 1992).     
Přijetí Ústavy znamená vyhlášení základních pravidel organizace a činnosti státu a postavení 
občanů a institucí v něm. Ústava svou povahou nejvyššího zákona ve státě tak má zásadní vliv 
na jeho zaměření, strukturu a funkce a představuje rovněž jakýsi půdorys prostoru pro 
uplatňování demokratické moci s jejími kompetencemi i omezeními. Stává se tak 
univerzálním regulátorem, který v principu určuje sféru politické státní moci, její 
funkce a strukturaci v souladu s právy a svobodami občanů a jejich základních skupin.  
Samotný obsah Ústavy odpovídá na otázku, v jakém smyslu je  možno chápat Ústavu České 
republiky coby regulačního činitele společnosti, kam až zasahuje její regulační síla a kterým 
oblastem ponechává vyšší míru autonomie.     
Právní systém státu realizuje právní hlediska Ústavy v podobě působení  právních institucí, 
zákonů a podzákonných norem, které formulují, vykonávají a kontrolují zastupitelské a 
výkonné orgány moci a  jejichž arbitrem správnosti a kontrolním subjektem je soudní moc. Ta 
se ve všech svých složkách řídí nejvyšším zákonem státu – Ústavou – a hodnotami a pravidly 
vývoje demokratického řádu. Právní systém je strukturován jako řada specifických institucí 
od Ústavního soudu, Nejvyššího soudu po jednotlivé úrovně a druhy soudů. Právní systém je 
v úzké interakci s právním vědomím občanů, politiků a vykonavatelů veřejné správy. 
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B. Politický systém – základní zprostředkovatel, tvůrce a vykonavatel politické moci 
jako vůle občanů      
Politický systém představuje provázaný soubor institucí, vztahů a činností k zajištění a 
výkonu politické moci jako správy a služby společnosti.  Je založen na pluralitním uspořádání 
politických stran a hnutí, na zastupitelském demokratickém systému, na systému státní 
správy, regionální, místní a profesní samosprávy. Je v interakci s občanskou společností a 
jejími strukturami a se zprostředkovateli a aktéry sociální komunikace, především s médii. 
Jeho součást tvoří i prvky přímé demokracie, které se mohou stát prostředky politického 
rozhodování. Jde například o petice, o instituci referenda a o další formy účasti občanů na 
tvorbě důležitých rozhodnutí zastupitelských a výkonných orgánů a institucí.    
Ústava ČR staví politické strany do základů našeho politického systému, nicméně nikde je přímo 
nedefinuje. Převážně právní definice vymezuje politické strany jako privilegovaná a trvalá sdružení 
občanů, která mají právní subjektivitu, podléhají registraci, jsou oddělena od státu, ve své organizaci a 
činnosti se řídí demokratickými principy a navzájem mezi sebou soutěží na základě principu rovnosti 
(Šimíček, 1999). Privilegovanost formování politické moci prostřednictvím politických stran přenáší na 
širší než stranickou základnu Listina základních lidských práv a svobod svým ustanovením v čl. 22: 
„Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat  a 
ochraňovat svobodnou soutěž  politických sil v demokratické společnosti;“ a v článku 21, podle něhož 
„občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců“. 
Listina základních práv a svobod přiznává v čl. 23  občanům také „právo postavit se na odpor proti 
každém, kdo by  odstraňoval demokratický řád lidských práv a svobod, založený Listinou, jestliže činnost 
ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“. Politické strany jsou tedy ve 
svém privilegiu vytváření politické moci takto omezeny a závislé na širších, občanských zdrojích i  veřejné 
kontrole politické moci. Onen vztah má mimořádný význam jako právní východisko k posuzování 
demokracii nepřátelských tendencí (např. autokratismu) anebo tendencí k diktátu politických stran, 
narušování vztahů mezi mocí zákonodárnou, mocí výkonnou a soudní či k izolaci politických stran od 
občanů a omezování jejich práv podílet se na správě veřejných záležitostí.  

C. Prostor pro účast veřejnosti na tvorbě politiky – občanská společnost 
Tento prostor je formálně vymezen ústavněprávním systémem. Fakticky jej do značné míry 
ohraničuje skutečná podoba politického systému, především míra připravenosti politických 
institucí a aktérů spolupracovat s představiteli občanské společnosti. Samotný prostor pak 
vyplňují aktivity občanské společnosti – dobrovolných sdružení, zájmových organizací a 
aktivit občanů. Ty, na rozdíl od politických stran a hnutí, neusilují o politickou moc. Sledují 
skupinové zájmy a zaměřují se i na plnění obecně prospěšných cílů v oblasti veřejné politiky, 
například charitativní péče, sociální péče, vzdělávání, kultury a umění, tělovýchovy, sportu, 
rekreace, ekologie, i v dalších oblastech.  

D. Média v prostoru veřejné komunikace 

Media významně ovlivňují jednání a uvažování lidí, struktury hodnot,  veřejné mínění a 
způsoby myšlení, sociální cítění či pochopení občanské role. Vnímají a někdy hledají řešení 
problémů týkajících se veřejného života. Formulují to, co se jedinec dovídá o světě, a mohou 
být hlavním zdrojem myšlenek a názorů, jež se k němu dostávají. Prostřednictvím reklamy 
výrazně zasahují do chování spotřebitelů i trhu.   
Novodobá média vznikala v národních státech a také po jistou dobu sloužila jejich formování, 
emancipaci, zachování, rozvoji atp. V zásadě byla výrazem a nositelem postojů 
společenských vrstev, které moderní státy utvářely. Vlastním výrazem podílu médií na tomto 
procesu se stala především žurnalistika. V posledních třiceti letech ale mediální organizace 
výrazně ekonomizovaly svoje chování a staly se součástí určujících vývojových trendů, 
především globalizace. Proto jsou současná média definovatelná jako struktury s nápadnými 
globálními rysy. Žurnalistika se v novém prostředí stává archaickou, je stále výrazněji 
formována „zvenku“ – byť tato skutečnost není nijak reflektována. Globální struktura médií a 
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nadnárodní povaha jejich činnosti je však ukotvena právně, morálně, zvykově, postojově i 
hodnotově – tedy především diskurzivně – v neglobálním prostředí.  
Česká společnost stojí před nutností rozvíjet prostor pro veřejnou komunikaci jako 
předpoklad vytváření otevřeného, postojově pluralitního společenství. Ten je nutnou 
podmínkou existence demokratického politického systému. V prostoru pro veřejnou 
komunikaci probíhá řada souběžných a vzájemně se ovlivňujících procesů, z nichž má tento 
prostor především: 

• nabízet možnost dialogu s mocí; 
• umožňovat formulování agend veřejného zájmu, včetně jejich alternativ; 
• utvrzovat a posilovat vědomí o převažujících hodnotách a postojích či projevech 

životního stylu. 
Podmínky pro veřejnou komunikaci jsou určovány existencí tří sfér, a to sférou občanskou, politicko-
správní a tržní. Média hrají v prostoru pro veřejnou komunikaci dvojí roli. Jednak jsou aktérem, který si 
je plně vědom své moci a vlivu, a jednak jsou nástrojem, jejž využívají ostatní sféry. Vztahy, které fungují 
mezi jednotlivými sférami prostoru pro veřejnou komunikaci, vypadají tak, že tento prostor ovládají 
politicko-správní a tržní sféra prostřednictvím médií, jež zároveň uplatňují svůj vlastní vliv. Tyto sféry 
ustavují agendu, deklarují se mimo jiné i jako mluvčí občanské sféry a definují občanskou sféru coby 
pasivní prvek s přesně vymezeným podílem na formování prostoru pro veřejnou komunikaci. Její podíl je 
definován zejména volebním a spotřebním chováním. Média, politicko-správní a tržní sféra ovládají i 
sdílejí způsoby, jak občanskou sféru vymezit a operacionalizovat. Občanská sféra není rovnocenným 
partnerem ostatním sférám, není akceptována jako hráč, nýbrž je zpředmětňována coby téma (občan-
spotřebitel, občan-volič). 
Ovšem i politicko-správní sféra je postupně oslabována tím, že se legitimita její moci 
odvozuje od procesů, které jsou zakotveny v národním státě, a národní stát je v integrujícím 
se světě stále archaičtějším principem. Naproti tomu média a tržní  sféra jsou posilovány tím, 
že se dokázaly od této historické podmíněnosti odpoutat a chovají se globálně. 
Východiska strategických úvah 
Relevantní teoretická východiska 
Vycházíme z teoretických konceptů demokratických politických systémů v pracích 
zahraničních i našich autorů. Našli jsme řadu cenných podnětů v Sartoriho teorii demokracie 
(1993), zejména jeho rozlišení „řídící demokracie“ a  „řízené demokracie“  a jeho vymezení 
vztahu svobody a zákona. K posouzení  ústavněprávního  systému a jeho regulačních funkcí 
nás orientovala řada zahraničních autorů, např. Sartori (2001) či Janda (1980). K  hodnotové 
problematice demokracie, zvláště k transformaci hodnotového rámce demokracie v podobě 
politických skupin hodnot  svobody, rovnosti a řádu a jejich specifikaci v závislosti na  
ideologických  orientacích politických subjektů,  poskytly  závažné informace práce  Dahla 
(2001), Kise (1997),  Jandy a jeho týmu (1998) aj. Tento tým a Přibáň (2001) nás orientovali 
v problematice vztahu politiky a práva a vývoje ústavního systému. Pohled na problematiku 
ústavního systému na širším pozadí sociálního konfliktu mezi zastánci volby a práv jsme si 
zpřesnili u Dahrendorfa (1991). O hranicích mezi možnostmi přímé demokracie a jejích 
vazbách na zastupitelství jsme se poučili u klasického svědka jejich moderního zrodu Alexise 
de Tocqueville (1992). K využití logiky teorií demokracie z hlediska politologie pro 
formulaci strategie řešení priorit politického systému jsme získali podněty z práce Říchové 
(2000) a sociálněprávní monografie Čermáka (1992). Ceníme si metodiky veřejně politického 
rozhodování Parsonse (1995) a aktualizace  vhledu do soudobých teorií a analýz  reprezentace 
zájmů v politickém  systému Brokla a kol. (1997). Podněty k uplatňování sociálního konsenzu 
ve vztahu k odpovědnosti v politickém procesu nabídla studie Etzioniho (1995).            
Konceptuální přístup k analýze problémů politického systému v podmínkách české 
transformace  vznikal především jako konfrontace naší koncepce s poznatky dosavadních 
domácích výzkumů, zejména Novákovy analýzy systémů politických stran (Novák,1997), 
výzkumů veřejné politiky v letech 1994–1999 (Veřejná a sociální politika 1994–1999), 
analýzy možností modernizace českých politických stran (Potůček a kol., 1999),  rozborů 
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krystalizace politických stran Dvořákové, Gerlocha a kol. (1996)  a poznatků Fričova týmu o  
vztahu neziskových organizací a politiky (2000) i  studie Müllera jr. (2001).  Vnější inspirací  
orientace  naší volby konceptu řešení prioritních problémů politického systému  byly také 
podněty teoretiků modernizace a globalizace, jako je Bauman (1995) a Giddens (1998), 
zabývajících se v této souvislosti změnami v politickém systému.  
Základním teoretickým předpokladem při reflexi role médií v prostoru pro veřejnou 
komunikaci je, že média skutečně slouží „veřejnému zájmu“ či „obecnému blahu“, ať již tak 
činí záměrně nebo shodou okolností. To v praxi znamená, že masová média nejsou stejná jako 
jiné podnikání či sektor služeb, nýbrž si v sobě nesou nějaké podstatné poslání zaměřené na 
širší prospěch společnosti, zvláště v kulturním a společenském životě. Z tohoto důvodu lze 
média oprávněně činit odpovědná za to, co dělají nebo co nedělají, a lze po nich žádat, aby 
dělala věci, které by sama od sebe nedělala. Tento předpoklad do jisté míry podporují sama 
média, jež často, i když selektivně, prohlašují, že sehrávají významnou veřejnou úlohu. 
Setkáváme se ovšem též s opačnými stanovisky.   
Klasické liberální myšlení deklaruje za prvořadou roli médií v demokracii funkci hlídacího 
psa, který dohlíží na stát. Tuto roli vnímá většinou jako dohled nad zneužíváním státní moci. 
Role hlídacího psa, vnímaná jako hlavní a nejdůležitější ze všech funkcí, má určovat 
organizační podobu a formu médií. Plnou nezávislost médií na vládě může podle této 
koncepce zajistit pouze jejich zakotvení ve volném trhu. Pakliže se ale média již jednou 
stanou předmětem veřejné regulace, ztrácejí roli hlídacího psa a mohou se ocitnout v područí 
státu. 
Konvenční pojetí považuje hlídací roli médií za významnou, nikoli však za rozhodující. 
Ukazuje se, že současná média plní hlavně funkci zábavní. Dokonce i v takzvaných 
zpravodajských médiích pokrývají zprávy pouze malou část celkového vysílacího času nebo 
plochy a jen malé procento z tohoto času nebo prostoru je věnováno kritickému pohledu na 
stát. Poučení z tohoto stavu nás vede ke konstatování, že ve skutečnosti definujeme roli médií 
v kontextu toho, co většinu času nedělají. 
Nedomníváme se, že se média stanou „nezávislými“, pokud budou nezávislá na státu. Tento 
názor přehlíží fakt, že soukromá média jsou stále více propojena prostřednictvím 
soukromovlastnických vztahů s ekonomickými mocenskými strukturami. Životně důležitá je 
závislost médií na množství zveřejněné reklamy (to platí i pro média veřejné služby), což 
zpochybňuje jejich nezávislost a narušuje kritický dohled, který vykonávají jménem 
veřejnosti. Média nejsou schopna adekvátně informovat veřejnost vzhledem k tomu, že sama 
jsou produktem trhu (Jirák a Říchová, 2000, Burton a Jirák, 2001). 
 
Popis současného stavu  
A. Ústavněprávní systém 
Regulační působnost Ústavy nelze chápat jako detailní vymezení pravidel organizace a 
činnosti státu a postavení občanů. Ústava nemá charakter evangelia s přikázáními. Má 
demokratické zaměření a vyznačuje se v řadě směrů značnou flexibilitou a otevřeností 
k dalšímu vývoji společnosti  Přesto v některých oblastech nese stopy doby svého vzniku, kdy  
transformace společnosti kladla důraz například na ekonomické změny  a jejich urychlení a 
opomíjela vymezení takových institucí, jako je smluvní etika, vymahatelnost právních 
závazků, tedy přesnější vymezení právního systému  apod. Některé atributy politického 
systému a účasti veřejnosti na tvorbě politiky vymezuje příliš obecně. Proto je možné a 
legitimní usilovat jak o posílení autority Ústavy coby společenského regulátora, tak o její 
doplnění – tam, kde je to možné a nutné – otevírající prostor pro další rozvoj demokracie 
v kontextu globálních i vnitrospolečenských civilizačních změn. 
Základní regulační funkce Ústavy 
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Ústava  kodifikuje hodnotové zaměření  státu. 
Ústava České republiky (dále jen Ústava) má silné hodnotové zaměření, jež se zrodilo 
v prvém, koncepčním období demokratické transformace. Ve své preambuli tak Ústava  
orientuje český stát a jeho společnost podstatným způsobem vedle věrnosti tradicím české 
státnosti na ústřední hodnoty euroatlantické civilizace: na nedotknutelné hodnoty lidské 
důstojnosti, svobody a rovnoprávnosti, na úctu k lidským právům a zásadám občanské 
společnosti a prohlašuje český stát za součást evropských a světových demokracií. Zavazuje 
rovněž občany střežit a rozvíjet přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství a vyhlašuje 
odhodlání občanů řídit se principy právního státu.  
Hodnotové zaměření preambule Ústavy konkretizuje Listina základních práv a svobod, která 
je její součástí. Tím skýtá státu programové cíle a představuje tak vlastně jakousi vizi profilu 
státu do budoucnosti, zejména zdůrazněním priority lidských práv a svobod v ústavním řádu, 
což má mimořádný význam  pro tvorbu a interpretaci  zákonů a  dalších právních norem státu. 
Hodnotové principy preambule a Listiny základních práv a svobod  se tak stávají závaznými 
pro tvorbu a interpretaci práva. Orientují také politický systém státu, jehož zaměření a činnost 
by měly respektovat takto kodifikovanou hodnotovou orientaci státu a společnosti a odmítat 
vše, co tyto hodnoty potlačuje a je s nimi v rozporu. Hodnotový koncept Ústavy je rovněž 
závazným vodítkem pro tvorbu a fungování systému koordinace,  kooperace a komunikace 
v prostoru účasti veřejnosti na tvorbě politiky.   
Ústavou prolíná zdůraznění občanského pojetí národního principu, což má velký význam pro 
podobu formování občanské společnosti a její  plurality  a občanů jakožto zdroje moci. 
Přihlášením Ústavy k ideji české státnosti má současně integrující úlohu při formování 
identity státu a identifikace občanů s ním.  
Ústava kodifikuje charakter českého státu.      
V hlavě první  formuluje charakter státu jako republikánský a demokratický, jehož  zdrojem  
moci je lid. Hlásí se k osvědčeným demokratickým pilířům realizace státní moci: moci 
zákonodárné, výkonné a soudní, jejichž strukturu a kompetence rozvádí v dalších částech.  
Otevírá cestu přímé demokracii tím, že vyhrazuje institutu ústavního zákona stanovit, kdy lid 
vykonává státní moc přímo. Zdůrazňuje, že státní moc slouží všem občanům a  omezuje ji jen 
na případy, které stanoví zákon. Respektuje svobodné právo občanů činit, co není zákonem 
zakázáno. Základním právům a svobodám poskytuje ochranu soudní moci, zaručuje 
samosprávu územních samosprávných celků a vyhlašuje Českou republiku jako nedílný celek.  
Ústava konstituuje a reguluje strukturu a kompetence zákonodárné, výkonné a soudní moci.    
Z hlediska regulační funkce Ústavy se dotkneme některých vztahů a pravomocí, u nichž lze 
předpokládat zpřesnění či jiné úpravy vzhledem k vývoji politického systému státu a dalšího 
otevírání prostoru pro účast veřejnosti na tvorbě politiky.    
V oblasti moci zákonodárné Ústava poskytuje Parlamentu i moc ústavodárnou a také funkce 
správní, zvláště v oblasti kontroly a autonomního rozhodování o jeho vlastních vnitřních 
záležitostech. Tyto správní funkce do jisté míry překračují meze zákonodárné moci a vytvářejí 
komplikace ve vztahu k moci výkonné. Jsou zřejmě reziduem revoluční nedůvěry k ještě málo 
demokraticky transformovaným institucím výkonné moci. Nedořešený problém představuje i 
odpovědnost  poslanců, na něž se nevztahují sankce za nesplnění slibu. Odpovědnost poslanců 
se navíc až příliš často řídí loajalitou k politickým stranám a méně k odpovědnosti za  veřejné 
zájmy. Jde o problém související s jejich volbou podle principu  poměrného zastoupení a se 
značnou polarizací systému politických stran, které prostřednictvím poslanců zasahují do 
tvorby státní politiky.            
V oblasti moci výkonné jsou její vztahy k zákonodárné moci vymezeny podle zásady  
autonomie. Dominance zákonodárného sboru  se projevuje v některých otázkách dělby práce 
s vládou (např. téměř polovinu zákonů  navrhovali poslanci) a v kontrolních aktivitách, které 
by měly být věcí moci výkonné a soudní. Dochází i k interferenci mezi mocí zákonodárnou a 

 245 



 

mocí výkonnou, když si představitelé vlády ponechávají své poslanecké mandáty; operují tak 
v obou druzích moci a podílejí se na jejich rozhodování.  
Také v samotných vnitřních vztazích moci výkonné existuje zdroj napětí v kompetencích 
vlády a prezidenta. Vrcholným orgánem moci výkonné je dle Ústavy vláda. Nicméně 
výkonnou mocí disponuje v určitých případech i prezident. Někteří odborníci považují 
dosavadní postavení prezidenta jako představitele závislého na volbě zákonodárným sborem 
za jisté narušení autonomie výkonné moci a kladou si otázku, zda by logika vztahů mezi 
oběma mocemi nebyla důsledněji zachována,  kdyby byl prezident volen přímo občany. 
Výhodou takového řešení by byla i vyšší legitimita jeho postavení vrcholného představitele 
všech občanů. Na druhé misce vah spočívá skutečnost, že Česká republika má (na rozdíl od 
většiny postkomunistických zemí) parlamentní formu vlády a že v parlamentním režimu 
obecně hraje hlava státu převážně jen čestnou roli. Je-li tomu tak, zdá se být vhodná volba 
prezidenta parlamentem. (Jinou vhodnou možností pro parlamentní formu demokracie je 
dědičný monarcha se symbolickou mocí.)  Přímo volený prezident naopak logicky zapadá do 
prezidentského a poloprezidentského režimu, nikoli do režimu parlamentního. Drtivá většina 
současných stabilizovaných demokracií má parlamentní režim a západní politologové se také 
nejčastěji přiklánějí k doporučování parlamentních režimů. 
Soudní moci jako jednomu ze tří pilířů demokratické moci  poskytuje Ústava a  podle ní 
demokraticky koncipovaná nezávislá zákonodárná a výkonná moc dostatek předpokladů 
k autonomnímu působení. Problém udržení této autonomie spočívá v tom, aby  v důsledku 
některých poruch své výkonnosti (malé vnitřní sebekontrole a personálních problémů 
soudcovského sboru) stačila držet krok s požadavky vyvolávanými společenskými změnami. 
Klíčovým zdrojem změn právního systému je proces přípravy a schvalování nových 
právních norem – legislativní tvorba. Základy právního řádu odpovídají minulosti a 
legislativní tvorba se i v normálních situacích – natož v situacích závažných politických a 
ekonomických změn – opožďuje za aktuálními a budoucímu potřebami. Česká republika 
navíc vykročila na náročnou cestu přizpůsobování svého právního řádu právním normám 
Evropské unie. Promítnutí jediné obecné směrnice EU do podmínek České republiky si 
ovšem může vyžádat změnu několika zákonů a třeba i více než sta konkrétních předpisů. 
Prosté srovnání těchto nároků s dostupnými zdroji v podobě právních a odborných kapacit, 
které jsou pro zvládání tohoto úkolu vyčleněny, dokumentuje závažné disproporce. 
Kvalifikovaných legislativců jsou desítky, nikoliv stovky. „Legislativní smršť“ vede 
k formálnímu průběhu většiny připomínkových řízení. U zákonů obecnějšího dosahu 
pokulhává odpovědná meziresortní koordinace jejich přípravy. Tíha jejich zpracování 
většinou dopadá na gesční resort a ostatní resorty se často účastní přípravy nové legislativy 
jen formálně. U norem indukovaných potřebou přizpůsobování našeho práva právu EU zase 
často dochází ke zbytečně otrocké nefunkční aplikaci i tam, kde by to nebylo nutné. 
Promítnutí jedné směrnice EU může vyvolat desítky změn jednotlivých prvků českého 
právního řádu. Zákony se vzhledem ke všem těmto okolnostem připravují a přijímají ve 
chvatu, což vede k četným chybám a potřebám následných novelizací.  
Tato situace nepřispívá ani kultivaci právního vědomí a autority práva. Právní gramotnost 
populace, ale též politiků, ekonomů a úředníků je na nízké úrovni, právní výchova na školách 
či zprostředkovaná médii je nedostatečná. Pokleslé právní vědomí ovšem oslabuje faktické 
uplatnění práva v regulaci společenského dění; snižuje se důvěryhodnost zákonů i míra jejich 
dodržování a vymahatelnosti. 

B. Politický systém  
Podmínky fungování politického systému vymezuje Ústava. Činí tak jednak vymezením 
úlohy politických stran, jednak stanovením základního principu přijímání politických 
rozhodnutí. Podle čl. 5.  „politický systém  je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a 
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volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících 
násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů“. Pro politická rozhodnutí stanoví, že 
vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním a dbají ochrany menšin. Stanoví 
dále podmínky hlasování při volbách, které je tajné, na základě všeobecného, rovného a 
přímého volebního práva podle zásad poměrného zastoupení (hl. 2, čl. 18). V Listině 
základních práv a svobod (dále Listina) se do politického systému zařazují kromě politických 
stran také politická hnutí, a zejména princip jejich oddělení od státu. Ve vztahu státu 
k politickým stranám je důležité regulační pravidlo ideologické neutrality státu a nadřazenosti 
demokratických hodnot  nad  vázáním na výlučnou ideologii a náboženské vyznání obsažené 
v čl. 2 Listiny.   
Jakkoli se v České republice podařilo v samotných začátcích její existence položit základy 
demokratického systému, ustavit demokratický stát, pluralitní systém politických stran, uvést 
do pohybu veřejnost a koncipovat výhledy společnosti,  politický systém se  profiloval jen 
velmi postupně. Musel překonávat  řadu deficitů. Především to byla nutnost vyrovnat se se 
zátěží deformace politiky v uplynulých 40 letech, s absencí zkušenosti s demokracií u 
několika generací, a zejména u generace, která byla k dispozici jako aktér nové politiky. 
V tomto období česká politická scéna zaznamenala vývoj od všeobjímajícího politického 
hnutí (Občanské fórum) přes jeho diferenciaci až k postupné krystalizaci stranického systému, 
který se podobá stranickým systémům románských zemí kontinentální Evropy. Na rozdíl od 
ostatních středoevropských postkomunistických zemí, například Maďarska a Polska, se 
v České republice nepodařila konverze komunistické strany v sociální demokracii, což 
pozdrželo proces politické alternace a ztížilo utváření životaschopných koalic. K politické 
alternaci mohlo dojít až poté, co se na levé straně českého politického spektra ve druhé 
polovině 90. let zformovala vedle komunistické strany poměrně silná sociální demokracie. 
Zároveň ovšem vznikly všechny podstatné instituty spjaté s demokratickým politickým 
systémem a lze pozorovat, že jejich pozice se postupně upevňuje a jejich vliv zesiluje.   
Zatím se přes relativně  rozsáhlé uplatnění politické plurality a vcelku zdařilou krystalizaci 
politických stran český politický systém institucionálně ani funkčně plně nerozvinul a zůstává 
neúplný. V tomto smyslu dosud nevyužil všech potencí demokracie a umožňoval 
metamorfózu některých praktik bývalého režimu (korupce, klientelismus aj.). Teprve 
opožděně začíná  vytvářet předpoklady k uplatnění principu subsidiarity, k širšímu využívání 
participativní a přímé demokracie či k uplatnění ve světě osvědčených doplňkových 
kontrolních mechanismů. 
Půl století trvající deficit tradice demokratických politických stran se negativně projevuje  
v několika oblastech. I silné parlamentní strany postrádají standardní členskou a voličskou 
základnu. Důsledkem je absence dlouhodobě prověřeného vzoru kariérního postupu 
politických kádrů. Malá členská základna politických stran nezdravě omezuje jak rekrutaci 
politického personálu pro aparát stran, tak kultivaci stranických špiček.  
Politické strany v České republice z tohoto důvodu dosud nedostatečně plní své tradiční 
základní funkce. Především slabě a opožděně vyjadřují a hájí jak aktuální, tak zejména 
dlouhodobé veřejné zájmy a nedostatečně seznamují společnost, co pro jejich realizaci dělají. 
Málo se orientují  na tvorbu a realizaci státní politiky v exekutivě a parlamentu – místo toho  
mnohdy dominuje souboj o politickou moc v podobě soupeření stranických egoismů. 
V důsledku toho většina parlamentních politických stran, které se dosud podílely na vládě, 
podceňovala soustavnou přípravu a kvalitní výběr reprezentantů státu a nebyla dostatečně 
rezistentní vůči lobbistickým tlakům. Politické strany rovněž často selhávaly ve 
zprostředkovatelské funkci mezi občany a státem, kterou přenechávaly živelné hře trhu 
s informacemi v médiích a lobbistickým zájmům úzkých skupin. Zvláště nebezpečně ohrozila 
státotvornou úlohu politických stran jejich izolace od velké části společnosti, mnohdy až 
sektářská uzavřenost, malá otevřenost vůči širší veřejnosti. Tím se do velké míry omezilo 
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jinak zdařilé uplatnění politického pluralismu v celém polistopadovém období. Politické 
strany nejen že samy nebránily vytváření klientelistického klimatu ve společnosti, nýbrž často 
se některé z  nich stávaly jeho zdrojem. Styl působení politických stran se vyznačoval spíše 
zúženým prakticismem než uplatněním koncepčního přístupu. Souviselo to s tím, že ve 
stranách vesměs neexistoval intelektuální život, široce rozvinuté diskuse o vývoji ve světě, 
v Evropě, ve středoevropském prostoru i v zemi samotné ani klubová či sdružovací činnost 
zachycující bezprostřední zájmy členů. Vážnou slabinou politických stran byla slabá úroveň 
jejich manažerských center, která zatím  nebyla dotčena prudkým vývojem inovací v řízení, 
např. teorií a praxí organizační kultury, a nedosahovala mnohdy ani manažerské úrovně 
průměrných průmyslových a obchodních organizací. 
Lze identifikovat též tendenci k jednostranné dominanci politických stran v řízení společnosti, 
jež pronikla i do státních institucí a ztížila tvorbu  státní politiky a stranicky neutrální výkon 
státní správy. Tento stav charakterizuje zúženou podobu demokracie, do níž se přenáší dosud 
jednostranně ideologicky orientovaný vliv politických stran, který stranický zájem povyšuje 
nad státní a snižuje akceschopnost a efektivnost státní politiky a vyřazuje velkou část 
společnosti z veřejné činnosti. V řadě případů, někdy i z iniciativy politických stran, ovšem 
tento ideologismus slábne pod vlivem naléhavosti řešení věcných problémů a tlaku na vstup a 
uplatnění v evropských a euroatlantických aliancích (NATO, EU aj.). 
Institucionální zakotvení žádoucích změn v politickém demokratickém systému se pro obtížné 
prosazování konsensu mezi politickými stranami v naší zemi neustále odkládá. Jde zejména o 
takové instituce, jako jsou pravidla financování politických stran, dlouho odkládaný zákon o 
střetu zájmů, vymezení vztahů mezi politickými stranami a státní exekutivou, např. pravidlo 
zákazu zneužívání státních prostředků a pracovníků pro stranické účely (jako jsou volební 
kampaně apod.), dále o dosud nepřijatý zákon o státní službě, jenž by zaručoval stranickou 
neutralitu státního aparátu, a o možnost zavést pravidlo o nepřípustnosti zdvojování 
exekutivní reprezentace s poslaneckým mandátem, jež se v některých zemích osvědčilo. 
Absence pravidel a nedodržování těch, která existují, je jednou z hlavních příčin 
dlouhodobého trendu prorůstání ekonomické a politické moci, jaký se projevuje v 
permanentních finančních skandálech a korupčních aférách. V některých případech dochází k 
narušování principu volné soutěže politických stran a tím k oslabování důvěryhodnosti celého 
systému parlamentní demokracie.  
Ve vědomí značné části politiků převážila představa, podle níž má politický systém fungovat 
na striktně formální zastupitelské, tj. především stranické bázi, která omezuje prostor pro 
účast veřejnosti na tvorbě politiky. Politický systém s převahou důrazu na centrální 
zastupitelské instituce tak vedl k zanedbávání dalších institucionálních forem a možností své 
vlastní kultivace (dlouho odkládaný vznik krajských samosprávných orgánů, letité zpoždění 
v zavedení institutů ombudsmana a referenda, jen s průtahy přijímaná legislativa upravující 
činnost organizací občanského sektoru a podobně). Demokratický proces zprostředkování 
zájmů tak byl v ČR po řadu let poznamenán blokádou vazeb a komunikace mezi politickým 
centrem, dalšími politickými aktéry a občany samotnými.  
Zatímco na místní úrovni existuje mezi institucemi politického systému a občanského sektoru 
silná vazba (dochází k personálnímu prorůstání obou sektorů, občanské organizace 
představují líheň lokálních politiků a jimi nastolovaná témata se poměrně rychle stávají 
součástí lokálního politického dění), na centrální úrovni dominuje u představitelů institucí 
politického systému rezervovaný odstup, až averze, které se v konečném důsledku odrážejí v 
nedostatku příležitostí pro občanské organizace ovlivňovat rozhodovací procesy. Zde je také 
zdroj značné nevole „centrálních“ politických elit postupovat své kompetence dolů a také 
základní příčina pociťované propasti mezi tím, „co my potřebujeme (lokální úroveň) a co oni 
v centru chtějí, či dělají“. 
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I když každá politická strana má tendenci koncentrovat kolem sebe spojence, zatím nedošlo 
k funkční spolupráci politických stran s občanskými organizacemi. V případě další ztráty 
důvěryhodnosti politických stran a růstu důvěry veřejnosti k občanským organizacím lze, 
paradoxně, na pozadí této tenze spatřovat i naději. Politické strany budou – pod tlakem 
veřejného mínění a ve snaze rozšiřovat a stabilizovat svoji voličskou základnu – připraveny 
otevřít své mocenské struktury představitelům organizované veřejnosti, občanským 
organizacím a v konečném důsledku i přímo kultivovat styl své práce ve vztahu k občanům. 
Z občanského sektoru vyrůstá komplementární struktura ke stávajícímu politickému systému 
– struktura, která může plnit nejen funkci společenské kontroly moci, rezervoáru témat, aktéra 
řešení některých z nich, ale případně i zdroje kádrů pro profesionální politiku.  

C. Prostor pro účast veřejnosti na tvorbě politiky – občanská společnost 
Česká občanská společnost v 19. a na začátku 20. století byla neuvěřitelně bohatá a rozvinutá 
a dokázala navzdory cizí nadvládě do značné míry nahradit neexistující národní stát a nakonec 
vytvořit stát vlastní (vytvořila českou kulturu průmyslové éry, postavila Národní divadlo, 
noviny, tisíce knihoven, Národní muzeum, zachránila český jazyk a literaturu, finanční 
instituce Kampeličky, přispěla ke vzniku českých podniků, průmyslu a služeb, založila a 
pěstovala tělovýchovnou organizaci Sokol, kterou svět obdivoval, a mnoho dalších).  Mohla 
se ovšem normálně rozvinout až po vzniku samostatného státu v r. 1918 a poté nerušeně 
působit pouhá dvě desetiletí. Nato následovalo padesát let, kdy se občanská společnost a její 
instituce staly terčem tvrdého potlačování orgány nedemokratických režimů a opozdily se ve 
svém vývoji. Občanská společnost ve vyspělých, organicky se vyvinuvších demokraciích se 
tudíž vyznačuje řadou rysů, k nimž se naše občanská společnost teprve  přibližuje a tak se jen 
postupně stává účinným činitelem sebeřízení společnosti.  
Tak se stalo, že dnes máme více než 70 tisíc občanských organizací, většinou málo  
rozvinutých, roztříštěných a s omezenou schopností  koordinovat se v jednání s vládou. Přímá 
účast občanských organizací při přípravě nových legislativních norem či při koncipování 
politik je stále spíše výjimkou než běžnou součástí veřejně politické praxe. V analýzách 
veřejné politiky v letech 1994–1999 zjistil tým Fakulty sociálních věd UK, že vážným 
faktorem limitujícím uplatnění regulační funkce občanské společnosti je nedostatečné 
vytváření podmínek pro její participaci ze strany státu a obecních samospráv.  
Korigujících zásahů občanské společnosti už začínáme i v naší zemi mít více. Jsou to některé 
odborové stávky či projevy občanské neposlušnosti jako reakce na chybná rozhodnutí 
parlamentu či vlády. Jedním z nich byla aktivizace občanské společnosti, vyvolaná volbou 
ředitele veřejnoprávní televize příslušnou komisí Parlamentu ČR pod bezprostředním vlivem 
politických stran na sklonku roku 2000. Krize vyústila do přijetí nového zákona, který rozšířil 
vliv institucí občanského sektoru při výběru kandidátů na tuto funkci. 
Pavol Frič a kol. (2000) dospěli k závěru, že občanské organizace v České republice potřebují 
vypracovat svou vlastní strategii  v působení vůči státu a v požadavcích, které na něj budou 
klást, aby mohly normálně vyvíjet svou činnost. 

D. Média v prostoru veřejné komunikace 
Pod pojmem duální systém, který dnes existuje v České republice, se rozumějí soukromá 
média a média veřejné služby, tj. ČTK, Česká televize, Český rozhlas. Část politického 
spektra prosazuje úplný zánik médií veřejné služby nebo jejich další oslabování. Komerční 
televize i rozhlas jsou závislé na množství zveřejněné reklamy (financování vysílání) a na 
Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která uděluje licence.  
Financování médií veřejné služby je závislé na příjmech z koncesionářských poplatků a 
odvysílané reklamy, jejichž výše je stanovena zákonem. Rada pro Českou televizi a Rada pro 
Český rozhlas volí ředitele příslušných institucí. Kromě platných zákonů a přidělovaných 
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zdrojů z veřejných rozpočtů stvrzuje fakt ingerence veřejné správy i veřejnosti do činnosti 
médií rovněž působení celé řady vyšetřovacích komisí či nejrůznějších veřejných zásahů. 
Tisk je závislý na množství zveřejněné reklamy, které se zase odvíjí od zájmu spotřebitelů o 
dané médium. Problémem je majoritní vlastnictví distribuční sítě (např. nemožnost prosadit 
nedělní noviny). Dochází ke koncentraci vlastnictví periodik, což vede k ubývání titulů (tento 
trend se projevuje hlavně v regionech). 
Problémem současných Rad není jejich volba podle politického klíče (což je dnes běžné 
v demokratických společnostech), ale neprůhlednost vztahů mezi médii a politiky. To vede 
k tomu, že není naplněn předpoklad nezávislosti médií; často lze naopak vystopovat projevy 
jejich závislosti na politických stranách či jednotlivých osobnostech politické scény.  
Objevuje se nový nebezpečný fenomén. Reklamní agentury podmiňují zadávání množství 
reklamy v médiích zveřejněním public relations aktivit jejich klientů. Velmi často jsou tito 
klienti členy politických stran.  
Fungování médií na tržním principu se odráží v jejich výstupech. Jsou mnohem kritičtější 
k vládám i stranám „levicového“ typu (hrají roli hlídacího psa) než k vládám a stranám 
„pravicového“ typu. To dokazuje i průzkum agentury STEM z listopadu 1998, kde se 
ukázalo, že drtivá většina příslušníků elit českých sdělovacích prostředků má „pravicové“ 
názory. 
Současná podoba televizního mediálního trhu je v naší republice poznamenána nedostatečnou 
konkurencí, téměř monopolním postavením komerčních vysílatelů, zejména pak TV Nova. 
TV Nova si svůj majoritní podíl na reklamním trhu pečlivě hlídá a také velikost trhu a 
netransparentní prostředí  značně ztěžuje rozšíření počtu konkurenčních subjektů 
v krátkodobém horizontu. 
Technologický pokrok smazává hranice mezi vysíláním a telekomunikační službou. 
Digitalizace umožňuje šíření dat, tedy také obrazu a zvuku, kterýmkoli telekomunikačním 
přístrojem v systému bod-multibod, z jednoho vysílače na další, a to celoplanetárně. 
Informační společnost přináší některá rizika (např. její využití globálním organizovaným 
zločinem), na která bude zřejmě nutné reagovat. Nabízejí se různé možnosti. Telekomunikace 
lze nadále kontrolovat pravidly tradičního vysílání, obecně  platným právním řádem, 
samoregulací informačních systémů apod. 
 
Návaznost na již publikované koncepční a strategické dokumenty 
Opíráme se o výchozí studii Vize rozvoje České republiky do r. 2015 (2001), o Ústavu České 
republiky a Listinu základních práv a svobod a soubor zákonů, které na ně navazují a obsahují 
i programové aspekty (2001). Navazujeme též na Fričovo a kol. (2000) pojednání o strategii 
rozvoje neziskového sektoru. 
 
Základní strategické (orientující) principy  
Tyto principy jsou koncipovány tak, aby umožnily strategickou orientaci vývoje 
ústavněprávního a politického systému země, rozvoje občanské společnosti i uplatnění médií 
v prostoru veřejné komunikace. 
A., B. Strategické principy vývoje ústavněprávního a politického systému země 
• Dobudování struktur politické aktivizace společnosti 

Znamená překonání jednostranné orientace na parlamentní zastupitelství a provázání 
zastupitelského systému na vertikále přes krajské zastoupení až po komunální úroveň. 
Horizontálně předpokládá participaci sítě občanských iniciativ, zájmových a profesních 
struktur na všech stupních formování politiky.  
• Modernizace a propojení rozhodovacích center politické a veřejné správy na všech úrovních na bázi 
prohloubení analytických, informačních a komunikačních procesů a aktivní podpory analytických a 
monitorovacích center.   
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• Posílení principu koordinace a kooperace ve fungování politického systému  

Znamená to mimo jiné prosadit vytvoření účinných koordinačních a kooperačních institucí 
(pro fungování státní a veřejné správy, pro tržní vztahy i pro působení různých forem 
občanských organizací). Řešení tohoto problému představuje významný prvek tvorby a 
stabilizace demokratického řádu. Jeho součástí bude uplatnění podnětů z nové organizační 
kultury manažerského řízení ve světě, které ve svých základních konceptech přibližuje systém 
řízení organizací demokratickým principům, jako jsou koncepty „transformačního vedení 
lidí“, „učící se organizace“,  „strategického řízení  a řízení pomocí cílů“ aj.     
• Postupné formování otevřené společnosti jako spojení realizace svobody s odpovědností, iniciativy a 
kontroly, práv a povinností, centralizovaného a decentralizovaného řízení a jejich efektivity  

• Nezávislost občanské společnosti na státu  

Další rozvoj otevřené společnosti, a tedy i jejího demokratického systému, zasáhne všechny 
její vnitřní i zahraniční vztahy. Dotkne se problému rovnosti ve společnosti, rozvoje 
regionálních a místních samospráv, integrace menšin, generačních vztahů, poměru k sociální 
patologii, včetně kriminality, drogové závislosti  apod. Bude určovat vztahy politických stran 
a občanské společnosti i řešení otázek začlenění země do evropských struktur.               
• Aktivní začleňování ústavněprávního a politického systému České republiky a prostoru pro účast 
veřejnosti na tvorbě politiky do nadnárodního kontextu  

Jde o překonání izolacionistických tendencí, české „malosti“ osvojením si role rovnocenného  
partnera jak v oficiálních, tak v neoficiálních vztazích. Jedná se o vytvoření šancí podílet se 
na ovlivňování regulačních a kooperačních aktivit ve světovém či evropském měřítku 
(regulace vlivu globalizace, bezpečnostní, ekologická, kulturní, humanitární a vzdělávací 
spolupráce).  
• Rozvoj hodnotové orientace,  právního vědomí  občanů a politických a správních elit ve vztahu 
k civilizačním výzvám  

S postupujícími změnami civilizačních podmínek se rozkolísaly tradiční hodnotové vzorce i 
v české populaci a lze zaznamenat významné posuny ke konzumním a hédonistickým 
hodnotám na úkor hodnot kulturních a solidaristických (srovnej kapitolu IIA). Zasahuje nás 
jak postmodernistické zrelativizování dosavadního vývoje hodnot, tak i absolutizace hodnot 
euroatlantické  kultury. Civilizační změny stavějí do centra pozornosti potřebu reformulace 
tradičních hodnot směrem k vyšší citlivosti ke kritériu kvality a udržitelnosti života. Přinášejí 
i výzvy pro kultivaci lidského potenciálu, aby mohl sehrát roli klíčového aktéra změn. Je 
pravděpodobné, že změny struktury tomu odpovídající hodnotové orientace budou vyžadovat 
mnoho nových stimulů, institucionálních vazeb, etických kodexů a vzorů chování, jako např. 
vazba na slušné chování v podnikání či politice, na odpovědnost v rizikovém rozhodování 
apod. V nových vztazích se ocitají také hodnoty, na něž se soustřeďuje řízení ve společnosti, 
zejména v politice, jako je svoboda, rovnost a společenský  řád.  Jejich tradiční uskutečňování 
jako polarita levicového či pravicového pojetí a vzájemného vyrovnávání v politickém střetu 
se oslabí a pod tlakem modernizace a  rostoucích společných ohrožení se v nich více uplatní 
hodnoty vázané na věcná řešení, jako tomu začíná být v případě zdravého způsobu života, 
ekologických problémů i dalších podobných jevů.             
 
C. Strategické principy rozvíjení občanské společnosti 

Nicméně ale její představitelé mohou a někdy musejí být se státem v kontaktu a spolupracovat 
s ním například při přípravě právních norem či při koncipování politik. 
• Občanská společnost jako ochrana proti zneužití státu a jeho moci nad občany  

Využívá k tomu principu „vlády zákona“, „právního státu“, tzn. že se opírá o zákony, které 
občany chrání a o ústavně garantovaná práva a svobody občanů. V případě zákonů a dalších 
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norem, jako jsou nařízení, vyhlášky apod., které dostatečně nerespektují demokratické 
principy a jsou i věcně chybné, může občanská společnost prostřednictvím svých organizací 
vyvíjet tlak na představitele státu (parlament, vládu, prezidenta), aby zjednali nápravu.   
• Občanská společnost jako uskutečňovatelka demokratické kontroly státní moci  

Tato kontrolní funkce se kromě toho projevuje také v působení občanské společnosti na 
rozhodování vlády a parlamentu, aby respektovaly věcná hlediska řešení a nepodléhaly 
jednostranným ideologickým a skupinovým či stranickým zájmům. Využívá k tomu řady 
forem přímé demokracie, v krajním případě i cesty občanské neposlušnosti. 
• Občanská společnost je stranicky neutrální 

Vytváří si instituce nezávislé na výsledku politických voleb. Není tedy ani levicová, ani 
pravicová, je zaměřena na  realizaci občanské svobody a prospěch společnosti, pomoc 
občanům. 
• Občanská společnost jako obranná pojistka demokracie proti autoritářským tendencím  

„Strategické pilíře“ a rozhodovací uzly 
Pravděpodobné rozvržení žádoucích strategických proměn závisí do velké míry na vývoji 
ústavních změn, na změnách politického systému a na šíři prostoru pro účast veřejnosti 
v tvorbě politiky v období, které nás dělí od r. 2015. Předpokládáme různé načasování jejich 
uplatňování. Kdybychom je nakreslili, vytvořily by dosti složitý  síťový graf  kritické cesty 
naší společnosti pro toto období.  Některé z nich by startovaly již v několika příštích letech, 
další by mohly nastoupit, až se pro ně vytvoří odpovídající podmínky. Jiné budou trvat po 
celé toto období nebo je překročí. Jejich společným znakem bude, že budou mít nejméně dvě 
varianty (některé i více) a že se stanou předmětem politického jednání a vytvoří rozhodovací 
uzly, z nichž vyjdou rozhodnutí pro některou z jejich variant a poté iniciace aktivit k jejich 
uskutečnění. Na základě poznatků, které jsme zhodnotili, námětů více než stovky expertů a 
teoretických podnětů našich i zahraničních odborníků a praktiků, předkládáme k zvážení tyto 
strategické pilíře a rozhodovací uzly. 

Může včas signalizovat a odstraňovat poruchy ve fungování politického systému, působit 
svým tlakem na politiky a veřejné mínění.  
 
D. Strategický princip uplatnění médií v prostoru veřejné komunikace 
Základním strategickým principem v úsilí dosáhnout rovnováhy v prostoru pro veřejnou 
komunikaci a posílit možnosti vést veřejný dialog je zajistit možnost artikulovat a uplatňovat 
zde veřejný zájem. 
Důležitým podmiňujícím faktorem plného uplatnění tohoto principu je, aby jednotliví aktéři 
vstupující do prostoru pro veřejnou komunikaci zvládli a reflektovali své sociální role, získali 
vědomosti a osvojili si dovednosti pohybovat se v tomto prostoru.  
 

Přizpůsobení ústavněprávního systému potřebám rozvíjení demokracie, 
politického systému i dalšího otevírání prostoru pro účast na tvorbě politiky 
Klíčovým východiskem k takovému přizpůsobení je respektování vztahu tří součástí 
demokratické politické moci: moci zákonodárné, moci výkonné a soudní. Jde o úlohu, která 
přesahuje rámec politického systému a ovlivní právní charakter státu. Ústavněprávní  systém 
by se měl podle ní stát ještě silnější osou koordinace a řízení ve společnosti než dosud.  
Základem bude příprava návrhů na úpravu vztahů těchto složek politické moci, případně 
jejich doplnění složkou nezávislé kontroly. Na přípravě těchto návrhů se bude podílet 
parlament, prezident, vláda, vrcholné orgány soudní moci, experti vysokých škol a ústavů 
Akademie věd České republiky, krajské a místní samosprávy i  v dané oblasti angažované 
občanské organizace. Vyústěním celého procesu bude maximální přizpůsobení vztahů „tří 
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pilířů moci“ potřebám vývoje společnosti a jejího rovnoprávného začleňování do evropských 
a světových organizací (OSN, NATO, EU aj.). 
Předmětem strategického řešení budou zejména tyto okruhy funkcí, kompetencí a vztahů:      
Ústavní systém a soubor ústavních zákonů, popř. dodatků k Ústavě s platností ústavních 
zákonů   
Přizpůsobení ústavního systému podle zásady vzájemné kooperace a kontroly jeho tří pilířů 
moci zákonodárné, výkonné a soudní si vyžádá: 
úpravu nadměrné moci parlamentu, který volí prezidenta a zužuje možnosti vlády, jež je od r. 
1996 takřka stále menšinová. Politický systém se stává „zajatcem politických stran“  a 
vytvářejí se omezené podmínky pro formulaci dlouhodobější státní politiky. Řešení tohoto 
problému předpokládá zvážit, zda bude přijat princip přímé volby prezidenta a 
odpovídající změny jeho kompetencí či zda bude toto napětí řešeno jinou cestou nebo 
bude ponechán současný princip zprostředkované parlamentní volby  prezidenta. Každá 
z variant má své klady a zápory a vyvolá napětí ve společnosti; 
úpravu vymezení politických stran a volebního zákona v Ústavě  z hlediska vlivu systému politických 
stran na  vytváření akceschopných vlád. Řešení by přineslo přijetí zákona o volbách do Poslanecké sněmovny 
na základě poměrného zastoupení doplněného většinovými prvky (zejména výrazné zmenšení volebních 
obvodů). Vzhledem k tomu, že politická scéna v této otázce není jednotná a že Ústavní soud zrušil 
podstatné části volebního zákona z dílny ODS a ČSSD, lze předpokládat, že takové snahy mohou opět 
vyvolat protikladné reakce politických stran. V případě nepřijetí takového zákona lze očekávat 
pokračování stávající neuspokojivé situace při vytváření exekutivy: menšinové vlády, „opoziční smlouvy“, 
poloúřednické vlády, eventuálně nesourodé vládní koalice;  

Kritické zhodnocení dosavadních volebních pravidel a příprava volebních postupů, které  by 
umožňovaly volbu nezávislých  kandidátů ve všech druzích voleb, včetně parlamentních.   

• průběžné přizpůsobení českého právního systému tlakům generovaným jak vnitřními potřebami 
země, tak i nároky vyplývajícími z jeho začleňování do nadnárodních struktur, především ve vztahu ke 
komunitárnímu právu (acquis communautaire) Evropské unie. I když zásadnější strukturální reforma zřejmě 
v daném horizontu nepřichází do úvahy, mnohem větší pozornost než dosud by se měla věnovat systémovým 
aspektům tvorby práva. Problematice moci výkonné se podrobněji věnujeme v kapitole II C3. 

Zvýšení otevřenosti a akceschopnosti politického systému (v souladu se 
změnami Ústavy a reformou veřejné správy) 
Cílem tohoto strategického pilíře je: 
Zkompletovat neúplný a tím omezeně působící demokratický politický systém.   
Prosadit větší „otevření“ izolovaného politického systému směrem k institucím občanské 
společnosti.  
Posílit uplatnění institucí a vztahů přímé demokracie jako komplementů institucí demokracie 
zastupitelského a participativního typu.    
Předpokládá to následující opatření:  

Výrazné zlepšení profesionální přípravy budoucích politiků se zaměřením na kvalifikaci 
spojenou se schopností reprezentovat stát, což předpokládá intenzivnější výměnu zkušeností a 
stáže našich politiků ve vyspělých demokraciích. 
Zvýšení politické kultury politiků  a reprezentantů občanských organizací, jež bude spojeno 
s otevřením  politických jednání i rozhodování představitelům občanské veřejnosti i za účasti 
médií. 
Stimulace veřejného mínění k podpoře  kulturního jednání a nepřípustnosti porušování  etiky 
politické kultury ( působením politických stran, státní a veřejné správy, škol, médií). 
 
Institucionální změny ve všech uvedených systémech podle cílů žádoucích 
strategických změn  
Ty jsou nezbytnou podmínkou k „normálnímu“ fungování politického života, efektivní 
činnosti veřejné správy a vytvoření podmínek k odstranění izolace politiků od občanů a jejich 
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zájmových organizací. Vyjadřují potřebu usměrňovat veřejný život podle pravidel, která by 
vylučovala  jak při vytváření konsensu, tak i ve společenských konfliktech užití podvodu, 
klientelismu, násilí a dalších nedemokratických postupů.  Vytváření potřebných institucí 
(mezi nimi zejména obecně uznávaných pravidel) bude nesporně narážet na  nesouhlas 
zastánců pragmatické bezkoncepčnosti a svévolného výkladu demokratické odpovědnosti 
vůči občanům, státu a veřejné správě a samosprávě. O osudu těchto změn budou rozhodovat i 
nelehká politická jednání, často vyvolaná tlakem veřejnosti.  
Za žádoucí považujeme  změny, jež  by měly mít strategický dosah pro vývoj naší 
společnosti, zejména:  
• Přijetí zákonů o politickostranické neutralitě veřejné správy a stabilizaci stranické reprezentace pouze na 
funkce ministrů a  poslanců parlamentu (zákon o státní službě aj.). 

• Rovněž očekáváme opatření k zákazu  střetu veřejných a soukromých zájmů, korupce a  neslučitelného 
spojení funkcí reprezentantů v zákonodárných a zastupitelských sborech s exekutivními  státními funkcemi a 
soukromými podnikatelskými  aktivitami či s jejich patronací. 

• Jak v orgánech politického rozhodování, tak ve veřejné správě by měly být vytvořeny podmínky pro 
odstranění a přeměnu „vrchnostenského“ přístupu v instituci partnersko-zprostředkující, organizující dialog 
s občanskou veřejností při hledání, formulaci a prosazování skupinových a veřejných zájmů. 

• Široký rejstřík možností spočívá v aktivitě činností  občanských  organizací a v jejich  tlaku na participaci 
v politickém rozhodování. Na straně státní správy a samosprávy vzniká šance k vytvoření  institucí umožňujících 
participaci občanů na kontrole politiky a veřejné správy. Důležitým předpokladem bude dořešení právního 
postavení občanských organizací a ochrany jejich nezávislosti a veřejné kontroly jejich činnosti.    

• Vytvoření legislativních podmínek pro tvorbu chybějících a zpřesnění existujících  politických institucí. 
Jako příklad dosud chybějící instituce práva je možno uvést obecnou kategorii veřejnoprávní instituce.  

Kultivace podmínek pro vyvážené uplatnění médií v prostoru veřejné 
komunikace 

Zachovat média veřejné služby 
Smyslem veřejné televize by měla být tvorba programů pro všechny občany. Televize veřejné 
služby se nemůže omezovat na určitou skupinu diváků. Musí poskytovat fórum pro kvalitní 
demokratickou diskusi, rozsáhlou původní tvorbu  a podporu národní kultury. Požadavky na 
ni kladené jsou tedy v mnoha směrech vyšší než na komerční subjekt. Analogické nároky jsou 
kladeny na Český rozhlas a ČTK. 
Systém vícezdrojového financování (příjem z reklam a koncesionářských poplatků) je 
uplatňován téměř v celé Evropě. Je vhodné jej uplatňovat a dále rozvíjet i v ČR. 
U subjektů veřejné služby doporučujeme stanovit podíl vlastní produkce a organizovat 
veřejné diskuse o připravovaných projektech. 
Kultivovat vztahy mezi výrobcem a spotřebitelem vytvářením samoregulačních orgánů  
Např. v roce 1994 vznikla Rada pro reklamu na podnět zadavatelů reklamy, reklamních 
agentur a médií. Jedná se o orgán, který je nezávislý, apolitický a je založen a financován 
reklamním průmyslem. Je zodpovědný za etickou regulaci reklamy (transparentní 
rozhodovací proces). Fungování Rady je založeno na veřejnoprávní a soukromoprávní 
regulaci. Je důležité si uvědomit, že tato Rada kontroluje mediální trh – tzn. že může 
ovlivňovat chování spotřebitelů či voličů.  
Mění se filozofie reklamy – marketingová komunikace. Původní styl získat a prodat co nejvíc 
za každou cenu se mění na vytváření vzájemného dlouhodobého vztahu mezi trhem a 
spotřebitelem založeným na vzájemné důvěře a výhodnosti. Tato změna je výhodná pro 
občana, ale současně ještě výhodnější pro trh. 
Novelou zákona o rozhlasovém a televizním vysílání nastavit rozumné limity podílu reklamy 
ve vysílání a další podmínky zabraňující monopolizaci mediálního trhu v této oblasti. 
Legislativně podpořit digitalizaci vysílání.  
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Digitalizace by umožnila rozvoj nových služeb. Televize by tím mohla přesáhnout svůj 
rozměr masového média  a nabídnout více reklamy zaměřené na cílové skupiny.  
Systémově vyrovnávat nevýhody plynoucí z postupné koncentrace vlastnictví médií.  
Tento trend je důsledkem postupující globalizace. Je obtížné jej omezit či zastavit různými 
omezeními nebo vyhláškami. Účinnější obranou proti tomuto trendu se ukazuje podpora 
regionálních médií nebo podpora odborných, kulturních, zájmových či podobných periodik. 
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Vymezení 
Trh, stát i občanský sektor utvářejí podmínky pro rozhodování, činnosti i hodnotové orientace 
společenských aktérů. Uplatňují se různým způsobem v nejrůznějších situacích. Někdy se 
jejich působení vhodně doplňuje, jindy působí rozporně, až rozkladně ve vztahu 
ke zbývajícím regulátorům.  
Stát vytváří obecný rámec fungování společnosti a zároveň zprostředkuje formování a výkon 
moci politické. K regulaci užívá tří základních nástrojů: práva, správních činností a fiskálních 
regulativů (rozdělování peněz z veřejných rozpočtů). Kromě toho navrhuje a realizuje 
rámcové či odvětvové programy a politiky i strukturální změny (reformy) svého vlastního 
fungování. 
Trh je samoregulační systém, v němž poptávka a nabídka, dosažený zisk či ztráta alokují 
vzácné zdroje (statky) efektivněji než kterýkoli z dalších známých regulačních mechanismů. 
Tržní mechanismus staví na dobrovolné kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím o 
směně zdrojů (statků). Na základě nepřehledného množství aktů takové směny se  vytvářejí 
rovnovážné soustavy cen, které regulují výrobu i spotřebu. 
Občanský sektor je institucionalizovaným vyjádřením pospolitého života občanské 
společnosti. Tvoří jej občanské organizace, jež představují formu dobrovolného sdružování 
občanů sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle.  
Trh i občanský sektor jsou podmíněny správou, politickou mocí a sdílenými hodnotami a 
normami, které vytvářejí sociální „pouzdro“ jejich regulačního uplatnění. 
Konkrétní podoba uplatnění trhu, státu a občanského sektoru jako regulátorů ve vzájemných 
vztazích je vždy podmíněna – historicky, kulturně i situačně. Lze říci, že mezi nimi vždy 
existovaly, existují a budou existovat disproporce, deformované vztahy a vývojová napětí.  
 
Východiska strategických úvah 
Relevantní teoretická východiska 
Lindblom (1977) navrhuje odvíjet analýzy fungování globálních společností od vymezení 
následujících elementárních politicko-ekonomických mechanismů (regulátorů) ovlivňujících a 
podmiňujících život lidí a lidských společenství:  

• státu jako výrazu politické moci; 

• trhu zprostředkujícího směnu; 

• výchovy (indoktrinace). 52 

Streeck-Schmitter (1985) uvádějí, že sociální vědy se tradičně zabývají společenstvím, trhem 
a státem jakožto klíčovými formami udržování sociálního řádu. Poukazují na to, že tato 
klasifikace je nedostatečná, a doplňují ji o další položku – asociaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Na význam rodiny jako regulačního prvku ve vztahu ke státu a trhu upozornil na příkladu československé 
společnosti Možný (1991). 
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Tabulka: Modely udržování sociálního řádu 
Regulační model  Princip regulace 
Společenství spontánní solidarita 

soutěžení 
Stát hierarchická kontrola 
Asociace harmonizace prostřednictvím organizace 

Trh rozptýlené 

 
Wolfendenova komise (The Future 1978) navrhla členění regulátorů podle následující 
tabulky: 
 
Tabulka: Typy sektorů regulujících činnosti lidí 
Soukromý neformální sektor Soukromý komerční sektor 

Občanský sektor  
(občanské organizace) 

Stát 

 
Přínosem obou navrhovaných členění je, že rozlišují soukromý neformální sektor (rodinu, 
sousedství, neformální skupiny, společenství) a občanský sektor (asociace, neziskové 
organizace), které v některých dokumentech splývají v obecnějším pojmu občanská 
společnost (Archer, 1994). Zmíněné rozlišení je podstatné, neboť právě organizační struktura, 
alespoň elementární míra formalizace, je tím, co významně odlišuje občanské organizace od 
soukromého neformálního sektoru – a co mnohé ekonomické a politologické studie dosud 
přehlížejí. 
 
Popis současného stavu 
Do listopadu 1989 dominoval v České republice stát nad trhem i občanským sektorem. 
Regulace zprostředkovaná státem trpěla podřízeností vůli jediné vládnoucí strany a 
nadměrným centralismem. Oba zbývající regulátory se mohly uplatňovat jen ve velmi 
deformovaných podmínkách, v netransparentním prostředí, a tudíž i značně neefektivně.  
Pro období po listopadu 1989 je charakteristické hledání nových, vyváženějších vztahů mezi 
trhem, státem a občanským sektorem, které představují tři základní formy koordinace 
civilizačních procesů působící ve vzájemných – konkurenčních, komplementárních, navzájem 
se rušících či naopak posilujících – vztazích. 
K vážným problémům české společnosti patří, že ani jeden z těchto regulátorů dosud nenašel 
své místo v nových podmínkách: ve fungování státu jsou patrné recidivy administrativně 
direktivního způsobu řízení, trh se často uplatňuje v nekultivovaných pololegálních nebo i 
kriminálních podobách bez korektur obecně akceptovaných a sdílených hodnot a 
odpovídajícího institucionálního rámce, občanský sektor teprve vyrůstá z dětských střevíčků. 
Situaci dále výrazně komplikuje razantní nástup ekonomické globalizace, která emancipuje 
trh od tradičních regulačních rámců národních států. 
Jednou z klíčových strategických úloh, jež řeší česká společnost, je tudíž vyladit působení 
těchto regulátorů tak, aby se optimalizoval pozitivní synergický efekt jejich souhrnného 
regulačního působení (Potůček, 1997). 
 
Návaznost na již publikované koncepční a strategické dokumenty 
Probíhající reforma české veřejné správy se opírá o několik významných analytických a 
koncepčních dokumentů. Dva z nich byly zpracovány na půdě Národního vzdělávacího fondu 
(Analýza 1998, Návrh strategie 1998) a představovaly počátek systematičtějšího úsilí o 
realizaci potřebných změn v dané oblasti. Tyto podklady byly rozpracovány do návrhů 
legislativních změn a konkrétních opatření, za nejdůležitější z nichž lze považovat zahájení 
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realizace územněsprávní reformy státu v roce 2000. Kultura  veřejné správy známá 
z vyspělejších zemí se začíná prosazovat přijímáním a realizací změn i v dalších oblastech, 
včetně dobudování institucionálního rámce uplatnění tržních vztahů (Regulatory reform 
2001). Také občanský sektor si vypracoval svoji strategii rozvoje (Frič a kol., 2000). 
 
Základní strategické (orientující) principy  
Základní strategickou orientací bude kultivace regulačního působení státu, trhu a občanského 
sektoru ve vzájemných vztazích: zefektivnění státu, kultivace trhu, rozšíření a zkvalitnění 
činností občanského sektoru. Kromě propracovávání nástrojů specifických pro jednotlivé 
regulátory půjde o výrazné omezení možností jejich patologického prorůstání: rizika 
ovládnutí státu vlivnými hospodářskými skupinami, korupce, klientelismu, mafiózních 
praktik.  

Veřejná správa vytváří obecný rámec fungování společnosti a zároveň zprostředkuje 
formování a výkon politické moci. V idealizovaném pojetí by veřejná správa měla být 
neosobním představitelem a vykonavatelem toho, co je deklarováno jako obecný neboli 
veřejný zájem. To, jakým způsobem se obecný či veřejný zájem stanoví a nakonec i 
uspokojuje, je průsečíkem historických tradic, aktuální organizační struktury veřejné správy, 
ale též politických důrazů.  

Veřejné zájmy jsou bohatě strukturované: 

b) Jsou uplatněním zájmu společenského celku tam, kde se kříží s vlastnickým právem 
jednotlivce dle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (Ústava 2001). 

Rozhodující postavení v kultivaci regulačního působení státu, trhu a občanského sektoru má 
stát. Ten vytváří obecné legislativní i fiskální podmínky jak pro fungování svých vlastních 
institucí, tak i pro aktivity tržních subjektů a neziskových organizací. Není na nich nicméně 
nezávislý: hodně záleží též na schopnosti samoorganizace tržních i netržních subjektů a na 
kvalitě komunikace mezi nimi a představiteli státu. 

I když na teoretické frontě spory o vymezení veřejných zájmů, a dokonce i o legitimnosti užití 
tohoto pojmu v reflexi sociální skutečnosti neutichají, praxe ukazuje, že jde o vhodné 
označení reálně se prosazujících orientací veřejné správy a obecněji veřejné politiky, které 
směřují k řešení existujících sociálních problémů i k zabezpečení fungování společnosti jako 
celku. V tomto smyslu je uspokojování veřejných zájmů zároveň v zájmu jednotlivých 
občanů. Na druhé straně při uspokojování veřejných zájmů dochází rovněž k omezování 
protikladných zájmů části občanů či sociálních skupin. Veřejné zájmy jsou proto neustálým 
polem politického vyjednávání, někdy i konfliktu. Jednou z významných úloh veřejné správy 
je zjišťovat, vyjadřovat a uznávat veřejné zájmy a volit adekvátní prostředky jejich realizace. 

a) Jsou vázány na zajištění a rozdělování veřejných statků, které jsou individuálně 
nepřiřaditelné a spotřebovává, resp. užívá je občanská veřejnost jako celek nebo její 
jednotlivé části. 

c) Jsou vázány i na ochranu základních lidských práv a svobod v rámci státu, ale někdy též s 
uplatněním ochrany před zneužitím moci státu vůči jednotlivcům (Listina jako celek). 
d) Mohou být konkretizovány v rovině ekonomické, politické, bezpečnostní, kulturní, 
civilizační, ekologické, zdravotní, sociální, případně v dalších dimenzích, a to ve vazbě na 
konkrétní politiky státu, regionu či obce. 
Veřejná správa pracuje s představou člověka, jehož činnost musí být regulována obecně 
závaznými právními předpisy a vystavena hrozbě postihu, pokud dojde k jejich překročení 
(tzv. správa vrchnostenská). Veřejná správa ale lidem i pomáhá v situacích, s nimiž si sami 
nejsou schopni poradit, prostřednictvím veřejných sociálních služeb (tzv. správa 
nevrchnostenská, pečovatelství či služba občanské veřejnosti). Uplynulá desetiletí se nesou ve 
znamení přesunu důrazu od správy vrchnostenské ke službě občanům, i když vrchnostenský 
aspekt správy musí být v nutné míře zachován. 
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V aktuální situaci České republiky je tento vývojový trend doplněn i potřebou připravit 
veřejnou správu na vstup do Evropské unie tak, abychom byli schopni plnit závazky, které pro 
nás vyplynou z připravovaného členství v EU. 
Základní cíle a zásady reformy veřejné správy53 

Diskuse o žádoucí vizi pro českou společnost a stát nevedly zatím k většinovému konsenzu. 
Dosud se nedosáhlo plné shody v pojímání regulační role státu ve změněných poměrech. 
Analýzy ovšem jasně ukazují na nesprávnou formulaci časté otázky, tj. zda usilovat o stát 
velký či malý, silný či slabý. Potřebujeme stát dobře fungující, přiměřeně a pružně reagující 
na měnící se nároky doby, efektivní. Potřebujeme, aby se kvalita české veřejné správy stala 
výrazným podpůrným faktorem konkurenční schopnosti České republiky na mezinárodním 
poli a aby vzbuzovala důvěru domácích i zahraničních investorů. Potřebujeme veřejnou 
správu vysoce angažovanou pro společenský a hospodářský rozkvět země a pro ochranu práv 
a bezpečnosti občanů. 
Základní strategické (orientující) principy reformy české veřejné správy jsou tyto: 

(1) Orientace na občana a další demokratizace veřejné správy 

Cílem reformy je, aby se česká veřejná správa chovala především jako služba občanům a aby 
se dále demokratizovala. Je nutno dosáhnout orientace na potřeby občana a veřejnosti, 
přiblížit správu občanům, lépe občany informovat, komunikovat a spolupracovat s veřejností, 
naslouchat veřejnosti a zvýšit kontrolu veřejné správy ze strany veřejnosti. Úkolem je 
kultivovat právní prostředí ve veřejné správě, podporovat růst právního vědomí v ČR a 
posilovat ochranu lidských a občanských práv. Je třeba správu dále decentralizovat, vytvořit 
regionální stupeň územní samosprávy a posílit úlohu a finanční zdroje samosprávy ve výkonu 
veřejné správy. 

(2) Dosažení evropských standardů veřejné správy 

Cílem reformy je, aby veřejná správa ČR dosáhla ve všech směrech soudobých evropských 
standardů. Musí být schopna převzít a uplatňovat acquis communautaire, tj. souhrn práva 
Evropské unie závazný pro všechny členy EU a nadřazený právu národnímu. Musí zabezpečit 
účast ČR na realizaci strukturálních, sociálních a jiných politik EU. Musí využívat metody 
správy a informační a komunikační technologie odpovídající informační společnosti. Musí 
být náležitě jazykově připravena na spolupráci s orgány EU a s veřejnou správou členských 
zemí EU. Musí plně uplatnit následující hodnoty správy, charakterizující  „evropský 
administrativní prostor“: spolehlivost, transparentnost, předvídatelnost, skládání účtů, 
přizpůsobivost a efektivnost. Obsahová a nástrojová orientace reformy české veřejné správy 
musí být v klíčových rysech plně kompatibilní s nároky představovanými nedávno přijatým 
dokumentem Komise EU European governance. Tyto hodnoty musejí být zakotveny ve 
správních institucích a procesech na všech úrovních a jejich uplatňování musí být 
kontrolováno systémem nezávislých kontrol, soudy a parlamentem. 

(3) Profesionalizace veřejné správy 

Cílem reformy je vysoká profesionální úroveň veřejné správy. Ta se musí projevit v kvalitě 
práce, dosahovaných výsledků a poskytovaných služeb, ve zvýšení správní kultury, v etickém 
jednání a v politické neutralitě. Podmínkou je vytvoření profesionální státní služby a zavedení 
účinného systému celoživotního vzdělávání všech pracovníků veřejné správy. 

(4) Efektivnost veřejné správy 

Cílem reformy je efektivní veřejná správa. Je třeba usilovat o to, aby činnost veřejné správy 
směřovala k jasně definovaným cílům a výsledkům, aby náklady na správu byly přiměřené 
výsledkům a aby se zvyšování produktivity a hledání reálných úspor stalo běžnou a plně 
oceňovanou součástí činnosti všech orgánů a pracovníků veřejné správy. 

                                                 
2 Viz také Návrh strategie (1998). 
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„Strategické pilíře“ a rozhodovací uzly 
Nejvýznamnějším strategickým pilířem a zároveň jádrem proměn daného formativního 
regulátoru je efektivní reforma veřejné správy (A). K dalším strategickým pilířům patří 
vytváření podmínek pro produktivní spolupráci veřejné správy s občanským sektorem (B) a 
strategie rozvoje občanského sektoru (C). Výčet strategických pilířů doplňuje kultivace 
podmínek působení tržních mechanismů ze strany státu (D) a rozvíjení spolupráce trhu a 
občanského sektoru (E). 
Rozhodovací uzly pojednáváme přímo v textu věnovaném jednotlivým strategickým pilířům. 
 
A. Efektivní reforma veřejné správy 
 
Veřejnou správu nelze zreformovat za několik málo let. Jde o dlouhodobou záležitost 
realizovatelnou pravděpodobně jen několika po sobě jdoucími vládami v obtížném, vysoce 
konkurenčním a rychle se měnícím vnějším prostředí. Kromě již výše uvedeného přehledu 
základních strategických (orientujících) principů reformy veřejné správy je nezbytné 
nabídnout i technické principy, jimiž se bude řídit její vlastní realizace: 

• široká informovanost a získání zájmu občanů, odborníků, politických představitelů a úředníků o realizaci 
reformy, a demokratická výměna názorů o jejím žádoucím a možném postupu; 

• opření reformy o solidní odborné analýzy skutečného stavu a kvality veřejné správy a o pravidelné 
vyhodnocování důsledků již realizovaných reformních kroků; 

• využívání zkušeností z reforem veřejné správy v jiných zemích, zvláště pak v členských státech EU a v 
zemích připravujících se na členství v EU, s respektováním našich vlastních tradic a zkušeností; 

• komplexní přístup k reformě: izolované dílčí změny nebudou realizovány, nebudou-li promyšleny a 
propracovány jako organická součást celé reformy vycházející z jednotné strategie; 

• pojímání reformy jako otevřeného procesu: jednotlivé součásti reformy budou průběžně aktualizovány a 
přizpůsobovány v závislosti na změnách ve vnějším prostředí veřejné správy a v ostatních oblastech 
reformy, a na základě zkušeností nabytých v průběhu realizace; 

 

                                                

• určení strategických priorit: pro každou etapu reformy bude nutno stanovit omezený počet prioritních 
změn, na něž se soustředí pozornost i prostředky; půjde o změny, které rozhodujícím způsobem určují 
celkový postup reformy a podmiňují nebo ovlivňují všechny ostatní změny; 

• kontinuita výkonu veřejné správy, již je třeba zajistit i během reorganizací, decentralizace a jiných 
procesů změn; 

• řízení a koordinace celé reformy z jediného centra na nejvyšší úrovni. 

Rozhodovací uzel 

Klíčový rozhodovací uzel celého tohoto formativního regulátoru vidíme v nalezení dostatečně 
silné a trvalé politické podpory pro důslednou realizaci reformy veřejné správy. Jak ukazují 
zkušenosti z jiných zemí, bez takové podpory se bude reforma vléci, bude nákladná a 
nepovede k očekávaným efektům. Podvázal by se tím i vývoj dalších strategických pilířů – 
rozvoj občanského sektoru, příznivé podmínky pro uplatnění trhu, účinnost boje s korupcí atd. 
B. Vytváření podmínek pro produktivní spolupráci veřejné správy s občanským sektorem54 

Ve vztazích mezi veřejnou správou a občanským sektorem v ČR jednoznačně dominuje vztah 
spolupráce, konflikt se vyskytuje jen výjimečně a hraje zde okrajovou roli. Zkušenosti ze 
spolupráce jsou na obou stranách převážně pozitivní, i když občanské organizace se ve vztahu 
k veřejné správě stále cítí být více prosebníky než partnery. Spolupráce je poměrně intenzivní 
a dá se říci, že neziskový sektor s institucemi veřejné správy spolupracuje v masivním 
měřítku, a to na všech jejích úrovních. Významným rysem této spolupráce je ovšem absence 

 
54 Srovnej Frič (2000b). 
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formálních pravidel, která ji činí nepřiměřeně závislou na charakteru konkrétních osobností 
působících ve funkcích veřejné správy. Absence pravidel otevírá úředníkům velký prostor pro 
skryté manévrování a pěstování klientelismu. Nejasná pravidla financování občanských 
organizací nakonec vedou k tomu, že stát odčerpává z občanského sektoru prostředky na 
realizaci svých vlastních programů. Z této charakteristiky vzájemných vztahů mezi státem a 
občanskými organizacemi v ČR lze usuzovat, že tyto vztahy nejsou partnerské, ale 
asymetrické, přičemž ten slabší pól samozřejmě tvoří občanské organizace. Celkem 
oprávněně můžeme vyslovit hypotézu, že občanský sektor ve vztahu ke státu je tlačen do role 
jakéhosi servisního apendixu, který „vhodně“, podle představ úředníků a politiků, doplňuje 
nabídku služeb státních organizací. 

Modely partnerství 

Role vykonavatele vůle úředníků se představitelům občanských organizací nelíbí nikde na 
světě, neboť je v rozporu s principiálním požadavkem jejich nezávislosti a samořízení. 
Podívejme se tedy, jaké modely partnerství státu a občanských organizací nabízí praxe z 
vyspělých zemí západního světa. Podle Salamona a Anheiera  (1994) existují jen tři takovéto 
modely.  
První z nich představuje „německý korporativní model, ve kterém šest svobodných asociací 
ustanovilo formální kooperační orgán, se kterým je vláda povinna konzultovat legislativní 
otázky ve všech hlavních společenských oblastech“ (ibid., s. 104). Takto je zajištěna účast 
všech hlavních sítí občanských organizací na rozhodovacích procesech týkajících se 
implementace veřejných politik.  
Druhým modelem partnerství státu a občanských organizací je americký „model zájmových 
skupin“. Tento model nezná žádné formální kanály, které by neziskovým organizacím 
umožňovaly ovlivňovat formování veřejných politik. Není zde ani příležitost pro nějakou 
střešní skupinu, jež by reprezentovala celý občanský sektor, aby se efektivně mohla zapojit do 
diskusí o směřování veřejných politik. Občanské organizace v tomto modelu vystupují jako 
nositelé partikulárních zájmů, které však „mají skutečně významné příležitosti ovlivňovat 
výsledky legislativního procesu a přitahovat pozornost legislativy k různým otázkám, avšak 
vždy jen ad hoc, formálně nekodifikovaným způsobem“ (ibid., s. 105). 
Třetí model by se dal nazvat modelem střední cesty a jeho aplikaci můžeme sledovat na 
příkladu Velké Británie. I když zde tento model nedisponuje žádným korporativistickým 
poradním orgánem, přece jenom se snaží interakci státních institucí a občanských organizací 
do určité míry koordinovat a formalizovat. Státní instituce, které finančně podporují občanské 
organizace, jsou povinny jasně deklarovat cíle svých programů a požadavky na uchazeče 
(občanské organizace) o jejich naplňování. Navíc jak na straně státu, tak na straně občanských 
organizací zde existují zvláštní orgány, které mají za úkol vzájemnou interakci koordinovat. 
Stát dokonce na fungování koordinačních orgánů občanského sektoru (jimiž jsou např. 
National Council for Voluntary Organizations nebo local councils for voluntary service) 
přispívá. 

Výhody a nevýhody modelů partnerství 

Samozřejmě každý z uvedených modelů partnerství mezi státem a neziskovými organizacemi 
má své výhody i nevýhody. Korporativní model sice zaručuje reprezentantům neziskového 
sektoru, že s nimi budou konzultovány zásadní otázky veřejné politiky, ale okruh partnerů ze 
strany sektoru se omezuje především na jeho historicky dobře etablované subjekty. Jinak 
řečeno, korporativní model má tendenci konzervovat institucionální a programovou strukturu 
neziskového sektoru. Liberální model zájmových skupin je daleko otevřenější, ale postrádá 
schopnost generovat a implementovat koherentní strategie rozvoje neziskového sektoru nebo 
jeho částí, a to jak ze strany státu, tak ze strany neziskových organizací. Model střední cesty 
se formou kompromisu pokouší řešit dilemata předcházejících dvou, ale efektivita tohoto 
řešení zatím není dostatečně prokázána. 
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Rozhodovací uzel 

Navzdory oblibě lobbismu se nedá říci, že by se občanské organizace shodly na uplatňování 
modelu nátlakových skupin jako na základní strategii ovlivňování veřejné politiky. 
Z dosavadních rozborů situace vyplývá, že jak korporativní, tak hybridní model střední cesty 
jsou stále ve hře. Potřeba sdružování sil je sice v občanském sektoru obecně pociťována, ale 
zatím nenachází vyústění v nějakém konsenzuálním organizačním modelu. Na sdružovací 
proces v občanském sektoru negativně působí obavy představitelů občanských organizací 
z pragocentrismu a škodlivé rivality mezi novými a starými občanskými organizacemi, které 
zjevně více preferují korporativní model ovlivňování veřejné politiky. Občanský sektor se jen 
stěží vypořádává se dvěma extrémy sdružování, tj. se syndromem Národní fronty a 
imperativem reprezentativity. Na jedné straně existuje obava, aby se společně budované 
organizační formy nezvrhly v nějakou autoritativní a klientelismem zatíženou formální 
strukturu, a na druhé straně při budování méně formálních struktur vystává nezbytnost čelit 
silnému tlaku na jejich reprezentativitu, tj. legitimitu v očích všech občanských organizací. 
Řešení je spatřováno v odmítnutí platnosti imperativu reprezentativity pro občanský sektor a 
v legitimizaci spontánních sdružovacích iniciativ zdola.  
Rozvoj občanského sektoru je v současné výjimečné situaci závislý především na vyřešení 
pravidel a podmínek jeho fungování, tj. problémů na centrální úrovni. V tomto smyslu je 
nejvýznamnějším partnerem občanského sektoru stát. Součástí všech strategických úvah 
občanského sektoru by tedy mělo být očekávání, jakou roli by měl hrát stát při jejich 
realizaci. Půjde hlavně o definování role státu při řešení sedmi vnějších strategických úkolů: 
55 
? Dopracování právního rámce fungování občanských organizací. 

? Změna systému financování občanského sektoru z veřejných zdrojů. 

? Změna daňového systému. 

? Transformace rozpočtových a příspěvkových organizací na veřejnoprávní nebo soukromé (občanské) 
organizace. 

? Dosažení větší plurality finančních zdrojů občanských organizací. 

? Zvětšení podílu občanských organizací na asistenci při vstupu do EU a plném uplatnění v ní. 

? Posílení mezisektorového partnerství.  

 

C. Strategické pilíře rozvoje občanského sektoru56 

 

Od roku 1989 probíhá proces společenské transformace, jehož součástí je i obnovování, resp. 
konsolidace poměrů v občanském sektoru. Po celou tuto dobu se tedy občanský sektor nalézá 
v mimořádné transformační situaci, v níž ho kromě věcných problémů, kvůli kterým původně 
vznikl, trápí i pravidla a podmínky jeho fungování a zároveň hledání vlastní identity, od níž se 
odvíjejí jeho obecné kvality i charakter jeho role ve společnosti. Občanský sektor se tedy 
musí navíc starat jak o odstraňování vnějších bariér svého rozvoje, tak o svou vnitřní 
konsolidaci, tj. o své vlastní vnitřní formování a dozrávání. Občanský sektor se však 
konsoliduje nejen ve svých jednotlivých částech (odvětvích a regionech), ale též jako celek, 
tzn. usiluje o napravení deformací vzniklých v dobách socialismu a o vytvoření vnitřního 
propojení a struktur, které mu dávají podobu svébytného celku.  
Vzhledem k dosavadním pragmatickým postojům různých vlád nelze očekávat, že politici a 
státní správa sami od sebe rozeznají naléhavost mimořádné situace, v níž se občanský sektor 
                                                 
55 Ibid. 
56 Srovnej Frič a kol. (2000a). 
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nalézá, a iniciativně přijdou s řešením, které bude občanským organizacím vyhovovat. 
Naopak, bude-li se vývoj řídit dosavadními trendy, kdy shora dané mantinely brzdí rozvoj 
občanských organizací a nevyjednané, spontánní snahy o jejich nápravu ztroskotávají na 
nedostatku politické vůle nebo konservativismu státní správy, nelze očekávat, že se mu 
v dohledné době podaří dosáhnout vnitřní konsolidace a rozvoje. Základním rozhodovacím 
uzlem rozvoje občanského sektoru proto bude volba primární orientace na vnitřní problémy 
sektoru. Jejich řešením občanský sektor posílí sám sebe a získané kapacity mu umožní vyvíjet 
dostatečně silný tlak na státní správu, tj. orgány, které rozhodují o osudu finančních, 
daňových a legislativních problémů řešitelných jen na centrální úrovni. Řešením svých 
vnitřních problémů získá občanský sektor nové rozvojové zdroje, jež bude moci využít jak 
pro svou další vnitřní konsolidaci, tak pro upevnění svého postavení ve společnosti a lepší 
naplňování svého společenského poslání. 
Vnitřní problémy občanského sektoru představují zejména nedobudovaná organizační 
infrastruktura, nedostatečná vzájemná komunikace, netransparentnost či nezdravá rivalita 
mezi jednotlivými občanskými organizacemi. Práce na jejich odstranění samozřejmě byly 
započaty a probíhají již delší čas. Dlouhodobé přetrvávání těchto problémů je však známkou 
toho, že občanský sektor v ČR nemá pro jejich řešení přiměřené kapacity a nepracuje na svém 
sebezdokonalování dostatečně intenzivně. Proto základním a prvořadým cílem rozvoje 
občanského sektoru je posilování jeho schopnosti pracovat na sobě samém. 

Principy strategické intervence do řešení problémů občanského sektoru musejí odpovídat jeho 
specifické povaze. Ten totiž není jakýmsi jednohlavým „monosubjektem“, tj. organizací s jedním rozhodovacím 
centrem, jehož vůli slepě plní několik výkonných orgánů. Už svou povahou představuje občanský sektor 
heterogenní a dynamickou síť horizontálních i vertikálních sítí občanských organizací. Je to síť sítí na sobě více 
či méně nezávislých občanských organizací! Této skutečnosti musí odpovídat i způsob strategické intervence, 
která by se měla řídit následujícími principy: 

• Principem plurality hybatelů strategické intervence a aktérů, kteří budou mít možnost ucházet se o 
realizaci různých strategických směrů a úkolů. 

• Principem vytváření prostoru pro iniciativu zdola – strategie rozvoje občanského sektoru se nesmí 
vnucovat, ale otvírat a nabízet příležitosti pro seberealizaci občanských organizací při řešení vnitřních 
problémů sektoru.  

• Musí se řídit principem nabídky a poptávky, být nesena konkurenčními snahami občanských 
organizací.  

• Sama strategie tedy musí sledovat princip trhu produktů občanských organizací, který pro ně zajistí 
otevřenou a rovnou soutěž jako jejich producentů. 

• Musí důrazně brát zřetel na princip transparentnosti rozvojových aktivit, a to jak na straně iniciátorů 
(nadací) realizace strategických směrů a úkolů, tak na straně občanských organizací jako nositelů jejich 
realizace. 

• Nebytnou podmínkou úspěšnosti realizace strategické intervence je respektování principu 
decentralizace a regionalizace řešení konkrétních problémů, což tvoří podmínku pro získání široké 
podpory strategických záměrů.  

• Přijatá strategie však nesmí být jen výzvou k zapojení občanských organizací do rozvoje občanského 
sektoru, ale současně musí jasně formulovat i svá očekávání od občanských organizací, jejichž splnění 
je podmínkou jejího úspěchu. 

• Síť občanských organizací má proměnlivý, dynamický charakter a její dlouhodobé fungování se opírá o 
různé institucionální formy a mechanismy. To znamená, že mají-li jednotlivé strategické směry mít 
dlouhodobý efekt a mají-li směřovat k trvalé udržitelnosti občanského sektoru, musejí respektovat 
princip institucionálního zabezpečení konkrétních strategických úkolů. 

• Strategická intervence se nebude odehrávat na zelené louce, ale její prostředí budou tvořit dosavadní 
aktivity a snahy občanských organizací, které směřovaly a směřují k nápravě současného stavu. Dalším z 
principů strategické intervence proto bude princip podpory existujících pozitivních trendů a 
navazování na již vybudované základy jednotlivých strategických směrů. 
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D. Kultivace podmínek uplatnění tržních mechanismů ze strany státu  

 

Trh je objektem působení státních regulací. Pro zlepšení nedostatečného vymáhání práva je 
jistě nutné zvýšit aktivitu institucí, jež aplikují právo (soudy, veřejná správa, policie). Dalším 
významným aktérem, který ovlivní i možnosti nástrojů a zdrojů, je Evropská unie. 
V přístupním procesu probíhá harmonizace českého práva s Evropskou unií a je třeba zajistit 
jeho vymahatelnost (vytvořit dobře fungující instituce, které budou v odpovídající míře 
přizpůsobeny podmínkám Evropské unie). Nedostatečná legislativa velmi komplikuje vstup 
do Evropské unie. Pokud se vztah s Evropskou unií podaří dobře koordinovat, lze získávat 
výhody na obou stranách. Pro nás to v prvních letech znamená jistě potřebnou finanční 
podporu a také získávání významných zkušeností například právě ve vztahu stát – trh.  
Důležitá je ochrana hospodářské soutěže. Regulatorní změny v energetice i v jiných oblastech 
se týkají Úřadu pro hospodářskou soutěž, jsou nutné jeho specifické konzultace a 
monitorování. Je třeba také posuzovat slučitelnost veřejných podpor. 
V oblasti práva je potřebné rychlé a účinné soudnictví, projednávání a rozhodování věcí u 
soudů v přiměřených lhůtách. Činnost soudů a státních zastupitelství by měla spoluvytvářet 
kvalitní podnikatelské prostředí a také bojovat s hospodářskou kriminalitou. 
Vztah trhu a státu stále komplikují nízká výkonnost státní správy obecně a nedostatečné 
garance soukromého vlastnictví. V návaznosti na tato selhání je negativně ovlivněn příliv 
zahraničního kapitálu, sektor středních a malých firem, obecně celé podnikatelské prostředí. 
Nedostatečné vymáhání práv soukromých vlastníků odrazuje potenciální investory a vede k 
nežádoucím spekulacím. 
Jedním z mnoha problémů, které se dále v tomto vztahu vyskytují, představuje nevhodné 
stanovování investičních pobídek ze strany vlády. Zavádění pobídek je z mnoha důvodů 
velmi zdlouhavé. Některé pobídky jsou příliš štědré pro určitý sektor, a vytvářejí tak velkou 
konkurenční výhodu jejich nositeli. Důležitá je také zřetelně definovaná adresnost. 
Regulace trhu se týká především bankovního sektoru, trhu s cennými papíry, ale také 
síťových odvětví (telekomunikace, energie, plyn). Regulované ceny tvoří poměrně velkou 
část (r. 2000 – 18 %) spotřebního koše. Cenová deregulace je žádoucí z hlediska ekonomické 
efektivnosti – týká se cenových narovnání s cílem odstranit tržní deformace v oblasti veřejné 
dopravy, poštovních služeb, nájemného, plynu a elektřiny. Nutno poznamenat, že deregulace 
regulovaných cen závisí i na volebním období a souvisí s uplatněním dalších hledisek – 
především sociálních a ekologických. Politika zaměstnanosti působí jako regulátor ve vztahu 
k vývoji trhu práce. 
Situaci na českých kapitálových trzích stále charakterizuje značně nedostatečná průhlednost a 
cenová manipulace. Je třeba posílit regulační rámec. Komise pro cenné papíry se o to snaží, 
avšak kapitálový trh zůstává spíše nelikvidním a zanedbatelným zdrojem financování pro 
obchodní a průmyslové podniky. V tomto směru je důležité zvýšit regulační a vynucovací 
moc Komise pro cenné papíry. 
Tržní subjekty nejsou jen pasivními příjemci fiskální (popřípadě i měnové) politiky státu. 
Přirozeně mají i určité představy o veřejných statcích (úroveň infrastruktury apod.), vyjadřují 
svoje nároky na služby veřejného sektoru. V tomto smyslu lze uvažovat o možnostech a 
změnách principů v daňové soustavě tak, jak jsou nahlíženy ze strany tržních subjektů, tj. 
například možnosti daňových úlev. Důležitým faktorem je tudíž celková schopnost 
reprezentantů komerčního sektoru koordinovaně prosazovat svoje zájmy ve vztahu 
k představitelům veřejné správy. 
Významný faktor představuje státní vlastnictví a s tím související odstátňování. Stát je 
předkladatelem privatizačních projektů státních podniků a majetkových účastí státu, včetně 
výběru strategických partnerů. Je nutné pokračovat ve strukturálních reformách, především 
dokončit zbývající privatizace velkých podniků. Revitalizační agentura připravuje projekty 
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velkých společností pro restrukturalizaci. Dokončování privatizace bankovního sektoru je 
jistě dobrým znamením, že stát hodlá i nadále předávat své kompetence do rukou trhu. 
V nejbližší době bude jistě zajímavá privatizace síťových odvětví. 
 
E. Rozvíjení spolupráce trhu a občanského sektoru 

Vztah mezi tržním a občanským sektorem není tak teoreticky propracovaný jako vztah mezi 
státem a občanským sektorem. Nicméně lze mluvit minimálně o třech základních oblastech 
interakce těchto dvou sektorů.  
Oblast poskytování služeb 

                                                

Ziskové i občanské organizace poskytují pestrou paletu služeb, přičemž mohou spolupracovat 
anebo si konkurovat. Díky současné legislativě, která občanské organizace oproti komerčním 
na trhu příliš nezvýhodňuje, nelze mluvit o nekalé konkurenci ze strany občanských 
organizací, jak se toho obávají někteří politici v ČR. Na druhé straně relativně nízká podpora 
občanského sektoru ze strany státu nutí občanské organizace hledat stále častěji zdroje pro 
financování svého poslání právě v komerčních aktivitách (tj. poskytovat služby za peníze 
anebo k zakládání svých vlastních komerčních firem), což vytváří hrozbu, že ztratí svůj 
neziskový étos a buď konvertují na komerční organizace, anebo se jim až příliš začnou 
podobat. Na druhé straně zvýšená orientace na komerci rozšiřuje záběr komerčních aktivit 
občanských organizací i mimo oblasti, o které komerční firmy nejeví zájem, protože jsou pro 
ně ziskově neatraktivní, a způsobuje větší „konkurenční tření“ mezi oběma druhy organizací. 
Oblast advokacie zájmů 
Díky své ekonomické síle má tržní sektor jednoznačně lepší lobbovací pozice v politické sféře 
a ve veřejné sféře vůbec. Schopnost komerčních organizací ucházet se např. o státní zakázky 
je daleko vyšší než u občanských organizací, které zatím nejsou ani politiky, ani úředníky 
brané jako rovnocenní partneři (samozřejmě i v tomto případě výjimky potvrzují pravidlo). 
Možná trochu paradoxně disponuje komerční sektor sám svými občanskými organizacemi, 
jako jsou např. různé komory a stavovské organizace, které hájí jeho zájmy. Tyto organizace 
se dostávají do konfliktu s advokačními organizacemi, jež hájí zájmy jiných skupin 
obyvatelstva. Klasický příklad představují odbory, které řeší problém vztahů zaměstnanců a 
zaměstnavatelů na platformě tripartity, kde jsou jejich partnery zaměstnavatelské svazy. 
V oblasti advokacie zájmů má tedy vztah občanských a komerčních organizací povahu více či 
méně institucionalizovaného konfliktu. Důsledek silnějšího postavení tržního sektoru je vidět 
i v legislativě, která nevytváří dostatečně vhodné podmínky pro financování občanských 
organizací a značně zaostává za prudkým rozvojem tohoto sektoru v posledních deseti letech. 
Oblast charity a sponzoringu57 

Je to oblast, která již klasicky poskytuje prostor pro vzájemně výhodnou spolupráci obou 
sektorů. Občanské organizace v ní získávají podporu pro svou činnost a komerční organizace 
si v ní vylepšují svou reputaci a image v očích veřejnosti. Vše ale závisí na tradici a kultuře 
dárcovství, jež se v té které zemi historicky vyvinula. Je známo, že v ČR byla tato tradice 
v období socialismu značně narušena a kultura dárcovství se zde musí pracně obnovovat, a to 
jak na straně komerčních organizací, tak na straně občanských organizací. Kde neexistuje 
kultura vybírání a přijímání darů, neexistuje ani kultura jejich dávání. A právě v tomto směru 
mají v ČR obě strany co dohánět. Situace dárcovské pologramotnosti plodí nejednou 
konflikty, jimž by se jinak dalo lehce předejít. Občanské organizace zatím dost často neumějí 
firemní dárce patřičně oslovit, trpělivě s nimi vyjednávat, kultivovat je a dokazovat svoji 
transparentnost při zacházení s přijatými dary. Nejednou tak u nich vzbuzují nedůvěru, jež 
vede k zakládání firemních nadací nebo k odmítání organizovaného dárcovství vůbec. Navíc 
komerční organizace mají možnost poskytování sponzorských příspěvků, která je pro ně 

 
57 Srovnej Frič a kol. (2001). 
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výhodnější z hlediska zdaňování. To vede např. k tomu, že jsou zvýhodňovány organizace 
působící v oblasti sportu, jež dokážou přitáhnout masivnější pozornost veřejnosti než 
charitativní organizace. Typickým znakem firemních dárců je jejich paralelní orientace na 
sponzoring, která se nejvýrazněji projevuje u velkých firem. Většina firem strategický 
význam svých dárcovských aktivit pro budování své společenské pozice příliš nedoceňuje a 
ve své strategii budování dobrého jména na veřejnosti je nevyužívá.  
V současnosti platné daňové zvýhodnění dárců komerční firmy většinou nepovažují za 
dostatečně motivující, i když je hojně využívají. Kultura firemního dárcovství zatím není 
uspokojivě rozvinuta, nejsou jasná pravidla výběru příjemců darů, výběrové procedury 
žadatelů nejsou dostatečně průhledné, kontrola plnění dárcovských smluv je nedůsledná. Role 
sponzoringu je dvojaká. Nejdůsledněji kontrolují využívání svých darů velmi velké firmy, 
akciové společnosti, velmi velcí dárci, firmy s účastí zahraničního kapitálu a firmy, ve kterých 
dominují sponzorské aktivity. Dá se proto říci, že sponzoring není jen konkurenční aktivitou, 
která snižuje množství prostředků, jež by mohly být použity na dárcovské účely, ale je i 
faktorem, který proces dárcovství významně kultivuje.  
Jako významného aktéra napomáhajícího rozvoji kultury dárcovství v ČR nelze pominout 
zahraniční firmy, jež do našeho prostředí vnášejí prvky dárcovské kultury ze svých 
mateřských zemí. Ochota tržního sektoru spolupracovat (např. spoluvytvářet a realizovat 
lokální nebo regionální programy mezisektorové spolupráce) závisí ve velké míře na 
hodnocení občanských organizací veřejností i v očích firemních dárců. 
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Úvodem 
Odpověď na to, co znamená „Příprava na plné uplatnění ČR v Evropské unii“, můžeme 
rozdělit na dvě části: před vstupem a po přijetí do Unie. 
V období před vstupem spočívá hlavní úkol každé kandidátské země v tom, být 
„kompatibilní“ s ostatními členskými zeměmi. To představuje závazek převzít evropskou 
legislativu (acquis communautaire), respektovat unijní pravidla a vytvořit instituce zajišťující 
prosazování evropské legislativy. Tyto podmínky byly v hrubých rysech shrnuty ve známých 
třech kodaňských kritériích: týkají se politického systému, fungující tržní ekonomiky včetně 
schopnosti  kandidátské země obstát v konkurenci na unijním trhu a nakonec závazku převzít 
evropskou legislativu, současnou i budoucí. V Memorandu doprovázejícím českou žádost o 
přijetí do Unie z roku 1996 se česká strana zavázala splnit tyto požadavky. 
V souvislosti s tím bylo od uveřejnění Posudku v roce 1997 kandidátským zemím mnohokrát 
připomenuto, že v tomto ohledu pro žádnou z nich neexistují výjimky. Lze uvažovat pouze o 
„přechodných obdobích“, kdy Unie je ochotna respektovat určitý časový odklad pro zavedení 
této legislativy. Nesmí však jít v žádném případě o opožděné zavádění evropské legislativy 
v klíčových otázkách vnitřního trhu (známé čtyři základní ekonomické svobody). Česká 
strana upravila své původní, dosti početné požadavky na přechodná období a podstatně je 
zredukovala.  
S ohledem na to můžeme konstatovat, že velká část adaptace české ekonomiky a s tím spojené 
náklady a odpovídající dopady se týkají období před vstupem. Existující rozbory proto 
naznačují, že vstup do Unie nebude, přesněji nemusí být spojen s neočekávanými 
hospodářskými a sociálními otřesy. Přesto existuje řada sfér, v nichž vstup může být spojen 
s dopady, jež mohou ovlivnit ekonomickou dynamiku, zaměstnanost, zahraniční obchod a 
ceny. Důležitý je však jeden poznatek: všechna tato rizika (včetně přežití českých podniků 
neschopných obstát v konkurenci) by existovala i bez vstupu do Unie. Úzké obchodní 
propojení by nastolilo tyto problémy nezávisle na vstupu do Unie. 
Naše veřejnost si musí zvyknout také na to, že evropskou legislativu (v podobě nařízení a 
směrnic) bude v plném rozsahu a bez výjimek přejímat ČR také po vstupu do Unie. 
Změny, které nastanou po přijetí, se dotknou prakticky všech oblastí ekonomického, 
politického i společenského života. Uvedeme hlavní: 
1.  ČR se bude podílet na práci orgánů EU: Evropské komise (bude mít jednoho komisaře), 

Rady ministrů (pravidelných zasedání Rady se budou zúčastňovat odpovědní čeští 
ministři), Evropského parlamentu (smlouva z Nice stanovila, kolik poslanců v EP bude mít 
ČR), Evropského soudního dvora, výborů Unie (Hospodářský a sociální výbor, Výbor 
regionů), mnoha jiných dočasně tvořených výborů a přirozeně Evropské rady (s účastí 
českého premiéra). V těchto orgánech bude česká strana hledat společná řešení a 
kompromisní stanoviska. Pro českou stranu to znamená kromě jiného být připraven i na 
převzetí legislativy přijaté hlasováním kvalifikovanou většinou, s odlišným názorem ČR. 
Česká republika by měla přitom pečovat o svou image jako země, která bude mít 
příležitost obhajovat své národní zájmy, ale bude zároveň ochotna ve jménu projektu 
evropské integrace přistoupit na kompromisy. 

2.  Po přijetí půjde o to, aby ČR využívala všechny možnosti a příležitosti, které členství v EU 
nabízí:  
• Obhajoba národních zájmů účastí v institucích EU. ČR bude mít poprvé ve své historii možnost jako 

rovný člen evropského společenství podílet se na rozhodování o záležitostech, které se týkají celého 
kontinentu. To kromě jiného omezí rizika plynoucí z geopolitického postavení ČR, posílí mezinárodní 
postavení země. 

• Členství v Unii posílí vnitropolitickou stabilitu, upevní principy právního státu a posílí instituce 
demokratického státu. 
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• ČR získá možnost zachovat národní identitu při využívání principu subsidiarity. Přebírání evropské 
legislativy sice omezuje státní suverenitu vzhledem k nadřazenosti evropského práva, avšak česká strana 
se bude podílet na vytváření tohoto práva. Omezení státní suverenity je kompenzováno sdílenou 
evropskou suverenitou. Každá členská země si vedle toho ponechává volnost v oblastech, které mají 
význam pro národní identitu (školství, kultura, rozpočtová politika, trh práce, regionální politika aj.). 
K formování národní identity viz kapitola II C1. 

• Začlenění do nejvýznamnějšího světového ekonomického seskupení může využít rozsáhlého vnitřního 
trhu a jeho svobod (volného pohybu zboží, pracovníků, služeb a kapitálu).To předpokládá přejít 
z uvažování úzce lokálního na přístupy, které si vynucují uvažování v celoevropském měřítku, což se 
týká nejen podniků, ale také všech organizací, vzdělávacích a výzkumných institucí, studentů, občanů. 

• Využít členství k dalšímu získání zahraničních investorů. To ovšem předpokládá stabilní politickou i 
ekonomickou scénu a její důvěryhodnost. 

• Využití strukturálních fondů (v budoucnosti také Kohezního fondu) pro rozvoj slabších regionů, pro 
rozvoj dopravní infrastruktury, vzdělávacích zařízení, zejména univerzitního typu. 

• Využít výhodné geografické polohy uvnitř Evropy a sousedství dvou vyspělých členských zemí 
(Německa a Rakouska), zejména s ohledem na dočasně nižší cenovou, mzdovou a nákladovou úroveň 
v ČR, a to také pro hospodářské oživení pohraničních regionů. 

• Využít všech příležitostí pro naplnění jednoho ze základních záměrů Římské smlouvy a přispět ke „stále 
užšímu spojení evropských národů“, nejen po linii ekonomické a obchodní, ale také politické, sociální a 
kulturní. České republice se nabízí možnost zařadit se  mezi vyspělé a respektované členské země Unie. 

Vymezení formativního regulátoru, vnitřní členění, základní pojmy 
Klíčový význam pro zemi, která aspiruje na členství v EU, má představa tom, jaké bude 
Společenství v příštích letech, s jakými problémy se v současnosti a v nejbližším období 
potýká a bude potýkat, jaká je vyhlídka a alternativy jejich řešení a co z toho vyplývá pro 
novou členskou zemi. Jinými slovy: do jaké Unie bude Česká republika vstupovat. Pokusme 
se shrnout, jakým problémům bude evropské společenství čelit v nadcházejících 10–15 letech: 
Na prvním místě je nepochybně otázka vnitřního (institucionálního) uspořádání 
Unie 
Jde o široký okruh problémů, který uzrál již dříve, avšak byl umocněn perspektivou rozšíření 
Unie o více než desítku nových zemí. Jedná se tu jednak o náplň činnosti jednotlivých 
institucí Unie (především Komise, Rady a Evropského parlamentu) a vazbu mezi nimi, jednak 
o mnohem širší problém, který s tím souvisí a který bývá nazýván „ztráta kredibility“, „ztráta 
legitimity“, „demokratický deficit“. Představitelé Unie, zejména členové Komise, dávají jasně 
najevo, že vznikl pocit odcizení mezi evropskými občany a EU (viz výsledek hlasování o 
smlouvě z Nice v Irsku, malá účast ve volbách do Evropského parlamentu, nízká důvěra 
evropských občanů v instituce Unie atd.). Unie je rozhodnuta v té věci jednat, o čemž svědčí 
zasedání Evropské rady v Laekenu (Belgie) koncem roku 2001 a chystaná mezivládní 
konference v roce 2004, která má dát odpověď na často vyslovovanou otázku o „vizích“ a 
„budoucnosti“ Unie. Příznivému průběhu dalších jednání by měla přispět také Charta 
základních práv přijatá v Nice (zatím ovšem pouze jako právně nezávazný dokument) a 
dokument o „evropské vládní moci“, „evropské správě“ („European Governance“), který na 
podzim 2001 uveřejnila Komise. K budoucnosti Unie se mezitím vyslovili také přední 
evropští státníci (Schroeder, Chirac, Jospin, Fischer, Blair, existuje společné stanovisko zemí 
Beneluxu k této otázce) a mnoho jiných. V diskusi jde vlastně o nalezení odpovědi na otázku, 
jakou podobu by měla mít politická unie, která už v několika letech zahrne 25–27 zemí a 
která směřuje k tomu, aby v dalším zahrnula prakticky celý evropský kontinent. Stanovisko 
k tomu jasně vyjádřila Evropská komise v projevech svého předsedy R. Prodiho: zeštíhlit 
správu Evropské unie, přenechat „Bruselu“ pouze otázky zásadní povahy, přenést velkou část 
aktivit na členské země, případně regiony (důsledně prosazovat zásadu subsidiarity), přiblížit 
Unii občanům větší průhledností při přijímání rozhodnutí vtáhnutím parlamentů členských 
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zemí do tohoto procesu, soustředit se na úkoly, které jsou občanům nejbližší (evropská 
bezpečnost, životní prostředí, kriminalita, ochrana spotřebitele zejména u potravin aj.). 
Návrhy jdou ještě dále: předpokládají vypracování evropské ústavy, vytvoření skutečně 
celoevropského parlamentu jako zákonodárné instituce, vytvoření evropské vlády, zvolení 
evropského prezidenta. 
K čemu Evropa skutečně dospěje, těžko odhadnout. Lze pouze uvažovat o variantách, k nimž 
by jednání mohlo dospět. První je katastrofická vize, podle níž se členské země nedohodnou 
na žádné podstatné změně.Takový výsledek by velice negativně působil na další postup 
integračního procesu, mohl by na dlouhou dobu znamenat jeho zastavení. Druhý možný 
výsledek můžeme charakterizovat jako „mírný pokrok v mezích zákona“, který by členské 
země přijaly, aby neztratily tvář, přestože by o žádnou podstatnou změnu nešlo. Třetím 
možným výsledkem je rozšíření zásady o flexibilitě zakotvené v Amsterodamské smlouvě. Ta 
umožňuje skupině členských zemí, kterých však musí být alespoň polovina, postupovat 
samostatně, aniž by to však poškozovalo smluvní základy Unie. A konečně čtvrtou možnost 
představuje shoda členských zemí, která je zatím málo pravděpodobná, o přijetí federativního 
uspořádání Unie, ale v takové podobě, jež by politickou unii opřela o určitou volnější  formu 
konfederace. Její podobu nelze v žádném případě předpovědět. Jisté je však to, že konečné 
rozhodnutí, které bude přijato v roce 2004, ať už bude jakékoli, na dlouhou dobu poznamená 
podobu integračního spojení evropských národů. Nelze nakonec vyloučit ani takové 
rozhodnutí, že diskuse o budoucnosti bude dále pokračovat a že se představitelé znovu sejdou 
v termínu, který bude stanoven.  
Prakticky všichni, kteří do této diskuse vstupují, si uvědomují, že jde o vážnou věc, nikoli o 
krátkodobou kampaň. Poněvadž tlak na tuto základní úpravu vnitřního fungování Unie zesílil 
s přiblížením budoucího rozšíření, uvědomují si mnozí, že, jak se vyjádřil belgický premiér 
Verhofstadt, rozhoduje se o tom, „zda Evropská unie přežije své rozšíření“. Problém tkví 
v tom, že názory na vizi budoucí Evropy jsou zatím dosti odlišné a tyto rozdíly vytvářejí 
riziko nejen pro rozšíření, ale zejména pro období po tomto rozšíření. Neschopnost nalézt 
společné stanovisko by mohlo značně ohrozit akceschopnost Unie, další pokračování 
integračního procesu a také její důvěryhodnost u občanů EU, což by ještě více prohloubilo 
jejich „odcizení“, ale rovněž odcizení obyvatel třetích zemí. Potvrzuje se tím, že Evropa 
představuje sice víceméně homogenní prostor z hlediska ekonomického, nikoli však 
z hlediska politického. Vlády členských zemí vystupují zcela přirozeně jako ochránci 
národních zájmů, jakkoli často obecně definovaných. Jsou přitom ovlivňovány předchozím 
dlouhodobým historickým vývojem, z minulosti zděděnými tradicemi vztahů k jiným 
členským zemím, zejména sousedním, postoji vládnoucích stran vůči evropské integraci, 
převládajícími náladami veřejnosti aj. 
ČR a její čelní představitelé se již vyjádřili k diskusi o budoucnosti Evropy (prezident V. 
Havel, premiér M. Zeman, předseda Poslanecké sněmovny V. Klaus, ministr J. Kavan). Tato 
diskuse by měla proběhnout také v naší zemi, tím spíše, že všechny kandidátské země byly 
k tomu vybídnuty a mají se také zúčastnit  budoucích jednání na úrovni Unie. 
 
Dalším problémem, před nímž bude stát Unie v celém následujícím období, je 
otázka rozšíření  

Nejde přitom zdaleka jen o nadcházející rozšíření o 12 zemí (s Tureckem o 13 zemí), které se 
bezprostředně zatím týká 10 zemí střední a východní Evropy (s přijetím Bulharska a Rumunska se počítá až 
v druhé polovině tohoto desetiletí) a Malty a Kypru. Představitelé Unie dávají najevo, že odstraněním rozdělené 
Evropy po roce 1989 vznikl předpoklad k tomu, aby vzniklo „celoevropské společenství národů Evropy“ (Prodi), 
čímž by se uskutečnil původní záměr R. Schumana ze začátku 50. let. Integrační projekt by tak měl zahrnout 
celý evropský kontinent, což staví otázku východní hranice tohoto kontinentu. V každém případě už nyní je 
jasné, že se do evropského integračního programu postupně zapojí všechny balkánské země (již teď byla 
s Chorvatskem a Makedonií uzavřena dohoda o přidružení), že dříve nebo později se bude jednat o tomto statutu 
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také s Moldávií, Ukrajinou, zakavkazskými republikami. Nejasný je v tomto případě osud Ruska, s nímž ovšem 
Unie uzavřela dohodu o strategickém partnerství a které vyjádřilo svou „blízkost“ Evropě tím, že hodlá ve svých 
zahraničně obchodních operacích přednostně využívat eura. 

Další rozšíření má svá rizika, na která jsme stručně poukázali v předchozím bodě. Otázka zní: 
jak bude toto seskupení „uřiditelné“ při tak velkém počtu členských států, s tak velkými 
rozdíly v ekonomické úrovni, s tak odlišnými tradicemi, s jiným náboženstvím, než je 
křesťanství (Turecko) na jedné straně, a na druhé straně s problémy, které by musela řešit 
sama Unie (nejen nepředstavitelné náklady spojené s rozšířením o země východní Evropy a 
těžko představitelná ochota starších členských zemí projevit takovou míru solidarity, jež by se 
musela promítnout do mnohem větších odvodů do evropského rozpočtu). Ve hře je také obava 
větších členských zemí, že by mohly přijít o své postavení a vliv v rozhodovacím procesu 
evropských institucí, v nichž by naprosto převládli ti „noví“. I z tohoto hlediska se jeví 
začínající diskuse o budoucnosti Evropy jako nesmírně aktuální a přímo zásadní pro další 
osud integrované Evropy. Riziko spočívá v tom, že oprávněná snaha omezit v dalším vývoji 
rozhodování evropských institucí na nezbytné minimum, což se jeví jako zřejmě nezbytné při 
rostoucím počtu členských zemí a jejich možném odporu vůči „bruselské byrokracii“, může 
odbouráváním nadbytečného „poručníkování“ překročit hranici, která by omezila rozsah 
„komunitárního rozhodování (v působnosti nadnárodních orgánů, tzv. „Community method“) 
za limit, po němž by převážilo jednání a rozhodování na základě mezivládního modelu. Tím 
by se prakticky zvrátil celý dosavadní trend vývoje evropské integrace, která se vyznačovala 
přesným vymezením komunitárního a mezivládního rozhodování a která ponechávala 
rozhodování o klíčových otázkách komunitárnímu principu. Přeměna Unie na společenství, 
v němž by převažoval model mezivládního rozhodování, by vrátil Evropu do poloviny 50. let 
20. století a k té vizi Evropy, již tehdy prosazovala Velká Británie. Nicméně evropská 
integrace mohla pokročit ve sjednocování evropského kontinentu (v otázkách mírových 
vztahů mezi členskými státy, ve vytvoření homogenního ekonomického prostoru, ve 
vytvoření jednotné měny, v podpoře slabších zemí Unie) právě proto, že překročila hranici 
modelu mezivládního  jednání a rozhodování. 
S ohledem na to se zdají oprávněné úvahy, že rozšiřování integrované Evropy nemusí mít 
v další etapě nutně formu rozšiřování členské základny Unie. Jsou myslitelné i jiné formy 
sbližování: zapojování do evropského hospodářského prostoru, vytváření zón volného 
obchodu, dohody o hospodářské a politické spolupráci, dohody o strategickém partnerství aj. 
 
Další osud integrované Evropy závisí také na tom, jak se bude vyvíjet její 
konkurenceschopnost v globálním světě  
Unie je skutečně „obrem“ v ekonomickém slova smyslu: je největším obchodním subjektem 
ve světě, větším, než jsou USA a Japonsko dohromady, přitahuje obrovské množství 
zahraničního kapitálu, je největším poskytovatelem hospodářské pomoci rozvojovému světu. 
V 90. letech však Evropa vykazovala řadu slabších míst ve své ekonomické výkonnosti, 
zejména vůči USA (tentokrát nikoli vůči Japonsku). Evropa měla nižší dynamiku, větší 
nezaměstnanost, nižší přírůstky produktivity práce, horší výsledky v technickém vývoji. 
Všeobecně panuje přesvědčení v tom, že Evropa poněkud zaostala v tzv. nové ekonomice 
založené na informačních a telekomunikačních technologiích a v zavádění zmíněných 
technologií (jak výroby, tak aplikace). Jiná situace v USA umožnila této zemi dosahovat 
mimořádně vysokých přírůstků produktivity práce, mít vyšší přírůstky HDP, snížit 
nezaměstnanost na poloviční míru ve srovnání s Evropou a přitom při nízké míře inflace. I 
když určitá euforie z tzv. nové ekonomiky poněkud odezněla, nelze popřít, že postavení zemí 
v globalizované ekonomice a jejich prosperita dnes a také v budoucnu bude záviset na 
schopnosti zemí adaptovat se na nástup nových technologií, přizpůsobit tomu podnikatelské 
prostředí, kvalifikaci pracovníků, podporovat výzkum, vývoj a inovace. Zemím, které se 
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rychle nepřizpůsobí těmto požadavkům, hrozí, že zůstanou na periferii světové ekonomiky se 
všemi důsledky. 
Jisté je, že Unie, byť s určitým zpožděním, reagovala na tuto výzvu přijetím tzv. lisabonské 
strategie (2000). Ta si předsevzala poměrně ambiciózní cíl vytvořit z Evropy 
„nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku“. Zároveň takovou, která 
bude s to udržet hospodářský růst na úrovni způsobilé rozšiřovat počet pracovních míst a 
zachovat přitom potřebnou sociální soudržnost. To je nesporně záslužné strategické 
rozhodnutí, avšak Unie se skládá z 15 suverénních států a její instituce nemají pravomoc 
přikazovat jim, co v té věci mají dělat.  
Zmíněná strategie byla v Lisabonu (2000) i v dalším období celkem podrobně rozpracována: 
zahrnuje přechod k informační společnosti pro všechny, rozšíření elektronického obchodování 
a Internetu, vytvoření evropského prostoru výzkumu a inovací, další reformy v rámci 
vnitřního trhu (především plně funkční trh finančních služeb, co nejširší přístup ke kapitálu, 
rozšíření praxe rizikového kapitálu aj.), dále modernizaci evropského sociálního modelu, 
důraz na investice do lidského kapitálu a přípravu pro život a práci ve společnosti opřené o 
znalosti, přizpůsobení systémů sociální ochrany, rozvíjení aktivní politiky zaměstnanosti. Rok 
po zahájení nové strategie, při zasedání Evropské rady ve Stockholmu, bylo však se 
zklamáním konstatováno, že proces postupuje velice pomalu.Takový přístup vyplývající 
z neochoty členských zemí přistoupit na další kroky liberalizace a deregulace by mohl celý 
program ohrozit (např. v otázkách liberalizace přirozených monopolů, daňové harmonizace 
aj.). 
Stejně jako v předchozím případě se potvrzuje, že ekonomický handicap Evropy roztříštěné – 
na rozdíl od USA – na 15 různě velikých zemí zůstane zřejmě na dlouhou dobu, nebo 
dokonce věčně zachován. Projevuje se to názorně v zaostávání v oblasti výzkumu, vývoje a 
zavádění inovací. Výzkum je obrovsky roztříštěn, probíhá velice často paralelně. Nadto 
Evropa zatím nevytvořila například společný základ pro ochranu patentů, což zpomaluje 
tvůrčí činnost a zvyšuje náklady na ochranu duševního vlastnictví. 
Věc má ještě další stránku: trpí tím důvěryhodnost Unie na mezinárodním fóru, kredibilita 
integračního programu jak v členských zemí, tak za jejich hranicemi. 
Česká republika, která sama prochází procesem ekonomické rekonstrukce, musí dobře 
sledovat kroky ekonomické a sociální reformy, již Unie započala a kterou sama nazvala 
„radikální transformací evropské ekonomiky“. Přestože česká transformace si kladla jiné 
úkoly a přestože Českou republiku odděluje zatím velký „příkop“ ekonomické vyspělosti i 
výkonnosti, týkají se hlavní směry lisabonské strategie také České republiky. Rovněž ona 
musí reagovat na výzvu globalizace a nové ekonomiky, musí pokračovat v transformaci své 
ekonomiky podobným směrem, který byl naznačen ve zmíněném programu. Přínos českého 
vstupu do Unie spočívá taktéž v tom, že se modernizace české ekonomiky dostane do 
širokého proudu transformace evropské ekonomiky a bude se podle toho trvale poměřovat. 
 
Zavedení nové společné měny je další oblastí, která bude prubířským kamenem 
evropské integrace  
Velkou část úkolů, jež bylo třeba splnit v přechodu k měnové unii, zvládly členské země na 
výbornou. Původně 11, dnes 12 členských zemí, které se zapojily do přechodu k měnové unii, 
splnilo v druhé polovině roku 1998 požadovaná kritéria (Řecko s malým zpožděním), takže 
předchozí katastrofické vize o neschůdnosti tohoto programu se nenaplnily. Zúčastněné země 
k 1. 1. 1999 definitivně zafixovaly své směnné kurzy a na začátku roku 2002 (do konce února 
2002) byl dokončen závěrečný krok: nahrazení obíhajících národních měn novou společnou 
měnou, eurem. Jde o opatření, jehož efekt není dnes zdaleka oceněn. Nejedná se totiž jen o 
známé ekonomické důsledky (odstranění transakčních nákladů, odstranění kolísání národních 
měn, odstranění spekulačních útoků na národní měny, srovnatelnost cen v rámci evropského 

 274 



 

vnitřního trhu aj.). Mimořádně závažný efekt je mimoekonomický: promítne se ve vědomí 
občanů zemí Společenství, které zavedly společnou měnu, bude hmatatelným důkazem toho, 
že Evropa je skutečně integrovaná, že odstranila překážky mezi členskými státy, že občané 
členského státu se poprvé viditelně stávají Evropany, že evropské občanství má svou 
konkrétní podobu. Po vytvoření vnitřního trhu tak Unie znovu, tentokrát pravděpodobně 
mnohem intenzivněji, vstupuje do života občanů členských zemí. 
Na dvě věci je však třeba odpovědět:  
1. Projekt má zatím nedostatečnou podporu obyvatel členských zemí, existuje malá důvěra 
vůči nové měně. V mnoha zemích je to pochopitelné a psychologicky vysvětlitelné (např. 
v Německu vzhledem k tradičně silnému postavení německé marky a s ohledem k obavám, že 
nová měna nebude tak silná jako dřívější marka). Svou úlohu hraje také okolnost, že přechod 
na ceny vyjádřené v nové měně se zřejmě neobešel bez pokusů zaokrouhlovat je směrem 
vzhůru. 
2. Závažnější je možná druhá skutečnost, že totiž vnější hodnota nové měny prakticky od 
začátku (od začátku roku 1999) vůči americkému dolaru trvale klesá. Mnozí z toho činí závěr 
o tom, že celý projekt zklamal a že se ukázalo, že je neschůdný. To je spíš názor některých 
komentátorů a těch, kteří od začátku projektu z různých důvodů nevěřili. Střízlivý rozbor 
skutečnosti ukazuje něco jiného: Evropská centrální banka, která dostala novou měnu do své 
správy, má ve svém statutu zapsáno, že jejím úkolem je udržovat cenovou stabilitu uvnitř 
Unie jako základní předpoklad vyváženého ekonomického vývoje zemí zúčastněných v tzv. 
eurozóně. Tento úkol banka plní, o čemž svědčí nízká a celkem vyrovnaná míra inflace 
v členských zemích. Důsledky jsou patrné: viditelné pozitivní trendy v přesunech kapitálu, 
v další vlně fúzí a akvizicí, na tlacích v zemích s vysokými náklady, jež se nyní staly naprosto 
transparentní, vyrovnat se konkurenci, inovovat atd. Jinými slovy: měnová unie plní na 
vnitřním trhu to, co se od ní očekávalo. Současně je třeba dodat, že Evropská centrální banka 
nemá za úkol udržovat vnější hodnotu eura vůči dolaru nebo jiným měnám. Pokud jde o 
vysvětlení propadu kurzu eura vůči dolaru, toto bylo celkem podáno a Unie o něm ví: souvisí 
s tím, že od druhé poloviny 90. let, což platí v podstatě doposud, byla a zatím zůstává 
americká ekonomika výkonnější, vykazuje vyšší investiční činnost, vyšší ziskovost, což 
přirozeně přitahuje zahraniční kapitál, a v tom také evropský, do USA. Za těchto okolností 
roste poptávka po dolarech, nikoli po euru, s výsledkem, který je znám. Pokles vnější hodnoty 
eura tedy jenom potvrzuje nižší výkonnost evropské ekonomiky, alespoň od druhé poloviny 
90. let. 
Lisabonská strategie, o které jsme se výše zmínili, se orientuje na to, aby tuto situaci, která je 
spíše dočasná než trvalá, změnila a zvrátila. Vyhlášení strategie ovšem není ještě zárukou 
jejího úspěchu, zvlášť s ohledem na to, že na jejím úspěchu se nepodepisuje jenom „Brusel“, 
ale všechny členské země. 
Česká republika jako budoucí členská země je přirozeně zainteresována na úspěchu společné 
měny a zavázala se také po vstupu postupně  připravovat na zapojení do měnové unie. Jak 
ukážeme v dalším, při vstupu do Unie nebude však  naše země „zkoušena“ z plnění kritérií 
nutných pro kvalifikaci k přechodu k měnové unii, protože ta jsou záležitostí až dalšího 
období. 
 
Budoucnost evropského sociálního modelu 
bude dalším problémem, tvořícím agendu Unie v nadcházejícím období. Přestože všichni 
nejvyšší představitelé Unie zastoupení v Evropské radě se shodují v tom, že evropský sociální 
model tvoří podstatný prvek evropské integrace a že dokonce  tento model je právě tím, čím 
se Evropa příznivě odlišuje od USA, konstatuje se zároveň jednomyslně, že daný model 
vyžaduje modernizaci. Shoda je však především v tom, co je třeba modelu dodat. Dodatky 
souvisejí hlavně s potřebou reagovat na tzv. znalostní společnost a dále s potřebou reagovat 
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na neuspokojivě vysokou úroveň nezaměstnanosti v Evropě (na rozdíl od USA i Japonska). 
V prvním případě jde o to, nabízet příležitost vzdělávání a odborné přípravy různým cílovým 
skupinám: mladým, nezaměstnaným dospělým a těm, kdož jsou sice zaměstnáni, avšak hrozí 
jim, že rychlý technický vývoj znehodnotí jejich nynější kvalifikaci. V druhém případě Unie 
zavedla Amsterodamskou smlouvou zvláštní koordinovanou strategii zaměstnanosti, která se 
má soustřeďovat na podporu kvalifikace, flexibilitu pracovníků a trhů práce tak, aby 
pracovníci byli připraveni na změny během pracovního života. Těžiště politiky zaměstnanosti 
však zůstává v členských zemích a nová strategie se zaměřuje spíše na výměnu informací o 
osvědčených postupech, které by mohly inspirovat méně úspěšné země. V žádném případě 
tato nová strategie nezahrnuje harmonizaci zákonů členských zemí a jejich předpisů. 
Diskuse o reformě evropského sociálního modelu tedy zatím míří spíše k tomu, aby 
poukazovala na to, čím by měl být onen model doplněn, než aby se uvažovalo o tom, co má 
být v modelu upraveno, resp. změněno. Je to dáno také tím, že přes všeobecné přihlášení 
k evropskému sociálnímu modelu mezi členskými zeměmi existují určité rozdíly (nikoli 
zásadní) v přístupu k úkolům sociální politiky, jež jsou vyvolány nestejným chápáním jejích 
úkolů různými politickými stranami. Problém však vězí v tom, že velká část unijní legislativy, 
která se týká sociální oblasti, se vztahuje hlavně k volnému pohybu pracovníků jako podstatné 
části vnitřního trhu, kde se vyžaduje jednomyslnost při rozhodování v Radě ministrů. Naproti 
tomu velká oblast sociální legislativy zůstává a v nejbližší budoucnosti také zůstane 
v kompetenci členských zemí (např. situace na trhu práce, zákonodárství o stávkách a 
kolektivním vyjednávání, mzdové otázky, sociální pojištění včetně penzijního pojištění atd.). 
S rostoucí migrací pracovníků mezi členskými zeměmi bude ovšem růst tlak i na koordinaci, 
harmonizaci, případně unifikaci evropského sociálního zákonodárství. 
Česká republika přijala Sociální chartu Rady Evropy a převzala většinu pracovněprávních 
směrnic EU do novelizovaného Zákoníku práce. Stojí ovšem před mnoha podobnými 
problémy jako země Unie: stárnutí obyvatelstva, růst výdajů na zdravotnictví, reforma 
penzijního pojištění, příprava systému zajišťujícího celoživotní vzdělávání, řešení problému 
přistěhovalectví aj. 
 
Unie si v Amsterodamské smlouvě vytkla vytvořit z Evropy „prostor svobody, 
bezpečnosti a práva“ 
Do této oblasti patří odstranění kontrol osob na hranicích mezi členskými státy, společná 
vízová politika, společný postup při udělování azylu a také společné zásady přistěhovalecké 
politiky. Patří k tomu dále úzká spolupráce policejních a justičních orgánů. Volný pohyb osob 
mezi členskými zeměmi vyžaduje posílení kontroly  na vnějších hranicích, kdy příslušná 
členská země jedná jménem všech členských zemí a musí zaručit zajištění tohoto požadavku. 
Postup při sjednocování zásad azylové a přistěhovalecké politiky a také dalších oblastí je 
pomalý kvůli tomu, že rozhodnutí ke každé otázce přijímá Rada jednomyslně. Na druhé 
straně tlak imigrační vlny osob, které se snaží vstoupit na území Společenství z jiných 
důvodů, než jsou případy politické perzekuce v domovské zemi, obrovsky zesílil. Země Unie 
se mají podle znění Amsterodamské smlouvy (1998) shodnout na společném postupu v těchto 
oblastech nejpozději do pěti let po podepsání zmíněné smlouvy, tzn. v roce 2002.  
Evropa je přitom současně konfrontována důsledky nízkého přirozeného přírůstku obyvatel, 
který zřejmě bude pokračovat. Bylo už několikrát zdůrazněno, že Evropa vymírá. Přírůstek 
obyvatel Unie je dnes prakticky výsledkem přistěhovalecké vlny. Země Unie, stejně jako 
Českou republiku, čeká složité rozhodnutí, podle jakých kritérií se bude provádět „selekce“ 
osob, jež Unie hodlá „vpustit“ do svého prostoru. Zřejmě by to neměl být výběr takových 
pracovníků, kteří by vykonávali pouze práce vyžadující nízkou kvalifikaci. Společným 
úkolem zůstane ochrana vnějších hranic, což se dotkne také ČR v případě, že bude přijata do 
Unie dříve než Slovensko. 
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Nový prvek do otázek bezpečnosti vnesly teroristické útoky 11. září 2001 na objekty v USA. 
Evropská rada zasedající v Gentu v září 2001 přijala řadu opatření k boji proti terorismu: 
zavedení evropského zatykače, posílení spolupráce služeb, které se zabývají bojem proti 
terorismu (Europolu, Eurojustu, zpravodajských služeb, policie a soudních orgánů), opatření 
k boji proti financování terorismu, zajištění bezpečnosti v letecké dopravě.  
Boj proti terorismu ve všech jeho formách bude v nadcházejícím období tvořit trvalou část 
agendy Evropské unie i všech jejích členských zemí. 
 
Posílení hlasu Evropy ve světě  

je dlouhodobým úkolem, který bude stát před Unií po celé nadcházející období. Jak už jsme se zmínili, 
působení Evropy ve světě vykazuje zvláštní disproporci: na jedné straně uznávaný obchodní gigant, na jehož 
trhy se snaží dostat všechny významnější mimoevropské firmy, subjekt, který přitahuje většinu významných 
světových investorů, jenž však na druhé straně navenek nemluví, až na výjimky, jedním hlasem. Mezi tyto 
výjimky patří jednání ve Světové obchodní organizaci (WTO), kde členské země vystupují jako jeden celek. 
Podobným příkladem může sloužit také jednání o plnění dohod z Kjóta, kde Unie vykázala obdivuhodnou 
jednotu. Naproti tomu v zahraničněpolitických otázkách, zejména těch, které se týkají Evropy, a také v otázkách 
bezpečnosti a obrany jsou stanoviska členských zemí velice často rozdílná. Projevilo se to při řešení krize na 
Balkáně, kde iniciativu nakonec převzala americká strana. Vývoj v Unii zřejmě spěje k posílení její vlastní 
obranné a bezpečnostní politiky, která však nemá hasit vypuklé požáry, ale působit k předcházení konfliktům. 

Dosti podrobný rámec pro společnou zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku byl po 
formulaci všeobecných zásad Maastrichtskou smlouvou vypracován v Amsterodamské 
smlouvě. V ní se vytyčují zásady pro rozhodování o společných strategiích, o přijímání 
společných akcí, o zaujímání společných postojů a také o posilování systematické spolupráce 
mezi členskými zeměmi při provádění této politiky. Byl rovněž ustanoven generální tajemník 
Rady, který vykonává funkci Vysokého zmocněnce pro společnou zahraniční a bezpečnostní 
politiku (jakýsi evropský ministr zahraničních věcí). 
Problém tkví v tom, že společný postup v této oblasti se opírá, na rozdíl o rozhodování 
v rámci tzv. prvního pilíře, o zásady mezivládní spolupráce. Rozhodnutí v této sféře se 
zásadně přijímá Radou jednomyslně. Jistou inovací je pouze zásada, podle níž se určitá 
členská země může zdržet hlasování, což znamená, že není povinna provést rozhodnutí, 
nemůže však zabránit ostatním členským zemím akci uskutečnit. Pouze tehdy, když se zdrží 
hlasování více než třetina členských zemí, není rozhodnutí přijato. Tím naznačujeme, jak 
složité je rozhodování Rady v otázkách zahraniční politiky a vnější bezpečnosti Unie. 
Unie směřuje k tomu, aby vytvořila vlastní obrannou identitu a měla k dispozici vojenskou 
jednotku složenou z příslušníků všech členských zemí a mohla ji použít, nikoli však 
k vojenským akcím, ale jako nástroj schopný zabránit dalšímu vyhrocování konfliktů na 
evropském kontinentu. 
K posílení váhy Unie v zahraniční a bezpečnostní politice slouží také úsilí o spolupráci 
s Ruskem, s nímž Unie uzavřela dohodu o strategickém partnerství. Unie se snaží o posílení 
svého vlivu též v dalších oblastech: při nalézání východiska krize na Středním východě, při 
řešení situace v Afghánistánu, v centrální Africe a jinde. Má své zájmy rovněž v Číně, jejíž 
vstup do WTO podpořila a v duchu s tím s ní upravila také své obchodní vztahy. 
V tomto trendu bude Unie pokračovat, přičemž svůj vliv bude prosazovat zejména 
„v nejbližším okolí“. K němu patří po vstupu kandidátských zemí do Unie nejbližší sousedé 
na budoucí východní hranici Unie (Ukrajina, Moldávie, zakavkazské země), dále země 
středomořské oblasti, s nimiž bylo již dříve dohodnuto vytvořit do roku 2010 pásmo volného 
obchodu. Již nyní směřuje do tohoto prostoru velká finanční a technická pomoc. Všechny tyto 
zahraničně politické aktivity, zpravidla podepřené hospodářskou a obchodní spoluprací, mají 
za cíl vytvořit na hranicích Unie skupinu zemí, s nimž bude Unie v dobrých sousedských 
vztazích, čímž bude zaručena vnější bezpečnost Unie. 
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Česká republika má všechny důvody politiku Unie v této oblasti podporovat a zapojit se do ní, 
protože odpovídá jejím bezpečnostním zájmům. 
Předběžný závěr: V uvedených oblastech, které budou vyžadovat nalezení odpovídající 
odpovědi na straně Unie, se bude po vstupu očekávat stanovisko české vlády a českého 
parlamentu. Čeští představitelé budou mít příležitost jako zástupci nové členské země 
přednést je v různých institucích Unie. Tím se však zdaleka účast české strany nevyčerpává: 
české stanovisko budou mít příležitost vyjádřit také české regiony a jejich zástupci, 
představitelé podnikatelské sféry, zástupci odborů, představitelé vzdělávacích a výzkumných 
institucí a přirozeně také nejrůznějších občanských sdružení. 
 
Východiska strategických úvah  
Relevantní teoretická východiska 
Česká strana přistoupila ke zpracování strategie přípravy na vstup poměrně pozdě. Žádost o 
vstup byla sice podána v lednu 1996 Klausovou vládou, avšak první rozbor domácí situace 
s ohledem na přípravu českého vstupu byl zpracován a předložen až vládou J. Tošovského 
v červnu 1998 („Hospodářská strategie vstupu do Evropské unie: východiska a směry 
řešení“). Na tento analytický dokument navázala střednědobá „Hospodářská strategie vstupu 
do Evropské unie: konkurenceschopnost – růst – zaměstnanost – solidarita“, zpracovaná 
vládou M. Zemana (květen 1999). Oba rozbory se ve formulaci odpovídající české strategie 
shodují: předně považují posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky v nejširším slova 
smyslu za nejvyšší prioritu české hospodářské politiky a  hodnotí význam budoucího členství 
ČR v Unii jako perspektivnější cestu, jak obstát v konkurenčním tlaku globálních trhů, jemuž 
malá a otevřená česká ekonomika bude permanentně vystavena. Náklady spojené se vstupem 
považují za dlouhodobou investici, která zpřístupňuje naší zemi výhody jednotného 
ekonomického prostoru v Evropě. Druhý dokument šel dále v tom smyslu, že vnesl do 
celkové strategie nové priority: důraz na oživení ekonomického růstu aktivní politikou 
zvyšování konkurenceschopnosti (průmyslovou, zemědělskou, proexportní). Posun priorit se 
projevil také v sociální oblasti, kde je nově zdůrazňován princip solidarity. 
Na podzim 1999 byl uveřejněno Společné zhodnocení priorit hospodářské politiky České 
republiky, které na předchozí rozbor navazuje. Jeho specifikou je, že vyjadřuje shodný názor 
české vlády a Evropské komise na úkoly střednědobé hospodářské a sociální politiky. 
Přínosem tohoto rozboru je zejména analýza úkolů ekonomické restrukturalizace 
podnikového sektoru před vstupem a shrnutí úkolů sociální a regionální politiky a politiky na 
pracovním trhu. 
Dalším krokem bylo předložení Střednědobé koncepce sociálního a ekonomického rozvoje 
zpracované Radou vlády pro sociální a ekonomickou strategii v lednu 2001. Na rozdíl od 
předchozích rozborů, které se přednostně věnovaly ekonomickým otázkám, zaměřuje se tato 
koncepce také na další oblasti: politiku vzdělávání, vědu a výzkum, zahraniční a bezpečnostní 
politiku, veřejnou správu, reformu soudnictví aj. 
Mimořádně podnětná je studie o sociálních a ekonomických dopadech vstupu do EU (šance a 
rizika), která byla rovněž zpracována Radou vlády pro sociální a ekonomickou strategii a 
uveřejněna v lednu 2001. Jde o vůbec první pokus kvantitativně zhodnotit jednak náklady 
spojené se vstupem ČR do Unie, jednak co možná nejpřesněji zhodnotit dopady a přínosy 
tohoto vstupu pro nejrůznější oblasti ekonomického a sociálního vývoje ČR. Shrnuty jsou 
priority České republiky a také možná rizika vstupu do EU. 
Pro úplnost musíme připomenout, že počínaje rokem 1998 zpracovává každoročně 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR Národní program přípravy České republiky na členství 
v Evropské unii. Je to český protějšek Vstupního partnerství uzavřeného mezi Unií a ČR 
v roce 1998. Jde o program shrnující závazky země v přijímání legislativy Unie, současný 
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stav, krátkodobé i střednědobé priority, časový harmonogram včetně potřebných lidských a 
finančních zdrojů. 
Mohli bychom v tomto seznamu pokračovat a doplnit ho dokumenty vztahujícími se 
k reformě veřejné správy, politice zaměstnanosti, přípravě na zapojení do regionální politiky 
Unie a další. Chceme tímto přehledem dokumentovat dvě věci: 
1. Česká strana se může opřít ve své přípravě na vstup o rozsáhlý počet analytických zpráv, 
které poměrně jasně definují priority ekonomické, sociální i další, včetně nákladů a rizik, a 
formulují českou strategii. 
2. Všechny tyto analytické rozbory se však vztahují maximálně na střednědobé období, jinými 
slovy – mohou být vodítkem postupu spíše v předvstupním období. 
 
Komprimovaný popis současného stavu: popis trendů, napětí (rozporů), 
příležitostí a případných ohrožení v budoucnu 
Udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky 
Stěžejní směry přípravy České republiky na vstup jsou v hlavních rysech obsaženy ve všech 
zmiňovaných rozborech a zachovají si trvalou platnost. Na prvním místě bez pochyb zůstane 
péče o udržení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Úspěch českého úsilí závisí 
především na vytvoření institucionálního rámce pro rozvoj podnikatelských aktivit a jeho 
nestálé kultivaci, na kultivaci pracovní síly, vytváření příznivých podmínek pro rozvíjení 
výzkumné a vývojové činnosti a pro inovační činnost. Součástí tohoto úkolu je důsledná a 
permanentní restrukturalizace podnikatelského sektoru, kterou nelze považovat za krátkodobý 
a jednorázový úkol. Bezporuchové fungování kapitálového trhu musí patřit rovněž k prioritám 
po celé období. Samostatnou součástí této strategie je rozvoj pracovní síly spojený se 
zvyšováním všeobecné vzdělanosti jako základu pro přechod ke kvalifikačně náročnějším 
výrobám. Ten je životně závislý na praktickém prosazení konceptu celoživotního vzdělávání. 
A konečně rychlé zavádění všech prvků informační společnosti, jež už bylo v ČR 
odstartováno, musí být považováno za podstatný předpoklad celkové modernizace české 
ekonomiky i společnosti. 
Program na posílení konkurenceschopnosti je ovšem velmi široký. Nelze předpovědět 
všechny budoucí změny v globalizaci světové ekonomiky, inovace v postupu tzv. nové 
ekonomiky. Proto bude nutno tento program permanentně aktualizovat. Vodítkem pro český 
přístup budou zcela určitě hlavní zásady lisabonské strategie, o níž už jsme uvedli, že 
obsahuje prvky, které jsou aktuální a relevantní také v české ekonomice. Poučení bude 
žádoucí též vyvodit z dokumentu o společných prioritách hospodářské politiky ČR a EU 
(1999). Záruka úspěšného postupu české strany spočívá také v trvalém přizpůsobování 
domácích priorit hlavním směrům hospodářské politiky EU, jež jsou každoročně od začátku 
90. let uveřejňovány a jejich výsledek pravidelně hodnocen (tzv. Broad Economic 
Guidelines). 
Výsledek českého programu na posílení konkurenceschopnosti bude záviset rovněž na 
přípravě na vstup ČR do měnové unie. Tomu musí být podřízena měnová a fiskální politika 
české vlády a ČNB. Všeobecně se však soudí, jak na české straně, tak na straně EU, že vstup 
kandidátských zemí do měnové unie nelze nijak uspěchat. 
Po vstupu do Unie bude tlak na konkurenceschopnost přicházet trvale v důsledku zapojení do 
vnitřního trhu. Přítomnost na rozsáhlém hospodářském prostoru, kterým disponuje Unie a 
který bude plně otevřen České republice, bude permanentním mementem pro české 
podnikatelské subjekty, příležitostí a šancí i za cenu vysokého rizika. Většina českých 
podnikatelů si už uvědomila, že vstup na vnitřní trh není automatickou zárukou 
ekonomického přežití. Česká vláda nemůže v Unii porušovat pravidla hospodářské soutěže a 
poskytovat jakékoli dotace málo výkonným podnikům. Může však v souladu s praxí Unie 
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vytvářet příznivější podmínky pro malé a střední podniky a může také zvýhodňovat podniky 
v zaostávajících regionech. 

Udržení sociálního smíru 
Udržení sociálního smíru je dalším dlouhodobým úkolem pro všechny české vlády po vstupu 
do Unie. Je nezbytným předpokladem pro dosažení udržitelného ekonomického růstu. 
Nadcházející změny ekonomického i sociálního klimatu (mnohem intenzivnější konkurence, 
nejasné vyhlídky na přežití mnoha českých podniků, zejména menších a středních, s dopady 
zaměstnanost, nové a trvale se měnící požadavky na zvyšování kvalifikace a její úpravy aj.) 
vyžadují spolupráci a hledání konsenzu mezi subjekty těchto změn. Rozvoj sociálního 
dialogu, jenž  patří mezi zásady zapsané nově v Amsterodamské smlouvě, by měl být 
vodítkem hospodářské i sociální politiky českých vlád. Sociální smír předpokládá udržování 
podstatných podmínek života obyvatel, rovné příležitosti pro jedince bez ohledu na pohlaví, 
věk a původ, volný přístup ke vzdělání, dostupnost pracovního uplatnění, dostupné bydlení 
pro všechny příjmové kategorie obyvatel, ochranu zdraví občanů, rodin, dětí aj. 
Nejvhodnějším nástrojem pro překonávání sociálního napětí se – kromě vytváření trvale 
příznivých podmínek pro rozvíjení všech forem sociální soudržnosti – jeví uzavření paktu 
sociální stability, jakési společenské smlouvy spojující zájmy těch sociálních skupin, které 
usilují o povznesení české ekonomiky a společnosti, o zvýšení její výkonnosti a 
konkurenceschopnosti a o vytvoření optimálních podmínek pro začlenění ČR do Unie. 
Výhodou členství v Unii je to, že většina těchto zásad je buď zakotvena ve smlouvách, 
obsažena ve směrnicích Rady, v doporučeních Evropské rady a také praktikována v členských 
zemích. Česká strana má tedy příklady, z nichž se může inspirovat. 

Odstranění ekonomických rozdílů uvnitř ČR a mezi naší zemí a průměrem Unie 

Odstraňování velkých rozdílů mezi regiony a celými zeměmi si Unie programově vytkla 
v polovině 80. let a od té doby je praktikuje pod názvem „ekonomická a sociální soudržnost“. 
Důvody jsou jednak čistě ekonomické (vyspělé země Unie lépe prosperují, pokud nacházejí 
rostoucí ekonomiku také v chudších zemích), ale také sociální (chudoba a ekonomická 
stagnace plodí sociální napětí, populistická hnutí a odstředivé tendence v Unii) a politické 
(dlouhodobě je neúnosné, aby v rámci Unie vedle sebe existovaly bohaté a prosperující 
členské země vedle  zemí, které nejsou s to překonat začarovaný kruh chudoby). 
Tento přístup je aplikován též na nové členské země, které jsou však v průměru na mnohem 
nižším stupni ekonomického vývoje než ty nejchudší země Unie. Společenství je ochotno 
pomáhat masivními přesuny prostředků na rozšíření dopravní infrastruktury, ochranu 
životního prostředí, na budování vzdělávacích zařízení, pokud ovšem sama nová členská 
země vyvíjí aktivity v oblasti regionální politiky a pokud je sama ochotna zčásti se podílet na  
nákladech různých akcí (zpravidla jednou polovinou). 
Odstraňování ekonomických rozdílů uvnitř ČR i ve vztahu k zemím Unie je tedy 
v oboustranném zájmu. Česká republika získala již určité zkušenosti v rámci tzv. předvstupní 
pomoci a z programů PHARE. Na jejich zkušenosti může navázat, protože se v budoucnosti 
předpokládá mnohem větší přesun prostředků z rozpočtu Unie než v předvstupním období. Na 
české straně tedy záleží, aby měla střednědobý plán regionální politiky a předpokládaných 
akcí, včetně výpočtu jejich nákladů a přínosu, a aby provádění regionální politiky považovala 
za jednu ze svých priorit. Opačný přístup by byl značně kontraproduktivní a ochuzoval by ji o 
prostředky, s nimiž evropský rozpočet sestavený do roku 2006 už počítá. 
Aktivní regionální politika přitom pomáhá řešit celou řadu ekonomických a sociálních i 
jiných problémů. Odstraňuje nerovné podmínky pro podnikatelské aktivity a občany 
v různých oblastech, jež při nadměrném růstu nezaměstnanosti mohou často vést k zvýšení 
sociálního napětí a narušování sociálního smíru. Urychluje také řešení naléhavých 
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ekologických problémů a problémů rozvoje venkova. Může podnítit úsilí o posílení 
konkurenceschopnosti budováním technické a dopravní sítě v méně vyspělých regionech 
podporou rozvoje lidských zdrojů. 
Závažné jsou ještě další dvě věci: regionální politika umožňuje hledat účelnou dělbu 
pravomocí mezi státem, kraji a obcemi a pomáhá decentralizovat státní správu. Vedle toho 
umožňuje zapojovat organizace občanské společnosti do spolurozhodování. 
Nejde jen o snižování nadměrných rozdílů v ekonomické a sociální úrovni různých regionů 
uvnitř ČR. Racionální regionální politika prováděná v souladu se zásadami Unie a za její 
finanční podpory by měla umožnit, aby ČR postupně zmenšila rozdíl, který ji zatím odděluje 
od průměru Unie (v HDP na obyvatele). Tím bude zároveň znovu potvrzena zkušenost zemí, 
které se v předchozím období staly členy Unie: vstup do Unie je zárukou růstu celkové 
prosperity země a růstu životní úrovně jejích obyvatel. 

Reforma veřejné správy  
Ta figuruje ve všech hodnotících zprávách Evropské komise včetně poslední z roku 2001 
vedle politických a ekonomických kritérií jako jeden z předpokladů vstupu do Unie. Evropská 
unie sice explicitně neformuluje své požadavky v této oblasti, ale z hodnotících zpráv je 
zřejmé, oč Unie usiluje: o vysokou efektivnost při zajišťování veřejných služeb, o dostatečnou 
veřejnou kontrolu, o vymahatelnost nápravy nedostatků, o přesun části kompetencí na orgány 
samosprávy. Předpokladem je vysoká profesionální úroveň úředníků, vysoká odborná a 
jazyková příprava a hodnocení jejich práce. 
Probíhající reforma veřejné správy v ČR učinila v této sféře první kroky: posílila 
demokratický charakter veřejné správy převodem určitých kompetencí na samosprávné 
orgány. Výkon státní správy by se tím měl přiblížit občanovi. Pokud jde o ústřední státní 
správu, hodlá se reforma zaměřit na podstatné zvýšení profesionalizace jejího výkonu, na 
depolitizaci a stabilizaci jejích pracovníků přijetím zákona o státní službě, který čeká na své 
přijetí. 
I když většina předpokládaných kroků reformy státní správy bude muset být provedena před 
vstupem do Unie, nelze tuto reformu považovat tím za skončenou. Především půjde o 
pozvednutí míry profesionality výkonu státní správy na všech jejích úrovních, centrální 
počínajíc. Průnik informatizace do veřejné správy trvale pozmění podobu její činnosti. 
Vyřešení finanční decentralizace mezi ústřední vládou a kraji nastoluje mnoho nových úkolů, 
včetně zajištění dostatečné efektivnosti značných zdrojů převedených a vynakládaných 
v budoucnu krajskými orgány, případně orgány na ještě nižší úrovni. 
Reforma veřejné správy je jedním z posledních klíčových úkolů v přípravě ČR na vstup. 
Včasnost přijetí odpovídající legislativy a její obsah mohou buď usnadnit, nebo naopak velice 
zkomplikovat začlenění České republiky, její ekonomiky i celé české společnosti, do 
evropského společenství. Splnění požadavku modernizace české veřejné správy před přijetím 
je totiž pro ostatní členské země svědectvím o tom, že naše země bude s to spolehlivě 
prosazovat evropskou legislativu, že se omezí korupce a že ČR bude důvěryhodným 
partnerem.  
V žádném případě nemůže být modernizace veřejné správy považována za časově omezený 
úkol, a musí proto patřit mezi prioritní úkoly i v delším období. 

Udržování pozitivní image České republiky jako nového člena Společenství bude 
trvalým úkolem české reprezentace  
Představitelé České republiky musejí navázat na důvěryhodnost, kterou si naše země získala 
během přípravy na vstup, a v žádném případě nesmějí připustit, aby image ČR utrpěla 
neseriózním jednáním a vystupováním. K tomu by například přispělo laxní a opožděné 
přejímání unijní legislativy po vstupu, jež by mohlo vyvolat veřejné pokárání Evropskou 
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komisí za nedisciplinovaný postup, málo kooperativní postup při jednání v institucích Unie 
(Komisi, Radě, Evropském parlamentu, Evropském soudním dvoře a v mnoha dalších 
orgánech). Ocenění naopak může získat aktivní činnost při začínající diskusi o budoucnosti 
Evropy, iniciativní návrhy v činnosti Rady, Evropské rady, Komise atd., zejména pokud tyto 
iniciativy budou spojeny s ochotou přihlížet k názorům ostatních členských zemí a hledat 
společné stanovisko. Je celkem přirozené, bude-li se ČR snažit o koordinovaný postup 
s dalšími novými členy Unie ze střední a východní Evropy, kteří byli přijati ve stejném 
období a kteří se setkávají s podobnými problémy jako Česká republika.  
Image ČR ve vztahu k Evropské unii mohou pozitivně ovlivnit postoje české politické 
reprezentace, budou-li vycházet z premisy, že vstup do Unie tvoří jedinou rozumnou 
alternativu pro zemi uprostřed Evropy, s její historickou zkušeností i tradicemi, kulturně, 
politicky i obchodně úzce spojenou s integrovanou Evropou. V takovém případě budou 
oproštěny od tezí zpochybňujících životaschopnost Společenství a základní zásady zakotvené 
ve smlouvách a přijaté všemi členskými zeměmi. A přirozeně také od naprosto 
nekvalifikovaných názorů, které berou přejímání evropské legislativy jen jako vynucené 
podřizování vnějším, „bruselským tlakům“, jež má za následek nechtěné a nežádoucí 
omezování státní suverenity. Vyvolávání konfliktních situací vyjadřováním podobných 
stanovisek by bylo zásadním nepochopením smyslu a přínosu evropské integrace.  
 
Základní strategické principy  
Existují tři základní principy orientující proces plného a efektivního začlenění České 
republiky do Evropské unie: 
1. Učinit vstup do Unie co nejméně „bolestivý“, s nejnižšími sociálními a ekonomickými 
otřesy před ním a také po něm; 
2. Co nejlépe využít možností a příležitostí, které Unie novému členu nabízí; 
3. Využít přitom maximálně předností, jimiž ČR disponuje. 
1. Na otázku, jak učinit vstup co nejméně „bolestivý“ a jak omezit ekonomický a sociální 
otřes po vstupu, neexistuje univerzální odpověď. Pokusili jsme se nicméně částečně naznačit, 
jaké priority by k tomu měly přispět: pečovat o vysokou konkurenceschopnost české 
ekonomiky, což ovšem není jen záležitostí vlády a její politiky. Vláda musí vytvářet příznivé 
podmínky pro adaptaci podnikatelského sektoru, ale nemůže činit rozhodnutí místo něj. 
Záleží tedy na iniciativě všech subjektů, jejich inovativním přístupu, k němuž zkušenosti zemí 
Unie i zemí, které se staly členy Unie před vstupem ČR, poskytují mnoho inspirací. Takovou 
inspiraci mohou poskytnout zejména menší země, které samy vstupovaly do Unie 
s handicapem ekonomické zaostalosti a dovedly ji překonat vlastní inovativní politikou, 
dovedly přitom využít příležitostí poskytovaných vnitřním trhem Unie a štědrou finanční 
pomocí z evropského rozpočtu a využily ji moudrým způsobem: na dopravní infrastrukturu a 
na vybudování chybějících vzdělávacích zařízení (vzorem může posloužit Irsko). 
Posilování konkurenceschopnosti musí ovšem jít ruku v ruce s osvícenou politikou, která 
zajistí náročný úkol udržení sociálního smíru. Česká strana má k dispozici rozbory, jež 
ukazují na rizika vstupu, která jsou tím známa nejen vládě a podnikům, ale také 
zainteresované veřejnosti (Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do 
Evropské unie. Nové příležitosti, možná rizika, 2001). Na škodu věci je ovšem to, že 
informovanost o závěrech těchto analýz je velice omezená. 
2. K druhé otázce, jak nejlépe využít možností, které novému členu nabízí Unie, můžeme říci, 
že relevantní odpověď není ani v tomto případě jednoduchá. Záleží především na dokonalé 
informovanosti všech subjektů, počínaje vládou přes podniky, organizace, orgány 
samosprávy, vzdělávací instituce až k subjektům občanské společnosti, o tom, jak funguje 
Unie. To se týká zejména regionální samosprávy, která, pokud bude dostatečně iniciativní, 
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může bohatě využívat nabídky finanční podpory z evropského rozpočtu. Ve zvýšené míře se 
to týká regionů sousedících s Německem a Rakouskem. 
Mnoho ovšem bude záležet na iniciativě podnikatelských subjektů, na jejich schopnosti 
navazovat kontakty přes hranice, ctít přitom zvyklosti integrované Evropy, nekazit si reputaci 
nesolidním jednáním, které uzavírá cestu budoucí spolupráci. To se týká také vzdělávacích 
institucí počínaje středními školami přes univerzity, jimž Unie poskytuje příležitost studia 
našich mladých lidí, získávání nejen jazykových znalostí, ale také pocitu evropanství. 
Velice důležité však bude oprostit se od rozšířené představy o Unii jako bohatém strýčkovi, 
který je nekonečně ochotný sypat peníze na jakýkoli projekt české strany.  
Stejně tak je naprosto neadekvátní postoj, jenž z odmítnutí předloženého českého projektu 
činí okamžitě závěr o oprávněnosti skeptických očekávání pomoci ze strany Unie pro českou 
stranu. 
Nemusíme znovu uvádět argumenty, jaký význam pro ČR zapojení do evropského 
společenství má, pokud jde o místo naší země v rodině evropských národů. Chtěli bychom 
jenom dodat, že neocenitelný přínos našeho budoucího členství v Unii je převzetí pravidel 
politického a ekonomického života, jež učiní ČR srovnatelnou se zeměmi s fungující 
parlamentní demokracií a ekonomikou fungující na základě pravidel osvědčených 
v prosperujících zemích. Oprávněně se konstatuje, že jeden z hlavních přínosů českého 
zapojení do Unie je vytvoření trvalé kotvy, která zaručuje institucionální, sociální i 
ekonomickou stabilitu a jež se stane zárukou před originální „českou cestou“.  
3. K třetí otázce, jak nejlépe využít předností, jimiž disponuje naše země, po vstupu do Unie, 
je odpověď možná snazší, pokud existuje shoda, co k těmto přednostem skutečně patří. 
Přeměna těchto předností ve skutečné výhody nemusí být proto snadná ani automatická. 
K hlavním komparativním výhodám ČR patří: 

• vzdělaná pracovní síla s tradicemi předchozího industriálního vývoje. Navíc náklady na tuto pracovní 
sílu tvoří zatím malou část mzdových nákladů v sousedních členských zemí Unie. Na tomto rozdílu nelze 
sice dlouho budovat, avšak zůstane zachován po delší období, jak ukazují také zkušenosti jiných méně 
vyspělých zemí, které vstupovaly do Unie; 

• přitažlivost pro zahraniční investory z uvedených důvodů, ale též pro geografickou polohu uvnitř 
Evropy, s dobrým dopravním spojením. Malý domácí trh není nepřekonatelnou bariérou pro zahraniční 
firmy, které se orientují jednak na vývoz do zemí Unie, jednak na perspektivní trhy ve východní Evropě; 

• důvěryhodnost České republiky, jednak s ohledem na příznivé plnění podmínek vstupu, jednak 
s ohledem na to, že se zahraničním investorům jeví česká politická i ekonomická scéna jako poměrně 
stabilní. Zvýšený příliv zahraničních investic do ČR v posledních letech je vysvětlitelný nejen jejich 
zvýhodněním, ale také anticipací zahraničních firem, že Česká republika má šanci stát se členskou zemí 
v první skupině kandidátských zemí. 

Velice záleží na tom, aby tato image ČR zůstala zachována minimálně na dnešní úrovni. 

 
„Strategické pilíře“ a rozhodovací uzly 
Odpověď na tuto otázku je do značné míry obsažena v předcházejícím výkladu. Bude také 
úzce korelovat s odpovědí obsaženou ve výkladu o potenciálech rozvoje ČR (viz kapitola II 
B7 Ekonomický rozvoj). 
Odpověď by měla vnést jasno a říci, nač se má ČR připravit v období do vstupu, a zejména po 
tomto datu. 
Co se musí především udělat a na co se zaměřit 
1. Dosavadní vládní strategie zahrnují v nejlepším případě střednědobé období, zhruba 
vymezené časovým horizontem poloviny tohoto desetiletí, kdy lze reálně předpokládat, že se 
ČR stane jednou z nových členských zemí Unie. 

 283 



 

Období po vstupu bude klást poněkud jiné otázky. Když pomineme to, že ČR bude muset 
postupně potvrzovat, že plní závazky vyplývající z udělených přechodných období, pak statut 
členství si vyžádá vypracování nové strategie. Měla by zahrnovat kromě jiného: 

• účast ČR v úsilí Unie o koordinaci hospodářských politik členských zemí; 

• účast ČR v přípravě na zapojení do měnové unie; 

• příprava na období po roce 2006, kdy bude sestavován nový evropský rozpočet na další střednědobé 
období. O tom, jak bude vypadat, není téměř nic známo, pouze to, že musí být připraven s předstihem, 
tzn. nejpozději v roce 2006. Dvě obecné věci jsou však dnes už jasné: jednak to, že Unie je pod silným 
tlakem reformovat zásady společné zemědělské politiky, která ujídá téměř polovinu rozpočtových 
výdajů, jednak to, že také zásady poměrně štědré strukturální politiky bude nutno upravit. V obou 
případech s ohledem na obrovské nároky nových členských zemí, které by byly při dosavadní praxi 
zmíněných politik prakticky pro Unii neufinancovatelné. Členské země zatím neuvažují o zvýšení svých 
odvodů do evropského rozpočtu, aby v dalším pokryly vysoké a v souladu s dosavadní praxí Unie také 
oprávněné nároky nových členských zemí. 

2. Politika posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky neodejde ze seznamu priorit 
české hospodářské politiky ani v dalším období. Tato politika bude muset přihlížet k dalšímu 
postupu globalizačních procesů a k vývoji „nové ekonomiky“ s ohledem na malou a 
otevřenou českou ekonomiku. Bude se muset také přizpůsobovat krokům lisabonské strategie, 
která se vztahuje k celému prvnímu desetiletí tohoto století (do roku 2010). Česká strana se 
bude muset rovněž připravit na celou řadu nových opatření, která Unie provedla v rámci 
dalšího dokončování vnitřního trhu od roku 1999 (např. vytváření evropského finančního 
trhu, harmonizace vybrané skupiny přímých daní, liberalizace dalších sfér, např. poštovních 
služeb, vytváření evropského prostoru výzkumu a inovací aj.). Unijní opatření budou přitom 
dobrým inspiračním vzorem pro ČR. Jako příklad lze uvést zvyšování efektivnosti řízení 
výzkumu a vývoje na národní úrovni a zvyšování podílu HDP věnovaného na výzkum a vývoj 
z veřejných rozpočtů. 
3. Politika směřující k udržení sociálního smíru zůstane aktuální, protože bude nutno reagovat 
na neanticipovatelné obraty světové ekonomiky a vnějšího ekonomického prostředí vůbec 
s jejich dopady na domácí trh práce, na něž bude muset česká ekonomika reagovat. Samo 
členství ČR v Unii nedává absolutní jistotu ochrany před  dopady z vnějšku, které mohou 
zapůsobit na  ekonomickou dynamiku a zaměstnanost. Sociální dialog musí zůstat součástí 
instrumentária vládní politiky. Zároveň musíme připomenout, že v oblasti sociální politiky 
ponechává členství v Unii široký prostor pro samostatný postup národních politik, i když 
nabízí mnohé inspirace v podobě politik osvědčujících se v jiných členských zemích. 
4. Pokračování v rozvoji informační společnosti, která se stává nejen nástrojem pro udržení 
ekonomické prosperity, ale také nástrojem zkvalitňujícím fungování veřejné správy, 
nástrojem modernizujícím způsoby výuky a rozvoje vzdělanosti, bude nadále představovat 
důležitý obsahový cíl. Platí to tím spíše, že pokrok informačních technologií umožní jejich 
aplikaci v dalších sférách. Bez soustavné pozornosti rozvoji informační společnosti by se ČR 
dostala na nezáviděníhodné místo v Unii, ocitla by se na její periferii. 
5. Profesionalizace veřejné správy bude trvale patřit k prioritním úkolům ČR jako nové 
členské země. Agenda pracovníků veřejné správy se rozroste a změní, protože si vedle nové 
pracovní etiky budou muset vypěstovat povědomí, že jsou činiteli nejen České republiky, ale 
jednoho z členských států Unie. Budou stále více přicházet do styku  s občany a subjekty 
jiných členských zemí, budou muset ovládat alespoň jeden jazyk členského státu a trvale se 
orientovat v nové unijní legislativě, jejímiž vykonavateli se stanou. To platí také pro policejní 
složky a ještě více pro soudy. Jazyková kvalifikace a  vysoká informovanost v evropských 
otázkách budou patřit k základním předpokladům výkonu jejich profese. 
6. Příprava na vstup do měnové unie a přechod k užívání společné měny nebude patřit 
k úkolům největší důležitosti bezprostředně po vstupu. Podle známých konvergenčních 
kritérií může nová členská země  uvažovat o tomto přechodu nejdříve po dvou letech od 
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vstupu, během nichž musí aspirující země prokázat stabilitu svých směnných kurzů, rozumí se 
vůči euru. Přesto bude příprava na převzetí společné měny  figurovat mezi 
hospodářskopolitickými  prioritami období po vstupu. Budou z toho vyplývat  náročné a 
omezující podmínky pro fiskální politiku vlády, neméně náročné úkoly pro centrální banku a 
nakonec také pro spolupráci obou těchto subjektů, které hrají v hospodářské politice státu 
rozhodující úlohu. 
7. Subjekty české ekonomiky a společnosti (podniky, výzkumné a vzdělávací instituce, 
nejrůznější organizace) se budou muset připravit na uvolnění pohybu pracovních sil přes 
hranice země, a to oběma směry. Větší riziko vzniká odlivem českých pracovníků do zemí 
Unie. Podle domácích výzkumů je ovšem známo, že z českých pracovníků uvažuje o 
dlouhodobějším pracovním pobytu v zahraničí jen malé procento osob, hlavně mladých a bez 
rodinných závazků. Přesto může toto riziko připravit horké chvíle pro mnoho českých 
podniků, zejména v případě odchodu špičkových odborníků. Úplné otevření pracovního trhu 
zemí Unie však zřejmě nenastane bezprostředně po vstupu, ale až po uplynutí určitého 
přechodného období (minimálně dvouletého u některých členských zemí). Tím se tíha 
problému pouze časově odsouvá. Řada zemí Unie (v současnosti je jich už pět) projevila však 
ochotu otevřít se českým pracovníkům okamžitě po přijetí ČR za člena Unie. 
8. Určité přechodné období a  odklad si česká strana  prosadila u nákupu zemědělské a lesní 
půdy (sedm let) a tzv. druhých obydlí (na pět let). Po tomto období je nutno počítat s tím, že 
vzroste poptávka po půdě a nemovitostech ze strany subjektů ze zemí Unie, což bude mít za 
následek zvýšení jejich cen. To dopadne také na české občany, kteří mohou být postiženi 
vyššími cenami pozemků, stavebních prací a stavebního materiálu. Vyšší cena půdy by se 
mohla promítnout také do vyšších cen zemědělských výrobků. Na všechny tyto eventuality je 
nutno se připravit, a zejména o nich kvalifikovaně informovat veřejnost. 
 
Aktéři a jejich nástroje 
1. V období přípravy na vstup hlavním aktérem byla vláda, její ministerstva, především 
Ministerstvo zahraničních věcí. Na tuto instituci padala hlavní odpovědnost daná také tím, že 
první náměstek ministra je zároveň vedoucím negociačního týmu ČR. Ministerstvo 
zahraničních věcí až do vstupu odpovídá rovněž za každoroční zpracování Národního 
programu přípravy České republiky na členství v EU, jehož kvalita rok od roku stoupá. 
Zmíněné ministerstvo iniciovalo též zahájení tzv. komunikační strategie, která má české 
veřejnosti a různým sociálním skupinám přiblížit pokud možno populárním způsobem 
evropskou integraci, její vývoj a hlavní prvky. Zatím vyšly téměř dvě desítky brožur, jež jsou 
distribuovány zdarma. Těžko posoudit jejich efekt, připomeneme-li spíš klesající podporu 
české veřejnosti pro vstup do Unie. Velkou angažovanost projevovala postupně také 
jednotlivá ministerstva, která byla odpovědná za vypracování tzv. pozičních dokumentů. V 
nich byl shrnut stav příprav ČR v přejímání legislativy a vytváření odpovídajících institucí. Z 
těchto pozičních dokumentů (celkem 31 tematických oblastí zahrnujících hlavní část unijní 
legislativy) předložila česká strana celkem 29, dva zbývající se budou projednávat až 
v konečné fázi jednání o vstupu. Poziční dokumenty se staly základem vlastního jednání o 
připravenosti ČR na vstup, přičemž neúplná informace často vedla k tomu, že si Komise 
vyžádala další dodatky nebo zpřesnění. 
Velká tíha práce a odpovědnost spočívala na vládě, která musela připravit návrhy nových 
zákonů, jež bylo třeba přijmout v parlamentu a v nichž byl reflektován požadavek převzetí 
unijní legislativy. Velký díl odpovědnosti spočíval na bedrech Parlamentu ČR. Jde třeba také 
připomenout, že po původním velice pomalém postupu, kritizovaném také Evropskou komisí, 
se schvalovací proces v zákonodárném shromáždění urychlil. Zdá se, že je oprávněné mluvit 
o legislativní smršti, jíž vláda zahltila parlament.  
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Z dalších aktérů v předvstupním období musíme připomenout české politické strany, které 
sice v současné době všechny schvalují přípravu na vstup, avšak v jednotlivostech se jejich 
přístupy liší. 
Samostatnou a aktivní roli v procesu přípravy na vstup sehrály rovněž regiony, zejména 
pohraniční, které vlastně zahájily svým způsobem integraci již nyní, a to prostřednictvím 
euroregionů a spoluprací se sousedícími oblastmi v Německu a Rakousku. Velikou finanční 
pomoc přitom poskytla Unie, která jednak podporuje přeshraniční spolupráci regionů 
členských a kandidátských zemí (program Cross Border Cooperation), jednak financuje 
prostřednictvím programu PHARE řadu projektů, v nichž v současné době převažují 
investiční akce. Od roku 2000 byl rejstřík těchto podpůrných programů Unie rozšířen o 
program ISPA (dopravní infrastruktura a ochrana životního prostředí) a program SAPARD 
(modernizace zemědělství a rozvoj venkova).  
Občanské organizace se v předvstupním období neomezovaly jen na rozšiřování informací o 
Evropské unii, ale aktivně se podílely i na formování struktur potřebných pro efektivní 
čerpání předvstupních a strukturálních fondů EU. 
2. Situace hlavních aktérů se po vstupu  zřejmě poněkud změní. Vláda bude mít nadále 
klíčovou roli a její předseda se bude zúčastňovat důležitých zasedání Evropské rady, která ve 
svých závěrech zaujímá stanovisko ke všem klíčovým a strategickým otázkám. Formulace 
obsažené v těchto závěrech jsou vodítkem pro práci Komise i Rady. Jednotliví členové vlády 
se budou podle svého zaměření zúčastňovat zasedání Rady, která po jednání s Evropským 
parlamentem přijímá legislativní akty (v podobě nařízení a směrnic). Nadřazenost 
komunitárního práva nad právem členského státu znamená, že členská země má za povinnost 
do svého právního řádu převést legislativní akty Rady, na jejichž přípravě a definitivní 
podobě se každá členská země podílí. Konkrétně z toho vyplývá automatický vstup tzv. 
nařízení do domácího právního řádu, bez možnosti cokoli na tomto právním aktu měnit. 
Situace je jiná u směrnic, kdy se ponechává na vůli členského státu, v jaké podobě její obsah 
převede do domácího právního systému (zvláštním novým zákonem, novelizací zákona, 
vyhláškou apod.). V tomto případě je úkolem vlády, aby zvolila způsob tohoto převodu, a na 
národním parlamentu je, aby novou právní normu schválil. Zcela nová role připadá 
pracovníkům soudů, kteří musejí respektovat nadřazenost evropského práva a sledovat jeho 
vývoj. 
3. V období po vstupu získají mnohem větší pravomoci samosprávné celky, především kraje. 
K vytvoření srovnatelných podmínek pro poskytování finanční pomoci ze strukturálních 
fondů Unie odpovídajících praxi Unie bylo nutno některé kraje ČR „spojit“, aby byla splněna 
podmínka jejich minimální velikosti a minimálního počtu obyvatel. Větší pravomoci 
připadnou také euroregionům, které mezitím byly vytvořeny nejen na hranicích s členskými 
zeměmi, ale také  na hranicích s kandidátskými zeměmi  (Slovenskem a Polskem). Význam 
pohraničních regionů vzroste i proto, že se Komise jako součást přípravy na rozšíření 
rozhodla poskytnout rozsáhlou finanční pomoc regionům v Německu a Rakousku, které 
sousedí s ČR (jde o Bavorsko a Sasko). Tento program, jenž byl již zahájen, má sloužit 
k tomu, aby  se zlepšilo dopravní spojení přes hranice těchto států, aby subjekty na obou 
stranách hranice navázaly pravidelné styky, včetně výměny mladých lidí. Zástupci českých 
regionů se budou také zúčastňovat jednání Výboru regionů, který byl zřízen Maastrichtskou 
smlouvu jako poradní orgán Komise. 
4. Větší úlohu budou nesporně hrát rovněž české odbory vzhledem k tomu, že jako jeden ze 
subjektů budou trvale zapojeny do sociálního dialogu. Navíc pozice odborů může být posílena 
také tím, že Komise při přípravě návrhů sociální legislativy vždy vyslechne názory Evropské 
konfederace odborů, stejně jako názory evropského sdružení zaměstnavatelů. 
5. Ze zájmových organizací nelze opomenout Hospodářskou komoru ČR, která už 
v předvstupním období učinila mnoho pro hlubší informovanost českých podnikatelů 
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v otázkách evropské integrace. Její úloha zřejmě dále vzroste, protože bude poskytovat služby 
českým podnikatelům při navazování kontaktů s partnery ze zemí Unie a v poskytování 
informací, které mají význam pro obchodní pronikání na vnitřní trh. 
6. Velice odpovědnou úlohu při využívání příležitostí, jež nabízí Unie, budou mít vzdělávací 
zařízení, ať už jde o školy druhého stupně nebo vysokoškolská zařízení.  Rozvíjením 
výukových programů zaměřených na evropskou problematiku a kontaktů s partnerskými 
institucemi mohou otevřít cestu mladým lidem do Evropy  a učinit z nich novou generaci 
Evropanů. Tím by vyšla vstříc zájmu o evropskou integraci, který, jak ukazují výsledky 
šetření, je největší právě mezi mladou generací. 
7. Novou a mnohem aktivnější úlohu po vstupu do Unie by měly sehrát subjekty občanského 
sektoru, ať už šířením informací, sdružováním občanů zainteresovaných nejrůznějším 
způsobem v evropských otázkách a  navazováním kontaktů přes hranice. 
 
 
Reference 
2000 Regular Report on the Czech republic’s Progress Towards Accession. 2000. Brussels: European 

Commission. 

2001 Enlargement Package: Questions and Answers. 2001. Brussels. 

2001 Regular Report on the Czech republic’s Progress Towards Accession. 2001. Brussels: European 
Commission. 

Agenda 2000. 1999. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí. 

Agenda 2000. For a stronger and wider Union. 1997. Brussels: European Commission. 

Amsterodamská smlouva. 1998. Praha: Delegace Evropské komise v České republice. 

Belgian Presidency of the European Union, 1st  July – 31 December 2001. Priorities       Note (dostupné v XII 
2001 na www.europa.eu.int). 

Bílá kniha. Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie. 1995. 
Praha: Delegace Evropské komise v České republice. 

Bolkestein, F. 2001. Europe after Nice, The Hague, 26. 1. 2001. Praha: Informační centrum Evropské unie. 

Charta základních práv občanů Evropské unie. 2000. Praha: Informační centrum Evropské unie. 

Czech Republic Towards EU Accession. Main Report. 1999. Washington: World Bank. 

Declaration on the Future of the Union to be included in the Final Act of the Conference (dostupné v XII 2001 
na www.europa.eu.int). 

Evropská správa věcí veřejných. Bílá kniha. 2001. Praha: Informační centrum Evropské unie. 

Hospodářská strategie vstupu do EU: Konkurenceschopnost – růst – zaměstnanost – solidarita. 1999. Praha: 
Vláda ČR. 

Hospodářská strategie vstupu do EU: východiska a řešení. 1998. Praha: Vláda ČR. 

Making a success of enlargement. Strategy Paper and Report of the European Commission on the progress 
towards accession by each of the candidate countries. 2001. Brussels: European Commission. 

„Memorandum České republiky k přijetí do Evropské unie“. 1996. Současná Evropa a Česká republika č. 
1/1996. 

Memorandum vlád Belgie, Nizozemska a Lucemburska o budoucnosti Evropy (dostupné v XII 2001 na 
www.evropska-unie.cz). 

Národní program přípravy České republiky na členství v EU. 1998. Praha: Vláda ČR. 

Národní program přípravy České republiky na členství v EU. 1999. Praha: Vláda ČR. 

Národní program přípravy České republiky na členství v EU. 2000. Praha: Vláda ČR. 

Národní program přípravy České republiky na členství v EU. 2001. Praha: Vláda ČR. 

 287 

http://www.eu.int/
http://www.eurpopa.eu.int/


 

Prodi, Romano. 2000. Catching the Tide of History : Enlargement and the Future of the Union. Praha: 
Informační centrum Evropské unie. 

Prodi, Romano. 2001. An enlarged  and more united Europe, a global player-challenges and opportunities in the 
new century. Praha: Informační centrum Evropské unie. 

Prodi, Romano. 2001. For a strong Europe, with a grand design and the means of action. Paris: Institut d´Etudes 
Politiques (dostupné v XII 2001 na europa.eu.int). 

Projevy T. Blaira, J. Chiraca, G. Schroedera, J. Fischera, R. Prodiho, G. Verhofstadta, J. Delorse, L. Jospina, J. 
Raua k budoucnosti Evropy (dostupné v XII 2001 na www.evropska-unie.cz, www.euroskop.cz). 

Průvodce podnikatele Evropskou unií. 2000. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

Report on the Czech Republic´s application for membership of the European Union and the state of negotiations. 
2001. Brussels: European Parliament. 

Šmejkal V. et al. 2000. Jak obstát v Evropě. Strategie podnikání na jednotném trhu EU. Praha: Hospodářská 
komora ČR a Phare. 

Sociální a ekonomické dopady integrace ČR do EU (Nové příležitosti, možná rizika). 2001. Praha: RASES. 

Společné zhodnocení priorit hospodářské politiky České republiky. 1999. Praha: Vláda ČR. 

Střednědobá koncepce sociálního a ekonomického rozvoje. 2001. Praha: RASES. 

Telička, Pavel. 2001. „Jízdní řád se nezmění.“ Ekonom č. 39/2001. 

The economic impact of enlargement by Directotate General for Economic and Financial Affairs. 2001. Brussels 
(dostupné v XII 2001 na europa.eu.int). 

Had, Miroslav a Urban, Luděk. 2000. Evropská společenství. První pilíř Evropské unie. Praha: Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR. 

„Úvahy o budoucnosti Evropské unie.“ 2001. Mezinárodní politika č. 9/2001.  

 

Verheugen, Gunter. 2001. Unity in diversity – What political shape should Europe take? Praha: Informační 
centrum Evropské unie. 

Verheugen, Gunter. 2001. Vystoupení v Evropském parlamentu v rozpravě o rozšíření, Štrasburk, 4. 9. 2001. 
Praha: Informační centrum Evropské unie. 

Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 2001. Praha: Guttenberg. 

Witzová, I. 2000. Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. Praha: Institut pro evropskou politiku a 
ekonomiku. 

„Zasedání Evropské rady konané ve dnech 23. a 24. března 2000 v Lisabonu. Dokumenty Evropské unie“. 
Mezinárodní politika č. 5/2000. 

„Zasedání Evropské rady konané ve dnech 7. a 8. prosince 2000 v Nice. Dokumenty Evropské unie“. 
Mezinárodní politika č. 1/2001. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 288 

http://www.evropska-unie.cz/
http://www.euroskop.cz/
http://europa.eu.int/


 

 
 
ČÁST III. 
 
 
PRIORITNÍ PROBLÉMY  

 289 



 

 290 



 

III. PRIORITNÍ PROBLÉMY  
 
 
OBSAH 
 

NĚKOLIK SLOV ÚVODEM..............................................................................................  295

297

297
2. Eroze sociální soudržnosti způsobená rostoucí společenskou diferenciací.............. 297 

298

299

300
301
302
303

304
304
305

307

307 

307

309
310
311

311
312
313
314
314

315

316

PRIORITNÍ PROBLÉMY V OBLASTI B1 (SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST A STÁT 
VEŘEJNÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB) ..........................................................................  

1. Zanedbávání rozvoje institucí a organizací generujících sociální soudržnost ze strany 
státu ................................................................................................................................  

3. Zanedbávání rozvoje střední třídy a způsobů jejího obnovování, rozprostření rizika 
chudoby do širokého spektra sociální stratifikace .........................................................  
4. Riziko marginalizace jedinců i celých sociálních kategorií na trhu práce, vznik 
“underclass” a kultury bídy.. .........................................................................................  
5. Vytváření specifických chudob, zejména chudoby a “underclass” na etnickém základě
  
6. Přetrvávající sociální a ekonomické nerovnosti mezi muži a ženami.......................  
7. Narůstající mezigenerační rozdíly v české populaci.................................................  
8. Nedostatečné propracování promyšlené a koherentní národnostní politiky ............  
9. Nedostatečná osvěta týkající se problematiky soužití mezi majoritou a etnickými 
minoritami ......................................................................................................................  
10. Narušení identity a sociální struktury u romské populace ....................................  
11. Deficity soustavy sociální pomoci .........................................................................  

PRIORITNÍ PROBLÉMY V OBLASTI B2 (SPOLEČNOST VĚDĚNÍ: VZDĚLÁVÁNÍ, 
VÝZKUM A VÝVOJ, INFORMATIZACE).....................................................................  

VZDĚLÁVÁNÍ.......................................................................................................................
12. Nedostatečná kapacita, struktura a kvalita vzdělávacích institucí (především na 
terciární úrovni a v dalším vzdělávání)..........................................................................  
13. Vzdělávací instituce nepodporují vznik a rozvoj trvalejších, obecnějších 
(průřezových) schopností a dovedností, nezbytných pro naplnění konceptu celoživotního 
vzdělávání.......................................................................................................................  
14. Nízká důležitost přikládaná vzdělání a kvalifikaci ................................................  

VÝZKUM A VÝVOJ ...............................................................................................................  
15. Nepřipravenost oblasti výzkumu a vývoje (organizací, týmů a jednotlivců) na 
měnící se úlohy a postavení výzkumu a vývoje ve společnosti .......................................  
16. Nedostatky v organizaci a řízení výzkumu a vývoje ..............................................  
17. Deficity ve financování výzkumu a vývoje .............................................................  

PROCESY INFORMATIZACE ..................................................................................................  
18. Nedostatečné využití možností informačních a komunikačních technologií (ICT)  
19. Zvyšování nerovností v populaci vyvolané rozdílnou kvalifikací, zkušeností, 
využitím a přímým přístupem k informačním a komunikačním technologiím (ICT) ......  
20. Nedostatečná ochrana informací a dat při užití moderních informačních a 
komunikačních technologií.............................................................................................  

 291 



 

PRIORITNÍ PROBLÉMY V OBLASTI B3 (TRH PRÁCE, ZAMĚSTNANOST A 
ZAMĚSTNATELNOST) .....................................................................................................  317

317

317

319

319
319

320
321
322

322
322

27. Lékařské vědy nabízejí více možností léčení nemocí, než je současný systém 
veřejného zdravotního pojištění schopen zdrojově zabezpečit....................................... 322 

323
324
324

PRIORITNÍ PROBLÉMY V  OBLASTI B5 (VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ BEZPEČNOST 
ZEMĚ)................................................................................................................................... 326 

326

326
31. Realizace Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) v rámci Evropské unie 
povede k vytvoření nákladných bezpečnostních a obranných institucí .......................... 327 

328

329

329
330
331
332

38. Korupční symbióza elit .......................................................................................... 332 

333

335

335

21. Rozpor mezi současným charakterem nezaměstnanosti a ideálem plné 
zaměstnanosti .................................................................................................................  
22. Nevyváženost vztahů na domácím trhu práce a další neudržitelnost nízké ceny 
tuzemské pracovní síly…... .............................................................................................  

PRIORITNÍ PROBLÉMY V OBLASTI B4 (VÝVOJ POPULACE, ZDRAVÍ, RODINA, 
BYDLENÍ) ............................................................................................................................  

VÝVOJ POPULACE................................................................................................................  
23. Nepříznivé populační klima projevující se v nízké úrovni plodnosti .....................  
24. Nedostatečné řešení implikací budoucího vývoje demografického stárnutí v oblasti 
sociálního zabezpečení a zdravotnictví ..........................................................................  
25. Nedostatek systematického přístupu k zahraniční migraci....................................  

RODINA ...............................................................................................................................  
26. Oslabené postavení rodiny a dětí v konfrontaci s nároky a podmínkami uplatnění 
výdělečně činných členů na trhu práce ..........................................................................  

ZDRAVÍ ...............................................................................................................................  

28. Nedostatečné rozvinutí prevence zdraví ohrožujících či poškozujících činností, 
promítajících se především v životním stylu populace (kouření, alkoholismus a další 
toxikománie, nedostatek pohybu, prohřešky proti zdravé výživě, stres) ........................  

BYDLENÍ .............................................................................................................................  
29. Zhoršující se dostupnost bydlení pro specifické skupiny obyvatel ........................  

PRIORITNÍ PROBLÉMY VE VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITICE ..................................................  
30. V rámci NATO nejsou stanoveny proporce mezi nároky na obranné a bezpečnostní 
funkce .............................................................................................................................  

32. Nezvládnutý boj proti terorismu............................................................................  
33. Neadekvátní a pasivní postoj velké části politických elit a občanů k vnějším 
bezpečnostním rizikům…................................................................................................  
34. Absence adekvátní bezpečnostní, obranné a vojenské strategie umožňující 
vybudovat optimální model obrany a armády odpovídající bezpečnostním ohrožením a z 
nich vyplývajícím rizikům, aliančním závazkům a našim ekonomickým a lidským zdrojům
  
35. Předčasná profesionalizace armády .....................................................................  
36. Selhání demokratického řízení a občanské kontroly armády ................................  
37. Neefektivnost boje proti organizovanému zločinu.................................................  

39. Nízká účinnost sankčního systému a způsobů zacházení s pachateli trestných činů
  

PRIORITNÍ PROBLÉMY V OBLASTI B6 (STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 
ÚZEMNÍ POTENCIÁLY ROZVOJE) ..............................................................................  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................................................  

 292 



 

40. Přetrvávající nadměrné zatížení životního prostředí (především v průmyslových 
regionech) způsobené vysokou surovinovou a energetickou náročností hospodářství..  335

336
337

ÚZEMNÍ POTENCIÁLY ROZVOJE ........................................................................................... 338 
338
339
339
340
341

342

PRIORITNÍ PROBLÉMY V  OBLASTI B7 (EKONOMICKÝ ROZVOJ) .................. 343 

343
344
345
347
348
350

351

351

352

53

355

355
59. Nedostatečná vymahatelnost práva ....................................................................... 355 

355
356
357

357
358

359
65. Nedořešenost ve financování médií veřejné služby ............................................... 360 

360

41. Ekologická negramotnost převážné většiny obyvatel České republiky .................  
42. Vysoká zátěž životního prostředí z individuální dopravy ......................................  

43. Prohlubování územní diferenciace sociálně-ekonomické úrovně obyvatelstva ....  
44. Nízká úroveň prostorové mobility obyvatelstva.....................................................  
45. Nízká úroveň osobní veřejné dopravy ...................................................................  
46. Nedostatečný rozvoj infrastruktury .......................................................................  
47. Negativní tendence ve struktuře osídlení...............................................................  
48. Dysfunkce v řízení urbanistických procesů, územního plánování, financování 
rozvoje území a vymezení veřejného a soukromého sektoru ..........................................  

49. Nízká inovační schopnost, dynamika a adaptabilita české ekonomiky .................  
50. Udržitelnost vnější rovnováhy ČR při akceleraci hospodářského růstu ...............  
51. Vysoký deficit veřejných financí ............................................................................  
52. Makroekonomická nerovnováha vyjádřená tzv. dvojím deficitem.........................  
53. Nepřipravenost na potenciální vstup do EMU ......................................................  
54. Velký rozdíl cenové hladiny a cenových relací ve vztahu k EU.............................  
55. Setrvávání rozdílu mezi reálnými mzdami kvalifikovaných pracovníků u nás a ve 
světě 350 

PRIORITNÍ PROBLÉMY V  OBLASTI C1 (FORMOVÁNÍ NÁRODNÍ KULTURY, 
NÁRODNÍ IDENTITY A NÁRODNÍCH ZÁJMŮ V KONTEXTU LIDSKÝCH 
HODNOT).............................................................................................................................  

56. Obtíže při hledání obecně akceptovatelného historického vzoru ..........................  
57. Neexistence obecné a obecně přijímané společenské ideje a z ní odvozených hodnot
  
58. Zanedbání historického dědictví (ochrana, údržba, rekonstrukce a regenerace 
stavebních památek)
 …………………………………………………………………………………………………
………………..3  

PRIORITNÍ PROBLÉMY V  OBLASTI C2 (ÚSTAVNĚPRÁVNÍ A POLITICKÝ 
SYSTÉM ZEMĚ, PROSTOR PRO ÚČAST VEŘEJNOSTI NA TVORBĚ POLITIKY)
................................................................................................................................................  

ÚSTAVNÍ, PRÁVNÍ A POLITICKÝ SYSTÉM ZEMĚ ....................................................................  

60. Nízká úroveň občanské participace na politickém rozhodování a “zúžení” 
politického demokratického systému na parlamentní zastupitelství ..............................  
61. Vážné deficity v politické kultuře...........................................................................  

PROSTOR PRO ÚČAST VEŘEJNOSTI NA TVORBĚ POLITIKY .....................................................  
62. Nereflektovaný rozpad tradiční konstitutivní role médií – postupné zanikání 
žurnalistiky a přechod médií do postžurnalistické fáze..................................................  
63. Nedostatečná rovnováha v prostoru pro veřejnou komunikaci.............................  
64. Nedostatečné zázemí pro odbornou a veřejnou diskusi o médiích a populární 
kultuře, absence institucionálního zázemí pro širší výzkum v této oblasti.....................  

66. Nedostatečná konkurence současného mediálního trhu........................................  

 293 



 

PRIORITNÍ PROBLÉMY V  OBLASTI C3 (REGULAČNÍ PŮSOBENÍ TRHU, 
STÁTU A OBČANSKÉHO SEKTORU) ...........................................................................  362

362

67. Nedostatečné garance soukromého vlastnictví...................................................... 362 
362
364

70. Nízká úroveň důvěry občanů k institucím veřejné správy ..................................... 364 
365

366
367
368

368

370

370
371

TRH .......................................................................................................................................  

68. Degradace hodnoty podniku..................................................................................  
69. Nízká autorita regionálního článku samosprávy...................................................  

71. Nedostatečná koordinace mezi resorty ve veřejné správě (Resortismus)..............  
72. Nejasná dělba práce a zodpovědnosti mezi politiky a úředníky ve veřejné správě366 
73. Vysoká převaha ad hoc rozhodnutí nad rozhodnutími koncepčními ve veřejné 
správě .............................................................................................................................  
74. Nízká úroveň občanské participace na řízení věcí veřejných................................  
75. Nedostatečná subjektivizace občanského sektoru .................................................  

CHARAKTERISTIKA PRIORITNÍHO PROBLÉMU........................................................  

PRIORITNÍ PROBLÉMY V  OBLASTI C4 (PŘÍPRAVA ČR NA VSTUP A PLNÉ 
UPLATNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII) ..................................................................................  

76. Rozporný přístup a nedostatečná příprava politické a správní elity ČR na vstup do 
EU  
77. Nízká podpora vstupu do EU ze strany českých občanů .......................................  

 

 294 



 

Několik slov úvodem  
V této části nabízíme soubor problémů, jejichž řešení se jeví jako prioritní a které jsme si 
z tohoto důvodu zvykli označovat jako “prioritní problémy”. Prioritní problém definujeme 
jako rozpor mezi aktuálním a žádoucím stavem určitých podmínek života společnosti, 
jehož řešení uvolňuje cestu k řešení dalších problémů. Je třeba zdůraznit, že hledání 
prioritních problémů je věcí otevřené, demokratické diskuse. Z tohoto důvodu jsme se také 
snažili zapojit do jejich formulace co nejširší spektrum expertů. Do budoucna počítáme se 
zapojením široké veřejnosti a otevřením rozsáhlé veřejné diskuse k tomuto tématu. 

Soubor prioritních problémů byl upravován v několika kolech expertního prognostického 
šetření. Jako vstupní informace pro toto šetření nám posloužil seznam rozvojových problémů 
české společnosti obsažených ve Vizi rozvoje ČR do r. 2015. Tento seznam byl z textu Vize 
“vypreparován” týmem pracovníků CESES podle jednotné osnovy, jejímž účelem bylo 
zaručit dobrou orientaci expertů-respondentů v popisu jednotlivých problémů a vybavit je 
informacemi potřebnými k naplnění zadání. Osnova obsahovala následující body: 

(a) pojmenování – název, který vyjadřuje podstatu problému; 

(b) formulace společenského napětí, jež prioritní problém vyvolává; 

(c) argumentace “prioritnosti” problému (hledání odpovědi na otázku: “Proč je 
tento problém v dané oblasti prioritní?”); 

(d) popis konceptuálního a hodnotového zázemí identifikace prioritního problému; 

(e) popis vlivu zainteresovaných aktérů a jednotlivých regulátorů společenského 
vývoje; 

(f) popis různých variant jeho řešení. 

Expertní prognostické šetření proběhlo ve třech kolech. První – explorativní – kolo bylo 
zaměřeno na verifikaci a kultivaci seznamu prioritních problémů a na identifikaci možných 
strategií (způsobů a postupů) jejich řešení. Proběhlo v  červenci až srpnu 2001. V prvním kole 
bylo osloveno okolo 300 expertů, z nichž 87 na naši žádost o spolupráci odpovědělo, tj. 
zpracovalo strategii řešení námi navržených prioritních problémů, kriticky opatřilo 
připomínkami formulaci prioritních problémů nebo navrhlo problémy další58. 

Druhé – reflexivní – kolo bylo zaměřeno na odhalování logických nesrovnalostí v popsaných 
strategiích, získávání popisu nevýhod a nezamýšlených důsledků navrhovaných řešení, která 
poskytli jiní experti v prvním kole. Proběhlo v říjnu 2001. Ve druhém kole byli osloveni jen ti 
experti, kteří odpověděli v prvním kole. Z nich 26 zaslalo své připomínky a výhrady ke 
strategiím řešení jednotlivých prioritních problémů, jež formulovali ostatní experti. 

Původní sada prioritních problémů tak byla po ukončení druhého kola značně přepracována. 
Některé problémy byly vyloučeny jako nepřesvědčivé, mnohé byly formulovány na 
doporučení expertů jiným způsobem a konečně byly zařazeny další, nové  problémy. 
Postupně jsme také poněkud zjednodušili osnovu formulace prioritních problémů a provedli 
kategorizaci problémů podle našeho modelu vývoje české společnosti a její modernizace 
v globálním kontextu. Nejdůležitější změnou však bylo nahrazení našich původních řešení 
prioritních problémů strategiemi řešení, formulovanými experty. Až na výjimečné případy, 
kde nebyla formulována žádná strategie řešení a kde jsme ponechali pouze řešení navržené 

                                                 
58 Základ okruhu vybraných expertů pro první kolo šetření tvořil seznam 250 spolupracovníků na Vizi rozvoje 
ČR do r. 2015. Tento seznam byl ještě doplněn na základě doporučení širšího okruhu spolupracovníků CESES. 
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pracovníky CESES, jsou dále uváděná řešení prioritních problémů výsledkem práce mnoha 
externích expertů. Pokud bylo formulováno více odlišných variant, uvádíme je, a to bez 
ohledu na naše vlastní preference. Formulace prioritních problémů je tak vpravdě kolektivním 
dílem.  

Soubor prioritních problémů plní především funkci heuristickou, tj. jde o vymezení prostoru 
pro tvorbu strategických koncepcí, jejichž tvorba byla podstatou třetího – syntetizačního – 
kola prognostického šetření59. Z tohoto důvodu není tedy příliš podstatné, zdali lze v dané 
oblasti identifikovat dva, tři či více prioritních problémů a zdali je náš soubor úplný (což 
samozřejmě není). Soubor má sloužit jako přibližná mapa se znázorněním nejdůležitějších 
míst a různých cest k nim, nikoli jako návod našeho pracoviště co všechno je třeba řešit.  

Jakkoli jednoduché se vymezení prioritních problémů může zdát, při práci na tomto souboru 
jsme si mnohokrát ověřili, že jde o nikdy nekončící úkol, se kterým nemůže být zpracovatel 
nikdy bezezbytku spokojen. Je tomu tak z několika důvodů: 

- Prioritní problémy se dynamicky vyvíjejí a mění, např. prioritní problémy za oblast 
vnější bezpečnosti bylo třeba po 11. září 2001 od základu přepsat. 

- Prioritní problémy nelze přenést na jednu úroveň obecnosti. Zatímco v některých 
oblastech lze celkem dobře identifikovat konkrétní příčiny neuspokojivého stavu, jinde jde 
o komplex problémů, který lze popsat pouze na vyšší úrovni obecnosti. 

- Z metodologického i čistě organizačního důvodu je třeba prioritní problémy rozčlenit 
do určitých skupin. Kritérium tohoto třídění však samozřejmě zásadním způsobem ovlivní 
vymezení prioritních problémů, některá oblast bude zvýrazněna, jiná pak může být 
nedoceněna60. 

                                                 
59 Syntetizační kolo bylo zaměřeno na vyhledávání společných řešení pro celé trsy (shluky) prioritních problémů, 
resp. vypracování strategických koncepcí pro řešení prioritních problémů za celou tematickou oblast anebo 
v několika oblastech současně (viz kapitola IV.).  
60 Nakonec jsme se rozhodli pro členění dle našeho modelu vývoje české společnosti a její modernizace 
v globálním kontextu, protože doufáme, že umožní čtenáři lepší orientaci v textu. Jsme si však vědomi, že jde 
pouze o jeden  z mnoha možných přístupů. 
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Prioritní problémy v oblasti B1 (Sociální soudržnost a stát veřejných 
sociálních služeb) 
 

Zanedbávání rozvoje institucí a organizací generujících sociální soudržnost ze strany 
státu 

Charakteristika prioritního problému 
Moderní industrializace a urbanizace narušily životaschopnost tradičních společenstev, širší 
rodiny, komunity, obcí a sousedství, a společnost proto trpí nedostatkem sociální soudržnosti. 
Tyto instituce společenského života ale mohou být chráněny, podporovány a oživovány. 
Česká exekutiva a většina politických stran však nechápe nedostatek sociální soudržnosti jako 
rozvojovou výzvu, a proto jen v omezené míře orientuje veřejnou politiku na rozvoj komunit 
a institucí, které se podílejí na socializaci jednotlivců (rodina, škola, sousedství, církev, 
média), a občanských organizací, jež budují a udržují rozmanité kolektivní identity a vnášejí 
do společnosti pocity důvěry a solidarity. Nedostatek sdílených identit, vzájemné důvěry a 
solidarity, ochoty spolupracovat a přijímat odpovědnost za věci veřejné zvyšuje transakční 
náklady ekonomického i společenského života a snižuje produkci veřejných statků. 
Společnost pak čelí problému nedostatku kolektivní akce a tíha jejího organizování a 
financování se přenáší výhradně na stát. 

Brzdou řešení tohoto problému je neochota představitelů státu a politických stran důsledně 
uplatňovat při řešení společenských problémů princip subsidiarity a jejich tendence považovat 
generování sociální soudržnosti za automatismus, který si nevyžaduje veřejnou podporu. 
Sociální soudržnost nelze ovšem podporovat slepě, bez ohledu na přání a preference občanů. 
Překážkou aktivit pro rozvoj sociální soudržnosti jsou proto i postoje většiny lidí, kteří 
nedostatek sociální soudržnosti v ČR nepovažují za dominantní sociální problém. Prosazování 
politik pro rozvoj kolektivní soudržnosti a sociálního kapitálu by se tudíž snadno mohlo stát 
nelegitimní a politicky nepopulární aktivitou, podobně jako budování socialistického 
kolektivismu. 

Řešení 

                                                

Řešení tohoto problému, tj. nastartování veřejných politik na podporu rodiny, místních 
komunit, sousedství, obcí, regionů a občanských organizací, má v zásadě dvě varianty. Buď 
se problematika sociální soudržnosti dostane do politické agendy cestou shora, nebo zdola 
přirozeným vývojem. V prvním případě si politické strany uvědomí význam sociálního 
kapitálu a samy zařadí podporu sociální soudržnosti do svých volebních programů. V druhém 
případě se téma sociálního kapitálu dostane do veřejných arén skrze veřejnou participaci a 
podpora institucí generujících sociální soudržnost bude na politických aktérech vynucena61. 

 

Eroze sociální soudržnosti způsobená rostoucí společenskou diferenciací 

Charakteristika prioritního problému 
Procesy společenské diferenciace mohou vyústit až do situace, kdy mezi obyvatelstvem 
vzniknou nepřekročitelné bariéry dané růzností jejich postavení a přístupu ke zdrojům: 
zaměstnaní versus nezaměstnaní či ekonomicky neaktivní, zaměstnaní v odvětvích 
s vysokými mzdami versus zaměstnaní v odvětvích s nízkými mzdami, majetní versus 

 
61 Strategie řešení problému sociální soudržnosti je zpracována jako komplexní strategická koncepce. 
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nemajetní,  obyvatelé prosperujících sídel a regionů versus obyvatelé zaostávajících sídel a 
regionů, kvalifikovaní versus nekvalifikovaní, příslušníci většinové populace versus minority, 
muži versus ženy atp.. Každá z těchto diferencí v určité míře již v současnosti směřuje k 
polarizaci společnosti, vytváří mezi jednotlivými kategoriemi obyvatelstva napětí, které 
narušuje sociální soudržnost celé společnosti. Bez preventivní eliminace nepřiměřených 
nerovností hrozí, že regenerace sociální soudržnosti, která je v současnosti silně oslabena, 
nebude jednoduše stačit k její obnově a ve společnosti převládne anomické klima a 
dezorganizace.  

Nepřiměřený růst sociální a ekonomické diferenciace se může projevit v ochromení 
důležitých institucí a subsystémů ekonomického a politického života a zbrzdit nastartované 
modernizační změny. Eroze sociální soudržnosti může inhibovat jakékoliv snahy o zlepšení 
občanské kultury a neformální politické participace na řešení veřejných problémů. Projeví se 
v zakonzervování atomizované podoby společnosti, jejíž lehce ovladatelní občané podléhají 
autoritářským vůdcům, což tedy znamená, že v konečném důsledku může dojít k ohrožení 
samotné demokracie. 

Řešení 
Jedna varianta řešení problému eroze sociální soudržnosti spočívá v aktivní a koncepční 
veřejné politice zaměřené na zmírňování jednotlivých nerovností a podporu střední třídy, 
která by mohla garantovat dostatečnou míru společenského konsenzu a zabránit 
nezvládnutelné polarizaci společnosti. Sociální soudržnost moderní společnosti je z velké 
části nesena hodnotami a normami, jež jsou vlastní právě střední třídě. Druhou variantou 
“řešení” je přijetí sociálního rozštěpení, sociálních konfliktů a existence marginalizovaných 
skupin jako přirozené součásti společenského vývoje, kterou nelze “násilně” potlačovat. 
V prvním případě lze předpokládat větší politickou a sociální stabilitu země a dlouhodobě 
příznivější výsledky ve formování kvality života obyvatelstva. Krátkodobě může dojít 
k omezení zdrojů hospodářského růstu kvůli větší proporci přerozdělování prostřednictvím 
veřejných rozpočtů. Ve druhém případě dostanou lepší příležitost k uplatnění ti, kteří už dnes 
disponují většími zdroji nebo snadnějším přístupem ke kanálům sociálního vzestupu. 
Marginalizované skupiny a jednotlivci budou ovšem odsouváni ještě více na okraj 
společnosti. 

 

Zanedbávání rozvoje střední třídy a způsobů jejího obnovování, rozprostření rizika 
chudoby do širokého spektra sociální stratifikace 

Charakteristika prioritního problému 
Ve společnosti chybí silná střední třída, její status je velmi inkonzistentní a 
nevykrystalizovaný. Riziko chudoby je v sociální hierarchii relativně široce rozprostřeno a 
ohrožuje též značnou část příslušníků středních tříd. Nerovnost (a s ní i chudoba) se stále více 
váže na postavení, jež jedinec zaujímá na trhu práce, a to v situaci, kdy se již patrně nejen 
nepodaří obnovit plnou zaměstnanost, ale kdy pracovní místa budou mít tendenci spíše mizet 
a nabývat podobu nestandardních pracovních poměrů. Silná střední třída je podmínkou 
stability společnosti, je stěžejním nositelem zásluhového principu a je odpůrcem radikalismu. 
Zejména nové střední třídy (nová “knowledge class” či “symboličtí analytikové”) jsou 
zdrojem konkurenceschopnosti a růstu národní ekonomiky.  

Řešení 
Pro podporu silné střední vrstvy je třeba akcentovat meritokratický princip v sociální 
struktuře. Jako klíčové se jeví posilování vazby mezi vzděláním, zaměstnáním a příjmem na 
trhu práce, které by postupně stabilizovalo status středních tříd. Tato tendence je sice ve světě 
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pro následující období obecně předpovídána, není však automatická. Například v ČR po roce 
1989 docházelo ke krystalizaci sociálního statusu, nicméně zejména ve veřejném sektoru 
zůstávalo vzdělání silně podhodnocené. To není do budoucna únosné. Vzhledem k tomu, že 
stát je zároveň v ČR největším zaměstnavatelem, je třeba posílit principy mzdové diferenciace 
a kariérního postupu podle zásluhového principu v personální a mzdové politice státní správy, 
což potenciálně vyvolá celou řadu kladných vedlejších efektů. 

Postupné propojování vazeb mezi vzděláním, povoláním a příjmem s sebou nese riziko 
rostoucí kumulace nevýhod mezi málo kvalifikovanými, v zaměstnání hůře postavenými a 
zaplacenými lidmi. Nůžky mezi příjmy osob s vysokým vzděláním a příjmy osob s nízkým či 
žádným vzděláním by se tak mohly rozevřít až příliš a mohla by se tak posílit tendence 
k mezigeneračnímu přenosu sociálního statusu. Přílišnou uzavřenost sociálních skupin je 
možné a nutné omezovat dalším rozvojem systému vzdělávání a zpřístupnění tohoto systému 
(v diferencované formě) co nejširšímu počtu osob ve všech etapách jejich života. Mimo to je 
opět nezbytné, aby dostupné vzdělávací příležitosti byly alokovány mezi uchazeče výhradně 
na základě zásluhových principů.  

 

Riziko marginalizace jedinců i celých sociálních kategorií na trhu práce, vznik 
“underclass” a kultury bídy 

Charakteristika prioritního problému 
V příštích patnácti letech poroste v ČR podíl marginalizovaných na trhu práce, a to nejen 
těch, kteří budou marginalizováni svou nezaměstnaností, ale i těch, kteří budou (v situaci, kdy 
bude placená práce mizet) nuceni přijímat “nestandardní” pracovní poměry. Riziku chudoby a 
sociální exkluze budou vystaveny celé sociální skupiny a kategorie. Zejména pro svůj nízký 
lidský kapitál nebudou nacházet uplatnění na trhu práce vůbec (dlouhodobá či trvalá 
nezaměstnanost), nebo budou situováni fatálně jen na sekundární trh se všemi jeho riziky 
(jako jsou  nízké výdělky, fragmentovaná pracovní kariéra a nejisté zaměstnání). 
Marginalizovaní a nezačlenění do oficiálního trhu práce mohou působit v šedé a černé 
ekonomice mimo dohled státu, se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Marginalizovaní 
mimo to nemusejí respektovat hodnoty, normy a instituce majoritní společnosti a mohou 
vytvářet paralelní sociální instituce, včetně semikriminálních a kriminálních. Marginalizaci na 
trhu práce bude doprovázet deprivace a sociální exkluze, včetně jejich prostorového výrazu v 
územní koncentraci nouze. Marginalizace na jedné straně vyvolává neúměrné společenské 
napětí a na straně druhé vede k dalšímu růstu zátěže pro instituce sociálního státu. 
Kumulovaná marginalizace s sebou nese i ohrožení principu občanství a demokracie, které 
jsou založeny na participaci v placené práci.  

Řešení 
Řešení spočívá v prosazování konceptu “inkluzivní společnosti” a ve státních investicích do 
sociální oblasti. Uvážlivá politika sociálního státu se strategickým cílem být inkluzivním 
státem a využívat nejen systém sociálních dávek, ale i sociální projekty zvyšující životní 
šance marginalizovaných. Základ zlepšení musí být položen již v povaze a fungování 
vzdělávací soustavy, založené na snaze poskytnout kvalitní výuku rovněž v prostoru 
marginalizované populace (udržet kvalitní školství i v kapsách chudoby a zajistit minimální 
standardy kvalitní participace na výuce také dětem z méně majetných vrstev), ale poskytující 
též šanci na vzdělání v kterékoliv etapě života (rozvoj celoživotního vzdělávání). Spolu s tím 
je třeba rozvíjet alternativy placené práce, budovat status těchto alternativ a bránit tomu, aby 
se chudoba územně koncentrovala.  
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Dále je nutno hledat potenciál sociálního začlenění ve smysluplných aktivitách, prospěšných 
společnosti i jednotlivci. Tyto aktivity nespočívají jen v placené práci, ale v širším okruhu 
aktivit, včetně veřejně prospěšných aktivit, plnění pečovatelských závazků vůči dětem a 
starým lidem nebo zdravotně handicapovaným. Jinými slovy jde o rozšíření pojmu práce a 
společenské i finanční ocenění netržních prospěšných pracovních aktivit. 

 

Vytváření specifických chudob, zejména chudoby a “underclass” na etnickém základě 

Charakteristika prioritního problému 
Riziku chudoby a sociální exkluze budou v příštích letech vystaveni zejména příslušníci 
některých (i když ne všech) minorit. Již dnes se v ČR vytvářejí chudoba a zárodky 
“underclass” na etnickém základě. Zatím se to týká Romů, s masivnější migrací a nárůstem 
imigrantů se to může týkat dalších etnik. Romům hrozí, že se k absenci lidského kapitálu 
(podle měřítek univerzální civilizace, jimž jsou chtě nechtě podrobeni) připojí i ztráta 
dosavadního kapitálu kulturního a romská společnost se stane anomickou, tj. společností bez 
pevných norem, pravidel, závazků a odpovědnosti. Některé symptomy anomie, jako jsou 
alkoholismus, drogy, prostituce a odkládání dětí (v romské tradiční společnosti jen stěží 
představitelné), se již objevují. Jde o stejné mechanismy, které byly popsány v jiných 
západních společnostech. Problémy bude zesilovat odmítání solidarity s etnickou chudobou 
ze strany majoritní společnosti, které dokládají data z nedávných výzkumů. Odmítnutí je 
založeno na představě o “nepřizpůsobivosti” Romů (nejen majoritní společnosti) a o 
principiální neslučitelnosti jejich způsobu života se životním způsobem majoritní společnosti. 
Vytváření “underclass” na etnickém základě může vyústit v její střet s majoritní populací. Jiná 
etnika již dnes představují v české populaci nezanedbatelné skupiny osob a díky vyšší 
porodnosti i migračním tlakům bude jejich podíl v populaci dále růst.  

Tváří v tvář xenofobii majoritní společnosti a vzhledem k malému lidskému kapitálu, 
marginalizaci na trhu práce a potenciálnímu vzniku ghett se mohou jednotlivá etnika 
emancipovat nikoliv v konsenzu, ale v odporu proti majoritní společnosti, jejímu životnímu 
stylu, hodnotám a normám. Mohou se tak uzavírat a namísto multikulturní společnosti by 
v ČR mohla vznikat společnost partikularistická. Mezi marginalizovanými příslušníky 
majoritní společnosti a příslušníky jiných etnik i mezi příslušníky jednotlivých etnik 
navzájem navíc může vzniknout napětí v soutěži o omezené zdroje sociálního státu. 
Marginalizace na trhu práce a závislost na sociálním státu může vést k šíření kultury bídy a 
vyloučení velké části příslušníků těchto etnik ze systému sociální stratifikace společnosti. 

Situaci bude ovlivňovat vývoj jak uvnitř etnických minorit, tak situace v majoritní populaci. 
Samotná marginalizovaná etnika mohou sehrát důležitou úlohu jednak vlastní emancipací, 
jednak prostřednictvím občanské neposlušnosti a prosazováním partikularismu a izolace od 
majoritní společnosti. Na straně majoritní populace zákonodárci, soudní moc a veřejná správa 
mohou účinně ve svých každodenních aktivitách bránit diskriminaci, organizovat afirmativní 
akce a podobně. Velký vliv zde sehrávají masmédia a obraz marginalizovaných, který se 
jejich prostřednictvím ve společnosti šíří, ale i státní správa a podnikatelské subjekty. To jsou 
totiž aktéři, kteří mohou nejen bránit diskriminaci příslušníků minorit, ale zároveň mohou 
pomoci jejich emancipaci a integraci do každodennosti života společnosti.  

Řešení 
Optimální situací je začlenění etnických menšin do majoritní společnosti na základě principu 
pluralismu a multikulturalismu a plné prosazení principu občanství pro menšiny. Možným 
řešením problému je zvyšování životních šancí příslušníků etnik a odstranění jejich zjevné i 
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skryté segregace. Nejdůležitější roli přitom bude hrát vzdělávací systém a distribuce 
vzdělávacích příležitostí ve společnosti. Současná situace ospravedlňuje i tzv. “vyrovnávací 
opatření”(“affirmative action”). Ta musejí být koncipována tak, aby vyrovnávala (nikoliv 
finančně kompenzovala) omezené šance (zejména ve společenském a politickém životě, ve 
vzdělávání, zdravotní péči, na trhu práce, v přístupu k bydlení). Významnou roli sehrává i 
podpora emancipace etnik a jejich samospráv a zapojení těchto samospráv do systému veřejné 
správy, úsilí o odstranění xenofobie společnosti, snaha o budování konsensuálně přijaté 
multietnické společnosti, úsilí o konsenzus týkající se vlivu etnik na institucionální sféry a na 
legislativní úpravy fungování řady sociálních institucí (rodina, vzdělávací systém…). Vláda 
by měla směřovat k formulaci komplexního programu podpory menšin, jenž by provázal více 
těchto důležitých oblastí (občanská práva a bezpečnost, politický život a politická práva, 
škola, bydlení, zaměstnání, zdravotní péče, vztahy k institucím státu aj.). 

Otázky hodnotových východisek těchto řešení se musejí stát součástí veřejného diskurzu 
(řešení musí být konsenzuální). Jde o postupné přijetí strategie “pomocné ruky” většinovou 
společností. Pomoc musí být spojena s požadavkem odpovědnosti a vlastního přičinění 
menšin. Větší odpovědnost za úspěch řešení má však většina, neboť má více vlivu a možností 
pomoci menšinám, a tento princip musí být v dostatečné míře veřejností i institucemi 
akceptován. 

 

Přetrvávající sociální a ekonomické nerovnosti mezi muži a ženami  

Charakteristika prioritního problému 

Biologické rozdíly mezi muži a ženami nevysvětlují všechny rozdíly a nerovnosti v jejich 
odlišném sociálním  postavení. Je třeba proto tyto diference považovat za společenské 
konstrukty, dané historicky, tradicí, kulturou či genderovou dohodou mezi muži, ženami, 
státem a společností. Jako takové podléhají společenským a kulturním změnám. Současný 
stav sociálních vztahů mužů a žen je protkán dysfunkčností, antagonismy a společenskými 
problémy. Napětí vzniká v různých kritických zónách jak ve veřejné, tak i soukromé sféře. 

V důsledku rozpadu sociálních vztahů mezi muži a ženami se dramaticky proměňuje podoba 
tradiční rodiny, klesá odpovědnost mužů za péči o děti, vyhrocují se extrémní polohy 
některých souvisejících problémů (obchod se ženami, znásilnění, domácí násilí, prostituce a 
sexuální obtěžování). Společenské napětí však posilují i takové jevy, jako například 
diskriminace žen v zaměstnání, snižování důstojnosti a porušování ženských práv v médiích a 
v reklamě. Významnost problému zasahuje však rovněž soukromou sféru, kde dochází 
k asymetrické dělbě práce v domácnosti a v péči o děti v neprospěch žen. 

K nejdůležitějším aktérům patří stát, který prostřednictvím forem veřejné politiky identifikuje 
problémy a prosazuje politiku rovných příležitostí mužů a žen. Stará se o to, aby se tyto 
otázky staly politickými a veřejnými. Dalšími důležitými aktéry jsou občanské organizace, 
které monitorují problémy a kompenzují řešení všude tam, kde stát a veřejné instituce 
selhávají (svépomocná sdružení, azylové domy, osvěta atd.). Významný regulátor představují 
ženské elity v různých sférách politického i občanského života, jež jsou schopny intervenovat 
a ovlivňovat společenský vývoj. 

Řešení 
Řešení spočívá ve snaze o vztažení genderové problematiky k ostatním otázkám sociální 
soudržnosti a ve vyhodnocení možností gender mainstreamingových a vyrovnávacích akcí 
v českých podmínkách. Je třeba dále usilovat o zlepšení forem intervence právních norem, 
které zakazují diskriminaci dle pohlaví, v oblasti pracovního a sociálního systému. Závaznost 
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dodržování a prosazování rovných přístupů k oběma pohlavím, zejména ve státem řízených 
organizacích (školy, zdravotnická zařízení, státní správa, vládní instituce), a vybudování 
podpůrných sociálních mechanismů. Rozhodující roli budou hrát nutné změny v politickém a 
sociálním uchopení problému. 

Pro správné a komplexní pochopení problematiky nerovností mezi pohlavími je nutné 
zintenzivnit výzkum postavení žen a důkladně empiricky zmapovat klíčové problémy, na 
jejichž řešení závisí další postup v ČR. V politice je možné a vhodné uvažovat o zavedení 
kvót zaručujících minimální účast žen v politických elitách, stejně jako o podpoře existujících 
alternativních ženských aktivistických hnutí, s cílem získat je k pozitivní spolupráci. V oblasti 
trhu práce bude nutné analyzovat problém neúčasti žen v řídících pozicích, příčiny mzdového 
znevýhodnění žen dle odvětví, skupin povolání, postavení v řízení a stupně kvalifikace. Ve 
sféře domácího života je třeba jasně definovat diskriminaci žen při dělbě práce v domácnosti, 
ochraňovat rodiny s dětmi, děti samotné i osoby o ně pečující. 

 

Narůstající mezigenerační rozdíly v české populaci 

Charakteristika prioritního problému 

Mladá generace ve věku zhruba od 16 do 30 let se v průběhu posledních 12 let svými postoji, 
způsobem života, vzděláním a do jisté míry i sociálně-ekonomickým postavením již do 
značné míry oddělila od staré generace, spjaté se státním socialismem a zaostalou industriální 
společností, i od střední generace “vítězů transformace”. Vlastnosti a charakteristiky této 
generace se ve velmi brzké době (cca pěti let) stanou určujícími pro další pohyb české 
společnosti. V zájmu postupující modernizace ČR je urychlit generační obměnu elit na všech 
úrovních tak, aby i  nejmladší generace byla přiměřeným způsobem reprezentována ve 
veřejném prostoru a její hlas byl brán v úvahu při vytváření celospolečenských kompromisů.  

Alternativou postupné generační obměny je generační boj, jehož náznaky se již v politické 
oblasti rýsují jak v tendenci ke vzniku nových politických seskupení (včetně skinheadů a 
anarchistů, především však v hnutí za novou liberální stranu), tak ve vydělování radikálních 
mladých křídel v tradičních politických seskupeních. Smírná a postupná směna generací je 
ovšem řešením méně nákladným, protože přirozené procesy nelze odkládat bez následných 
ohromných ztrát, jak nás poučují zkušenosti z roku 1945–1948,1956, 1968, 1989 
a z minulosti z konfliktu staročechů a mladočechů, moderny a staromilců z přelomu století a 
radikalismu a konzervatismu dvacátých let. 

Řešení 

Navrhované řešení usiluje o komplexní podporu mladých. Navrhuje okamžité zintenzivnění 
komplexního teoretického i cíleného výzkumu v oblasti generací a životního cyklu, co 
nejrozsáhlejší informační kampaň informující veřejnost o závažnosti mezigeneračního 
problému, urychlené vypracování zásadní reformy vzdělávacího systému s cílem dosáhnout 
kvalitativního obratu zejména ve vysokoškolském vzdělání na bakalářském stupni jako 
náhrady dosavadního úplného středního odborného vzdělání a na stupni přípravy 
kvalifikovaného dělnictva i řadového úřednictva. Dále je třeba zavádět programy zvyšování 
zaměstnanosti, přednostně orientované na mládež, především absolventy odborných škol, 
usilovat o zásadní obrat v jednání o volném pohybu pracovních sil v rámci EU tak, aby se 
mladá generace mohla masově vzdělávat a pracovat v Evropě. V mimovzdělávací sféře je 
nutné otevřít cestu k masové možnosti účasti mladých lidí na kulturních, sportovních, 
ekologických a politických akcích v Evropě a v rámci ČR zesílit realizaci programů prevence 
i překonávání škodlivých aktivit mládeže, zejména drogové závislosti, kriminality a 
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extrémního radikalismu. Dále je vhodné řešit soustavou speciálních opatření problém mzdové 
zainteresovanosti mladých lidí v nástupu do povolání a v urychlení odborných kariér, 
podobně jako je nutné vypracovat a realizovat co nejrychleji program podpory uzavírání 
manželství a normálního fungování mladých rodin vůbec (a s dětmi zvláště) prostřednictvím 
masového rozšíření sociálního bydlení. 

 

Nedostatečné propracování promyšlené a koherentní národnostní politiky 

Charakteristika prioritního problému 
Orgány státní správy a samosprávy stále ještě nevytvořily funkční scénář vztahu státu 
k etnickým minoritám, což se ukazuje jako palčivý problém, zvláště v případě některých 
”problémových” skupin. Nakumulované problémy se tak neřeší systematicky, ale 
jednorázově, bez ohledu na širší kontext a většinou i bez ohledu na jejich skutečný původ. 
Díky tomu jsou též vyčleněné finanční prostředky často vynakládány nesystematicky a 
neúčelně.  

Bez promyšlené a koherentní národnostní politiky, která by danou problematiku řešila 
v dlouhodobém horizontu a s přihlédnutím k multikulturalismu jakožto cílovému stavu, nelze 
uspokojivě vyřešit soužití většinové populace s některými etnickými menšinami (v současné 
době především romskou). Dílčí kroky, které se v této oblasti uskutečňují, mohou sice zmírnit 
nejhorší napětí, ale nejsou s to situaci adekvátně řešit.     

V případě vytvoření promyšlené koncepce národnostní politiky je třeba široké spolupráce 
vládních institucí, samosprávných orgánů, občanských a národnostních sdružení. Rovněž 
uvedení této koncepce do života bude otázkou úzké kooperace všech zainteresovaných 
skupin. 

Řešení 
K vyřešení popsaného problému je třeba především vytvořit odpovídající a podrobnou 
analýzu současné situace, zaměřenou především na odhalení všech příčin existujícího napětí. 
Na základě získaných informací je nutno vyvolat širokou diskusi zainteresovaných skupin, 
jejíž dílčí závěry by mohly být jistým východiskem pro zpracování koncepce. Je ovšem 
zapotřebí, aby do diskuse byla zahrnuta opravdu většina zainteresovaných subjektů (včetně 
orgánů místní a regionální samosprávy), jinak nezíská vypracovaná koncepce širokou 
podporu, nutnou pro její uvedení do praxe. 

Stále nedoceněným zdrojem inspirací, a dokonce i vzorem pro další kroky jsou místní 
aktivity. Je proto nutné jejich činnost důsledně podporovat. 

Nezbytnou podmínkou řešení tohoto problému se jeví vytvoření funkční občanské 
společnosti, která umožňuje adekvátní komunikaci mezi všemi vrstvami společnosti. Zároveň 
s tím je třeba, aby se hlavní politická a společenská uskupení vzdala všech náznaků 
úzkoprsého nacionalismu a kulturního izolacionismu. Vzhledem k ožehavosti tématu je 
zřejmé, že jeho úspěšného vyřešení lze docílit jen díky širokému politickému a 
společenskému konsenzu. 
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Nedostatečná osvěta týkající se problematiky soužití mezi majoritou a etnickými 
minoritami 

Charakteristika prioritního problému 

Mnohé problémy spojované se soužitím většinové populace s etnickými a kulturními 
minoritami vyplývají z neznalosti daných skupin. Přístup a postoj k nim je tak založen na 
stereotypech a předsudcích. 

Je jen málo pravděpodobné, že by se podařilo vyřešit napětí mezi majoritní společností a  
některými etnickými minoritami, pokud by měl být vztah k nim založen na stereotypech. 
Jejich překonání představuje tak nezbytnou podmínku pro vytvoření vhodného rámce soužití. 

Naprosto rozhodující roli mohou při řešení tohoto problému sehrát vzdělávací instituce. 
Důležitá bude rovněž úloha masových médií, jejichž podíl na vytváření kulturních stereotypů 
je obrovský. 

K významným faktorům, které se budou podílet na podobě daného problému, patří: 

- vzdělání, 

- postoje obyvatelstva, 

- formování právního státu, lidská práva, 

- národní kultura a identita. 

Řešení 
Základní předpokladem řešení daného problému spočívá především v důsledném prosazování 
koncepce multikulturalismu jakožto základního modelu soužití. Této koncepci by pak bylo 
třeba podřídit kurikula některých předmětů (dějepis, občanská výchova), stejně jako další 
osvětové projekty a programy. Je ovšem třeba, aby finanční prostředky byly využívány na 
základě připravené koncepce. 

Při řešení tohoto problému lze využít bohaté zkušenosti nevládních organizací a mnoha 
zahraničních institucí.  

 

Narušení identity a sociální struktury u romské populace 
Charakteristika prioritního problému 

Vzhledem k významným sociálním, kulturním, ekonomickým a politickým posunům, které 
romská společnost zažila v posledních letech, dochází k výrazným změnám, jež zásadním 
způsobem mění identitu tohoto etnika. Kupříkladu více než 90 % současné romské populace 
v ČR má svůj původ na Slovensku (tzv. Rumungři) a na naše uzemí přišli až po druhé světové 
válce, většinou jako ”donucení” repatrianti do oblasti Sudet. Zde byli téměř ze dne na den 
konfrontováni s realitou, jež jim byla naprosto cizí a která měla na jejich kulturu, společenské 
uspořádání, a především na jejich identitu katastrofální dopad. Násilná asimilace, necitlivá a 
nereflexivní modernizace a kulturní šok, jejž s sebou tato akulturace přinesla, naprosto 
rozložily dosavadní identitu příchozích Romů, kteří se dostali do situace marginalizované 
minority bez možnosti seberealizace ve vlastním kulturním a sociálním okruhu. 

Zmíněné procesy a změny s nimi spojené s sebou přinesly i změnu sociálního chování značné 
části romské populace. Pocity vykořenění, proměna hodnotových orientací, změna v procesu 
socializace atd. mimo jiné znamenaly další zvýšení napětí mezi danou skupinou a majoritní 
populací. Jednou z konkrétních konsekvencí zmíněné situace je mimo jiné nízký počet Romů, 
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kteří se při sčítání lidu přihlásili ke své národnosti. Kromě toho bez adekvátního pochopení 
těchto významných změn budeme jen těžko moci analyzovat skutečný stav věcí. 

Řešení 
Tato problematika byla v mnoha ohledech doposud opomíjena. Proto jedním z hlavních 
předpokladů jejího úspěšného vyřešení bude fundovaná analýza dané situace. Mezi dalšími 
kroky je třeba zmínit: 

- zvážení způsobů koexistence majority a dané minority; 

- umožnit minoritě plnohodnotné rozvíjení vlastní kultury, zvyků a tradic (s 
předpokladem jejího plného respektování), případně umožnit plnou integraci do 
majoritní společnosti; 

- odstranění hlavních příčin marginalizace. 

Úspěšné vyřešení daného problému bude ovšem možné jenom za předpokladu koordinace 
činnosti ze strany romské komunity, orgánů státní správy a samosprávy a nevládních 
organizací. Významnou roli mohou také sehrát romské elity (za předpokladu, že se je podaří 
konstituovat jako věrohodné a akceptovatelné jak ze strany romské minority, tak ze strany 
majority). Jedním z významných regulátorů bude patrně i veřejné mínění.  

Je zřejmé, že daný problém nelze vyřešit rychle. Jde o velmi citlivou a komplikovanou 
otázku, která si zcela jistě vyžádá důkladnou analýzu. Nicméně již dnes je jisté, že nezbytným 
předpokladem pro její vyřešení bude zejména ”demarginalizace” romské populace. 
Významným faktorem se ukazuje konstituování důvěryhodné romské elity a také podpora 
emancipačních programů.  

I při řešení tohoto problému je možné využít bohaté zkušenosti nevládních organizací a 
mnoha zahraničních institucí, i když je jasné, že hlavní tíha řešení daného problému bude 
ležet na domácích aktérech. 

 

Deficity soustavy sociální pomoci 

Charakteristika prioritního problému 
Soustava sociální pomoci nepokrývá specifické potřeby některých skupin obyvatel, především 
starých závislých osob a osob vystavených sociálně ohrožujícím situacím. Způsob jejího 
řízení a rozsah financování z veřejných rozpočtů zaostávají za vývojem životních podmínek a 
nároků měnící se společnosti. Právní úprava je nepřehledná, poznamenaná předlistopadovou 
tradicí státního monopolu v dané oblasti; již od roku 1993 připravovaná nová právní úprava 
nebyla kvůli koncepčním rozporům dosud přijata. Řízení se stále koncentruje především na 
úrovni centra. Převažuje výplata dávek na úkor poskytování kvalifikovaných a cílených 
služeb a ústavní péče na úkor služeb poskytovaných v přirozeném prostředí klientů. 

Hlavními faktory určujícími vývoj tohoto problému jsou stárnutí populace, rozpad tradiční 
rodiny a péče poskytované jejím prostřednictvím a výskyt ohnisek sociální patologie a 
vyloučení (bezdomovectví, nezaměstnanost, toxikománie…). 

Nedostatky soustavy sociální pomoci snižují kvalitu života početných vrstev populace, 
kterým se nedostává přiměřené péče. Projevují se v častějším výskytu sociálně a zdravotně 
ohrožujících situací, jimž jsou vystaveny početnější populační skupiny. Představují také 
dodatečnou, často situačně vynucenou zátěž pro rodinné příslušníky (především ženy) 
pečující o závislé a nezaopatřené jedince. 
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Řešení 
Nabízejí se dvě strategie řešení:  

Liberální strategie: “odstátnění” a privatizace sociální pomoci. Odpovědnost za poskytování 
sociální pomoci by byla radikálně přesunuta na jednotlivce, rodinu (v naléhavých případech 
krajní nouze na obec) a role zprostředkovatele a koordinátora poskytovaných služeb by byla 
přenechána především trhu. Při jejím uplatnění by došlo ke zkvalitnění, kapacitnímu posílení 
a obohacení nabídky těch služeb sociální pomoci, po nichž by byla koupěschopná poptávka. 
Ostatní služby by se vyvíjely jen podle kapacit daných neplacenou prací rodinných 
příslušníků, dobrovolníků občanského sektoru nebo omezených obecních a dalších veřejných 
rozpočtů. Sociální pomoc by směřovala spíše k těm majetnějším než k těm potřebnějším. 
Zvyšovaly by se rozdíly v kvalitě života různých sociálních skupin a byla by ohrožena 
sociální soudržnost společnosti. 

Institucionální strategie: modernizace soustavy sociální pomoci založená na přesně 
vyjádřených právech a odpovědnosti státu, poskytovatelů služeb a občanů. Stát by si ponechal 
svoji roli konceptora a koordinátora, tvůrce metodik, standardů a systémů registrace 
sociálních služeb a auditora kvality poskytované péče. Většinu výkonných funkcí by ovšem 
přenesl z centra na kraje a pověřené obce, kde by se rozvíjelo komunitní plánování založené 
na konzultacích se zainteresovanými partnery. Došlo by k další pluralizaci způsobů 
poskytování služeb, jejich nositelů (z veřejného, občanského i komerčního sektoru) i způsobů 
jejich zdrojového krytí (z veřejných rozpočtů, rozpočtů a dobrovolné práce občanského 
sektoru i z prostředků občanů samotných a péče jejich rodinných příslušníků). Při uplatnění 
této strategie by kvalita a pestrost poskytovaných služeb nebyla tak vysoká, nicméně 
v poskytování sociální pomoci by byly respektovány principy rovnosti příležitostí a sociální 
spravedlnosti. To by vedlo ke zkvalitnění života klientů a k posílení sociální soudržnosti 
společnosti. 
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Prioritní problémy v oblasti B2 (Společnost vědění: vzdělávání, výzkum a 
vývoj, informatizace) 
Vzdělávání62 
Nedostatečná kapacita, struktura a kvalita vzdělávacích institucí (především na 
terciární úrovni a v dalším vzdělávání) 

Charakteristika prioritního problému 
Zatímco např. v oblasti středního školství existuje až přebujelá síť odborných škol, v oblasti 
terciárního vzdělání poptávka po vzdělání vysoce převyšuje nabídku. Neúnosně velký převis 
poptávky po vysokoškolském vzdělání nad nabídkou studijních příležitostí na vysokých 
školách již řadu let znemožňuje velkému množství mladých lidí získávat úroveň vzdělání, na 
kterou by svými schopnostmi v zemích EU stačili. Podle posledních údajů OECD v roce 1999 
studovalo u nás 25 % dvacetiletých, zatímco ve Finsku to bylo 47 % a v Nizozemí dokonce 
57 % (průměr EU: 42 %). Zatímco v nejstarší věkové kategorii (nad 50 let) jsme ještě byli 
z hlediska vzdělanostní struktury poměrně vyspělou zemí, rozhodně nad Irskem a poměrně 
blízko Finska a Nizozemí, v nejmladší věkové kategorii (do 35 let) je naše pozice žalostná. 
Náš hlavní deficit přitom vzniká zejména v oblasti terciárního vzdělání. Současný systém 
odrazuje od studia i velmi schopné studenty. Je třeba podotknout, že převis poptávky nad 
nabídkou se velice liší obor od oboru. Nedostatky tak nespočívají pouze v celkovém deficitu 
vzdělávací nabídky, ale také v její struktuře. 

Co se týká dalšího vzdělávání, nabídka je poměrně rozsáhlá, má však značně různorodou a 
často výrazně neuspokojivou kvalitu. Vzhledem k roztříštěnosti nabídky a neexistenci 
účinných informačních systémů se v nabídce dalšího vzdělávání jen velmi těžko orientuje. 
Lze také pozorovat značnou neprovázanost nabídky s kvalifikačními potřebami v důsledku 
neexistující analýzy vzdělávacích potřeb. Jinak řečeno, v praxi není často další vzdělávání 
“šito na míru” potřebám dospělých, což je dáno mimo jiné mnohdy chaotickou poptávkou po 
vzdělání a neexistencí regulačních mechanismů pro zajišťování kvality nabídky.  

Řešení 
V expertním prognostickém šetření bylo navrženo velké spektrum možných opatření a 
nástrojů řešení. Dále uvádíme jejich stručný přehled. 

a) Výrazná strukturace terciárního vzdělání. 

b) Zapojení široké veřejnosti do tvorby vzdělávacích cílů a hodnocení jejich plnění v 
terciárním vzdělávání.63 

                                                 
62 V oblasti vzdělávání bychom mohli formulovat množství dílčích prioritních problémů, navíc dále členěných 
podle různých vzdělávacích stupňů.  V prognostickém šetření byly navrženy desítky dílčích prioritních problémů 
v této oblasti (např. malé ocenění učitelské práce, nedostatek finančních prostředků, přebujelá síť středních 
odborných škol, chybějící legislativní úprava dalšího vzdělávání a mnoho dalších). Abychom naši sadu 
prioritních problémů “nezahltili”, rozhodli jsme se nakonec pro formulaci tří okruhů prioritních problémů, které 
považujeme za základní pro naplnění konceptu celoživotního učení, totiž aby všichni: 

- měli příležitost se vzdělávat,  
- uměli se vzdělávat,  
- chtěli se vzdělávat. 

63 Řešení a) a b) jsou rozpracována v samostatné strategické koncepci “Zvýšení nabídky 
kvalitních, dostupných a relevantních vzdělávacích příležitostí”. 
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c) Zvýšení objemu financí v terciárním vzdělávání  z neveřejných zdrojů, zavedení školného 
v terciárním vzdělávání, reforma systému sociální podpory studentů, zavedení stipendijních 
fondů. 

Veřejné prostředky investované do terciárního vzdělání je třeba doplnit o privátní zdroje 
(podniky, investiční společnosti, studující jedinci). K tomu bude zapotřebí upravit daňovou  
legislativu. Fyzickým, a zejména právnickým osobám by měly být výrazně zvýšeny možné 
odpisy ze základu daně za částky věnované na rozvoj vzdělání. Dále: podpořit kapitalizaci 
know-how vznikajícího na vysokých školách a využívání výsledků výzkumu v rámci 
obchodních společností nebo s tímto kapitálem vstupovat do existujících obchodních 
společností (“spin-off companies”, inkubátory atd.).  

Je třeba vážně uvažovat o zavedení školného v terciárním vzdělávání, to však musí být 
provázeno systémem státem garantovaných půjček na studium, které budou spláceny 
z budoucích příjmů dnešních studentů (poté, co jejich příjem překročí jistou minimální 
hranici, přičemž splátka je definována např. jako procento z příjmu). Zavedením systému 
půjček s odkladem splatnosti nejsou do systému zavedeny žádné dodatečné překážky ve 
studiu. Zároveň ale přicházejí okamžitě do školství dodatečné finanční prostředky. Zavedení 
státní garance je důležité proto, aby byla půjčka dostupná každému a aby byly splaceny i 
půjčky těch studentů, kteří nikdy nedosáhnou ani průměrného příjmu. 

Součástí tohoto řešení je též zavedení stipendijních fondů. Fondy by byly částečně 
naplňovány prostředky získanými ze školného a dále zavedením sociální podpory studentů 
vysokých škol pocházejících z rodin s nízkými příjmy. Státní dotace na provoz kolejí a menz 
by se převedly do fondu,  z něhož by se vyplácely sociální podpory studentů podle stejných 
principů jako přídavky na děti.  

d) Vytvoření České distanční univerzity. 

Hlavním cílem tohoto řešení je kvantitativní rozšíření vzdělávací nabídky v terciárním 
vzdělávání. Zákonem stanovená univerzita by měla mít podobu britské Open University. Do 
budoucna může mít podobu čistě “virtuální univerzity”. 

e) Změna systému přijímání uchazečů o studium. 

Přechod z přijímacích zkoušek dnešního typu na testování obecných studijních předpokladů, 
které bude prováděno mimo vlastní vysokou školu (např. formou standardizované části 
maturity). Lze předpokládat i existenci dalších specifických testů ověřujících speciální 
schopnosti nebo talent, které musejí být v maximální míře standardizované. Měly by být 
připravovány a administrativně ošetřeny nezávislými institucemi s anonymním 
vyhodnocováním výsledků a s předběžným stanovením požadované hladiny úspěšnosti pro 
různé typy škol a studijních programů. Jako vzor poslouží například Educational Testing 
Service (USA).  

e) Prognózování a informační systém o vývoji na trhu práce. 

Existuje rozpor mezi poptávkou po studiu a budoucími potřebami ekonomiky a  společnosti. 
Vybudování spolehlivých informačních systémů o poptávce a nabídce a prognózy o 
obecnějších trendech na trhu práce. Monitorovat by se měly i trendy v EU, nejen v ČR.  

f) Reforma mezd (vysokoškolských) učitelů. 

Mzdové ohodnocení je  třeba výrazněji diferencovat a zvýšit tak, aby pracovníci nebyli nuceni 
přijímat  více pracovních poměrů.  
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Vzdělávací instituce nepodporují vznik a rozvoj trvalejších, obecnějších (průřezových) 
schopností a dovedností, nezbytných pro naplnění konceptu celoživotního vzdělávání 

Charakteristika prioritního problému 

České vzdělání se tradičně zaměřovalo a zaměřuje na předávání “hotových” informací a 
znalostí. Způsob výuky zůstává namnoze povrchní, studenti jsou málo vedeni k samostatnému 
řešení problémů, týmové práci, kritickému a tvořivému myšlení či skutečné (živé) konverzaci 
v cizím jazyce. Nejde o to, že by školy “zahlcovaly zbytečnostmi”, problémem je spíše málo 
efektivní, povrchní a pasivní vyučování, které studentovi nedává příliš mnoho možností 
proniknout do patřičné hloubky. Podobně nejsou studenti vedeni k propojování poznatků z 
různých disciplín. Absolventi škol tak přicházejí na trh práce bez mnoha zásadních 
dovedností a schopností. Teprve zde bývají postaveni před úkol jednat samostatně, na základě 
vlastního úsudku, přebírat odpovědnost, pracovat v týmu, zvládat konflikty, komunikovat v 
mateřském i cizím jazyce atd. 

Nedostatečná podpora rozvoje důležitých schopností vede nejen ke zvyšování rizika 
nezaměstnanosti mladých lidí a dodatečným nákladům zaměstnavatelů, ale také narušuje 
koncept celoživotního učení. Jen ten člověk, který si sám umí klást vzdělávací cíle, který se 
umí samostatně rozhodovat, zkrátka který se umí a chce učit, může být vzděláván po celý 
život. Naopak – pokud je škola spojena pouze s pasivním příjmem informací, není motivace k 
dalšímu vzdělávání. 

Řešení 
a) Individualizace v přístupu a hodnocení studentů (vzdělávání podle možností jednotlivců). 

Uplatnit nediskriminační metody hodnocení a klasifikace v oblasti výchov v základním 
vzdělání (odstranění nominálních klasifikačních stupňů všech výchov). Snížení 
determinovanosti vzdělávacích metod, osnov a plánů a tím také změnit hodnotící úřednický 
přístup inspekčních metod s cílem zvýšit zodpovědnost a iniciativu jednotlivých učitelů. 

b) Rozsáhlá změna kurikula. 

Vymezit jádro povinných znalostí a dovedností pro jednotlivé stupně vzdělání. Obnovit 
centrální postavení výuky matematiky (dovednosti potřebné  např. při  formulaci dotazů v 
prohledavačích nebo v databázových operacích či při práci s tabulkovými kalkulátory) a 
češtiny (tím je míněna dovednost komunikovat, nikoliv “biflování” dat o spisovatelích; 
schopnost komunikovat by měly rozvíjet i jiné předměty) a do jisté míry angličtiny. 

c) Reforma předškolního vzdělání a zapojení rodičů do vzdělávacího procesu (“školy pro 
rodiče”). 

Přijetí legislativních norem, které umožní realizovat různé způsoby výuky a umožní rodičům, 
aby si zvolili typ, jenž se jim zdá nejvhodnější (rodiče budou k volbě přistupovat nepochybně 
s větší odpovědností než úředníci ministerstva, kteří jim ovšem prostřednictvím masmédií 
mohou sdělovat své představy). To ale předpokládá, že rodiče budou na takové rozhodování 
připraveni (vytvoření jakési “školy pro rodiče”).  

d) Důsledná evaluace naplňování vzdělávacích standardů + kvalitní informační systém. 

Monitoring toho, jak se uplatňují absolventi v praxi a na vyšších stupních škol. Zavedení 
státní maturity srovnatelné s maturitami pokročilých zemí obdobné velikosti jako ČR 
(severské země, Irsko) a rozsáhlé využívání mezinárodních srovnávacích testů. Těžiště 
kontroly by se zde mělo přesouvat směrem k vlastnímu hodnocení a peer-review, a to i 
v regionálním školství, kdežto role inspekce by měla být spíše doplňková. Ve vysokém 
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školství to může znamenat např. požadavek veřejné přístupnosti závěrečných prací (např. na 
internetu). 

e) Zapojení široké veřejnosti do tvorby a hodnocení vzdělávacích programů. 

Vytvoření jakýchsi “obcí” či “klubů přátel rozvoje vzdělávání”, které by byly platformou pro 
formulaci nároků veřejnosti na vzdělávání a účastníkem další evaluace. Evaluace výsledků a 
stanovení nároků na bázi “dodavatel–odběratel” by se v dalším průběhu měly stát pravidlem 
(cyklus opakovaný v rozmezí 2–3 let) jednak mezi vzdělávacími institucemi a jednak na 
regionální úrovni mezi vzdělávacími zařízeními a zainteresovanou veřejností.  

f) Zvýšení úrovně výuky na vysokých školách. 

Vytvoření optimálních podmínek pro osobní rozvoj pracovníků a objektivní hodnocení 
dosažených výsledků. Otevření našich pracovišť (škol i výzkumných ústavů) cizincům 
s vysokou kvalifikací (nutná změna některých předpisů). Spolupráce se zahraničními partnery 
založená na opakovaných krátkodobých pobytech našich mladých pracovníků na partnerském 
pracovišti v zahraničí a zahraničních pracovníků v České republice.  
 

Nízká důležitost přikládaná vzdělání a kvalifikaci  

Charakteristika prioritního problému 
Jedna ze tří podmínek budování společnosti vzdělání zní: lidé považují vzdělání za pozitivní 
hodnotu. Bez vůle do vzdělání investovat zdroje (čas, energii, finance) je modernizace 
v oblasti vzdělávání téměř nemožná, rozhodně jsou pokusy o ni odsouzeny k neefektivnosti. 

Studenti a potenciální studenti získávají své hodnoty v procesu socializace, rozhodující pro ně 
je hodnotové prostředí v rodině, ale i celkové hodnotové klima ve společnosti. Protože rodiny 
s velkým objemem kulturního kapitálu nemají problém své děti motivovat ke vzdělávání, je 
problémem hlavně motivace dětí z nižších tříd, v nichž rodiče sami nemají zkušenost 
s pozitivními efekty vzdělání, a rozvoj celkového klimatu ve společnosti a komunitě musí 
tento nedostatek substituovat. Specifičtějším problémem ČR je, že kromě příslušníků nižších 
sociálních tříd také mnozí další jednotlivci, vedoucí představitelé institucí (ředitelé, manažeři 
atd.) a rozhodovatelé vůbec (včetně mnohých politiků) na centrální i regionální úrovni 
nepovažují vzdělání za základní předpoklad rozvoje jednotlivců, podniků či regionu, nebo to 
alespoň nedokazují konkrétními činy. Velká většina podniků si např. doposud neuvědomuje 
důležitost dalšího vzdělávání, nemá žádnou strategii rozvoje lidských zdrojů a na vzdělávání 
nevěnuje dostatek prostředků. Řídí se pouze krátkodobou perspektivou. Nezájem o vzdělávání 
se projevuje např. v nižší konkurenceschopnosti podniků i celého státu, zvýšením rizika 
nezaměstnanosti, pasivním přístupem k životu atd.  

Řešení 
a) Vytvoření Rady podporující rozvoj lidských zdrojů. 

Sdružení (na národní i regionální úrovni) hlavních aktérů ovlivňujících vzdělávání a rozvoj 
státu, regionů, sektorů (představitelů státních institucí, sociálních partnerů, regionálních, 
sektorových a dalších institucí) do orgánů, “rad” podporujících rozvoj lidských zdrojů. 

b) Medializace vzdělání. 

Promyšlená a systematická medializace pozitivní hodnoty spojené se vzděláním a 
vzděláváním, zobrazováním pozitivních modelů a vzorů. Využití médií k  aktivní účasti 
veřejnosti na kontrole a hodnocení koncepcí i realizaci vzdělávacích   procesů. 
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c) Podstatné zvýšení prestiže učitelů na všech stupních. 

Ke zvýšení prestiže učitelů by kromě vyššího finančního ohodnocení měl přispět i jasně 
definovaný kariérní řád ve školství a programy rozvoje personální práce na školách. 

d) Důraz na další vzdělávání u všech státních zaměstnanců (kariérní řád). 

Kariérní řád státních zaměstnanců musí jednak (významně) reflektovat dosažené vzdělání, 
současně musí požadovat další vzdělávání v průběhu státní služby bez jakýchkoliv výjimek. 
Státní organizace musí mít vyčleněnu část rozpočtu pro další vzdělávání svých zaměstnanců.  

 
Výzkum a vývoj 
Nepřipravenost oblasti výzkumu a vývoje (organizací, týmů a jednotlivců) na měnící se 
úlohy a postavení výzkumu a vývoje ve společnosti 

Charakteristika prioritního problému 
Dosavadní situace v oblasti výzkumu a vývoje zdaleka nekoresponduje s nároky přítomnosti a 
budoucnosti. Přežívají jak nefunkční organizační struktury (například institucionální oddělení 
vysokoškolské výuky od akademického základního výzkumu), tak i neadekvátní návyky a 
myšlenkové stereotypy vědecké obce poplatné minulosti (například: věda je 
nekontrolovatelná, ale musí být přitom státem plně podporována) – a leckde i rysy jisté 
uzavřenosti vůči světu a společnosti. Mnohé instituce výzkumu a vývoje (dále: VaV) jsou 
doposud odtrženy od dalších subsystémů společnosti (především ekonomiky), což výrazně 
snižuje jejich efektivitu a účinnost. 

Řešení 
Řešení spočívá v realizaci několika bodů: 

- podrobná a objektivní aktualizovaná analýza stavu výzkumu a vývoje a jejich 
porovnání se stavem v zahraničí, zaměřená především na výstupy výzkumu a 
vývoje a jejich přínosy pro hospodářství a společnost; 

- masivní osvětová činnost, která by přesvědčivě zdůvodnila všem aktérům, že 
další rozvoj výzkumu a vývoje v ČR je nemožný bez podstatného zvýšení jejich 
výkonnosti a efektivnosti, což však bude vyžadovat náhradu přežívající praxe (že 
všichni ve výzkumu a vývoji musejí dostávat přibližně stejnou podporu) 
strategií, že lepší a výkonnější mají a budou dostávat podporu větší; 

- uplatnění principů moderního managementu i v řízení jednotlivých institucí a 
organizací výzkumu a vývoje; 

- propojení institucí VaV a terciárního vzdělávání (vysokých škol, Akademie 
věd ČR a ostatních institucí a organizací výzkumu a vývoje) do komunikující a 
spolupracující sítě, odstranění dosavadního vzájemného podceňování a vzájemné 
podezíravosti se zachováním (popřípadě i posílením) vzájemné náročnosti a 
kritičnosti; 

- propojení institucí výzkumu a vývoje s potřebami praxe, především účinné 
zapojení institucí VaV a terciárního vzdělávání do návrhů a uplatnění inovací a 
know-how v ekonomice a společnosti (například podporou vzniku regionálních 
center spolupráce firem, škol a výzkumných institucí). 

Řešení tohoto prioritního problému bude obtížné. Lze očekávat, že strategie nebude alespoň 
zpočátku přijímána se všeobecnou důvěrou a podporou. Zavedený systém v podstatě 
indexového rozdělování jen mírně narůstajících prostředků s přihlédnutím k výsledkům 
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hodnocení ex ante a se zcela nedostatečným hodnocením opravdu dosažených výsledků 
(hodnocení ex post) je v podstatně pohodlnější a pro významnou část výzkumu a vývoje 
přijatelnější než systém navržený výše. 

 

Nedostatky v organizaci a řízení výzkumu a vývoje 

Charakteristika prioritního problému 
Nedostatky v organizaci a řízení výzkumu a vývoje lze pozorovat na všech úrovních, 
především však na úrovni státu. Ani nejliberálnější vlády u nás po roce 1990  
nezpochybňovaly, že věda a výzkum jsou veřejné statky. V porovnání se zahraničím však 
doposud ve státní správě nebyly vytvořeny dostatečné kapacity pro účinnou správu systému 
veřejné podpory výzkumu a vývoje. Početní stavy pracovníků a funkční zařazení vedoucích 
pracovníků s výlučnou odpovědností za výzkum a vývoj jsou v ČR výrazně nižší než 
v zahraničí. 

Státní správa systému veřejné podpory výzkumu a vývoje musí mít takové kapacity, aby 
mohla trvale hodnotit stav, uměla rozlišit dobré a špatné výkony. Státní správa musí být 
vybavena takovou autoritou, aby byla schopna prosadit zvýhodnění výkonů dobrých na úkor 
výkonů nedostatečných a mohla čelit rovnostářským přístupům i snahám o konzervaci 
nevýkonných struktur. 

Řešení 

Odstranění nedostatků v organizaci a řízení výzkumu a vývoje se navrhuje provést v těchto na 
sebe navazujících krocích: 

a) Dokončení a přijetí moderních na sebe navazujících zákonů upravujících 
podporu VaV z veřejných prostředků, postavení institucí výzkumu a vývoje a ochranu 
duševního vlastnictví ve výzkumu a vývoji. 

b) Příprava politického rozhodnutí o změnách systému řízení veřejné podpory 
výzkumu a vývoje. 

c) Politické rozhodnutí o vhodném modelu státní správy ve výzkumu a vývoji. 
Z dosavadních prací na politice výzkumu a vývoje a právních předpisů pro tuto oblast 
vyplývá, že by měl být důsledně aplikován mírně decentralizovaný model, v kterém 
by za politiku výzkumu a vývoje, základní výzkum, průřezové záležitosti výzkumu a 
vývoje a mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji odpovídalo ministerstvo, do 
jehož působnosti by patřily i vysoké školy. Za tzv. průmyslový výzkum a podporu 
transferu výsledků výzkumu a vývoje do inovovaných výrobků, technologií a služeb 
by odpovídalo ministerstvo s působností pro záležitosti průmyslu a obchodu 
(hospodářství). Koordinační úloha v tomto modelu by připadla Radě vlády ČR pro 
výzkum a vývoj. 

d) Postupné budování personálních kapacit v orgánech uvedených 
v předcházejícím bodu c). 

e) Zřízení samostatných úseků pro výzkum a vývoj v ústředních správních 
úřadech uvedených v bodu c), které budou vedeny náměstky ministrů. 

Postupné zdokonalování systému řízení podpory výzkumu a vývoje s důrazem na: 

- zavedení strategické dimenze řízení výzkumu a vývoje: přípravy politik a 
strategií výzkumu a vývoje, včetně stanovování prioritních směrů, trvalá 
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koordinace politiky výzkumu a  vývoje se vzdělávací politikou, s politikou 
hospodářskou a sociální; 

- zavedení pravidelného, nezávislého a objektivního hodnocení dosažených 
výsledků v jednotlivých sektorech, institucích a organizacích výzkumu a vývoje 
(hodnocení ex post), přičemž kromě posílení tradičních kompetitivních kritérií a 
metod se musejí postupně prosazovat i kritéria motivující ke komercionalizaci 
výsledků vědecké práce v oblastech, které to umožňují; 

- promítnutí výsledků hodnocení do poskytování veřejné podpory výzkumu a 
vývoje;  

- zavedení projektového řízení na úrovni národních programů, jejich částí i 
jednotlivých projektů, a plánování výzkumu a vývoje podle cílů (viz 
připravovaný Národní program orientovaného výzkumu a vývoje); 

- prověření a vhodné nastavení práv týkajících se ochrany duševního vlastnictví 
tak, aby výsledky výzkumu a vývoje financované z veřejných prostředků byly 
snadno uplatnitelné v průmyslu a v inovativním podnikání; 

- trvalá péče o lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, zlepšování podmínek pro 
uplatnění a rozvoj mladých vědeckých pracovníků a žen; 

- vytváření podmínek pro účinné a efektivní zapojování subjektů z ČR do 
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, především do evropského 
výzkumného prostoru; 

- zlepšování vzájemných vztahů mezi veřejností a výzkumem a vývojem. 

f) Zřízení samostatného exekutivního orgánu (ministerstva pro záležitosti 
výzkumu a vývoje) jako od základů nové instituce s jednou či maximálně dvěma 
dalšími působnostmi, přičemž jako nejtěsnější je vnímána vazba na odpovědnost za 
terciární vzdělávání.  

g) Bez zlepšení organizace a řízení  výzkumu a vývoje nelze také dosáhnout 
potřebné změny přístupu institucí, organizací a jednotlivců ve výzkumu a vývoji 
k nárokům na ně kladeným (viz předchozí prioritní problém). 

 

Deficity ve financování výzkumu a vývoje 

Charakteristika prioritního problému  
V dokumentech schvalovaných vládami ČR se již od poloviny devadesátých let objevuje 
závazek zvýšit veřejnou podporu výzkumu a vývoje v několika málo letech na úroveň 0,7 % 
hrubého domácího produktu (HDP). Tato mez byla na počátku druhé poloviny devadesátých 
let průměrnou hodnotou veřejné podpory výzkumu a vývoje v členských státech Evropské 
unie (EU). Podpora výzkumu a vývoje byla také několikrát označena za prioritu ve volebních 
programech řady politických stran ČR. Faktem je, že výzkum a vývoj se doposud nestal 
skutečnou prioritou, že přednost stále ještě získává řešení okamžitých problémů, že podpora 
oblastí, na nichž zcela nesporně závisí budoucnost v horizontu pěti, deseti i více let, se 
dostává do pozadí. Dosažení uvedené cílové hodnoty 0,7 % HDP je opakovaně odkládáno. 
Mezitím v členských státech EU došlo ke zvýšení průměrné hodnoty veřejné podpory 
výzkumu a vývoje na téměř 0,9 % HDP a orgány EU vzhledem k zaostávání Evropy za USA 
a Japonskem naléhavě vyzývají členské státy k dalšímu zvýšení podpory. Hospodářské 
úspěchy Finska a Irska, kde došlo k velmi dynamickému zvýšení podpory výzkumu a vývoje, 
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jednoznačně prokazují, že orientace na inovace výrobků, technologií a služeb na bázi 
tuzemského výzkumu a vývoje je správná a úspěšná. 

Jako nedostatečná se jeví i podpora výzkumu a vývoje ze soukromých, převážně podnikových 
zdrojů. Velké podniky, a to i ty úspěšné, buď působí v oborech nepříliš náročných na výzkum 
a vývoj (stavební průmysl), nebo využívají zařízení a technologie zahraničního původu 
(telekomunikace). Řada podniků se stále ještě potýká s řešením krátkodobých problémů, 
včetně hledání ”opravdu podnikatelských” vlastníků.  

Nejde však jen o celkový objem prostředků vynakládaných na VaV, ale také (zejména) o jeho 
efektivní rozdělování a vazbu na základní cíle a priority českého VaV a vysokou kvalitu 
dosahovaných výsledků. Stávající systém se v podstatě omezuje na rozdělování 
disponibilních finančních prostředků, bez dostatečného tlaku na výkonnost a efektivnost 
výzkumu a vývoje. Řešení tohoto problému tak musí být doprovázeno řešením předchozího 
prioritního problému, tj. zlepšováním organizace a řízení výzkumu a vývoje. Nelze připustit 
plošné zvýšení podpory z veřejných zdrojů všem subjektům z oblasti výzkumu a vývoje bez 
ohledu na jejich skutečnou výkonnost a efektivnost. 

Řešení 
Odstranění nedostatků v podpoře výzkumu a vývoje z veřejných i soukromých zdrojů se 
navrhuje provést v těchto krocích: 

- Jasné formulování cílů českého VaV a priorit, na které budou přednostně 
vynakládány finanční prostředky (nelze předpokládat dostatek finančních 
prostředků pro úspěšný výzkum a vývoj v současné šíři). 

- Zvýšení transparentnosti financování výzkumu a vývoje, zejména posílení 
mechanismů a organizačních struktur známých z vyspělých zemí: koncentrace 
místo dosavadní roztříštěnosti, koordinace místo dosavadní mnohokolejnosti. 

- Trvalé výrazné zvyšování veřejných výdajů na výzkum a vývoj – počínaje 
rokem 2003. 

- Zdokonalování nástrojů přímé podpory výzkumu a vývoje, včetně zvýhodnění 
domácího výzkumu a vývoje. 

- Příprava podkladů k rozhodnutí o rozsahu a formách nepřímé podpory 
výzkumu a vývoje (daňová a úvěrová zvýhodnění, zvýhodnění pro uplatnění 
rizikového kapitálu, osobní finanční zainteresovanost apod.). 

- Podpora zakládání nových firem výzkumnými a vývojovými pracovníky, kteří 
působí ve veřejném sektoru. 

- Zavedení nástrojů nepřímé podpory výzkumu a vývoje. 

 
Procesy informatizace 
Nedostatečné využití možností informačních a komunikačních technologií (ICT) 

Charakteristika prioritního problému 
Nedostatečné využití možností ICT znamená promrhání určitého potenciálu. Takové  
nevyužití se v podobě společenského napětí reálně projevuje zejména tehdy, jestliže nejsou v 
rovnováze možnosti a očekávání dvou společenských skupin různě adaptovaných na nové 
ICT, např. podnikatelský sektor na straně jedné a státní správa na straně druhé. 
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Maximální využití možností ICT představuje zvýšení efektivity vykonávané činnosti a 
vytváření či uvolňování prostředků pro aktivity jiné. Dochází tak k lepšímu využití lidského a 
ekonomického potenciálu. 

Řešení  
a) ICT představují hlavní intenzifikační faktor moderních ekonomik a hlavní předpoklad a 
nástroj zapojení do globálních ekonomických procesů. Aby bylo možné tento faktor využít, je 
třeba nejen odstranit technologickou a ekonomickou nedostupnost ICT, ale hlavně zvýšit 
schopnost využití vlastností ICT populací. K tomu je nutné účinně vzdělávat a vychovávat 
občany, především žáky základních a studenty středních škol v oblasti tzv. první gramotnosti, 
tj. schopnosti komunikace v rodném a jednom cizím jazyku a schopnosti moderního 
“počítání”, založeného na znalosti logiky a algebry. K dosažení tohoto cíle bude nutné zajistit 
dostatek kvalifikovaných pedagogů. K zajištění intenzivnějšího využití ICT je zapotřebí 
dosáhnout i vyšší míry přípravy ICT odborníků a jejich následného uplatnění v oblasti 
výzkumu a vývoje ICT. 

b) Kromě vytvoření rovného právního a ekonomického prostředí je nutné změnit též způsob 
chování úředníků na všech úrovních veřejné správy tak, aby zpřístupnění informací 
považovali za hlavní součást své pracovní povinnosti. K tomu bude nutné zajistit rovněž 
změnu způsobu práce na úřadech a institucích veřejné správy. 

c) Společnost by měla být informována. Měla by mít přístup ke zdrojům informací. Pouze 
potřeba informací v ní vzbudí zájem o výhody ICT. Věnujme se více vzdělávání jako 
takovému. Ukazujme, že znalosti znamenají kompetitivní výhody. Některé firmy to již vědí a 
samy se snaží nakoupit a využít ICT. Úkolem vlády je budovat infrastrukturu pro ICT. 
Zpřístupňování informací ve státní správě rovněž představuje úkol pro vládu. Hlavním 
úkolem vlády ČR je zvyšování kvalifikace jako takové. 

d) Státní správa reprezentovaná vládou ČR a dalšími centrálními úřady by měla změnit své 
chování a aktivně podpořit vznik volného trhu v oblasti ICT. Výstavba technické 
infrastruktury by byla realizována soukromými společnostmi. Vláda ČR, krajské orgány a 
zaměstnavatelé by umožnili a podpořili vzdělávání obyvatel v oblasti zacházení s ICT a 
využívání jimi zprostředkovaných informací, což znamená, že i orgány veřejné správy by 
samy informace poskytovaly a zveřejňovaly.  

 

Zvyšování nerovností v populaci vyvolané rozdílnou kvalifikací, zkušeností, využitím a 
přímým přístupem k informačním a komunikačním technologiím (ICT) 

Charakteristika prioritního problému 
Nerovná možnost využití ICT generuje další nerovnosti, které se přímo dotýkají kvality 
života. Jde zejména o vzdělání, pracovní uplatnění, pracovní ocenění, volný čas. 

Nerovnosti vyvolané rozdílnou možností v přístupu a využití ICT následně povedou k 
prohlubování rozdílů v dovednostech, schopnostech, příjmech a životním stylu obyvatel, což 
ohrozí soudržnost společnosti a zpomalí její rozvoj. 

Řešení  
Hlavním předpokladem dosažení rovného přístupu k ICT pro všechny skupiny obyvatel je 
plná liberalizace trhu s telekomunikacemi. Zároveň bude nutné dosáhnout regionálního 
vyrovnání cen připojení k Internetu. Využití techniky pořízené za veřejné finanční prostředky 
je třeba zpřístupnit široké veřejnosti. To bude možné za předpokladu vzájemné koordinace 
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činnosti městských a obecních úřadů, veřejných knihoven a veřejných škol. Zároveň je třeba 
přesunout část odpovědnosti za státní informační politiku z úrovně státu na krajskou úroveň. 

 

Nedostatečná ochrana informací a dat při užití moderních informačních a 
komunikačních technologií 

Charakteristika prioritního problému  
Moderní ICT umožňují snadnější získávání, ukládání a šíření osobních, ekonomických i 
dalších typů informací a dat. Moderní ICT zároveň představují vhodný prostředek pro možné 
zneužití takových dat. 

Možná zneužití zahrnují širokou škálu od vyzrazení osobních údajů marketingovým firmám 
přes krádeže v systémech bezhotovostního platebního styku až po ohrožení strategicky 
významných systémů (komunikační systémy, distribuční systémy vody a dalších významných 
surovin). 

Řešení  
Souběžně se vzděláváním v oblasti využití ICT je nutné realizovat taktéž vzdělání o 
negativech ICT, na němž  se budou podílet vzdělávací instituce i zaměstnavatelé. Do 
budoucna je třeba realizovat ochranu citlivých dat. 
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Prioritní problémy v oblasti B3 (Trh práce, zaměstnanost a 
zaměstnatelnost) 
Rozpor mezi současným charakterem nezaměstnanosti a ideálem plné zaměstnanosti 

Charakteristika prioritního problému 

Plná zaměstnanost je definována jako politický cíl i obecný ideál, není však realitou. 
Současná struktura nezaměstnanosti neodpovídá ideálu plné zaměstnanosti, tj. takové 
nezaměstnanosti, která svým charakterem odpovídá krátkým epizodám hledání práce a končí 
jejím nalezením. Současná nezaměstnanost je výrazně regionálně diferencovaná (v některých 
regionech stabilně překračuje míra nezaměstnanosti úroveň 15 %) a velmi vysoký je podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných (na konci roku 2000 bylo 38 % všech nezaměstnaných bez práce 
déle než 12 měsíců). Dochází k marginalizaci na trhu práce se všemi negativními osobními, 
sociálními i ekonomickými důsledky, jako jsou snížení životní úrovně, růst nemocnosti, 
úmrtnosti, deformace rodinných vztahů, dezintegrace sociální vztahů, kriminalita, růst 
pravděpodobnosti kriminální viktimizace a jiných sociálních deviací. 

Řešení 
Krátkodobě lze různými opatřeními nezaměstnanost snížit, optimální je nicméně 
v dlouhodobém horizontu zvyšovat zaměstnatelnost občanů. Mezi krátkodobá preferovaná 
opatření patří zejména veřejná podpora zaměstnanosti a omezování růstu mezd. Alternativně 
lze v krátkém časovém horizontu udržovat nízkou míru nezaměstnanosti i politikou 
předčasných důchodů a podporou vysoké zaměstnanosti v některých problematických firmách 
z veřejných zdrojů, tak jako tomu bylo v minulosti. Důležitou vazbu na zaměstnanost má 
nastavení poměru mezi sociálními příjmy a příjmy z pracovní činnosti, které motivuje občany 
k tomu, aby při zajišťování živobytí spoléhali primárně na příjmy z pracovní činnosti a až 
potom na sociální dávky. 

V klíčových místech a dlouhodobém horizontu jsou preference rozvoje trhu práce téměř 
identické s  rozvojem vzdělání, jež podporuje pracovní a profesní flexibilitu (tj. rozvoj 
vzdělávání zaměřený na klíčové kompetence, další růst kapacity vzdělávacích institucí, a 
zejména rozvoj celoživotního vzdělávání, který umožňuje lidem doplňovat si kvalifikaci 
podle momentální situace na pracovním trhu). Strategický význam pro trh práce mají též 
podpora geografické mobility (dopravní infrastruktura) a uvolnění trhu s bydlením. 

 

Nevyváženost vztahů na domácím trhu práce a další neudržitelnost nízké ceny tuzemské 
pracovní síly  

Charakteristika prioritního problému 

Český trh práce bude v budoucnu destabilizován celou řadou faktorů pramenících jednak ze 
vstupu do EU, jednak z imigrace pracovní síly do ČR. Po otevření EU odejde jistá část 
kvalifikovaných zaměstnanců pracovat do zahraničí. Cena práce na domácím trhu (především 
cena kvalifikované práce) potom výrazně vzroste a průměrné mzdy v ČR by pak mohly oproti 
současnému stavu již v r. 2008 dosáhnout podle odhadů až dvojnásobné výše. Přitom ovšem 
dojde také k odpovídajícímu růstu spotřebitelských cen. Bude-li dále pokračovat očekávaný 
předstih růstu průměrných reálných mezd v ČR oproti státům EU o dosavadních 1 až 1,5 % 
ročně, dosáhne ČR v průběhu 5 až 10 let úrovně 70 až 75procentní výše reálných čistých 
mezd v EU a finanční výhody spojené s prácí v zahraničí pak přestanou být v této souvislosti 
samy o sobě pro občany ČR zajímavé. Tuzemský trh práce se v průběhu tohoto procesu plně 
otevře a ČR se stane přitažlivou cílovou zemí pro osobnostně dobře disponované, 
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kvalifikované imigranty z těch zemí střední a východní Evropy, jejichž občané na trhy EU 
volný přístup mít nebudou. Na domácím trhu práce vznikne náročné konkurenční prostředí. 
Při nastavené úrovni spotřebitelských cen bude případná dlouhodobá nezaměstnanost pro 
práceschopné občany obtížně zvládnutelná. Problém zaměstnatelnosti méně přizpůsobivých 
občanů se prohloubí, v jistém rozsahu pak bude také nutno čelit problému chudoby. 

Řešení 
Přirozenou a komplexní variantu řešení představuje vstup ČR do EU, umožňující za 
standardních podmínek volné začlenění tuzemské pracovní síly do fungujícího evropského 
trhu práce. Vstup vhodně disponovaných zahraničních pracovníků na český trh práce ze zemí 
stojících mimo EU je pak (v souladu s potřebami odvozenými od nepříznivého domácího 
demografického vývoje) regulovatelný prostřednictvím vstřícně pojatého imigračního zákona. 
Méně výhodnou variantou, použitelnou v případě odkladu volného vstupu českých občanů na 
trh práce celé EU, je bilaterální řešení těchto vztahů jen s vybranými státy. 

Prodlužování izolace domácího trhu práce od nadnárodních trendů, přetrvávání omezených 
příležitostí pro české občany, utlumená konkurence a zaostávání úrovně místní ceny práce za 
vyspělými státy by v případě dalších odkladů již byly nebezpečnou bariérou dalšího 
ekonomického a sociálního rozvoje. Podnikatelské subjekty (včetně zahraničních) usilující o 
úspěch v již zcela standardním, nadnárodním tržním prostředí jsou panujícími vztahy 
stimulovány k tomu, aby otevírání a integraci trhů práce podporovaly. Česká státní exekutiva, 
vystavená také lobování zájmových skupin, zainteresovaných na přežívání výhledově 
neefektivních, ale v důsledku tradic a ustálených kulturních vzorců dostatečně zakořeněných 
postojů (xenofobie, obavy z nadnárodního kapitálu, nízká míra exerpce individuální 
odpovědnosti za vlastní osud, nevnímání evropské identity atd.) může konkrétními opatřeními 
k utváření žádoucích, vyvážených vztahů na trhu práce efektivně přispět, nebo naopak (jak to 
je někde zřejmé i v zahraničí) tyto procesy potlačovat. 
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Prioritní problémy v oblasti B4 (Vývoj populace, zdraví, rodina, bydlení) 
Vývoj populace 
Nepříznivé populační klima projevující se v nízké úrovni plodnosti 

Charakteristika prioritního problému 
Vlivem politické, sociální a ekonomické transformace se značně změnily podmínky života 
rodin a rození dětí v nich. Rodina a děti se dostaly do konkurence s rozšířenými možnostmi 
seberealizace mladých lidí a současně se zhoršily životní podmínky při zakládání rodiny. K 
zeslabení sociálních jistot rodičů při plánování počtu dětí přispívá zvláště nezaměstnanost 
mladých lidí a nedostatek finančně dostupných bytů. Společenská situace je pro rození dětí 
nepříznivá. Výsledkem je odkládání sňatků a porodů na pozdější dobu (s možným rizikem 
změny v jejich častější odmítání) a pokles realizované plodnosti na extrémně nízké hodnoty.  

Česká republika patří ke třem zemím s nejnižší úhrnnou plodností na světě. Její hodnota je již 
několik let hluboko pod záchovnou hranicí a pokračování tohoto trendu by ohrozilo pozdější 
regeneraci  věkové struktury obyvatelstva. Při zachování současné výše úhrnné plodnosti 
(1,14 živě narozených dětí na 1 ženu během jejího reprodukčního období) by v následující 
generaci byly matky nahrazovány pouze z 55 %, a to by se projevilo ve spojení s nízkou 
úrovní plodnosti v dalším prohloubení poklesu porodnosti. Zhoršování věkové struktury by se 
stále více zrychlovalo a mělo by velmi nepříznivé dopady v ekonomické a sociální sféře. 

Řešení 
Populační klima (hlavně jeho vedlejší složka “časování” dětí, tj. kdy se děti narodí) citlivě 
reaguje na ekonomickou, politickou a společenskou situaci a její změny.  

a) Jedna ze strategií řešení tohoto problému vychází z konceptu zdůrazňujícího aktivní úlohu 
státu a celé společnosti v procesu populační reprodukce. Vyjádřením zájmu společnosti o 
budoucí populační vývoj země je spolupodílet se na vytváření podmínek pro populační 
reprodukci. Řešení spočívá v přijetí a realizaci komplexní pronatalitní politiky státu v oblasti 
sociální a rodinné politiky a propojení těchto politik s politikami v dalších oblastech, které 
ovlivňují život mladých lidí a mladých rodin (řešení bydlení, nezaměstnanosti mladých lidí, 
skloubení rodičovské a zaměstnanecké role), ve vytvoření pronatalitního společenského 
klimatu, v němž jsou mateřství, rodičovství a péče o děti vysoce hodnoceny. Lze očekávat, že 
zavedená opatření se projeví ve změně populačního klimatu, a v důsledku toho dojde ke 
zvýšení realizované plodnosti. Tato varianta řešení může nejvíce působit na ty mladé lidi, 
kteří chtějí mít více než jedno dítě a kteří sňatek a rození dětí odkládají a čekají na příznivější 
podmínky. Pro přijetí pronatalitní politiky bude nutno prosadit politický konsenzus. Nelze 
však očekávat, že realizovaná potenciální plodnost by mohla dosáhnout v průběhu 
následujících 15 let hranice prosté reprodukce (tj. 2,1 dítěte na jednu ženu). 

b) Jiná varianta přístupu k tomuto problému je založena na  liberálním konceptu, který 
podtrhuje individuální rozhodování o počtu dětí a době jejich narození bez účasti státu (počet 
dětí a péče o ně jsou výlučně záležitostí jednotlivců či rodičů). V tomto případě by byl 
ponechán vývoj sňatečnosti a plodnosti bez aktivního zásahu státu a dalších aktérů. Lze 
vycházet z předpokladu, že stávající opatření sociální politiky ve vztahu k rodinám s dětmi 
jsou dostatečně rozvinuta a je pouze třeba bránit jejich devalvaci inflací nebo růstem 
průměrné mzdy (životního minima). Takováto devalvace by mohla být v populačním klimatu 
zaregistrována. Nicméně populační klima se bude měnit především v závislosti na tom, jak 
budou mladí lidé hodnotit celkový společenský vývoj a podmínky pro založení rodiny a 
reprodukci. Lze počítat s tím, že po vyrovnání podmínek s ostatními vyspělými státy bude 
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demografické chování podobné a ukazatele reprodukce se přiblíží průměrným hodnotám 
dosahovaným v těchto zemích, tedy že se mírně zvýší i míra realizované plodnosti. 

 

Nedostatečné řešení implikací budoucího vývoje demografického stárnutí v oblasti 
sociálního zabezpečení a zdravotnictví 

Charakteristika prioritního problému 
Očekávané progresivní stárnutí věkové struktury obyvatelstva dále povede ke změnám relací 
mezi počtem osob v produktivním věku a počtem osob závislých. Stále se zhoršující poměry 
mezi těmi, co zdroje produkují, a těmi, kteří je spotřebovávají, vyvolávají velké změny 
v přerozdělovacích mechanismech a vytvářejí napětí ve společnosti. Napětí vzniká i tím, že 
při úbytcích počtu dětí v populaci a nárůstu počtu seniorů budou muset být výdaje 
v budoucnosti stále více orientovány na starší obyvatelstvo.  

Zhoršení relací ve věkové struktuře způsobí podstatné problémy v systémech financování 
sociálního zabezpečení a zdravotnictví. Současné systémy jsou ohroženy, vznikaly za zcela 
jiných demografických podmínek. Přestože aktuální věková struktura je z hlediska tvorby 
zdrojů pro tyto systémy zatím relativně příznivá, pokračování stárnutí české populace je 
nevyhnutelné. Jeho další prohloubení je v ní již zakotveno. Do důchodového věku postupně 
začnou vstupovat silné populační ročníky narozené po 2. světové válce. Tento generační efekt 
umocněný očekávaným dalším zlepšováním úmrtnosti ve vyšším věku povede k neobyčejně 
rychlému vzestupu počtu osob s nároky na důchodové zabezpečení a adekvátní zdravotní a 
sociální péči. Počet obyvatel ve věku ekonomické aktivity proti tomu začne klesat. 
K prohlubování procesu stárnutí povede i současná velmi nízká úroveň plodnosti. Úbytek dětí 
je tak značný, že v populaci již od roku 1997 převažují osoby starší 60 let nad dětmi ve věku 
do 15 let. Tato převaha se bude v dalších letech trvale zvyšovat. Podstatná změna struktury 
závislých osob je zvláště významná z hlediska nároků na veřejné finance, neboť per capita 
výdaje na starší osoby jsou 2–3krát vyšší než na dětské kategorie. Očekávaná míra změn 
věkové struktury české populace nemá v moderní historii analogii, je obtížné si představit 
všechny její dopady. Důsledky pro sociální zabezpečení a zdravotnictví jsou nejzřetelnější. 

Řešení 

Základní směr vývoje věkové struktury ve směru progresivního populačního stárnutí je 
nezvratitelný; je výsledkem minulého demografického vývoje a změn v reprodukčním 
chování během transformace. Ovlivňovat tento budoucí vývoj lze pouze omezeně, je možné 
do určité míry mírnit zhoršování poměrů mezi poproduktivní a produktivní složkou populace. 
Zavedením opatření v rámci přímé pronatalitní politiky nebo sociální politiky s výrazným 
pronatalitním zaměřením vytvářet podmínky pro zvýšení plodnosti, a tím zbrzdit zužování 
populační základny, a početně posilovat produktivní složku obyvatelstva zvýšenou imigrací.  

Zmírnění projektovaných vysokých počtů závislých osob v poproduktivním věku 
připadajících na jednu osobu v produktivním věku lze dosáhnout též dalším zvýšením hranice 
věku odchodu do důchodu. Je třeba uvažovat i o reformě penzijního systému a celého 
systému sociálního zabezpečení. Ve zdravotnictví jde o kvantitativní a kvalitativní 
(strukturální) změny orientované na starou a velmi starou populaci. V podobné situaci se 
nacházejí i ostatní vyspělé země, lze tudíž hledat analogie řešení. Rozhodující roli v řešení 
tohoto problému budou hrát nutné změny v systému sociálního zabezpečení, především 
důchodového zabezpečení. 
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Nedostatek systematického přístupu k zahraniční migraci 

Charakteristika prioritního problému 
Československo resp. Česká republika otevřela v 90. letech své hranice na západ i na východ, 
čímž došlo k oživení mezinárodního (přeshraničního) pohybu. Poloha naší země ji předurčuje 
ke zprostředkování (realizaci) kontaktů mezi západem a východem, jakož i – z hlediska 
socioekonomického rozvoje zřejmě s menším významem – mezi severem a jihem kontinentu. 
Česká republika se tak stává současně zemí emigrační (byť jen pro určité skupiny obyvatel, 
případně regiony) a imigrační, pro osoby přicházející z důvodů ekonomických, politických, či 
dokonce vojenských (válečné konflikty). Ti se zde buď jen zdrží při cestě dále na západ 
(jedná se tedy o tranzit), nebo se usadí (v tomto případě je Česká republika v poloze cílové 
země). Typickým fenoménem se staly zejména pracovní migrace. Příliv cizinců na trh práce 
je však posuzován rozporně: na jedné straně je pozitivně hodnoceno obsazení těch pracovních 
míst, o které Češi nejeví zájem, na druhé straně negativně je posuzována ochota cizinců 
k práci za (pro Čechy) nepřijatelných pracovních podmínek. Mezinárodní pracovní migrace 
mohou pozitivně ovlivnit přenos nových zkušeností (dovedností), formovat vztahy mezi 
příslušníky sousedních zemí a v neposlední řadě rozvíjet jazykové znalosti. Lze se však setkat 
i s negativním hodnocením (založeným na obavách z konkurence), nepřátelstvím, až 
xenofobií vůči cizímu (cizincům) či charakteru podnikání (např. na hranici legality). 
Podstatně vzrostla v průběhu devadesátých let i role vnější migrace v populačním vývoji ČR. 
Převaha imigrantů  nad emigranty brzdí úbytek populace přirozenou měrou. Z hlediska 
dnešního i očekávaného demografického vývoje (populačních úbytků přirozenou měnou, 
případné zvýšené emigrace našich občanů, a zejména demografického stárnutí) je však 
intenzita imigrace stále nízká. Rozšíření EU o země střední a východní Evropy bude mít 
nepochybně vliv i na trh práce v sousedních zemích. Změny související s předpokládaným 
vstupem ČR do EU vyvolávají proto potřebu zodpovědné přípravy na novou situaci z obou 
stran, tedy přijímané i přijímající. 

Řešení 
Strategie řešení problematiky budoucí zahraniční migrace vyžaduje komplexní přístup. 
Migrace je problém politický, ekonomický, sociální i demografický. Z nastínění současné 
situace vyplývají následující úkoly, opatření či směry řešení, které lze rozdělit do několika 
tématických okruhů: 

− Bude třeba usměrňovat příchod “dlouhodoběji” působících imigrantů, založený 
na postupném přechodu migrantů z cirkulační krátkodobé migrace do fáze trvalého 
usazení (včetně rodinných příslušníků) a vytvářením odpovídajících životních 
podmínek podporovat integraci cizinců do české společnosti. V jejich příchodu lze 
spatřovat příležitost k “oživení” (obohacení) české populace a společnosti ve smyslu 
kulturním, ekonomickém aj. Současně bude nutno omezit ilegální migraci a s ní 
související aktivity.  

− Zvláštní pozornost si zaslouží migrační situace se  sousedními zeměmi 
(diferencovaně s členskými zeměmi EU – Německo a Rakousko a asociovanými státy 
– Polsko a Slovensko) se zaměřením na provázání národních migračních politik, 
legislativy, všeobecného trendu i konkrétních opatření i zhodnocení přínosu 
příhraničního “pendlerství”. 

− S ohledem na populační vývoj by měla být přijata politika aktivní podpory 
imigrace a omezení emigrace formou vytváření podmínek pro zatraktivnění země pro 
imigranty i naše občany (mladému kvalifikovanému obyvatelstvu sice umožnit 
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seznámení s cizím prostředím, ale motivovat je k návratu a zúročení získaných 
poznatků v české ekonomice a společnosti). 

− Migraci a trh práce je třeba chápat v kontextu celkového vývoje na různých 
hierarchických úrovních, proto bude nutné sladit přístup ústředních a územních orgánů 
veřejné správy (např. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, úřadů práce, cizinecké policie či krajské a místní samosprávy) především 
na úseku regionální/strukturální politiky, přitom využít mj. principu subsidiarity. 

 

Rodina 
Oslabené postavení rodiny a dětí v konfrontaci s nároky a podmínkami uplatnění 
výdělečně činných členů na trhu práce 

Charakteristika prioritního problému 
Nároky uplatnění na trhu práce podkopávají stabilitu rodiny a její reprodukční, výchovné a 
sociálně pečovatelské funkce, masivně je preferována flexibilní pracovní síla. Trh nabízí 
výdělečné možnosti členům rodiny, tyto možnosti se však mohou dostat do konfliktu s nároky 
rodinného života. Ve společnosti se vytvořilo klima, které je pro rodinu nepříznivé. Oslabené 
postavení rodiny ohrožuje populační potenciál země a kvalitní výchovu nové generace.  

Řešení 

a)  Problém lze řešit zavedením robustní rodinné politiky, jejímž cílem bude překonávat 
příznaky oslabení rodiny. Nová rodinná politika by předpokládala koordinované působení 
státu, obcí a občanského sektoru v ochraně a podpoře nezaopatřených dětí, v usnadnění 
koordinace rodičovské a výdělečné role dospělých členů rodiny, v usnadnění přístupu 
k bydlení mladým rodinám, ve výchovných a vzdělávacích aktivitách školských zařízení. Je 
možné očekávat, že taková politika by se v delším časovém horizontu promítla i do 
příznivějších parametrů populačního vývoje země. 

b) Dílčím řešením daného problému může být rovněž strategie zaměřená na podporu a 
dobudování profesionálního přístupu státních i nestátních institucí k rodině a dětem. Cílem by 
měly být podpora autonomie rodiny a posilování schopnosti rodin samostatně řešit své 
problémy za pomoci práce profesionálně dobře vybavených psychoterapeutů nebo rodinných 
poradců. Pro profesionální a institucionální úroveň práce s rodinou a dítětem v sociální práci 
by měl být převzat standard norem EU. 

 
Zdraví 
Lékařské vědy nabízejí více možností léčení nemocí, než je současný systém veřejného 
zdravotního pojištění schopen zdrojově zabezpečit 

Charakteristika prioritního problému 
Nové poznatky lékařské vědy v péči o zdraví nabízejí nevídané možnosti prevence, 
diagnostiky i terapie nemocí. Omezené zdroje neumožňují nabídnout tyto možnosti všem, tj. 
udržet princip rovného přístupu ke zdravotní péči. Systém veřejného zdravotnictví nemá 
propracovány nástroje rozhodování o tom, co bude zaručeno všem zdravotně pojištěným a co 
bude dostupné jen některým. Nedojde-li k propracování systému, který bude dostupné zdroje 
veřejného zdravotního pojištění rozdělovat na principu rovného přístupu ke zdravotní péči co 
nejefektivněji, ve vztahu k vyvíjejícím se možnostem lékařské vědy, povede to ke 
klientelismu, ke znevýhodňování lidí s nižším sociálním kapitálem a snad i ke vzniku 
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duálního systému, v němž veřejné zdravotnictví bude „jen pro chudé”, což by odporovalo 
současnému znění české Ústavy. Problém představuje konflikt mezi uplatněním principu 
univerzálního a zaručeného přístupu všech občanů ke zdravotní péči a principu zajištění 
nejvyšší možné kvality poskytované péče. 

 

Řešení 
Je třeba přijmout řešení, které odpovídá jedné ze základních zásad v oblasti zdravotní péče – 
zásadě rovnosti. Cílem strategie zajištění rovnosti v přístupu ke zdravotní péči v situaci 
rostoucích možností a omezených zdrojů je dosažení maximálně možného stupně využití 
těchto možností, optimálního nasazení a využití prostředků. Strategie předpokládá vytvoření 
mechanismů umožňujících jednak vznik optimální velikosti a struktury (množiny struktur) 
soustavy zdravotních zařízení, jednak vznik soustavy finančních zdrojů umožňujících 
maximálně možné krytí potřeb kombinací veřejných a soukromých zdrojů a jejich co 
nejefektivnější využití. V případě soustavy zdravotnických zařízení jde nezbytně o soustavné 
formování sítě zdravotnických zařízení (na základě studia potřeb) a jejich konfrontování 
s rozvojem lékařské vědy a zdravotnické techniky a zdrojů a regulování tohoto procesu 
z hlediska racionality. V případě financování péče jde jednak o to, aby (z hlediska získávání 
zdrojů) vedle obecně platných sazeb plateb zdravotního pojištění nebyly jako další zdroje 
používány platby za tzv. nadstandardní péči a lékařské výkony, ale spíše je třeba diferencovat 
příspěvky uživatelů péče důsledně podle rizik jak v povolání, tak mimo ně. Současně pak 
musí být stanovena přísná pravidla pro využití takto získaných finančních prostředků 
v souladu s příslušným plánem rozvoje, vymezeny prostředky pro rozvoj a běžný provoz, 
definována účast státu a dalších aktérů právě ve vztahu k přesně stanoveným účelům a 
zavedena důsledná kontrola všech těchto procesů (opět na jednotlivých státu, kontrola 
pojišťovny vůči partnerům jim odpovídajícím). 

 

Nedostatečné rozvinutí prevence zdraví ohrožujících či poškozujících činností, 
promítajících se především v životním stylu populace (kouření, alkoholismus a další 
toxikománie, nedostatek pohybu, prohřešky proti zdravé výživě, stres) 

Charakteristika prioritního problému 

Nezdravý životní styl způsobuje zbytečné poruchy zdraví, ztráty potenciálu zdraví a 
dodatečné náklady na léčení, kterým by se dalo předejít vhodně uplatněnou prevencí. Jde o 
typický příklad konfliktu dlouhodobých (ale ve vědomí se jen nesnadno prosazujících) 
pozitivních zdravotních efektů prevence a krátkodobého uspokojení ze zdraví ohrožujících či 
poškozujících činností. Daný problém odráží přežívající nepochopení zdraví z hlediska jeho 
individuální a společenské hodnoty. Zdraví tvoří významnou součást vysoké kvality života a 
základní předpoklad uplatnění jednotlivce. Zdraví je také předpokladem plného uplatnění 
lidského potenciálu jako klíčového zdroje rozvoje země. Z mezinárodního srovnání vyplývá, 
že zaostávání České republiky za vyspělými zeměmi v úrovni úmrtnosti je především 
způsobeno vyšší úmrtností na choroby srdce a cév a novotvary, tedy choroby, které se nejvíce 
podílejí na celkové úmrtnosti. Právě tyto choroby jsou podmíněny řadou navzájem 
souvisejících faktorů, z nichž významnou roli hrají i uvedené faktory životního stylu. S 
problémem souvisí i nedostatečná aktivní participace občanů na ochraně a podpoře svého 
zdraví, vyplývající z nadměrné víry ve všemohoucnost soudobé medicíny; aktivní participace 
občanů při péči o své zdraví je též součástí zdravého životního stylu. 
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Řešení 
Řešení problému představuje přijetí a realizace dlouhodobého nadresortního programu 
ochrany a podpory zdraví populace, směřujícího ke změně motivace a k aktivní participaci 
všech občanů na zdravém způsobu života. Podle světových zkušeností je dobrá úroveň 
prevence možná jen v dobře koncipovaném a koordinovaném simultánním uplatnění trhu, 
správy a občanského sektoru. Klíčovou roli v řešení tohoto problému musí sehrávat samotné 
zdravotnictví, které musí umět artikulovat a transponovat své kvalifikované poznatky do 
odpovídajících vědomostí občanů i do žádoucích motivačních nástrojů. Musí umět klást 
požadavky na opatření mimo kompetence zdravotnictví a iniciovat tvorbu a realizaci 
celospolečenských programů. Vlastní naplňování těchto požadavků je však věcí státních a 
samosprávných orgánů, podnikatelských subjektů, výchovných institucí a občanských 
iniciativ, jejichž aktivity tak či onak působí na lidské zdraví a na jeho determinanty a podílejí 
se tak na ovlivnění žádoucího životního stylu občanů i na vytváření patřičných podmínek k 
němu. Dlouhodobé pozitivní efekty prevence nejsou ani politiky, ani občany doceňovány 
v konfrontaci s finančními a organizačními nároky léčení akutních poruch zdraví. Posílený 
potenciál zdraví populace se přitom promítne nejen do úspor prostředků vynakládaných na 
zdravotní péči, ale i do zlepšení kvality života a do lepší využitelnosti lidského potenciálu 
země. 

 
Bydlení 
Zhoršující se dostupnost bydlení pro specifické skupiny obyvatel 

Charakteristika prioritního problému 
Problém vyvolává řadu napětí:  

- mezi nebydlícími domácnostmi (mladé domácnosti, rozvedení manželé) a 
domácnostmi žijícími v regulovaném nájemním bydlení;  

- mezi domácnostmi žijícími ve vlastnickém bydlení (plně hradící své výdaje na 
bydlení) a domácnostmi žijícími v regulovaném nájemním bydlení (převážně 
obecním bydlení) využívajícími skryté dotace (regulace nájemného) hrazené 
všemi občany při neexistenci jasně stanovených sociálních kritérií (např. příjem 
domácnosti, ekonomická aktivita apod.); 

- mezi majiteli regulovaných nájemních bytů a jejich uživateli, plynoucí 
z přežité plošné regulace nájemného u stávajících nájemních smluv, která 
v současnosti již nemá v zemích Evropské unie obdobu;  

- mezi domácnostmi důchodců a domácnostmi s ekonomicky aktivním 
přednostou, danými výrazným rozdílem v míře zatížení výdaji na bydlení 
(zejména v sektoru nájemního bydlení).  

Situace má své demografické a ekonomické důsledky: oddalování narození prvního dítěte, 
oddalování data sňatku, vysoká míra zatížení výdaji na bydlení dotčených domácností 
(definována jako poměr výdajů na bydlení k čistým příjmům domácnosti) nucených žít 
v drahém vlastnickém či neregulovaném nájemním bydlení. Neefektivní využívání fondu 
regulovaného nájemního bydlení snižuje pravděpodobnost získání regulovaného nájemního 
bydlení pro skutečně potřebné domácnosti. Majitelé (včetně obcí) jsou nuceni dotovat provoz 
z veřejných i vlastních prostředků nebo snižovat standard (kvalitu) bydlení, jelikož vybrané 
nájemné nestačí pokrýt nutné náklady na rekonstrukci bytů/domů při stávající hladině cen 
stavebních prací a materiálů. Za takové situace se majitelé bytů/domů snaží “zbavit” 
současných nájemníků při použití legálních i pololegálních praktik, což zvyšuje 
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nespokojenost nájemníků s bydlením a zvyšuje vnímání rizika ztráty dosavadního bydlení. 
Deregulace nájemného probíhá plošně a míra zatížení výdaji na bydlení (definovaná jako 
poměr výdajů na bydlení k čistým příjmům domácnosti) se tak geometricky zvedá zejména u 
příjmově slabších, zvláště důchodcovských domácností, což ohrožuje únosnou dostupnost 
bydlení těchto domácností. 

Řešení 
Cílem strategie řešení daného problému je zvýšení dostupnosti bydlení pro sociálně slabší 
skupiny domácností, zajištění vyšší efektivity veřejných výdajů v oblasti bytové politiky i 
zvýšení kvality bydlení v ČR. Navrhované řešení vychází ze zkušeností a vývoje bytové 
politiky ve vyspělých zemích, zejména pak v zemích EU.  

Snížení dosavadních sociálních napětí na trhu s bydlením lze dosáhnout při splnění tří 
základních pilířů reformy bytové politiky:  

- přijetí legislativy tzv. sociálního bydlení, které by jasně definovalo podmínky 
využití regulovaného nájemného;  

- přijetí legislativy adresného příspěvku na nájemné, který by hradil nízko a 
středně-příjmovým skupinám domácností část zvýšených výdajů na nájemné (v 
závislosti na poloze bytu, velikosti domácnosti, výši výdajů a příjmů 
domácnosti);  

- relativně rychlá deregulace nájemného.  

Podmínkou uskutečnění strategie je zejména ochota politiků zefektivnit bytovou politiku a 
nepodléhat silným lobby zájmových skupin (ať už Sdružení majitelů domů či Sdružení 
nájemníků). Naplnění partikulárních zájmů těchto skupin by vedlo pouze k dalšímu 
prohlubování zmíněných napětí. Vzhledem k tomu, že navrhovaná strategie má kompromisní 
charakter (kombinace podpory nabídky – sociální bydlení a podpory poptávky – příspěvek na 
nájemné), lze si představit i snížení tlaků lobbistických skupin. 
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Prioritní problémy v  oblasti B5 (Vnější a vnitřní bezpečnost země) 
 
Prioritní problémy ve vnější bezpečnostní politice 
V rámci NATO nejsou stanoveny proporce mezi nároky na obranné a bezpečnostní 
funkce 

Charakteristika prioritního problému 
Změněné bezpečnostní hrozby a z nich vyplývající rizika po rozpadu bipolarity a nárůstu 
lokálních konfliktů rozpadajících se soustátí vedly k postupnému posilování bezpečnostní 
funkce NATO, objektivizované mírovými misemi. Tento proces však probíhá pomalu. V 
postkomunistických zemích se projevuje setrvačnost při přechodu od útočných rolí armády k 
obranným a posléze bezpečnostním, stejně tomu je v západních zemích, které zachovávají 
obranný charakter svých armád. To znemožňuje budování adekvátních modelů moderních 
ozbrojených sil. 

Existující stav mj. způsobuje, že evropská část NATO není schopna optimálně plnit expediční 
role. Evropské členské země NATO s 2 miliony vojáků měly problémy vyslat 40 tisíc vojáků 
do prostoru Balkánu (2 % sil), takže bez pomoci USA a dalších evropských i neevropských 
nečlenských zemí NATO nebylo možné kontingenty naplnit. To se projevovalo  ve váhání 
zasáhnout do akcelerujícího makedonsko-kosovského konfliktu a bude to mít vliv na průběh 
operace v Afghánistánu. Proto je nutné na základě podrobné analýzy a predikce 
bezpečnostních hrozeb (a z nich vyplývajících rizik) v každé zemi přesněji stanovit, jaké 
budou priority při další výstavbě armád aliance, zda bude preferována bezpečnostní nebo 
obranná funkce, resp. v jakém poměru. Na tom je závislá další reforma Armády České 
republiky i využití našich vojenskopolicejních a policejních sil pro tyto aktivity. 

 Přetrvávání problému znemožňuje vytvořit optimální model ozbrojených sil, zvláště stanovit 
v organizačních strukturách proporce vojenských sil určených především pro bezpečnostní 
funkce a sil pro obranu prostoru aliance a vlastního teritoria. Nebude-li problém řešen, budou 
dále zbytečně vynakládány finanční prostředky na realizaci neadekvátních bezpečnostních a 
obranných cílů, v opačném případě se sníží nároky na vojenský rozpočet, resp. nebude 
docházet v jeho čerpání ke kritickým situacím. 

 Řešení 
a) Proporce stanoví aliance na základě konzultací s příslušnou členskou zemí. 

b) Proporce stanoví každá země na základě vlastní analýzy ohrožení a rizik s paralelním 
srovnáním s obdobně velkými zeměmi (v případě ČR např. s Maďarskem, Belgií ad.). 

Realizace druhé varianty je rizikovější, ale reálnější. Alespoň částečné vyřešení priority 
povede ke zvýšení evropské vojenské síly použitelné v mírových aktivitách, k menší 
závislosti na USA a dalších zemích. Budou  lépe využity finanční prostředky ve vojenských 
rozpočtech (v evropských členských zemích NATO v loňském roce 156 miliard dolarů). 
Prospěje to i přezbrojování na systémy nové generace, v čemž Evropa zaostává za USA. V 
mnohém to závisí na úspěšnosti Evropské bezpečnostní a obranné politiky. Bude-li se česká 
diplomacie aktivně podílet na realizaci této priority, posílí to její prestiž. Nová bezpečnostní 
situace ve světě rozhodovací proces urychlí. Do budoucna lze počítat, že se rozdíly mezi 
jednotkami určenými pro bezpečnost a obranu začnou stírat. 
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Realizace Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) v rámci Evropské unie 
povede k vytvoření nákladných bezpečnostních a obranných institucí 

 Charakteristika prioritního problému 

Bylo rozhodnuto vybudovat samostatný bezpečnostní sbor složený z 15 brigád o počtu cca 60 
000 vojáků. Ve skutečnosti to při trichotomickém rotačním využití vojenského personálu 
znamená potřebu až 200 000 osob, a dokonce 300 000 osob, protože třífázová rotace 
(příprava, nasazení a relaxace s další přípravou až příliš vyčerpává vojska a vede k sociálním 
deviacím – např. rozpadu rodin vojáků ap.). Většina členských zemí EU, které jsou zároveň v 
Alianci to řešila tím, že oběma institucím (až na výjimky) dává k dispozici stejné jednotky. K 
politickému vedení a vojenskému řízení a velení byly jako prozatímní utvořeny Politický a 
bezpečnostní výbor, Vojenský výbor Evropské unie a Vojenský štáb Evropské unie. S největší 
pravděpodobností se tyto orgány a instituce stanou po roce 2002 stabilními, což si vyžádá 
finanční náklady, ačkoli většina plánovacích a řídících akcí by mohla být uskutečněna v rámci 
analogických aliančních struktur. 

Tento problém je prioritní pro ČR proto, že rozpočet země, ale i vojenský rozpočet jsou 
napjaté. V resortu obrany je to spíše důsledkem strategicky chybných rozhodnutí (nákup 
zbytečně velkého počtu podzvukových stíhaček L-159 ALCA, modernizace velkého počtu 
tanků T-72, uvažovaný nákup supersoniků atd.) než např. často kritizované, i když 
odsouzeníhodné korupce. Podobné názory převládají v NATO i v SHAPE. 

Tento prioritní problém vychází z neúspěšného podílu evropských členských zemí Aliance při 
řešení kosovského problému a bombardování Jugoslávie, které bylo bez americké účasti v 
podstatě neuskutečnitelné. Dlouhodobá diskuse se týkala především toho, zda výlučně 
evropské obranné a bezpečnostní úkoly řešit v rámci NATO, nebo v Evropské unii při 
zachování klíčového postavení NATO. 

Přetrvávání existujícího stavu povede k vytvoření v podstatě paralelních evropských 
bezpečnostních struktur a také k vyšším finančním nákladům, i k transatlantickému napětí, 
vzhledem k tomu, že USA nejsou příliš nakloněny realizaci EBOP. Zatímco Evropané se 
chtějí po negativních zkušenostech se Spojenými státy více podílet na rozhodovacích 
procesech v oblasti bezpečnostní a obranné politiky, USA vidí problém zvláště ve zvýšených 
výdajích evropských členských zemí na bezpečnost a obranu.  

Řešení 

a) EU vytvoří jen Politický a bezpečnostní výbor, vojenské věci budou plánovány a řízeny v 
rámci Aliance. 

b)  EU si vytvoří všechny orgány a instituce podobně, jako má NATO. 

 V současné době je patrné, že převládá tendence k realizaci druhé varianty, začínají se 
budovat paralelní politické, řídící a velící struktury, které se s vysokou pravděpodobností 
stanou stabilními. To povede ke zvýšeným ekonomickým nákladům s duplicitami na úkor 
bojeschopnosti. Účast v EBOP vede k posílení evropské obranyschopnosti a menší závislosti 
na Spojených státech. Jde však o dlouhodobý proces spojený s nebezpečím, že se USA a 
jejich ozbrojené síly budou nadále odpoutávat od Evropy, a to se všemi důsledky, které to 
může mít, zejména z hlediska zkušeností z první a druhé světové války. 
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 Nezvládnutý boj proti terorismu 

Charakteristika prioritního problému 
Útok na symbolické budovy v New Yorku a ve Washingtonu svou koordinovaností a 
využitím unesených letadel k útoku na klíčové budovy supervelmoci zaskočil i odborníky. 
Nestalo se však nic nepředvídatelného. Ve světě byly zpracovány a publikovány desítky 
katastrofických scénářů, které před podobnými eventualitami varovaly. Ve Vizi rozvoje 
České republiky do roku 2015 byly připojeny čtyři tzv. divoké karty pod názvem Globální 
klimatické změny, Romská domobrana, Vítězství Pokrokové strany ve volbách a poslední 
Nenadálý útok varující před něčím podobným, co se stalo v USA. 

Nejde však jen o prognostické vize. Samotní Američané byli mnohokrát varováni. Stačí 
připomenout události: Již před osmi lety zaútočili teroristé na Světovou obchodní organizaci, 
která nyní byla zničena. O dva roky později americký atentátník zabil 168 lidí, když vyhodil 
do pověří budovu federálního úřadu v Oklahoma City. Hned další rok vybuchl cisternový vůz 
na americké vojenské základně v Zahránu a vyžádal si 19 mrtvých a 400 raněných. V roce 
1998 v Nairobi výbuch před americkým velvyslanectvím nepřežilo 213 lidí a 5000 bylo 
zraněno. Tak je možno ve výčtu pokračovat. Zvlášť když se soustředěním pozornosti na USA 
zapomnělo, že třeba před dvěma lety zůstalo v Moskvě pod troskami dvou domů 500 
mrtvých. Mnohé problémy signalizovala i konference o rasismu v Durbanu. Nejen, že 
poukázala na izraelsko-palestinský konflikt, ale šla i hluboko do historie při hledání 
odpovědností za otroctví v novověku. 

V současné době se jako terorismus označují jevy iniciované především vládními protivníky. 
Forem je mnoho: vraždy, atentáty, zadržování rukojmí, útoky výbušninami, a zvláště únosy 
letadel. Mezinárodním terorismem se pak rozumějí násilné akty páchané nejrůznějšími 
politickými skupinami mimo vlastní zemi. Za státní terorismus se označují akty podporované 
přímo určitým státem. Proto se terorismus stává i důležitou součástí agendy zahraniční 
politiky, vydávají se seznamy států, skupin a jednotlivců podporujících terorismus, vytvářejí 
se protiteroristické jednotky.  

Jedním ze zdrojů těchto ohrožení je rovněž nelegální migrace a činnost extrémních 
organizací. 

 

Řešení 

a)  Bez ohledu na další vývoj lze teroristický útok na USA označit za novou etapu eskalace 
terorismu, která svou formou a důsledky kvalitativně převyšuje všechny ostatní. Zvláště 
proto, že se tak stalo v zemi, která rozhodujícím způsobem ovlivňuje dění ve světě, existuje tu 
nejmodernější technologie a specifická je zvláště skutečnost, že Spojené státy takovou 
katastrofu na svém území – odmyslíme-li Pearl Harbor – nikdy nezažily. O to víc zdrcující 
mohou být (vzhledem k ekonomickému a vojenskému postavení USA)  následky. 

b) Najdou-li se organizátoři vražedného útoku, musejí být potrestáni. Nepotrestaný 
pseudoúspěch by byl povzbuzením pro další podobné činy. Kruté by však bylo, kdyby to 
odnesly další nevinné oběti, což se při exemplárních odplatách často stává. Daleko vážnější 
než potrestání viníků je odstranění příčin. Ne vždy je to možné. Těžko lze např. předpovídat 
teroristické excesy šílených jednotlivců, jak se to právě v USA, ale i v jiných zemích stále 
častěji stává, zejména ve školách. Pokud jde o skupiny či státy, ty předem identifikovat 
možné je. V takovém případě není škoda investovat velké prostředky (např. místo realizace 
problematických vojenských projektů) na zničení takových skupin či destabilizaci režimů 
používajících terorismus jako politický nástroj. K tomu je jistě zapotřebí mezinárodní 
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spolupráce. Rozhodně by v boji proti terorismu měly svou činnost koordinovat Spojené státy 
a Rusko, které jsou ohroženy stejným nebezpečím – islámským fundamentalismem. 

Na Českou republiku nebyl dosud terorismus zaměřen. V dnešním globalizovaném světě však 
dříve nebo později není nikdo mimo nebezpečí. Nám hrozí nebezpečí především jako členské 
zemi NATO. Již v přípravě vstupu bylo však otevřeně řečeno, že s vyšší bezpečností musíme 
s Aliancí sdílet i její rizika. 

Předpokladem efektivního postupu proti terorismu je spolupráce se zahraničními 
bezpečnostními institucemi, úspěšná činnost zpravodajských služeb a adekvátní technické i 
informační vybavení a organizační zajištění všech složek určených pro boj s organizovaným 
zločinem a s terorismem.  

 

 
Neadekvátní a pasivní postoj velké části politických elit a občanů k vnějším 
bezpečnostním rizikům 

Charakteristika prioritního problému 

Nedostatečná reflexe vnějších bezpečnostních rizik má chronický charakter. Vznikla v 
porevoluční euforii a při jednostranné preferenci ekonomické transformace na úkor 
“bezprostředně neaktuálních oblastí” (jako je školství, zdravotnictví) a rovněž obrany proti 
vnějším bezpečnostním rizikům. 

Převládal laxní vztah k aktuálním bezpečnostním rizikům, která veřejnost chápala 
anachronicky jako válečné ohrožení, méně již jako spojitost bezpečnostních a civilizačních 
ohrožení, živelních katastrof, ekonomických poruch, životního prostředí a světových zdrojů, 
demokratických fenoménů, kriminality aj. 

 Podcenění komplexního chápání bezpečnostních rizik negativně ovlivňuje přípravu 
obranných opatření (armádní strategii, budování sil teritoriální obrany a jednotného 
záchranného systému). Působí retardačně na podporu našeho působení v NATO a rovněž 
komplikuje vstup do EU. 

 Řešení 

a) Soustavné zlepšování informovanosti občanů, politických elit a veřejné správy. 

b) Zvýšení kvalifikovanosti a cílevědomosti práce médií ve sdělování informací o 
těchto otázkách. 

c) Zavedení monitoringu vývoje názorů občanů na vnější bezpečnostní rizika a 
seznamování s dosud nejasnými problémy. 

d) Rozšíření činnosti bezpečnostní komunity a spolupráce s dalšími dobrovolnými 
občanskými organizacemi. 

 

Absence adekvátní bezpečnostní, obranné a vojenské strategie umožňující vybudovat 
optimální model obrany a armády odpovídající bezpečnostním ohrožením a z nich 
vyplývajícím rizikům, aliančním závazkům a našim ekonomickým a lidským zdrojům 

 Charakteristika prioritního problému 
Je nadále neudržitelné, aby naše armáda (stejně jako většina postkomunistických armád), 
zejména členských zemí Aliance, udržovala zčásti počty, strukturu a zbraňové systémy, které 
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měla jako útočná armáda Varšavské smlouvy, a prezentovala je jako obranné. To znemožňuje 
jak plnit vlastní obranné úkoly, tak bezpečnostní a obranné úkoly Aliance. Vojenský rozpočet 
byl tak čerpán zčásti velmi neefektivně, a dostal se proto do krize. 

 Identifikace prioritního problému vychází z analýzy bezpečnostních hrozeb a rizik z nich 
vyplývajících a je ve vazbě na potřebné změny v rámci NATO a EBOP v souladu s 
Washingtonskou smlouvou a závěry Evropské unie v oblasti bezpečnosti a obrany. 

 Pokud nebude vypracováno adekvátní politické zadání, které by vedlo k podstatné reformě 
armády a přeměnilo ji v moderní ozbrojenou instituci, hrozí jí vážný kolaps a ztráta důvěry v 
očích Aliance i našich občanů. 

 Řešení 
Je vypracováno několik modelů řešení a jeho konečnou podobu má připravit tým vládního 
zmocněnce pro reformu armády. V podstatě se jedná o tři varianty: 

a) model armády s převahou obranných funkcí; 

b) model armády zajišťující rovnoměrně jak bezpečnostní, tak obranné funkce; 

c) model armády s převažujícím důrazem na bezpečnostní funkce. 

Řešením je vybudovat malou (cca 40 000 vojáků), postupně se profesionalizující armádu 
složenou zejména z jednotek rychlé reakce pro alianční i evropské bezpečnostní a obranné 
úkoly a teritoriálních vojsk pro obranu vlastního území. Rozsah pozemních vojsk a počty 
záloh řešit v souladu s ekonomickými možnostmi a protivzdušnou obranu zajišťovat v 
kooperaci s Aliancí, zejména se sousedy. 

 

Předčasná profesionalizace armády 

Charakteristika prioritního problému 
 Nutnost profesionalizace armády je determinována zvyšujícími se nároky na výkon pracovně 
profesních rolí, vyplývajícími z pokračující dělby práce. V armádě je zavádění profesionální 
armády závislé objektivně na samotných nárocích pracovně profesních rolí a délce vojenské 
základní služby nebo na politickém rozhodnutí. V ČR byla dosud armáda profesionalizována 
postupně, v souladu se zvyšujícími se nároky obsluhy moderních zbraňových systémů (jako 
zvyšování kvalifikace a výkon funkce jako zaměstnání) a zkracující se délkou vojenské 
základní služby, která kromě branné povinnosti byla chápána jako jistá součást civilní 
demokratické kontroly armády. Vzhledem k tomu, že armáda, zvláště její profesionalizace, se 
staly v souvislosti s parlamentními volbami objektem politického boje, bylo přijato politické 
rozhodnutí profesionalizovat armádu, a to do čtyř až šesti let (např. ODS má v programu 
profesionalizaci do šesti až osmi let, ODA do sedmi let). To je z hlediska finančních, ale 
především demografických důvodů nereálné. Střízlivé predikce uvažují o profesionalizaci 
armády cca do roku 2010–15. 

Tento problém je prioritní nejen z objektivních civilizačních důvodů, ale i proto, že se stal 
předmětem politického střetnutí s nereálným cílem, které může vést ke zbytečnému 
rozčarování mladých mužů očekávajících, že brzy nebudou muset absolvovat vojenskou 
základní službu. Stane-li se profesionalizace objektem politického boje bez kvalifikované 
analýzy předpokladů a predikce optimálního řešení, důsledkem bude zbytečné sociální napětí, 
zvláště mezi mladou mužskou generací. 
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 Řešení 
Je vypracováno několik modelů řešení a jeho konečnou podobu má připravit tým vládního 
zmocněnce v rámci celkové reformy armády. V podstatě se jedná o dvě varianty: 

a) Profesionalizace armády v souladu se stoupajícími nároky výkonu pracovně profesních rolí 
při obsluze moderních zbraňových systémů a zkracování vojenské základní služby. 

b) Profesionalizace armády jako výlučně politické zadání existující v podstatě jen jako 
politický program většiny parlamentních demokratických stran. 

 Realizace první varianty předpokládá další a dlouhodobější pokračování vojenské základní 
služby v rámci branné povinnosti a postupné zvyšování finančních nákladů na 
profesionalizaci v souladu s modernizací armády novými zbraňovými systémy. Druhá 
varianta sice více vychází vstříc názorům veřejného mínění, ale obsahuje v sobě riziko 
vážného selhání ozbrojených sil v případě, že se bude zvyšovat počet mladých mužů 
odmítajících nastoupit vojenskou základní službu. 

 

Selhání demokratického řízení a občanské kontroly armády 

Charakteristika prioritního problému 

Analýza polistopadového vývoje ukazuje, že základním problémem bezpečnostní, obranné a 
vojenské politiky dosud bylo selhání civilního řízení a občanské kontroly armády, a to jak 
pokud jde o včasné přijímání politického zadání v oblasti bezpečnosti, obrany a armády (v 
souladu s vývojem bezpečnostních hrozeb a rizik z nich vyplývajících) i aliančních úkolů, tak 
i pokud jde o odpovědný personální výběr představitelů civilního řízení a kontroly 
příslušných státních orgánů, zvláště obsazení resortu obrany, včetně vlastního výkonu vládní 
funkce. To přivedlo příslušné instituce do kritické situace, ze které se nyní teprve postupně 
dostávají. 

Problém je prioritní, protože v resortu obrany a armády jako důsledek selhání civilního řízení 
a kontroly armády přetrvávají závažné systémové nedostatky. Ty především vyplývaly z 
dlouhodobě trvajícího nezájmu politiků o tuto oblast, který se projevoval jak v úrovni 
zpracování strategických dokumentů, tak ve stavu obrany a ozbrojených sil a v častých 
změnách ministrů obrany (nyní jde již o jedenáctého polistopadového ministra, tzn. frekvence 
je zhruba jednoletá). Svědčí to o špatné personální práci politických stran při vytváření tzv. 
stínových vlád a nedostatečné péči o personální rezervy u politických stran, jež jsou u moci. 
Teprve nyní je naděje k zásadnější změně. Pokud bude tento nezájem trvat nebo bude 
vykonáván “poloprofesionálně”, nebo dokonce laicky, není naděje na skutečnou reformu 
ozbrojených sil v souladu s moderními armády. 

 Řešení 
 a) Je nutné vyjasnit funkci a obsah civilního řízení a kontroly armády, jak je vyžaduje 
společnost, stát a Severoatlantická aliance. 

 b) Základním prostředkem řízení a civilní kontroly armády je tvorba státní bezpečnostní 
politiky jako syntézy mezinárodně politické, vojenské a vnitřní bezpečnosti státu. 

 

Prioritní problémy ve vnitřní bezpečnostní politice 
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Neefektivnost boje proti organizovanému zločinu 

Charakteristika prioritního problému 
Úkolem vnitřní bezpečnosti je chránit demokratické základy státu, vnitřní bezpečnost a 
veřejný pořádek v zemi. Analýzy a prognózy ukazují, že nejvážnějším problémem 
ohrožujícím bezpečnost je organizovaný zločin. Je zřejmé, že v zemi se již etablovaly 
nejrůznější mafie, které částečně prorůstají i do státního aparátu. 

Zatímco výskyt jevů v oblasti obecné kriminality postupně klesá, nelze tak říci o 
organizovaném zločinu. Přetrvávání, a zejména růst organizovaného zločinu má podstatný 
vliv na hodnocení demokratického systému občany a může vést k aktivizaci extrémních 
politických sil, které tuto problematiku slibují řešit razantněji. 

 Řešení 
 a) Řešení prioritního problému boje proti organizovanému zločinu předpokládá existenci 
specializovaných bezpečnostních organizačních struktur a spolupráci se zpravodajskými 
službami. 

 b) Jedním z nejúčinnějších způsobů boje proti organizovanému zločinu je eliminace 
legalizování výnosů z tohoto druhu trestné činnosti a následné zabavování těchto zisků. 
Organizovaný zločin je stále častěji spojován zvláště s distribucí drog i s pašováním zbraní. K 
boji proti organizovanému zločinu je nutné (stejně jako proti obecné kriminalitě) vytvořit 
organizační systém participace orgánů samosprávy i občanů na zajištění vnitřní bezpečnosti, 
což je vzhledem k reziduím minulého režimu složitý politický problém a pro občany stále 
ještě může znamenat psychickou zátěž. 

 

Korupční symbióza elit 

Charakteristika prioritního problému 
Slabost a postupné odbourávání kontrolních mechanismů (např. privatizační rozhodnutí byla 
vyňata ze soudního přezkoumání, státním zastupitelstvím byla odňata pravomoc jednat 
z vlastní iniciativy, Nejvyšší kontrolní úřad byl zbaven oprávnění vybrat si, kde může 
provádět hloubkovou kontrolu, a také jeho iniciativa byla podřízena rozhodnutí parlamentu), 
neprůhledné a doposud prakticky nekontrolovatelné financování politických stran, 
neprůhledné přidělování státních dotací, zpožděné přijetí zákona o veřejných zakázkách (a 
jeho následné masivní nedodržování a obcházení) společně s absencí zákona o střetu zájmů 
dokazují, že politické, byrokratické a ekonomické elity formulují pravidla řešení naléhavých 
společenských otázek tak, že jim zaručují možnost skrytě a nemorálně těžit ze svého 
postavení. Výhodnost korupčních transakcí pro zainteresované strany činí z politických, 
ekonomických a byrokratických elit komplice, kteří si vzájemně “kryjí záda” a pomocí 
legislativy si vytvářejí vhodné prostředí pro pokračování svého “symbiotického” vztahu.  

Množství “nedotažených” korupčních skandálů spojených s privatizačními procesy, státními 
zakázkami a s financováním politických stran je nezaměnitelným symptomem korupční 
symbiózy těchto druhů elit. Korupční symbióza elit se nedá utajit a časem se stává “veřejným 
tajemstvím”. Už delší dobu se o ní ve společnosti šíří fámy, které posilují korupční 
společenské klima, tj. kolektivní představy o platnosti a efektivnosti neformálních korupčních 
norem chování. Posiluje se “legitimita” korupčního chování na nižších patrech veřejné 
správy, v soudnictví, policii, zdravotnictví atd. Fámy o korupční symbióze elit, která mění stát 
ve své soukromé panství, pomáhají politickým extremistům diskreditovat demokratické 
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instituce státu a ohrožují demokracii. Elity ztrácejí své morální vůdcovství a ve společnosti se 
šíří pocity nespravedlnosti, závisti a morálního rozhořčení. 

Řešení 
Klíčovou skupinu, na niž by se strategie řešení tohoto problému měla hlavně zaměřit, zde 
představují politici, protože oni schvalují pravidla, která umožňují tvorbu zisků jiným 
zainteresovaným stranám. Proto základním cílem strategie řešení daného problému musí být 
znevýhodnění korupčních transakcí pro politiky. Je zřejmé, že existuje jen velmi mizivá 
pravděpodobnost, že by se současné stranické politické špičky samy chtěly vzdát svých výhod 
plynoucích z korupční symbiózy s hospodářskými a byrokratickými elitami. Nezbývá než 
vyvolat tlak na žádoucí změny zdola. Toho jsou schopny jen občanské organizace zapojené 
do mezinárodních antikorupčních sítí. Jejich prvořadým úkolem bude formou soustředěných 
osvětových kampaní snížit míru tolerance obyvatelstva vůči korupci politiků a představit 
veřejnosti paletu možností (blíže viz strategickou koncepci č. 13 v následující kapitole), jak 
korupci politiků omezit. To je velmi důležité, protože bez poznání řešení se obyvatelstvo 
nemobilizuje, ale upadá do občanské letargie, což potvrzují výzkumy veřejného mínění. 
V atmosféře uvědomované nespravedlnosti (i možností její nápravy) se zvýší význam 
korupčních skandálů jako katalyzátoru kolektivního korupčního vzdoru obyvatelstva. Za této 
situace je velmi pravděpodobné, že občanské organizace najdou své spojence také na politické 
scéně a problém stranické korupce se stane skutečně vážným tématem politického diskurzu.  

Boj proti korupci v ČR se nevyhnutelně stává součástí mezinárodních (globálních) 
antikorupčních strategií aktuálně prezentovaných hlavně EU, OECD, Světovou bankou a 
Interpolem. Pozitivní roli zde jistě sehraje náš vstup do EU, jejíž antikorupční legislativu 
nebudou čeští politici moci dlouhodobě ignorovat. Lze se oprávněně domnívat, že 
kombinovaný tlak veřejnosti a mezinárodní komunity bude dostatečně velký, aby překonal i 
odpor vlivných ekonomických zájmových skupin, které doposud z korupční symbiózy 
s politiky nejvíce těží. 
 

Nízká účinnost sankčního systému a způsobů zacházení s pachateli trestných činů 

Charakteristika prioritního problému 
Česká republika patří mezi země, které mají nejvyšší počet uvězněných osob na 100 tisíc 
obyvatel (index 225). V evropském srovnání ji předstihují pouze Rusko a některé další země 
bývalého Sovětského svazu. Počet uvězněných osob v ČR se pohybuje kolem 23 tisíc (v roce 
1999 si odpykávalo nepodmíněný trest odnětí svobody 16 126 osob a ve vazbě čekalo na 
soudní řízení 6934 osob); tento počet však není přímo úměrný rozsahu kriminality. I v těch 
evropských zemích, kde je zločinnost zhruba na stejné úrovni jako v ČR, je zpravidla vězněno 
podstatně méně osob. Onen stav vyvolává v ČR enormní růst nákladů na vězeňský systém a 
vede dlouhodobě k přeplněnosti věznic, což značně ochromuje resocializační a převýchovné 
možnosti v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. 

 Lze hovořit o “krizi vězeňství” a o bezvýchodnosti dosavadního spoléhání na nepodmíněný 
trest odnětí svobody jako na hlavní (nejúčinnější) prostředek ochrany společnosti před 
pachateli trestných činů. Je skutečností, že resocializační efekty tohoto trestu jsou minimální 
(o čemž svědčí např. rozsah recidivy). Vážným důsledkem je nedostatečná kompenzace újmy, 
která byla způsobena obětem trestných činů (odsouzení pachatelé ve výkonu trestu odnětí 
svobody obvykle nepracují, a nemají proto prostředky k náhradě způsobené škody, při výkonu 
tohoto trestu nemají ani motivaci k jinému odčinění svého zločinného jednání). Tím, že stále 
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více osob prochází vězeňským prostředím, se stigmatizuje a marginalizuje značná část 
populace a přenášejí se i prvky vězeňské subkultury do občanského života. 

 Trest odnětí svobody má být “ultima ratio”, krajním prostředkem, který společnost volí ke 
své ochraně. Zacházení s pachateli je založeno zejména na teorii rehabilitační (nápravné), 
retributivní (odplatné), eliminační (vylučovací) a restituční (kompenzační). Všechny tyto 
postupy mají svá úskalí, převažují proto takové způsoby zacházení, které diferenciovaně 
akcentují jednotlivé komponenty účelu trestu a trestání. 

Umístění odsouzených pachatelů trestných činů do uzavřeného vězeňského zařízení s 
omezenými kontakty s vnějším světem je stále v právní teorii i soudní praxi považováno za 
nejpřísnější druh trestu. To vyplývá z obecného předpokladu, že lidská svoboda je 
nejcennějším statkem a její odnětí nebo omezení je pro pachatele trestného činu nejcitelnější 
újmou. Výkon trestu odnětí svobody však přináší řadu známých nežádoucích efektů, jako je 
např. devastující vliv vězeňského prostředí na osobnost odsouzeného, přerušení pozitivních 
sociálních vazeb s původním prostředím, přerušení pracovních aktivit a vztahů, ztížené 
uplatnění v životě po propuštění apod. 

 Řešení 
a) V posledních desetiletích se ve většině rozvinutých demokratických zemí hledají a 
uplatňují alternativní tresty, které jsou ukládány místo trestů odnětí svobody. Rada Evropy v 
řadě doporučení prosazuje omezování trestu odnětí svobody a jeho nahrazování jinými 
efektivnějšími způsoby zacházení s pachateli. 

b) Vlivná a odborně kvalifikovaná stanoviska jsou prezentována např. v rámci organizace 
Penal Reform International a dalších nevládních organizací i na akademické půdě. 
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Prioritní problémy v oblasti B6 (Stav životního prostředí, územní 
potenciály rozvoje) 
 
Životní prostředí 
Přetrvávající nadměrné zatížení životního prostředí (především v průmyslových 
regionech) způsobené vysokou surovinovou a energetickou náročností hospodářství  

Charakteristika prioritního problému 
Přetrvává vysoká energetická a surovinová náročnost našeho hospodářství z období 
socialismu. To vede k vysokému zatížení krajiny a lokálně či regionálně k její degradaci.  

Bývalé Československo bylo společně s východním Německem nejvíce industrializovanou 
zemí na světě, s orientací na energeticky a surovinově náročný těžký průmysl. Tento stav do 
velké míry přetrvává, což se projevuje např. 2,5krát vyšší energetickou spotřebou na jednotku 
hrubého domácího produktu oproti zemím Evropské unie. 

Tato orientace nás odsouvá na semiperiferii vyspělé Evropy (resp. konzervuje naši pozici 
mírně zaostalé industriální země). Dostáváme se do bludného kruhu, kdy těžký  průmysl 
(ocelárny, hutě,…) vyžaduje velké množství surovin a energie, těžební a energetický průmysl 
vytváří poptávku po produktech těžkého, energeticky náročného průmyslu (těžební a stavební 
stroje, úpravny rudných i nerudných surovin,…). Celý tento proces zatěžuje životní prostředí 
a podlamuje schopnost hospodářství transformovat se na modernější a environmentálně 
příznivější hospodářská odvětví. Vytvářejí se mocné zájmové skupiny (viz např. působení 
ČEZu), které profitují ze zakonzervování popsaného stavu. 

Řešení 

Strategií řešení tohoto problému je postupné zdanění surovin a energií. Prvním krokem může 
být zavedení ekologické daně (v zemích EU je uplatňována) a zavedení tzv. uhlíkové daně 
(daň za spalování paliv produkujících CO2). Uhlíková daň je zavedena asi v deseti zemích 
EU. Nejde o jednoduchý problém – už jenom při stanovení výše daně je třeba odlišit daňově 
kvalitní černé uhlí od hnědého uhlí, plyn a ropu. Ve Finsku nasadili uhlíkovou daň také na 
jaderné elektrárny (které žádný CO2 neprodukují), aby nepodpořili ve své zemi rozvoj jaderné 
energetiky. 

Konečným cílem je zavedení ekologické daňové reformy – tzn. postupné, ale výrazné 
zdražení surovin a energie, které však bude kompenzováno nižším zdaněním pracovní síly. 
Tím se podpoří zaměstnanost (díky levnější pracovní síle) a zároveň dojde k úsporám a lepší 
efektivitě využívání surovinových a energetických zdrojů. To urychlí technologické inovace a 
přechod na energeticky a surovinově méně náročnou ekonomiku, která však bude náročnější 
na vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. 

Tento strategický manévr je třeba časově rozložit na řadu let, možná až na dvě desetiletí. 
Obtížnost jeho provedení může být obdobně náročná jako přechod z centrálně plánované 
ekonomiky na ekonomiku tržní. Není reálné, aby ČR provedla ekologickou daňovou reformu 
sama – naše výrobky by byly v zahraničí kvůli daňové zátěži neprodejné, naopak by k nám  
proudily levné produkty, daní dosud nezatížené. 

E. von Weizsäcker z Wuppertal Institute v Německu a manželé Lovinsovi z Rocky Mountains 
Institute navrhli zdražovat suroviny a hlavně energie o pět procent ročně po dobu dvaceti let. 
Postupný náběh by poskytl podnikatelům časový prostor přizpůsobit se novým podmínkám.  
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EU se zavázala směřovat k ekologické daňové reformě, a proto je reálné ji v ČR zavádět až po 
vstupu do EU, společně s dalšími zeměmi. Dílčí kroky ekologické daňové reformy však 
mohou být připravovány a realizovány již dnes. Jedná se totiž o klíčovou strategii, která, 
bude-li realizována, zásadně změní fungování našeho hospodářství i celé společnosti a je 
hlavním ekonomickým nástrojem při směřování k udržitelnému rozvoji. 

 

Ekologická negramotnost převážné většiny obyvatel České republiky  

Charakteristika prioritního problému 
Ekologická negramotnost, tedy absence vědomí o pravidlech fungování hospodářství přírody 
a důsledcích ignorování těchto pravidel je základní příčinou problémů životního prostředí 
v lokálním, národním i globálním měřítku. Podobně jako klasická negramotnost je hlavní 
překážkou rozvoje společnosti, je ekologická negramotnost příčinou přetrvávajícího 
kořistnického vztahu k přírodě a uplatňování neudržitelných vzorců výroby a spotřeby. 

Pozitivní efekty vzdělávání a výchovy, včetně ekologické, se projeví až v dlouhodobějším 
časovém horizontu, pak ale postupně ovlivňují prakticky všechny složky lidské činnosti a 
napomohou k většímu respektování lidských hodnot slučitelných s udržitelným způsobem 
života. 

Ekologické vzdělání je zatím podceňováno, především na středních a základních školách. 
Pokud existuje samostatný předmět na některých středních školách, má výuka často formální 
a nezáživný charakter. Ekologické vzdělávání a výchovu u mládeže suplují především 
Střediska ekologické výchovy, případně další mimoškolní aktivity. 

Řešení: 
Především by měl být vypracován, přijat, a zejména systematicky a důsledně podporován  
“Národní program ekologického vzdělávání”. Na vysokých školách, zejména pedagogických 
fakultách, které vychovávají budoucí učitele, by mělo být ekologické vzdělávání nedílnou 
součástí studijních programů. Na středních školách by měl být vyhrazen ekologii a nauce o 
životním prostředí jeden samostatný předmět, který by měl srovnatelný význam s ostatními 
klasickými předměty (to se týká především gymnázií). 

Na základních školách by měly být prvky ekologické výchovy začleněny do předmětů 
Přírodopis, Zeměpis, Základy společenských věd, případně dalších. 

Stát by měl nadále podporovat a posilovat ekologickou výchovu a vzdělávání v rámci 
mimoškolní činnosti, a to nejen ve Střediscích ekologické výchovy, ale i v Domech dětí a 
mládeže, v organizacích Junáka apod. Měla by být podpořena (např. formou grantů) tvorba 
televizních ekologických pořadů, které by měly šanci prosadit se do rozumných vysílacích 
časů veřejnoprávní televize. 

K prosazení systematického ekologického vzdělávání mohou napomoci nejvíce samozřejmě 
školy, mimoškolní vzdělávací a výchovná zařízení a nevládní organizace. Ty by (společně 
s další angažovanou veřejností) měly vytvářet tlak na rozhodovací sféru, aby vytvořila 
takovémuto dlouhodobému programu materiální podmínky uvolňováním prostředků ze 
státního rozpočtu (přes kapitolu školství, formou grantů apod.). Další zdroje mohou (v menší 
míře) přijít od soukromých nadací a sponzorů, stát by však měl dát prvotní impuls. To mohou 
reálně prosazovat pravděpodobně ty politické strany a hnutí, které deklarují podporu nejen 
sociálně, ale i ekologicky orientovanému tržnímu hospodářství. 

Cílem takové strategie je zásadní posílení ekologické gramotnosti obyvatel, především 
mládeže. Je to však otázkou dlouhodobé změny hodnotových orientací, tedy nejspíše otázkou 
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generační. Rok 2015 je proto horizontem, kdy by se mohly začít projevovat první pozitivní 
výsledky. Zvyšování ekologické gramotnosti je základním předpokladem pro postupný 
přechod společnosti na trajektorii udržitelného rozvoje. 

 

Vysoká zátěž životního prostředí z individuální dopravy  

Charakteristika prioritního problému 
Hustota individuální automobilové dopravy v posledních deseti letech výrazně narůstá. To 
způsobuje znečištění ovzduší (přízemní ozon, oxidy dusíku), hlukové znečištění (lineárně, 
podél komunikací), zabírá půdu (výstavba dálnic), omezuje zeleň a veřejná prostranství ve 
městech (parkoviště), v důsledku havárií ročně umírají stovky lidí a tisíce jsou těžce i lehce 
zraněny.   

Významnými aktéry tohoto vývoje jsou automobilová, silniční a ropná lobby, které mají 
ekonomický zájem na rozvoji individuální automobilové dopravy. Nárůst tohoto typu dopravy 
však podporuje obvykle i exekutiva státu, protože automobilismus “roztáčí” ekonomický růst. 
Dalším výrazným aktérem je podstatná část veřejnosti, která chápe automobil jako symbol 
životní úrovně, společenského postavení a svobody pohybu. 

Investice do individuální automobilové dopravy podvazují rozvoj železniční dopravy i 
hromadné automobilové dopravy. Znehodnocení krajiny (zejména dálnicemi) i prostoru ve 
městech (silnice, parkoviště) bude trvat desetiletí, možná staletí. 

Řešení 
Strategickým řešením tohoto problému je ekonomická regulace individuální automobilové 
dopravy provedená státem (ve spolupráci s krajskými i městskými samosprávami). Stát by 
měl zvýšit zdanění pohonných hmot, které by umožnilo započítat škody způsobené 
automobilovou dopravou na životním prostředí a také by obsahovalo poplatek za využívání 
neobnovitelného zdroje (fosilní paliva). Na druhou stranu by měl stát (ve spolupráci 
s krajskými a městskými samosprávami) formou dotací, grantů apod. podporovat výstavbu 
cyklostezek (podpora cyklodopravy na menší vzdálenosti v rovinatém terénu) a hromadné 
dopravy autobusové, a hlavně železniční. Zejména lidé na venkově jsou často ke koupi auta 
nepřímo nuceni – jsou-li rušeny nebo neúměrně zdraženy spoje, včetně “dělnických” pro 
dojíždění do zaměstnání, nezbývá než investovat do koupě vozu. 

Parkování ve městech by mělo být zdražováno do té míry, dokud by alespoň 20 % 
parkovacích ploch nebylo volných. Z historických jader měst by měla být individuální 
doprava vyloučena úplně (samozřejmě s výjimkou rezidentů a lidí handicapovaných). Toto 
omezení dopravy a parkování ve městech by mělo být vyváženo nabídkou parkování na 
záchytných parkovištích na okrajích měst s volnou jízdenkou na MHD, příp. dalšími 
zvýhodněními. Za úvahu stojí podpora vybudování kvalitní sítě autopůjčoven, takže řada lidí 
by mohla tímto způsobem řešit občasnou potřebu použití auta, aniž by je musela nezbytně 
vlastnit. 

Zavedení tohoto strategického řešení je velmi kontroverzní, nezbytně na sebe narazí 
vyhraněné zájmové skupiny. Proto i prosazování řešení nebude plynulé, ale s řadou zvratů, 
podle toho, jak se kterým skupinám bude dařit ovlivňovat rozhodovací sféru. Domníváme se, 
že tento problém bude velmi aktuální ještě v roce 2015 i dále. V blízkém časovém horizontu 
by však mělo být reálné dosáhnout alespoň dílčích pozitivních výsledků – např. by měla být 
konečně vytvořena, diskutována a následně přijata koncepce dobudování dálniční sítě. Není 
dnes vůbec jasné, kde je dálnice nezbytná, kde stačí rychlostní komunikace, chceme-li 
vytvořit dálniční síť s dosahem do každého krajského města či nikoliv, apod. Podobně by 
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mělo být v krátkodobém horizontu přijatelné co nejdůslednější převedení dálkové 
(mezinárodní) kamionové dopravy na železnici. 

 
Územní potenciály rozvoje 
Prohlubování územní diferenciace sociálně-ekonomické úrovně obyvatelstva    

Charakteristika prioritního problému 
Do roku 1990 byla pro území dnešní ČR charakteristická velmi nízká regionální diferenciace, 
po roce 1990 se začíná prosazovat regionálně značně nerovnoměrný vývoj jak v ekonomické 
výkonnosti, tak v sociální úrovni. Vytváří se nová hierarchie rozvojových center a periferií (v 
sestupné řadě: Praha a její zázemí, další velkoměsta s výjimkou Ostravy a Ústí nad Labem, 
střední, jižní a východní Čechy, střední a jižní Morava, pohraničí, severní Čechy a severní 
Morava), a to v míře, která začíná ohrožovat sociální soudržnost země a efektivnost 
ekonomického využívání lokalizovaných růstových faktorů.  

Vlastní regionální aktéři (přímí nositelé výhod a nevýhod regionální diferenciace) dosud hrají 
druhořadou úlohu vzhledem k nevyjasněné (resp. slabé) úloze regionálního článku veřejné 
správy. Poté, co bude tento článek posílen – a to nejen v právním vymezení kompetencí, ale i 
svou akceptací ze strany regionálních elit –, lze očekávat rozpory mezi “bohatými” a 
“chudými” kraji, tedy i diferencovaný tlak na míru a zaměření přerozdělovacích procesů 
organizovaných centrem (ústřední státní správou). Dosud je však tento problém nahlížen 
především ideologicky, tedy abstraktně politicky jako konflikt liberalismu (sázejícího na 
“automatické” působení tržního mechanismu, který vede ke koncentraci ekonomického i 
sociálního potenciálu do dynamických “pólů rozvoje”) a solidarismu, který je budován na 
konceptu “rovných šancí”. Idea solidarismu se přitom může opírat o fungující modely 
chování veřejné správy v zemích EU. 

Řešení  

Dnes – při absenci (resp. slabosti) přímých aktérů – existují v zásadě 2 varianty řešení, 
diktované dosud ovšem pouze ideologickými východisky, resp. skrytým lobbismem částí 
ekonomických a politických elit:  

a) buď je územní diferenciace chápána jako efektivní důsledek tržní alokace růstových 
faktorů, tedy jako něco, co v delší časové perspektivě přinese celonárodní efekt v růstu 
konkurenceschopnosti apod., a je tedy strategicky efektivní,  

b) nebo jde o jev, který naopak dlouhodobě vede vinou dysfunkce trhu k devastaci národních 
faktorů růstu, a jako takový je strategicky neefektivní. 

Přitom se zatím jeví – zejména s přihlédnutím k vývoji v EU – jako pravděpodobnější 
varianta druhá. Pro podporu této varianty řešení prioritního problému je třeba na centrální i 
krajské úrovni postavit koncept “rovných šancí” na plném respektování principu subsidiarity 
(rovné šance jako samotným regionem definovaná kvalita) a princip programovosti (jasná a 
dlouhodobá definice veřejného zájmu). Jen v tomto základě lze hledat záruku, že se nezbytné 
přerozdělovací procesy (zabudované v průhledném, stabilním a kontrolovatelném finančně 
vyrovnávacím mechanismu) nestanou objektem politického konjunkturalismu a tlaku 
ekonomických lobby.     
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Nízká úroveň prostorové mobility obyvatelstva  

Charakteristika prioritního problému 
Pro českou společnost zůstává typická tradiční nízká míra prostorové mobility, což v 
nezanedbatelné míře diskvalifikuje fungování tržních mechanismů. Paradoxně k sílícím 
ekonomickým tlakům celková mobilita lidí dokonce klesá (vedle “tradiční” neochoty měnit 
bydliště klesá i míra denní dojížďky). Nízká prostorová mobilita je jedním z tradičních vzorů 
chování české populace, která výrazně ovlivňuje nejen ekonomickou efektivnost, ale i 
způsoby  politické organizace, životní způsob apod.   

Míra mobility tedy představuje významný prvek “národního” způsobu života a jako taková je 
obtížně ovlivnitelným fenoménem. Na jedné straně vede k větší zakotvenosti obyvatel v 
místní komunitě (posílení  neformálních sociálních vazeb), na druhé straně vede k poruchám 
na trhu práce a k nadměrným nákladům ve veřejných službách a sociálním systému. 

V daném prioritním problému se střetávají zájmy více skupin aktérů – venkovské 
obyvatelstvo versus velkoměstské, zemědělské versus průmyslové, starší versus mladší 
populace. 

Řešení 

V zásadě existují dvě varianty řešení – buď se zvýší vnímavost české populace na tlak tržních 
impulsů a úměrně tomu prostorová mobilita vzroste, nebo zůstane dnešní stav nezměněn. 
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v míře mobility docházelo ke znatelným změnám. 
Podstatné přitom je, že stabilita i případná změna jsou jen obtížně ovlivnitelné jednoduchými 
a jednostrannými zásahy ze strany veřejné správy. Naopak jsou synergickou výslednicí změn 
v životním způsobu a v sociální struktuře. Obecně pro růst mobility v delší časové perspektivě 
hovoří růst vzdělanosti a univerzalizace kvalifikační struktury, proti růstu mobility naopak 
působí např. rozvoj informačních technologií. Využít případný výsledný potenciál změny 
ovšem vyžaduje cílenou koordinaci bytové, regionální a dopravní politiky.    

 

Nízká úroveň osobní veřejné dopravy  

Charakteristika prioritního problému 
Do roku 1990 byla ČR v osobní dopravě zemí s vysokou převahou dopravních výkonů v 
rámci veřejné dopravy, po roce 1990 atraktivnost (s ohledem na dostupnost, kvalitu, cenovou 
úroveň) veřejné dopravy rapidně klesla. 

Tento vývoj vyvolává jednak sociální napětí, když zvláště v hospodářsky problémových 
regionech citelně omezuje přístup na pracovní trh, jednak napětí mezi ekologicky uvědomělou 
veřejností a “dopravněprůmyslovou” lobby. 

Vzhledem k roztříštěnosti sídelní struktury, nízké hladině příjmů velkých skupin obyvatelstva 
i vzhledem k enormním soukromým i veřejným investicím, které vyvolává jednostranný 
rozvoj individuální automobilové dopravy, přestává být otázka dopravní obslužnosti úzce 
lokálním problémem: nízká úroveň osobní veřejné dopravy snižuje šance významných skupin 
obyvatel na uplatnění na trhu práce, zvyšuje nároky na sociální zabezpečení, implikuje 
poškození životního prostředí a vede k neracionální alokaci veřejných prostředků do 
infrastrukturních investic. 

Progresivním (aktivním) aktérem jsou především občanské ekologické organizace a někdy i 
místní samospráva, ale většina občanů, kteří z daného prioritního problému pociťují újmu 
(dojíždějící za prací a službami s podprůměrnými příjmy), zůstává bohužel pasivní. 
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Konzervativním aktérem jsou ekonomické elity usilující o veřejné dopravní zakázky a dále 
část “horních” vrstev orientujících se na ostentativní konzum, zvláště v automobilismu. 

Řešení 
Existují v zásadě dvě varianty dalšího vývoje – buď se zlepšení dopravní obslužnosti stane 
prioritním veřejným zájmem (tlumočeným politickou reprezentací), a pak bude napětí 
vyplývající z daného prioritního problému klesat, nebo dojde k prolongaci současného trendu 
zhoršující se relace mezi individuální a veřejnou dopravou. Je zřejmé, že jen první varianta 
představuje řešení. Na druhé straně zatím nic nenasvědčuje, že by se měnila stávající silně 
populistická podpora individuální dopravy. Změnu by mohla přinést jen kombinace 
restriktivních dopravně-technických a dopravně-organizačních opatření  (záměrné omezování 
přístupnosti atraktivních center dopravy, mýtné v centrech měst, u nákladných dopravních 
staveb apod., náročnější kontroly technické způsobilosti vozidel) a finančního tlaku (zvýšené 
daňové zatížení osobních automobilů a pohonných hmot, daňová restrikce výdajů firem na 
osobní automobily apod.) na straně jedné a finanční podpora veřejné dopravní obslužnosti na 
straně druhé.  

 

Nedostatečný rozvoj infrastruktury 

Charakteristika prioritního problému 
Úroveň infrastruktury je posuzována kvalitou dopravní  a inženýrské obsluhy sídla, jeho 
dostupností a v širším pojetí i úrovní služeb a společenské vybavenosti místa pro danou 
funkci. Ta činí místo atraktivním pro dané funkce a pro příliv dalších, většinou soukromých 
investic. Zaostávání v úrovni dopravních tras, internetového připojení a úrovně služeb apod. 
lze překonat jen investičně, a teprve potom se může infrastruktura stát akcelerátorem pro další 
rozvoj území. Aktuální požadavky jsou však často nad ekonomické možnosti sídla, což vede 
k nekomplexnosti, nedokončenosti infrastruktury v čase a tím i k částečnému znehodnocení 
dílčích investic.  

Dobré podmínky a vysoká úroveň infrastruktury jsou předpokladem pro trvalý hospodářský 
růst v území a pro rovnocenné postavení ČR k našim sousedům. S rozvojem informační 
společnosti je úroveň infrastruktury důležitější než blízká dostupnost materiálových a 
energetických zdrojů nebo i vlastní výroby. Jasně formulované a stabilizované podmínky 
infrastruktury (většinou garantované veřejným sektorem) jsou nejlepší pobídkou pro 
soukromý kapitál a nejlepší zárukou pro rozvoj území. Také integrace do evropských struktur 
je podmíněna vyrovnáním našeho prostředí k podmínkám obvyklým v zahraničí. 

Řešení 
Rozvoj infrastruktury je prvořadým strategickým zájmem nejvyšší státní reprezentace a 
politiky, který má i své vojensko-bezpečnostní pozadí. Je přímo závislý na státním finančním 
rozpočtu a prioritách politického směřování. Péče o rozvoj infrastruktury je ale rozdělena 
mezi řadu ministerstev (Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo životního prostředí,  
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, které 
zajišťují vlastní rozvojové strategie) a není centrálně koordinována. V jednotlivých regionech 
a sídlech patří mezi hlavní politická témata a je nástrojem pro zhodnocování území, ale i 
předmětem kalkulací při pozemkových spekulacích. Ani na městské a regionální úrovni není 
infrastruktura jednotně řízena. Každý investor se tak dostává do těžko řešitelných vztahů 
k řadě institucí a musí zajištění infrastruktury suplovat z vlastních prostředků. Navíc řešení 
řady liniových a zdrojových staveb naráží a bude narážet na místní a ekologické občanské 
iniciativy, které brání jejich výstavbě. 
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Nejednotnost a nekoordinovanost v zajišťování infrastruktury značně snižuje její efektivnost 
jako celku. Proto právě v koordinaci a koncepčnosti spočívá jádro řešení daného problému. 

Dále je třeba pro výstavbu a provozování získat významný podíl soukromých investic, které 
se zapojí do rozvoje potřebných sítí a zdrojů. Předpokladem toho je rozvoj (u vybraných 
velkých rozvojových prostorů) autonomních rozvojových agentur schopných využívat 
soukromé i veřejné prostředky. 

. 

Negativní tendence ve struktuře osídlení 

Charakteristika prioritního problému 
Postupně se mění funkční nároky na jednotlivé plochy. Místo opouštěných průmyslových a 
těžebních podniků se zakládají nové průmyslové zóny na zelené louce, kolem větších měst 
vznikají na volných plochách rozsáhlé nákupní zóny, které odčerpávají aktivity z tradičních 
center a stávají se zázemím pro stále se rozšiřující příměstské zóny. Přesto, že jasný exodus 
z panelákových sídlišť nenastal a zřejmě brzy nenastane, nově vznikají “rezidenční vesnice” 
v přírodním prostředí mimo město. Volný čas si vyžaduje a stále více bude vyžadovat 
specializovanější zařízení (sportovní areál, multikino, zábavní a vzdělávací park apod.). 
Zemědělství nevyužívá řadu pozemků. Ve městech se objevují opuštěné objekty. Dochází 
k významnému posunu aktivit a vztahů mezi nimi. 

Dynamika změn struktury osídlení je podstatně vyšší než v minulých letech a má odlišné 
směřování, které zahrnuje prvky dezurbanizace. Zatím nejsou specifikovány (natož 
kvantifikovány) důsledky ani rozsah změn: nároků na plochu, vazby bydliště–pracoviště, 
vylidňování historických sídel ani celkový dopad společenských změn vyvolaný globalizací a 
informačními technologiemi. Dlouhodobě by však již mohly mít podobu zanedbaných a těžko 
odstranitelných poruch v osídlení. 

Aktéry tohoto procesu jsou všichni obyvatelé, motorem změn jsou však nové technologické 
firmy, nákupní řetězce a vlastníci rozvíjených či opouštěných nemovitostí. Globální rozměr 
tohoto procesu nebere příliš na zřetel místní samosprávu, ta se nicméně všemožně snaží být 
partnerem a určovat podmínky. 

Řešení 
Globální příčiny změn jsou v mnoha případech již známé, u nás jsou ovšem specifické díky 
probíhající transformaci. V tržní společnosti a nástupu informační společnosti je české 
prostředí vlastně jen příjemcem. Jisté zpoždění dává šanci srovnáním odhadovat očekávatelné 
změny. Historická rozptýlená struktura a tradice osídlení v ČR bude spíše schopna tento trend 
využít, než že by hrozila jeho výrazná metamorfóza. Znamená to však připravit infrastrukturu 
a plány řízení rozvoje vybraných malých a venkovských sídel. 

Cílevědomé územně plánovací řízení tohoto procesu buď formou restriktivní a regulační, 
nebo programovým ovlivňováním výstavby infrastruktury, zajišťováním pozemků, 
využíváním daňových nástrojů stimulujících využití vybavených území a znesnadňujících 
vstup do nevybaveného území. 

Opakem je živelné, “tržní”, extenzivní řešení, které je ve svém důsledku nákladnější a je navíc 
zdrojem opakované korupce. 
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Dysfunkce v řízení urbanistických procesů, územního plánování, financování rozvoje 
území a vymezení veřejného a soukromého sektoru  

Charakteristika prioritního problému 

Urbanistické procesy vyžadují formy vzájemné regulace jednotlivých aktivit v území. Ty řeší 
územní plánování. Postavení plánování bylo v ČR značně diskreditováno a poměrně těžce se 
prosazuje nový konsenzus mezi požadavky “volného trhu” a ochranou soukromého majetku 
na jedné straně a společenskou nezbytností koordinovaně reagovat na změny vyplývající 
z globalizačních procesů a novými požadavky na integraci osídlení. Do procesu vstupují a 
stále více budou vstupovat i občanské iniciativy, které suplují pomalost a neúplnost 
zákonných principů, ale často prosazují i velmi parciální zájmy a jednostranné “pravdy”.  

Územní plánování rozhoduje o podmínkách pro výstavbu všech investic a tím zásadně 
ovlivňuje celé české hospodářství. Efektivita investic, jejich včasná a rychlá příprava výrazně 
ovlivní celkový výkon společnosti. Navíc rychlost tohoto procesu a jeho průhlednost je 
podmínkou získání většího podílu investičního kapitálu potřebného pro ekonomický rozvoj 
ČR. Jasná a fungující pravidla jsou pak zárukou a obranou proti korupci a šancí na 
cílevědomé hledání řešení u nově vznikajících a ještě nepoznaných procesů v územní 
struktuře.  

Územní plánování se v ČR přitom opírá o dlouholetou tradici a bohaté vlastní i mezinárodní 
zkušenosti. 

Podstatná část rozvoje území se realizuje za veřejné prostředky nebo s jejich podporou, a 
právě jejich ekonomické využití je a bude předmětem trvalého zájmu 

Zákonem určení aktéři jsou: majitelé pozemků, stavebníci a investoři, orgány státní správy a 
samosprávy vykonávající správu v území a instituce spravující technickou infrastrukturu. 
V širším pojetí jsou to však problémy politické a občanské, které se ve sporných případech 
vždy nakonec prosazují.  

Řešení 
Strategie řešení míří k vytváření funkčního demokratického systému regulace využívání 
území (jako nereprodukovatelného statku). K tomu je nutné zvýšení závaznosti ustanovení 
územního plánování a podřízení (úzké koordinování) přípravy výstavby infrastruktury 
plánovaným záměrům vyšších celků, propojení regulačních principů do místní daňové 
politiky a vytvoření zákonných pravidel pro společné investování ze soukromých a veřejných 
prostředků u velkých rozvojových území, kde se na realizaci  takovéhoto prostoru musí 
podílet větší počet samostatných, často soutěžících investorů. 
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Prioritní problémy v  oblasti B7 (Ekonomický rozvoj) 
Nízká inovační schopnost, dynamika a adaptabilita české ekonomiky 

Charakteristika prioritního problému 
Pro dosažení konvergence životní úrovně obyvatel ČR s průměrem EU musí česká ekonomika 
dlouhodobě dosahovat vyššího tempa hospodářského růstu než země EU. Průvodním znakem 
i zásadní podmínkou dlouhodobého hospodářského růstu jsou strukturální změny, jejichž 
dynamika vychází z adaptability a inovační schopnosti dané ekonomiky a společnosti jako 
celku. Nízká mobilita pracovních sil, neefektivní alokace kapitálu prostřednictvím 
bankovního systému, nefunkčnost kapitálového trhu jako zdroje rozvojového investičního 
kapitálu, nereformovaný sociální a penzijní systém, ale také vzdělávací systém, nízké mzdy 
ve státní správě a školství, snižující se domácí vědecko-technický potenciál, zdlouhavý 
bankrotový proces a rozsáhlá a neflexibilní státní byrokracie vytvářejí překážky efektivnímu 
využívání výrobních faktorů, růstu mezinárodní konkurenceschopnosti a plnému využití 
růstového potenciálu české ekonomiky. 

Nesnižování rozdílu mezi životní úrovní v ČR a vyspělými tržními ekonomikami by mohlo 
vést ke zpochybnění zvolené tržně orientované strategie rozvoje společnosti, k radikalizaci 
společnosti a ke hledání alternativních modelů ekonomického a politického uspořádání. 
Trvale nižší životní úroveň by při volném pohybu pracovních sil v rámci jednotného trhu EU 
vedla “k odlivu mozků” a profilace ČR jako ekonomické periferie v rámci EU bez klíčového 
růstového faktoru, jímž je kvalifikovaný lidský kapitál. Uvěznění v tzv. “pasti nízkých mezd a 
nízkých kvalifikací” s trvalým založením konkurenceschopnosti na komparativní výhodě 
nízkých mezd a podhodnoceného měnového kurzu by omezilo možnosti zvyšování 
technologické vyspělosti ekonomiky. Navíc nízká adaptabilita a inovační schopnost 
neumožňuje pružně reagovat na změny poptávky na světovém trhu, vyvážet na nové a 
dynamicky se rozvíjející trhy a snižuje schopnost přizpůsobení ekonomiky nepříznivým 
nabídkovým šokům. Hrozí také vznik tzv. “duální ekonomiky” se sektorem vývozně 
zaměřených a prosperujících firem pod zahraniční kontrolou a zaostávajícími domácími 
podniky neschopnými se začlenit do celosvětových dodavatelsko-odběratelských struktur. 

Řešení 

Řešení spočívá v dokončení transformace do podoby ekonomiky schopné dosahovat 
vysokého tempa hospodářského růstu. Modelovým příkladem v tomto směru může být 
hospodářská politika prováděná v posledních dvou desetiletích v Irsku nebo od druhé 
poloviny devadesátých let v Maďarsku. Pro zahraniční investory vysoká investiční 
atraktivnost ekonomiky, rostoucí exportní výkonnost a schopnost domácích subjektů využívat 
příležitostí plynoucích z angažovanosti zahraničního kapitálu v ekonomice přinese 
dlouhodobý hospodářský růst, růst životní úrovně obyvatel a dostižení životního standardu 
zemí EU. Opačnou možností je střídání různých koncepcí hospodářských politik, realizace 
ad-hoc mixu fiskální a monetární politiky, střídání menšinových vlád a nízká politická 
průchodnost hlubších reforem, přičemž tento scénář by byl spojen s cyklickým 
prohlubováním vnější i vnitřní nerovnováhy a střídáním období ekonomického růstu a recese. 
Tento vývoj by v dlouhém období nepřispěl k výrazně vyššímu hospodářskému růstu v ČR ve 
srovnání s růstem v EU, což by nevedlo ke konvergenci životní úrovně. Příkladem zmíněného 
scénáře může být vývoj v Řecku v průběhu posledních dvou desetiletí. 

Budoucí vývoj je spojen s řadou nejistot. Klíčový bude dlouhodobý vliv současného 
vysokého přílivu přímých zahraničních investic a schopnost naší ekonomiky využít potenciálu 
pozitivních efektů z toho plynoucích. Otázkou je také rychlost začlenění ČR do EU, a 
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především do EMU (zavedení eura), jež by výrazně predeterminovalo charakter domácí 
hospodářské politiky (maastrichtská kritéria). 

 

Udržitelnost vnější rovnováhy ČR při akceleraci hospodářského růstu 

Charakteristika prioritního problému 
Česká ekonomika trpí chronickými deficity zahraničního obchodu a následně i celého 
běžného účtu platební bilance. Tato vnější nerovnováha není dlouhodobě udržitelná, což se již 
jednou projevilo vznikem měnové krize (květen 1997). Od této krize Česká republika sice 
dokázala (zejména díky příznivým vládním investičním podmínkám, pokračování privatizace 
a nízkým cenám akcií) přilákat příliv nedluhového zahraničního kapitálu (přímé zahraniční 
investice), který pokrývá deficit běžného účtu platební bilance, avšak lze očekávat, že po 
skončení privatizace dojde k prudkému poklesu přílivu PZI, a navíc díky repatriaci zisků 
plynoucích z dříve přitečeného zahraničního kapitálu bude naopak docházet k růstu odlivu 
kapitálu, což opět obnaží problém udržitelnosti vnější rovnováhy ČR. 

Sílící hospodářské oživení v ČR opět vyvolává nerovnovážné tendence ve vnějším sektoru. 
Hospodářský růst české ekonomiky, kterou lze považovat za malou a vysoce otevřenou, se 
díky vysoké důchodové elasticitě importu, díky “přetahování” exportu na domácí spotřebu a 
zároveň i díky vysoké dovozní náročnosti českého exportu velmi rychle projevuje v narůstání 
deficitu zahraničního obchodu a celého běžného účtu platební bilance. Navíc – zaměříme-li se 
na strukturu přímých zahraničních investic plynoucích do ČR podrobněji, tak zjistíme, že již 
dlouhodobě více než polovina těchto PZI má buď nejistý vliv na budoucí export, anebo 
dokonce přímo import do ČR zvyšují. Za investice, které mají nejistý vliv na export, lze 
považovat investice v oblasti finančních služeb a infrastruktury (peněžnictví, telekomunikace, 
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, veřejná správa aj.); a za investice 
zvyšující budoucí import lze považovat zejména investice ze strany zahraničních obchodních 
organizací (viz boom zahraničních velkoobchodních řetězců v ČR). Tato situace naznačuje, že 
v budoucnu v ČR nelze spoléhat na samočinné zlepšení vnější rovnováhy prostřednictvím 
růstu exportu, který by měl být vyvolán přílivem přímých zahraničních investic. 

Důležitým faktorem, který v nepříliš vzdálené době bude pro domácí ekonomiku problémem, 
je narůstající repatriace zisků zahraničních společností. V zemích s vysokým přílivem PZI v 
podobě privatizace státního majetku tento faktor nehraje příliš významnou roli, avšak v 
průběhu času, kdy se příliv PZI z privatizace snižuje a začínají převažovat investice na zelené 
louce, dochází k růstu odlivu kapitálu formou repatriace zisků, což může převýšit i celkový 
příliv zahraničních investic. Je naivní se domnívat, že zahraniční investoři investují do zemí 
střední a východní Evropy za jiným účelem než vydělat a následně svůj zisk transferovat zpět 
do země mateřské společnosti. Tento vývoj si již vyzkoušelo Irsko a v posledních letech také 
Slovinsko. V případě České republiky takový vývoj v průběhu příštích dvou až tří let ještě 
nehrozí, avšak po skončení privatizace se pravděpodobně ani ČR této situaci nevyhne. Jestliže 
se domácí ekonomice do té doby nepodaří dostatečně zvýšit svou exportní výkonnost tak, aby 
byla schopna pokrýt očekávanou repatriaci zisků, lze v horizontu 3–5 let (díky růstu deficitu 
bilance výnosů) očekávat výrazné prohloubení deficitu běžného účtu platební bilance a tím i 
celkové vnější nerovnováhy. Dodejme, že nelze očekávat, že by deficity zahraničního 
obchodu a výnosů byly bezproblémově snižovány přebytkem v bilanci služeb, protože saldo 
služeb se již dlouhodobě (od roku 1995) pohybuje na úrovni kolem 55 mld. Kč, z čehož lze 
usuzovat, že přebytek služeb je na hranici svých potenciálních možností. 
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Řešení 
Řešení spočívá v udržení a posílení hospodářského růstu takovým mixem hospodářské 
politiky, který posílí i vnější rovnováhu ČR – zejména podporou konkurenceschopnosti 
českých podniků. Řešení problémů v této oblasti by mohlo být dosaženo podporou vstupu 
přímých zahraničních investic přinášejících jak nové technologie, tak podporou investic, které 
do výrobního procesu budou více zapojovat i domácí subdodavatele. Tento fakt je klíčový 
zejména z toho důvodu, že dosavadní výroba realizovaná podniky se zahraniční majetkovou 
účastí se vyznačuje vysokou dovozní náročností. V mnoha případech zahraniční firmy 
realizují v ČR pouze tzv. zušlechťovací činnost či práci ve mzdě, kdy jsou veškeré 
komponenty dovezeny ze zahraničí  a hotové výrobky odebrány zákaznickou firmou v 
zahraničí. Česká republika tak sice realizuje komparativní výhody v podobě levné pracovní 
síly s dobrou kvalifikací a relativní blízkost zákazníků na trhu EU, avšak přidaná hodnota ve 
výrobě je velmi nízká. Z tohoto pohledu by se hospodářská politika vlády měla snažit o 
vytváření lepších podmínek pro vyšší zapojení českých firem do výroby zboží, které směřuje 
na export. Zejména by mělo dojít k vyšší podpoře firem v sektoru malého a středního 
podnikání za účelem jejich zapojení do dodavatelsko-odběratelských vztahů nejen u 
proexportně orientovaných zahraničních výrobců, ale i u obchodních řetězců (tj. realizovat 
dodávky českých výrobků do sítí supermarketů). Konkrétní návrhy na realizaci této politiky 
lze spatřovat v systému daňových úlev či aktivní politice podporující sdružování malých a 
středních firem do větších vyjednávacích celků. Řešení tak spočívá na nabídkové straně 
ekonomiky. 

Další řešení však lze spatřovat i na poptávkové straně ekonomiky. Od počátku transformace 
až do měnové krize v květnu 1997 držela Česká republika pevný měnový kurz. Tento kurzový 
režim neumožňoval v situaci rostoucí vnější nerovnováhy aplikovat hospodářskou politiku 
přesunující výdaje, tj. přesměrování domácí poptávky z dovozů na poptávku po domácím 
zboží. Substituční efekt, který je založen na změně cen domácího a dovezeného zboží 
plynoucího ze samovolného pohybu měnového kurzu, tak nemohl být v režimu pevného 
měnového kurzu realizován. České republice zůstala možnost přizpůsobení pouze cestou 
realizace hospodářské politiky měnící výdaje, tj. realizace silné měnové a fiskální restrikce 
(růst úrokových sazeb a přijetí restriktivních vládních “balíčků”). Důchodový efekt této 
hospodářské politiky vedl k hospodářské recesi, přičemž měnové krizi stejně nezabránil. V 
současné chvíli však Česká republika uplatňuje kurzový režim řízený floating, který by mohl 
samovolně přispět k udržení vnější rovnováhy. ČNB ovšem politikou cílování inflace 
nastavila “implicitní” pásmo maximálně přípustného znehodnocení kurzu. 

Pro zlepšení a udržení vnější rovnováhy tak bude klíčové zajistit zapojení domácích výrobců 
(zejména malých a středních firem) do dodavatelsko-odběratelských vztahů se zahraničními 
firmami. 

 

Vysoký deficit veřejných financí  

Charakteristika prioritního problému 
Různé zájmové skupiny si dokázaly zajistit  příjmy od státu v takové výši, která v souhrnu 
přesahuje příjmové možnosti státního rozpočtu. Stát tímto způsobem snižuje okamžité 
společenské napětí, současný stav a vývoj deficitu je ale tak katastrofický, že musí dojít ke 
zvratu, jenž bude znamenat snížení příjmu různých zájmových skupin. Vzniklé společenské 
napětí bude srovnatelné se společenských napětím v prvních letech transformace. Napětí lze 
nalézt i v nedostatečném financování veřejných služeb s vysokou produktivitou. Příjmy od 
státu, které různé zájmové skupiny získaly, nejsou svázány s produktivitou jejich služeb, ale 
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s jejich vyjednávacími schopnostmi. Vzniklé napětí začíná dosahovat kritického stupně 
v sektoru školství. 

Vysoký deficit veřejných financí znamená nesplnění jednoho z maastrichtských kritérií 
vstupu do Eurozóny. Negativně ovlivňuje úrokovou míru a přes ni míru inflace a stabilitu 
měnového kurzu. V dlouhém časovém horizontu snižuje hospodářský růst. Přetrvávání 
vysokého deficitu veřejných rozpočtů neznamená však jen nesplnění jednoho z 
maastrichtských kritérií, ale ohrožení plnění i dalšího kritéria (tj. podílu veřejného dluhu na 
HDP). Negativní vliv schodku (kromě tlaku na růst úrokových sazeb) spočívá i v tom, že 
snižuje objem prostředků, které by jinak mohl využívat soukromý sektor, tj. sektor, kde tyto 
prostředky vznikají. Stejným směrem působí i zvyšování daňového zatížení. Růst deficitu 
veřejných financí vede přímo k růstu inflace. (I když také platí, že růst úrokových sazeb 
působí na pokles inflace.)  

Řešení 
Základní dvě varianty řešení jsou zvýšení rozpočtových příjmů, nebo snížení a 
restrukturalizace výdajů státního rozpočtu. Další možnost řešení obecně představují opatření 
směřující k reformě důchodového a sociálního pojištění a reformě financování školství. První 
varianta, tedy zvýšení příjmů do státního rozpočtu, závisí na vývoji HDP, na struktuře daní a 
výši daňových sazeb. V souvislosti s harmonizací daní s EU je zde určitý prostor pro dosažení 
vyššího příjmu z daně z přidané hodnoty (DPH). Při současné výši zdanění v ČR je však 
jakékoliv další zvyšování daní politicky obtížně průchodné, to znamená, že zvýšení příjmu 
z DPH bude asi nutné kompenzovat snížením přímých daní. Jedině možná je proto varianta 
druhá, snížení a restrukturalizace výdajů, která ovšem vyvolá obrovské společenské napětí. 
Převážnou část výdajů státního rozpočtu tvoří mandatorní výdaje. K jejich snížení je potřebná 
základní shoda politických stran v zákonodárném sboru. Zároveň je třeba dát příslušným 
zájmovým skupinám možnost zajištění potřebných příjmů jiným způsobem, důchodcům 
z penzijních fondů, nezaměstnaným aktivní politikou zaměstnanosti a školám ze školného. 

Vzhledem k současnému stavu veřejných financí je tedy nutná určitá konsolidace veřejných 
financí. Konsolidace veřejných financí byla ve všech zemích krokem, který byl v krátkém 
období spojen se značnými sociálně obtížně prosaditelnými opatřeními a jehož příznivé 
implikace se prosadily až se zpožděním. Pro úspěšnou konsolidaci je důležitý nejen její 
obsah, zaměření a správný odhad krátkodobých a dlouhodobých důsledků navrhovaných 
změn, ale i její načasování. Možnosti řešení tohoto dlouhodobého problému jsou vzájemně 
propojené. Určitého omezení růstu příjmů zájmových skupin z veřejných rozpočtů lze 
dosáhnout zavedením pevných, stabilních a průhledných kriterií do systému alokace 
rozpočtových zdrojů, omezením ad hoc rozhodování ve veřejné správě (tj. podle momentální 
potřeby a zájmu) a sestavením alespoň střednědobého fiskálního výhledu v takové struktuře, 
která by dopředu vymezila prostor pro rozpočtové příděly, a tím se vytvořilo prostředí pro to, 
aby zájmové skupiny dopředu věděly, že (s jistou pravděpodobností) mohou očekávat určitou 
konkrétní výši přídělu z veřejných rozpočtů, resp. že mají stanoveno rozpočtové omezení.   

Sociální (a zejména důchodový systém) je problémem prakticky všech zemí v určité etapě. Je 
to problém, jehož řešení bude vždy dlouhodobé. Proto vyžaduje dlouhodobě platný konsenzus 
týkající se cíle reformy a cest k jeho dosažení. Základním předpokladem je důsledná analýza 
pravděpodobných pozitivních a negativních dopadů toho či onoho řešení a shoda na tom, že 
závěry z této analýzy jsou všeobecně uznávány.  

Harmonizace českého daňového systému by neměla vést ke zvýšení celkového daňového 
zatížení, protože míra daňového zatížení vzhledem k ekonomické úrovni měřené HDP na 
obyvatele není v České republice nízká. Restrukturalizace daňového systému by měla být 
spojena i s jeho zjednodušením, jehož základem by měl být odpovídající propočet skutečných 
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dopadů různých odečitatelných položek, daňových sazeb, daňového základu na jednotlivé 
příjmové a sociální skupiny obyvatelstva. Složitý daňový systém neumožňuje naplňovat 
základní aspekty rozumného daňového systému – efektivní správu, spravedlnost daňového 
zatížení a nízké náklady. Případné snížení daní může vyvolat společenské napětí v případě, že 
nebude doprovázeno restrukturalizací rozpočtových výdajů, zvýšením fiskální disciplíny, 
omezením neefektivních výdajů (identifikovaných na základě analýzy dotačních programů a 
vyhodnocení jejich účinků). Napětí však může rovněž vyvolat zvýšení daňové zátěže: nemusí 
přinést očekávané efekty a může mít negativní vliv na ekonomický růst.  

 

Makroekonomická nerovnováha vyjádřená tzv. dvojím deficitem 

Charakteristika prioritního problému 
Tzv. dvojí deficit (deficit běžného účtu platební bilance a deficit veřejných rozpočtů) 
akceleruje a neustále zvyšuje riziko skokového tržního přizpůsobení, které by znamenalo 
pokles měnového kurzu a zdražení úvěrových zdrojů s následným odrazem v růstu nákladové 
inflace, poklesu ekonomické aktivity, s ním spojeným dalším růstem deficitu veřejných 
financí a situací vynucených drastických omezení výdajů veřejných rozpočtů metodou “kde to 
jde nejrychleji a s nejmenším odporem”. 

Pravděpodobnými dlouhodobými důsledky takovéhoto vývoje by byly další pokles růstového 
potenciálu české ekonomiky, omezení přílivu investic a technologií, propad a stagnace 
v životní úrovni širokých vrstev obyvatelstva a růst sociálního napětí. Tento vývoj by mohl 
oddálit přijetí ČR do EU a čerpání výhod členství. V případě, že k němu dojde již v rámci 
členství ČR v EU, zcela jistě bude znamenat nutnost odložení vstupu do EMU, neboť ČR 
v takovém případě nebude plnit požadovaná ekonomická kritéria.  

Zainteresovanými aktéry jsou v případě vnější nerovnováhy zejména zahraniční investoři, 
regulátorem centrální banka, v dvojjediné roli zainteresovaného aktéra a regulátora se 
představuje vláda, potažmo politické strany, ze kterých vláda vzešla. Agregátní poptávka je 
tahounem oživení domácí ekonomiky, její růst je však v daném časovém prostoru potenciálně 
nadměrný a projevuje se v růstu deficitu běžného účtu. Vláda může centrální bance pomoci 
omezit nadměrnou agregátní poptávku fiskální restrikcí (a tím vyhladit problém vnější 
nerovnováhy), ale z důvodu nepopulárnosti tohoto kroku a momentálně vysokých 
rozpočtových deficitů naopak používá příjmy z privatizačních přímých investic k “zalepení” 
děr v rozpočtu. Možnosti centrální banky jako regulátora jsou velmi omezené. 

Zainteresovanými aktéry v případě nerovnováhy veřejných rozpočtů jsou jak vláda, tak 
jednotlivá ministerstva a zájmové skupiny napojené na jejich výdajové programy. V právním 
rámci současné fiskální politiky je systematicky zabudována tendence k poklesu daňové 
kvóty na jedné straně a růstu podílu veřejných výdajů na HDP na straně druhé. Vláda se tedy 
ocitá v roli regulátora zodpovědného za připravení komplexní fiskální reformy.  

Podmínkou řešení tohoto problému je důsledná fiskální reforma založená na širokém 
konsenzu politických stran, která umožní nejen zmírnit deficity veřejných rozpočtů v duchu 
maastrichtských kritérií, ale (pro případ vstupu do Eurozóny) vytvoří i podmínky k politicky a 
sociálně průchodnému vytváření relativně vysokých rozpočtových přebytků, které by omezily 
tlaky, jež by vedly ke ztrátě konkurenceschopnosti české ekonomiky. S takovýmto 
nastavením fiskální politiky lze výrazně omezit i problém vnější nerovnováhy. 
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Řešení 
Řešení spočívá v bezprostřední přípravě a přijetí reformních opatření, která zeštíhlí veřejné 
rozpočty a sníží daňovou i výdajovou kvótu s minimálním negativním, nebo dokonce 
pozitivním dopadem ve vývoji celé řady socioekonomických indikátorů. Zejména se jedná o 
co nejvyšší eliminaci tzv. víření daní (“tax churning”), minimalizaci transferů neefektivním 
podnikům, razantní zjednodušení systému daňové správy a orientaci na ty typy daňových 
základen, které jsou ve věku globalizace a e-commerce schopni berní úředníci efektivně 
kontrolovat. Těmito základnami jsou především příjmy fyzických osob a spotřeba. Omezení 
víření daní je nejlépe dosažitelné při sjednocení výběru daní a poskytování sociálních dávek. 
(Zdanění příjmů nikoliv jednotlivců, ale domácností, promítnutí dosavadních nákladů na 
pracovní sílu nesených zaměstnavateli do navýšení hrubých mezd atd.).  

Opačnou možností je čekat, až vypukne krize zrozená z nerovnováhy. Následnými opatřeními 
pak zřejmě budou ad hoc škrty na straně výdajů, které postihnou zejména státní sektor a jím 
poskytované veřejné služby, škrty výdajů na opravu údržby a investice do státních 
infrastrukturních aktiv a na druhé straně zvýšení daňové kvóty. Systém si tak udrží svou 
tendenci k deficitnosti a při následujících konjunkturách opět sklouzne do nerovnováhy. 

Pravděpodobnější (v případě propuknutí krize téměř jistá) se jeví druhá varianta. Pod tlakem 
mezinárodních institucí včetně EU pak dojde s vysokou pravděpodobností k vývoji, který 
bude kombinovat rysy výše nastíněných variant. V případě odhodlání široké koalice 
k hlubokým reformám se proti zájmovým skupinám lépe prosadí zavedení úplně nového 
systému než dílčí a postupné úpravy směřující k vylepšení systému stávajícího. 

 

Nepřipravenost na potenciální vstup do EMU 

Charakteristika prioritního problému 
Vstup do Hospodářské a měnové unie (EMU) bude znamenat další zvýšení provázanosti 
české ekonomiky s evropskou a světovou ekonomikou a dořeší mimo jiné společenské napětí 
způsobené rozdílnou reálnou mzdou kvalifikovaných pracovníků ve firemním sektoru v ČR a 
v EU. Při vysoké provázanosti ekonomik zesílí vazba mezi mezním produktem práce a 
reálnou mzdou u pracovníků ve firemním sektoru.  Jejich případný odliv bude znamenat 
zvýšení mezního produktu práce této skupiny v ČR a zvýšení jejich reálné mzdy. Vstup do 
EMU zvýší potenciální možnost fungování tohoto mechanismu. Je nutné brát všechny tyto 
aspekty v úvahu při přípravě na vstup do EMU.  

Předpokládá se, že noví členové Evropské unie se zároveň připojí k měnovému systému 
ERM-II (Exchange Rate Mechanism II), kde je domácí měna navázána na euro s fluktuačním 
pásmem +/-15 % okolo centrální parity, jejíž změna je v mnoha ohledech značně omezena. 
Před svým vstupem do EMU musí kandidátská země setrvat v kurzovém systému ERM-II 
nejméně dva roky a splňovat maastrichtská kritéria, ke kterým patří i cenová stabilita a 
stabilita měnového kurzu vůči euru.  

Při vyjednávání o vstupu do EMU jsou zainteresovány vláda ČR a Česká národní banka. 
Vstup do EMU sníží transakční náklady při mezistátním platebním styku a dotkne se všech 
společenských subjektů. Je třeba upozornit, že v odborné veřejnosti existují rozdílné názory  
na rychlost přijetí eura. Podle Pravidelné zprávy Evropské komise z posledních dvou let 
snahy o předčasné přijetí eura mohou být pro tranzitivní země škodlivé. Zbavují se tím 
možnosti pružného přizpůsobování měnového kurzu, které může být při výkyvech 
v konkurenční schopnosti (bezprostředně spojených se vstupem do EU) alespoň ještě nějaký 
čas potřebné (dokud tyto země mají slabiny v konkurenci kvalitou, měly by být schopné 
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konkurovat alespoň cenou). Existuje zde střet dvou teoretických koncepcí. Na jedné straně 
prof. Mundell pod heslem “globální ekonomika vyžaduje globální měnu” doporučuje všem 
tranzitivním zemím co nejrychlejší přijetí eura, na druhé straně Evropská komise totéž 
považuje za škodlivé a zdůrazňuje – nespěchat (také z obav o další oslabení eura). Argumenty 
i protiargumenty je třeba zvažovat.  

Řešení64 
Proces dalšího prohlubování provázanosti české a evropské ekonomiky by měl být rovněž 
provázen vyrovnáváním cenových hladin, kterého lze dosáhnout pouze dvěma způsoby – 
nominální apreciací domácí měny vůči euru (kurzový kanál), nebo vyšší inflací v domácí 
ekonomice než v zemích EMU (inflační kanál). Důležité je tedy určení správného kurzového 
režimu české koruny před vstupem do EMU a následné optimální načasování vstupu České 
republiky do EMU při zachování domácí cenové stability. 

Strategie vychází z aplikace tzv. Balassa-Samuelsonova efektu na proces vstupu ČR do EMU 
a dohánění ekonomické úrovně vyspělých tržních ekonomik. Tento teoretický koncept 
vychází ze skutečnosti, že v rámci procesu ekonomické integrace dochází k nejvyššímu růstu 
produktivity práce v sektoru mezinárodně obchodovatelného zboží (zejména produkty 
zpracovatelského průmyslu). V případě, že nominální měnový kurz je fixní (EMU) a růst 
produktivity práce obchodovatelného zboží vyšší než v zahraničí, je proporcionálně vyšší i 
domácí růst cen neobchodovatelného zboží. Domácí inflace je tak vyšší oproti zemi, ve které 
je měnový kurz ukotven, a dochází k cenové konvergenci prostřednictvím inflačního kanálu 
(k reálné apreciaci domácí měny). V případě flexibilního měnového kurzu se vyšší růst 
produktivity práce v sektoru obchodovatelného zboží buď plně přelije do nominální apreciace 
domácí měny, nebo pravděpodobněji dojde (v určité proporci) k současnému působení 
inflačního i kurzového kanálu. 

                                                

Vzniká zde potenciální konflikt mezi nutností udržet nízkou míru inflace v rámci členství 
v EMU a tlakem na vyrovnávání cenové hladiny v domácí ekonomice a zemích EMU. Aktéry 
tohoto konfliktu jsou tvůrci hospodářské politiky v domácí ekonomice (ČNB a vláda ČR) a 
odpovídající instituce EU (ECB a Evropská komise).  

Zejména ze strany ČNB je potřeba formulovat transparentní strategii vstupu ČR do EMU, 
která by byla společně přijata ČNB a vládou ČR a zároveň by byla výsledkem konsenzu 
s institucemi EU. Je potřeba jednoznačně odpovědět na otázku, jakým způsobem bude 
probíhat vyrovnávání cenových hladin v ČR a v zemích EMU, a zejména zdali k tomu bude 
docházet prostřednictvím kurzového nebo inflačního kanálu, případně kombinací obou (a 
v jaké proporci). Zvolené strategii je pak třeba přizpůsobit kurzový režim i režim měnové 
politiky s odpovídajícími inflačními cíli.  

Vstup ČR do EMU by měl být maximálně oproštěn od domácích i zahraničních politických 
vlivů. Z čistě ekonomického hlediska se totiž optimální datum zavedení eura neshoduje s jeho 
nejrychlejším možným termínem. Pro úspěšné dosažení reálné i cenové konvergence 
potřebuje česká ekonomika autonomní měnovou politiku, která nebude po vstupu do EMU 
možná. Z tohoto pohledu se jeví jako optimální zavedení eura v ČR až v období po roce 2010 
a přistoupení k ERM-II dva roky před plánovaným vstupem do EMU, tedy nikoliv ihned po 
vstupu ČR do EU. Do přistoupení k ERM-II by měl být zachován řízený floating, který 
umožní maximální realizaci cenové konvergence prostřednictvím kurzového kanálu bez 
narušení domácí cenové stability. 

 
64 Podrobnější rozpracování řešení tohoto prioritního problému je ve strategické koncepci  “Optimální 
načasování zavedení eura”.  
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Velký rozdíl cenové hladiny a cenových relací ve vztahu k EU  

Charakteristika prioritního problému 
Česká cenová hladina v poměru k evropské “patnáctce” představuje pro celkový HDP jen 
necelých 40 %,  přičemž relativní ceny jednotlivých skupin zboží a služeb vykazují vysoký 
koeficient cenových odchylek od cenové struktury zemí EU. V rámci plně sjednoceného trhu 
EU odpadne řada (i netarifních) překážek bránících cenovému vyrovnávání (např. společná 
zemědělská politika nutně povede k sjednocování tržních cen zemědělských výrobků 
v sousedících oblastech). Lze očekávat zvýšení cen, a to zejména cen potravin, jejichž cenová 
úroveň nyní dosahuje jen asi poloviny úrovně cen v Německu. Tento proces vyvolá sociální 
napětí, které se projeví buď ve zhoršení životní úrovně, nebo ve zvýšení nezaměstnanosti.  

Možným sociálním rozepřím (ať již vyvolaným prudším zhoršením životní úrovně anebo 
větším zvýšením nezaměstnanosti) je nutno včas předcházet, aby vstup do EU nebyl provázen  
společenskou deziluzí a s ní spojenou radikalizací širokých vrstev společnosti. 

Identifikace tohoto problému respektuje fakt, že odlišná cenová hladina je důsledkem nižší 
produktivity práce, takže je nutno léčit příčinu, nikoliv důsledek (např. vyšší inflací, která by 
znehodnocovala nominální kurz měny). Přesto je nutno existenci tohoto problému respektovat 
a snažit se cílevědomě zmírnit prudký cenový skok tlumícími opatřeními. 

Řešení 
Dlouhodobým řešením je zajistit rychlejší růst produktivity práce inovacemi a organizačními 
opatřeními a tím umožnit mzdový vzestup na bázi růstu kvalitativní (necenové) 
konkurenceschopnosti. V krátkodobém časovém horizontu může usnadnit řešení dohoda v 
tripartitním vyjednávání, vytvářející časový prostor pro plynulý přechod. Přitom měnová a 
kurzová politika by měla být v přechodném období dostatečně pružná, aby využití kurzové 
odchylky pomohlo tlumit prudký skok v cenové konkurenční schopnosti při zahraniční směně  
(také z těchto důvodů by se nemělo spěchat s přijetím eura). Varianty řešení vzestupu cen 
potravin jsou zvažovány dvě. Podle první z nich lze rozložit růst cen do delšího časového 
období. To znamená uvolnit jej podle existující schválené agrární koncepce již před vstupem, 
např. zrušením vývozních kvót u citlivých výrobků apod. (vyžaduje to však značné prostředky 
pro podporu zemědělců). Nevýhodou je, že by v takovém případě rychlejší růst cen potravin 
časově splýval s ostatními deregulacemi (nájemné, energie, doprava) a příliš by tlačil na 
celkovou inflaci. Podle druhé varianty by pokračoval dosavadní vývoj, tj. růst cen potravin by 
nepřevyšoval celkovou inflaci. V takovém případě by však bylo nutno počítat s určitým 
cenovým skokem po vstupu do EU, jemuž by bylo nutno čelit jistými kompenzačními 
opatřeními v sociální oblasti. 

Navržená řešení mohou daný problém pouze zmírnit tak, aby nepůsobil sociální rozepře. 
Nelze jej však zcela odstranit, neboť tržní síly budou v tomto směru působit.  

 

Setrvávání rozdílu mezi reálnými mzdami kvalifikovaných pracovníků u nás a ve světě 

Charakteristika prioritního problému 
Společenské napětí se zde nejvíce projevuje ve školství a vědě a výzkumu. Nízké mzdy 
v těchto sektorech zde zhoršují věkovou strukturu pracovníků, chybějí pracovníci středního 
věku, kteří potřebují živit rodinu. Ti odcházejí buď do jiných sektorů, nebo do zahraničí. 
Rozdíl v reálných mzdách snižuje lidský kapitál ve všech časových horizontech, a tak 
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negativně snižuje hospodářský růst. Na druhou stranu výši reálných mezd a rozdíly jejich 
úrovní lze formulovat také jako rozpor krátkodobých a dlouhodobých faktorů růstu a 
výsledných efektů. Nízké mzdy (zvláště ve školství, vědě a výzkumu) vedou k podstatnému 
snížení vlivu dynamického růstového faktoru. Pracovníci ve školství a vědě a výzkumu jsou 
špatně organizovanými zájmovými skupinami, a navíc z různých důvodů nemohou stávkovat. 
Jsou placeni ze státního rozpočtu, stát ovšem více podléhá silnějším zájmovým skupinám. 

Podmínkou řešení je vypořádat se s problémy politického systému a vyřešit financování 
školství. Navíc je nutné počítat s řadou zájmových bariér (neexistence tlaku na efektivnost je 
v zájmu jak některých poskytovatelů vzdělávacích služeb, tak i jejich uživatelů) i předsudků, 
které dané oblasti ovlivňují. 

Řešení 
Lze identifikovat dvě varianty řešení tohoto problému. První varianta vychází ze současného 
systému financování školství, vědy a výzkumu a vyžaduje zvýšení výdajů v těchto 
rozpočtových kapitolách. Druhá varianta vyžaduje reformu financování, umožňující vyšší 
příjem z jiných zdrojů, než je státní rozpočet, a snižující regulaci státu při nakládání s těmito 
příjmy. Vzhledem ke stavu veřejných financí je druhá varianta schůdnější.  

Veřejné financování vzdělání (zejména vyšších forem, resp. vysokoškolského) vzniklo v naší 
zemi i jako důsledek nerozvinutosti kapitálového trhu, nikoli jen z důvodu, že vzdělání je 
zčásti veřejný statek, resp. že se jedná o smíšený statek. Rostoucí poptávka po kvantitativním, 
a zejména kvalitativním růstu vzdělanosti na profesních trzích (spolu se zdokonalováním 
nástrojů kapitálového trhu) umožňuje postupně využívat investiční přístup k financování 
vysokoškolského studia, aniž by přitom vznikala bariéra rozpočtového omezení domácností. 
Uplatnění investičního přístupu (absolvent hradí náklady na studium ze svého budoucího 
příjmu) by vedlo k výraznému zvýšení efektivnosti vzdělávacího procesu, orientaci vysokých 
škol na uplatnitelnost absolventů, k celkovému růstu mezd a urychlilo by tendence směřující 
k utváření společnosti vědění a jí odpovídajícímu ekonomickému systému. Současně by byly 
omezeny tlaky na veřejnou rozpočtovou sféru. Druhá varianta je tedy výhodná mj. i proto, že 
prosté přidání prostředků z veřejných rozpočtů (i pokud by bylo reálné) by neznamenalo 
zvýšení efektivnosti vzdělávacího systému. 

Problém je nutné řešit velmi citlivě a respektovat postupný a dlouhodobý charakter změny 
systému financování zejména vysokoškolského vzdělání. 
 

Prioritní problémy v  oblasti C1 (Formování národní kultury, národní 
identity a národních zájmů v kontextu lidských hodnot) 
 

Charakteristika prioritního problému 
Česká společnost prošla v posledních osmdesáti letech četnými historickými, politickými a 
sociálními změnami, které značně zkomplikovaly vytváření české národní identity. Díky tomu 
nebyla rozvíjena v moderních českých dějinách sjednocující “idea”, která by mohla být 
základem pro vytvoření obecně akceptovatelné národní identity. Česká společnost tak vlastně 
stále hledá svoji tvář. To samozřejmě neznamená, že by v českých dějinách neexistovaly 
epochy či postavy, jež by mohly roli akceptovatelného historického vzoru sehrát. Většina 
z nich (husitské hnutí, národní obrození, první republika apod.) však v současné době je jen 
stěží považována za obecně akceptovatelné vzory, které by se staly “pilířem” vytváření 
národní identity. Bohužel jsou poněkud vzdálené dnešní době a v jistých ohledech pro 

Obtíže při hledání obecně akceptovatelného historického vzoru 
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současného Čecha i těžko čitelné (v některých případech je to dáno i ideologickým zneužitím 
v totalitních režimech – svatováclavská tradice, husitské hnutí). Diskontinuita uplynulých 
padesáti let je natolik veliká, že jakékoli přímé navazování na minulé tradice vypadá často 
jako anachronismus, a dokonce jako školometství. Podobná dezorientace české společnosti se 
ale ukazuje i v jiných případech (např. v případě hodnotové orientace české společnosti). 

Vzhledem k procesu vytváření národní identity je zřejmé, že otázka návaznosti na historický 
vzor hraje v této oblasti důležitou roli. Bez kontinuálního rozvíjení, případně bez vytváření 
nových  “sjednocujících idejí” nikdy k vytvoření akceptovatelné národní identity nedojde. 

Řešení 
V tomto případě jsou možné v podstatě dvě základní varianty řešení: rozvinutí debaty o 
historických osudech českého národa v posledních osmdesáti letech shora (tedy 
prostřednictvím angažovanosti elit), či společenskou poptávkou zdola. Druhá varianta je však 
málo pravděpodobná. Domníváme se, že vzhledem k laxnosti politické a kulturní elity je i 
první možnost spíše jen hypotetická. Dalším důležitým prostředkem by mohla být 
propracovaná a cílená prezentace vybraných tradic, schopností a dovedností českého národa 
jak směrem do zahraničí, tak směrem dovnitř.  

Je pravděpodobné, že až se objeví nové politické a kulturní elity, které nebudou s některými 
neuralgických momenty českých dějin spojené, dojde k otevření dané problematiky. 

 

Neexistence obecné a obecně přijímané společenské ideje a z ní odvozených hodnot  

Charakteristika prioritního problému 

Moderní česká společnost, vzešlá za poslední dvě století z národního obrození, trpí tím, že 
neexistuje soudobým podmínkám odpovídající formulace obecné ideje, která by ji 
sjednocovala, odpovídala na otázku po smyslu její existence a umožňovala vytyčení 
konkrétnějších cílů, k jejichž dosažení by stálo za to vyvinout společné úsilí. Za uplynulá dvě 
století formulovali takovou ideu politici a intelektuálové již vícekrát, v některých případech 
tak přesvědčivě, že se s ní ztotožnila značná část společnosti (včetně lidových vrstev) a 
rozhodujícím způsobem ovlivnila společenský vývoj (např. Palacký, Masaryk). Dnes však 
takovou obecněji formulovanou a dostatečně hlubokou ideu nemáme z řady příčin vnitřních 
(které třeba hledat ve vývoji československé a české společnosti za posledních 50, snad i 80 
let) a vnějších (světový vývoj v tomtéž období, povaha současné globalizace). 

Řešení 
Důležitým východiskem k identifikaci tohoto problému je kritická analýza dosavadních 
formulací obecných idejí a hodnot s nimi spojených v kontextu domácího a světového vývoje. 
Tento úkol nemůže uspokojivě splnit jedinec ani malá skupina expertů, ale jen široká 
kulturně-politická diskuse. Je třeba obezřetně zvážit všechny možnosti domácího a světového 
vývoje, a to především relaci mezi existujícími tradicemi a dynamicky se rozvíjejícím 
procesem globalizace. Je těžké přitom říci, jakým směrem se bude tato relace vyvíjet. 
Nicméně je zřejmé, že k dalším významným faktorům budou patřit sekularizace, pluralizace a 
individualizace. 

Hlavní aktéři:  

a) Ti, kteří na sebe vezmou úkol analýzy a diskuse, tj. politici a intelektuálové. 
Mezi nimi by měli sehrát specifickou úlohu kulturní, vědečtí a političtí publicisté a 
seriózní novináři vůbec.  
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b) Ti, kdo budou organizovat tuto diskusi, vytvářet její institucionální rámec, 
poskytovat jí politickou podporu. Opět politikové, dále vedení médií, vysoké školy, 
vhodné státní a veřejnoprávní instituce.  

c) Širší kulturní veřejnost, kterou by bylo vhodné vtahovat do diskuse v co 
největší míře.  

d) Hlavní aktéři řešení jiných prioritních problémů se silnou vazbou na tento.  

Řešení řady věcných problémů bude opakovaně nabízet látku k diskusi o identitě naší 
společnosti. Z toho, co bylo řečeno výše, vyplývá návrh následujících praktických kroků: 

- Kultivovaná, tolerantní, ale zásadová diskuse jako prostředek kritické analýzy. 
Nezaložit k tomuto účelu časopis? 

- Vhodná publicita akce v médiích, širší spolupráce s médii. 

- Promítání výsledků diskuse do učebních osnov škol na I. a II. stupni, 
vzdělávání učitelů. 

- Provázání diskuse s výukou na vysokých školách. 

Problém má podobu “začarovaného kruhu”, nebo řečeno technokraticky, je v něm pozitivní 
zpětná vazba. Neexistence obecné ideje je projevem tendence k anomii a na druhé straně tuto 
tendenci sama posiluje. Řešení spočívá ve “vystoupení z kruhu”, které je obtížné, někdy 
bolestné, může se zdát na první pohled i protismyslné, ale když k němu dojde, mívá velký 
ozdravný účinek. Takovou úlohu může sehrát i dobře vedený pokus o formulaci nové 
“společné ideje”, jehož východiskem je popsaná diskuse a její reflexe v jiných problémových 
okruzích. 

 

 Zanedbání historického dědictví (ochrana, údržba, rekonstrukce a regenerace 
stavebních památek)  

Charakteristika prioritního problému 
Historická struktura osídlení a množství chráněných památek v ní je jako celek značně 
zanedbaná a vyžaduje trvale zvýšené náklady na údržbu, rekonstrukce, ale i na regenerace. 
Velká hustota sídelní sítě a ochrana stavebních památek vytvářejí napětí mezi skutečnými 
funkčními potřebami a podmínkami pro využití stávajících struktur. To vytváří tlak na jejich 
nežádoucí přestavbu (či dokonce asanaci) nebo vede k jejich opouštění a chátrání. Naproti 
tomu sílí vědomí cennosti historického odkazu v procesu hledání identity v rámci globalizace, 
které je vyjádřeno turistickým zájmem, reprezentací firem i v sebeuvědomění vlastníků.  

Sídelní struktura je základní identifikací českého prostředí a tvoří základ zhmotnělého vědomí 
národní historie. Procesy, které v ní probíhají, jsou poměrně pomalé, mají však významný a 
zřejmě velmi specifický vliv na chování české společnosti a jsou jejím výrazným projevem. 
Adaptace těchto struktur na potřeby integrujícího se světa je však značně zanedbaná a její 
odkládání by neúměrně zvyšovalo napětí mezi novými požadavky a ochranou tohoto dědictví. 

Obecně lze konstatovat, že identifikace s tímto odkazem je silným společenským i politickým 
stabilizátorem společnosti, jistotou z minulosti pro budoucnost a velkou hodnotou 
v celosvětovém měřítku.  

I když je pro ochranu historického dědictví vybudován systém speciálních odborných institucí 
(podepřených zákonem o památkové ochraně a územním plánování), jejich naplňování je 
závislé na aktivitách vlastníků a uživatelů těchto prostor, na jejich ekonomických možnostech 
a na konkrétních podmínkách, které budou muset překonávat. Zde je důležité rozvinout 
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demokratickou diskusi a osvětu sbližující stanoviska ochrany s možnostmi majitelů a 
investorů. Svou roli zde sehrají i občanské aktivity zvyšující tlak na ochranu dochovaného 
dědictví. Nelze vyloučit ani politizaci těchto problémů, na lokální úrovni je ji třeba očekávat 
téměř vždy. 

Míra zájmu a společenského konsenzu na řešení těchto otázek je přesto poměrně vysoká. U 
větších a historicky cennějších sídel je poměrně vysoká i míra investičního zájmu a překážkou 
zůstává spíše hledání podmínek pro jejich využití a limit pro transformaci a přestavbu. U 
menších sídel a v méně frekventovaných územích je naopak otázkou rozvinutí vhodné 
stimulace na posílení procesu regenerace. Otázkou zůstává míra vstupu zahraničního kapitálu 
a jeho vhodné motivování pro kulturní tradice místa.  

Řešení 
Právní rámec řešení je v zásadě definován. V praxi se pak uplatní dvě základní komponenty:  

- zákonná úprava bude po linii odborných a správních organizací natolik 
rozpracována a upřesněna pro podmínky konkrétní lokality, tato pravidla budou 
natolik veřejně známá a přístupná, že se stanou řídícím prvkem dalšího rozvoje;  

- občanské místní iniciativy získají takové postavení, že nepřipustí zákulisní 
řešení otázek a stanou se tribunou i tribunálem pro jejich řešení. 

Ekonomická síla (nebo i slabost a nefunkčnost) obou výše uvedených komponent povede 
k trvalému střetávání nevyjasněných pozic, k řešením pod pokličkou a k trvalému ohrožování 
historických hodnot. 

Funkčnost právní regulace tedy prakticky závisí na jasném vymezení úlohy veřejné podpory 
(dotace, daně, budování infrastruktury), ochotě obcí investovat do památek v jejich 
vlastnictví, dostatku investic věnovaných vlastníky a investory, realizaci účinné demokratické 
formy při hledání vhodného a uměřeného využití akceptovatelného investory i ochránci 
(osvěta, informační dostupnost vyhlášených regulací apod.), míře korupce a porušování 
přijatých zásad (ať již v důsledku úplatků nebo v důsledku lobbisticky vyvolaných politických 
rozhodnutí “shora”), ekonomickém i společenském postavení obcí (růst prestiže, zájem o 
cestovní ruch, podpora podnikatelského stavu apod.) a posílení občanského zájmu o věci 
veřejné a hrdosti  na svůj domov. 
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Prioritní problémy v  oblasti C2 (Ústavněprávní a politický systém země, 
prostor pro účast veřejnosti na tvorbě politiky) 
 
Ústavní, právní a politický systém země 
 Nedostatečná vymahatelnost práva 

Charakteristika prioritního problému 
Nedostatečná vymahatelnost práva otevírá dveře korupci a mafiánství, demotivuje a zbavuje 
příležitostí drobné a střední podnikatele, šíří “blbou náladu”, pocit nejistoty a napětí ve 
společnosti.  Vymahatelnost práva se úzce váže k efektivitě orgánů aplikujících právo, tvorbě 
zákonů a jiných právních předpisů, které spolu nejsou ve vzájemném rozporu a vyznačují se 
logickou a sémantickou jasností. Vymahatelnost také souvisí s rychlostí, s jakou příslušné 
orgány reagují na porušení práva a s právem spojených povinností. Hodnotově se 
vymahatelnost práva váže k důvěře v právo a právní orgány včetně policie, s čímž je spojena 
vůbec sama důvěra ke státu a státním orgánům. Úzká vazba existuje nejen ke všem orgánům 
tvorby a aplikace práva, ale též k celospolečenskému vnímání práva a jeho sociálních funkcí. 
Absence právního vědomí pak má původ především v systému vzdělávání a v důvěře lidí v 
politiku a politiky (která má oporu v propojování politických a ekonomických elit), v 
selhávání společenské kontroly moci a nízké politické kultuře.  

Řešení 
Kvalita vzdělávání, společenská kontrola (především média) a aktivity občanské sektoru 
mohou významně omezit existenci problému nedostatečné vymahatelnosti práva. Okamžitá 
řešení spočívají především v důrazu na personální zázemí a technickou vybavenost orgánů 
aplikujících právo. V dlouhodobějším horizontu je řešením problému posilování odborného 
vědění a profesionalismu v činnosti orgánů tvorby a aplikace práva, což předpokládá 
přirozenou obměnu kádrů a posilování právnického vzdělávání a právního vědomí ve 
společnosti. Paralelně je nezbytné vytvořit patřičné kontrolní mechanismy uvnitř orgánů 
aplikujících  právo, které samy jsou korumpovatelné. Potenciál řešení problému spočívá 
především ve snížení rozporu mezi normativní a faktickou rovinou vymáhání práva, což opět 
podporuje princip právního státu, pro který je vedle institucionální roviny také 
charakteristické to, že občané “berou vážně” regulativní rámec chování, který jim stanoví 
politické instituce, tj. občané vycházejí z přesvědčení, že “právo je vážná věc” a vyplatí se ho 
dodržovat z pragmatických důvodů,  nikoli jen na základě vágního politického principu či 
politické ctnosti. 

 

Nízká úroveň občanské participace na politickém rozhodování a “zúžení” politického 
demokratického systému na parlamentní zastupitelství  

Charakteristika prioritního problému 
Politika v ČR není dostatečně veřejná. Během posledních deseti let se politické rozhodování 
postupně izolovalo od veřejnosti, což se významně promítá do oslabení participace občanů na 
řešení veřejných otázek. Nadále jsou blokovány snahy o vybudování institucí, které by 
vytvářely příležitosti k participaci občanů na přípravě a iniciaci politických agend a 
analytických podkladů politického rozhodování. To zbrzdilo iniciativu občanských struktur a 
otevřelo naopak cestu klientelismu a nekalému lobování ekonomických a jiných zájmových 
skupin. Tím se vážně znehodnocovaly dosavadní výsledky demokratické transformace 
společnosti a státu. Politická moc je monopolizována parlamentem a vládou a způsobuje 
“zúžení demokratického politického systému”. Decentralizace a subsidiární přenesení 
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politické moci se v důsledku odporu části politických stran protahují a ztěžují plné rozvinutí 
demokratického zastupitelství a tím i konsenzuálního státněpolitického rozhodování. Politici 
jsou veřejností vnímáni jako sobě navzájem podobní (stejné platy a zájmy). Dochází k 
“uniformizaci politické třídy” a politický systém stále více připomíná ideologicky 
bezobsažnou “mocenskou technostrukturu”, která funguje v zájmu morálně bezskrupulózního 
typu lidí. Politici se v očích veřejnosti mění na “technology moci”, kterým pojem veřejný 
zájem nic neříká. To je také jeden z nejzávažnějších faktorů nízké občanské účasti ve volbách. 

Řešení 
Z institucionálního hlediska bude nezbytné co nejrychleji změnit volební systém a zákon o 
politických stranách, aby politika byla dostupná nejen politickým stranám, ale také aby mohlo 
kandidovat více nezávislých kandidátů na všech úrovních. Druhým úkolem je zavedení větší 
“svobody” ve volební listině. Volič by měl mít možnost sestavit si listinu kandidátů, “jak 
chce”. Třetím úkolem je upevnit zákon tak, aby se již nemohl změnit podle politické situace a 
oportunismu politických stran. Tato změna ještě neznamená, že by politické strany zanikly a 
že by místo toho nastal populismus nebo chaos. Nízká účast ve volbách znamená také, že 
volby nejsou jedinou možností demokratického vyjádření. Demokracie se může vyjádřit i 
skrze odbory, demonstrace nebo např. peticemi (příklady neformálního demokratického 
vyjádření). Je třeba si uvědomit, že mnoho společenských problémů se nedá řešit jen 
politicky. 

Jak v orgánech politického rozhodování, tak ve veřejné správě bude potřebné vytvořit 
podmínky pro odstranění a přeměnu “vrchnostenského” přístupu v instituci partnersko-
mediační, organizující dialog občanské veřejnosti při hledání, formulaci a prosazování 
veřejného zájmu. To znamená hlavně posílení místní samosprávy (spíše obce než nějaké 
“anonymní a uměle vytvořené” regiony) a významu místní politiky v demokracii. Tím by se 
mohla lépe sblížit politika s občany. Zapomíná se také, že na úrovni místní samosprávy lze 
dělat experimenty (např. zavést prvky přímé demokracie, pozorovat změny a brát z toho 
poučení pro národní úroveň). Má se brát zřetel na to, že nevýhodou místního a malého 
politického systému může být jeho uzavřenost, konzervatismus a setrvačnost.   

Na rozdíl např. od Švýcarska je politika v ČR silně profesionalizovaná. Je zajímavé, že 
většina politiků dělá tuto činnost na více než plný úvazek a není výjimkou, když si politici 
naříkají, že na výkon své funkce nemají dost času a energie. V této souvislosti by se mělo 
přemýšlet o možnostech zlepšit přístup neprofesionálních politiků do politického systému. V 
západních zemích se zapojují do politiky velmi různí lidé (akademici, intelektuálové, umělci, 
průmyslníci, teologové, novináři atd.). V kontextu ČR je politika považována za něco “hrozně 
špinavého”. Vyplývá to ze 40 let totalitního režimu a 10 let těžké tranzitní fáze. Takový 
přístup by se ale měl změnit, politika patří nejen politikům a politickým stranám, ale všem 
občanům. Měla by se vymýtit falešná myšlenka, že politika patří jen určité malé elitě.  

 

Vážné deficity v politické kultuře 

Charakteristika prioritního problému 
Občané stále častěji charakterizují politiku jako “hru bez pravidel”. Postrádají řadu institucí, 
podle nichž by politici měli jednat (např. v odpovědnosti vůči voličům) a jež by 
v demokratické zemi měli respektovat (referendum, veřejná slyšení, porady s odborníky aj.). 
Nadto se i některá existující pravidla politického jednání jeví na naší politické scéně jako 
“neprůhledná” a zneužitelná. Deficity politické kultury a etiky jsou často vydávány 
samotnými aktéry neetického jednání za legálně přípustné, i když ne zcela morální činy. Před 
očima politických elit dochází k prolínání politických a ekonomických zájmů, k zneužití  
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mocenského postavení k ekonomickým výhodám (střet zájmů). Téměř pravidlem se stalo 
klientelistické obsazování funkcí pro známé ve státním aparátu (tzv. stranické trafiky) či 
systém vzájemných služeb za politické výhody. Na druhé straně občané mnohé prohřešky 
svých politických zastupitelů tolerují a někdy je i v zájmu stranického egoismu či taktiky 
schvalují. Lidé si tolik nenaříkají, že politická elita se chová špatně, ale spíše kritizují 
ekonomický rozdíl mezi politiky a normálními občany. Je to nespravedlivé, že “nahoře 
mohou tak lehce krást a že dole je to těžší”. Otázka by měla být spíše: “Proč platí jiná 
pravidla nahoře a jiná dole?” – a jak sladit tento rozdíl. Tento rozdíl je totiž velmi 
nebezpečný. Mohou se kvůli němu dostat k moci extremisté a populisté. Tato situace navíc 
ukazuje velmi dobře, že výše zmíněné instituce ještě nejsou pevné. Bez nich jsou ekonomický 
rozvoj a stabilita země ohroženy. Navíc lze říci, že vláda a stát, které nejsou legitimní, mají 
menší vliv na vykonání změn. 

Řešení 
Jako absolutně nezbytné se jeví přijmout zákony a další opatření k vyloučení střetu veřejných 
a soukromých zájmů a zamezit neslučitelnému spojení reprezentace v zákonodárných a 
zastupitelských sborech s exekutivními funkcemi, zvýšit v rámci modernizace politických 
stran profesionální přípravu budoucích politiků, zintenzivnit výměnu zkušeností a stáže 
našich politiků ve vyspělých demokraciích, více otevřít politická jednání veřejnosti i za účasti 
médií, analyzovat soustavně vývoj politické kultury politiků a občanů a seznamovat 
s poznatky odbornou i širší veřejnost, vytvořit legislativní podmínky pro tvorbu chybějících 
institucí a zpřesnění existujících institucí politických a veřejněsprávních institucí a zajistit 
informování veřejnosti o jejich působnosti, stimulovat veřejné mínění k podpoře kulturního 
jednání a nepřípustnosti porušování politické kultury a etiky (působením politických stran, 
státní a veřejné správy, škol a médií). 

Ústavu je potřeba změnit tak, aby ústavní většina v parlamentu byla vyšší (60 % je velmi 
málo, jiné země mají aspoň 75 %, což je jistější, je v tom větší konsenzus a stabilita), nebo by 
se mělo zavést povinné referendum pro jakoukoliv změnu ústavy. V souvislosti s očistěním 
image politiky by se měla uspořádat debata o financování politických stran. Je třeba změnit 
negativní postoj, podle něhož je vnímáno financování politických stran jako něco tajného, 
temného a špinavého. Hájit zájmy podnikatelů, průmyslníků atd. by nemělo být něco 
ostudného. Politické strany mají byt transparentní, aby bylo jasné, jaké společenské zájmy 
hájí. 

 
Prostor pro účast veřejnosti na tvorbě politiky   
Nereflektovaný rozpad tradiční konstitutivní role médií – postupné zanikání 
žurnalistiky a přechod médií do postžurnalistické fáze 

Charakteristika prioritního problému 
Problém médií je nereflektovaný rozpor mezi mediálním obsahem jako službou (tedy s 
výrazným podílem novinářské produkce) a mediálním obsahem jako zbožím (kdy je veškerá 
produkce stále více podřízena orientaci na zisk, popř. na podíl na moci). Globalizovaná média 
přirozeně tíhnou ke zbožním parametrům mediálního obsahu. “Prodejnosti” na co nejširším 
trhu se charakter mediálních obsahů také podřizuje. Univerzálnost problémů, nezakotvenost 
sociální i prostorová, jednoduchost a srozumitelnost, pozitivní vyznění atp., to vše jsou rysy, 
které si globální charakter médií vynucuje.  

Potenciál negující globální vývoj ekonomiky je přitom stále velký a média mohou za jistých 
okolností – alespoň dočasně – paradoxně sloužit i jako účinný protiglobalizační nástroj. 
Musejí však být k takovému fungování regulována “zvenku”, v rozporu se svou strukturní a 
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funkční podstatou. Tento vývoj se jako regresivní metamorfóza nedá vyloučit, ale jeho 
pravděpodobnost je s postupujícím časem stále menší. Kdyby však nastal, znamenal by 
razantní podporu té konstitutivní složky prostoru pro veřejnou komunikaci, která by dokázala 
chování médií ovládnout. Pak jsou potenciálně možné i recidivy nacionalismu, 
nesnášenlivosti i ideologické zaslepenosti.  

Vyostřují se základní rozpory mezi globálními médii a národním státem a navracejí mediální 
krajinu do minulosti. I snaha o kvazisymbiotický vztah s médii – postupné zdokonalování 
technik “news managementu” – vede k faktickému oslabování novinářské dimenze mediální 
komunikace a nemůže poměry výhodné pro politickou sféru účinně restaurovat. 

Řešení 
Tento základní rozpor by se měl řešit v rámci evoluce společnosti a mediální krajiny. Vývoj 
bude provázen další akumulací kapitálu  a organizačními restrukturacemi, dalším masivním 
vstupem nadnárodního kapitálu, podřízením se monopolům a oligopolům, což už ale nebude 
představovat kvalitativní změnu. Tento problém není specificky český a také jeho řešení 
nespočívá pouze na vývoji, který se odehraje na našem území. Ekonomická globalizace 
vytvořila situaci, se kterou se národní státy musejí vyrovnat. 

 

Nedostatečná rovnováha v prostoru pro veřejnou komunikaci 

Charakteristika prioritního problému 
“Služebné” postavení médií je problémem současné české mediální krajiny a podle prognóz 
zůstane problémem i v příštích letech. Hlavní aktéři prostoru pro veřejnou komunikaci – 
v českém případě především politická sféra – žijící v národním státě se dožadují mediálních 
obsahů jako služby, tj. dožadují se subdominantního postavení médií. Jejich strategie, jak si 
služebně podřídit média, jsou někdy dětinské, jindy velmi promyšlené, ale vždy v zásadě 
mylné.  

Další aktéři tohoto prostoru – občané – postrádají vlastní identitu a identifikaci, neboť byli 
mnohokrát redefinováni. Např. média se jim vzdálila a redefinovala je na spotřebitele. Jejich 
mediální vzdělání se blíží nule, mediální krajina pro ně postrádá jasnou a srozumitelnou 
konceptualizaci. Až na pár sloganů typu “svoboda slova, nezávislost médií, objektivita, 
negativní vliv násilí, vyváženost, sledovanost  atp.”, s nimiž rozhodující hráči zacházejí tu 
jako s cukrem, hned jako s bičem, není vlastně reflexe nakládání s médii nijak zajištěna. O 
médiích proto nemůže vzniknout smysluplná veřejná rozprava (nejsou nosná témata, o nichž 
by se dalo jednat).  

Média se nevyčleňují ze společenských struktur. Jejich souvislost s ostatními sociálními 
procesy je zřejmá. Nakolik česká společnost bude zvládat svou sociální strukturu, natolik 
v této sociální struktuře bude zvládat mediální krajinu. Tato úměra je však vzájemná – 
nakolik bude česká společnost zvládat mediální krajinu (a reflektovat její základní parametry 
a proměny), natolik bude zvyšovat i svoje šance na to, aby zvládla svou sociální strukturu. 
Osvětové a vzdělávací programy pro klíčové hráče společenského vývoje (v našem případě 
pro konstitutivní aktéry prostoru pro veřejnou komunikaci) by nekrizovému postupu mohly 
napomoci. 

Řešení 
Rozhodující se v této souvislosti jeví relativní zaostávání občanské sféry při vytváření 
diskurzu v prostoru pro veřejnou komunikaci. Jakkoliv politická i mediální sféra toto 
zaostávání podporují (z důvodů mocenských i ekonomických), je zjevné, že právě sem lze 
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napřít kultivační úsilí. V ekonomické terminologii by bylo možné metaforicky konstatovat, že 
jedním ze způsobů, jak podpořit rozvoj funkčního prostoru pro veřejnou komunikaci, je 
“kultivace poptávky”.  

       Řešením je vytvoření rovnováhy v tomto prostoru tím, že se v jeho rámci posílí veřejná 
(občanská) sféra. Toto řešení je podmíněno generačně tak, že se nastupující generace zájmy a 
agendou emancipují od politické sféry a přestanou mediální obsahy chápat jako její výraz. 
Získají mediální gramotnost a zařadí média do souboru automatizovaných dovedností. 

 

Nedostatečné zázemí pro odbornou a veřejnou diskusi o médiích a populární kultuře, 
absence institucionálního zázemí pro širší výzkum v této oblasti 

Charakteristika prioritního problému 
Absence veřejného povědomí o komplexnosti fenoménu médií vede k chybným politickým i 
legislativním rozhodnutím, stejně jako k ochuzení kulturní různorodosti v zemi. Akutní 
absence periodik a odborné literatury věnujících se médiím a populární kultuře, nízká 
rozrůzněnost žánrů a forem mediální komunikace, slabě rozvinuté instituce pro výzkum v této 
oblasti spoluvytvářejí nepříznivé podmínky pro participaci občanů na demokratických 
(především pak kulturních) mechanismech společnosti.  

Impulsy ke změně popsané situace musejí vycházet z nekompromisně demokratického 
předpokladu, že veřejná (nejen mediální) kultura  patří všem skupinám obyvatelstva a že je 
prioritním zájmem společnosti, aby se co nejvíc těchto různorodých skupin aktivně účastnilo 
mediální komunikace. Není proto možné provádět selekci přípustných kulturních forem a 
žánrů podle kritérií kvality, která respektuje pouze jedna z těchto skupin. Zvýšenou pozornost 
je třeba věnovat požadavkům (i nevysloveným) v různých skupinách mládeže, neboť mládež 
je určující silou při tvorbě charakteru participačních způsobů mediální recepce a skrývá 
v sobě obrovský tvůrčí potenciál pro celkové ozdravení této recepce.   

Řešení 
Řešením by zde mohla být iniciace či podpora vzniku nových akademických nebo 
občanských pracovišť, kde by se pěstoval kvalitativně rozrůzněný výzkum médií a 
kultivovala jejich kreativní recepce. Další dílčí kroky řešení: zakládání nebo podpora sdružení 
pro monitorování mediálních obrazů minorit, podpora experimentálních umělecko-
výzkumných skupin pro kreativní práci s reklamou. Plošná mediální výchova na základních a 
středních školách by při současném stavu pedagogické praxe nemohla splnit svůj účel. Je 
třeba spíše podpořit rozvoj vědeckých a vysokoškolských pracovišť na jedné straně a 
občanských iniciativ na straně druhé. Regionální redakce veřejnoprávní televize a rozhlasu by 
svou ohroženou identitu a důstojnost mohly nově konstituovat (s výraznější finanční 
podporou centra) na základě nejen regionální, ale i např. žánrové či stylové specifičnosti. 

Další řešení spočívá ve zlepšení systému státního financování (např. formou dotací 
Ministerstva kultury ČR) publikačních aj. aktivit v oborech zabývajících se médii. Založení  
institucionálních struktur si vyžádá delší čas, je závislé na stupni vyspělosti vědecké obce a 
její schopnosti politického tlaku. Tato řešení vede ke komplexnímu zkvalitnění participace  
různorodých skupin veřejnosti na demokratických strukturách a na tvorbě kulturních hodnot 
společnosti skrze média. 
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Nedořešenost ve financování médií veřejné služby 

Charakteristika prioritního problému 
Pod pojmem duální systém, který dnes existuje v České republice, se rozumí soukromá média 
a média veřejné služby (tj. ČTK, ČT, Český rozhlas). Část politického spektra prosazuje 
úplný zánik médií veřejné služby nebo jejich další oslabování. To by mohlo ještě více narušit 
nerovnováhu v prostoru pro veřejnou komunikaci. Smyslem veřejných médií je vytvářet 
prostor pro kvalitní demokratickou diskusi, rozsáhlou původní tvorbu a podporu národní 
kultury. Musí poskytovat programy pro všechny občany. Média veřejné služby se nemohou 
omezovat na určitou skupinu diváků či posluchačů. Požadavky na ně kladené jsou tedy 
v mnoha směrech vyšší než požadavky kladené na komerční subjekt.  

Nedostatečná konkurence současného mediálního trhu 

Z tohoto důvodu mají veřejnoprávní média právo vybírat koncesionářské poplatky. Další 
příjem mají tato média z reklamy, jejíž výše je vymezena zákonem. Např. Česká televize se 
na příjmech televizního sektoru z reklamy podílí cca 22 %. Ukazuje se, že v současnosti má 
příjem z koncesionářských poplatků tendenci klesat, zatímco ceny programů a služeb nadále 
rostou. To je jeden z hlavních důvodů, proč nemohou být veřejnoprávní média financována 
pouze tímto způsobem. Zvýšení nákladů rovněž plyne z nutné reakce na rozvoj nových 
technologií spojených např. s digitalizací.  

Většina evropských států volí vícezdrojové financování. Výjimkou je BBC, která nesmí 
reklamu vysílat vůbec a většinu prostředků získává prodejem kvalitních pořadů. V poslední 
době se však BBC potýká s nedostatkem zdrojů a nedávno požádala vládu, aby jí bylo 
povoleno vysílání reklamy alespoň v omezeném rozsahu. Např. ve Francii je povolený 
reklamní podíl stanoven na 5 % vysílacího času. Jiný model zvolili např. ve Finsku, kde 
veřejnoprávní televize reklamu nesmí vysílat vůbec, ale komerční televize ji “sponzorují” 50 
% čistého zisku. Tyto výjimky však nemění to, že nejobvyklejším zdrojem příjmů 
veřejnoprávních vysílatelů v Evropě jsou jak koncesionářské poplatky, tak příjmy z reklamy. 

Řešení 
Je nutné legislativně zajistit financování médií veřejné služby, protože příjem z 
koncesionářských poplatků se neustále snižuje. Řešením je systém vícezdrojového 
financování (příjem z reklam a koncesionářských poplatků, z prodeje vlastní produkce atd.), 
který je uplatňován téměř v celé Evropě.. Nedoporučujeme snižování podílu reklamního času 
na ČT, ale naopak jeho zvýšení z 1 % na 3 %. Prof. Tracey, ředitel Střediska masových médií 
Coloradské univerzity, říká o snaze omezit vysílání veřejné televize pouze na úzce 
specializované žánry a vyřadit ji z reklamního trhu: “Jde o návrh snažící se dostat veřejnou 
televizi do vyšších sfér, kde vzduch a trh jsou řidší, což je strategie vedoucí téměř každý 
sociální organismus k zániku.” 

 

Charakteristika prioritního problému 
Současná podoba televizního mediálního trhu je v naší republice poznamenána nedostatečnou 
konkurencí, téměř monopolním postavením komerčních vysílatelů, zejména pak TV NOVA. 
TV NOVA si svůj majoritní podíl na reklamním trhu pečlivě hlídá a také velikost trhu a 
netransparentní prostředí značně ztěžuje rozšíření počtu konkurenčních subjektů 
v krátkodobém horizontu. 

Podle údajů zveřejněných společností ARBO MEDIA tvořily celkové čisté výdaje na nákup 
reklamy v roce 2000  13,33 mld. Kč. Konzervativní odhad pro rok 2001 hovoří o 14,1 mld. 
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Kč. Podíl televizí na těchto obratech tvořil v roce 2000  42,8 % a v roce 2001  je očekáván 
podíl podobný. Česká televize se na příjmech televizí podílí cca 22 %. 

Řešení 
Řešením je zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání nastavit rozumné limity podílu 
reklamy ve vysílání. Jedině tím lze zabránit pokračující monopolizaci mediálního trhu v ČR. 
Rovněž vytvoření legislativní podpory digitalizaci vysílání by mohlo přinést nové reklamní 
možnosti, televize by mohla přesáhnout svůj rozměr masového média  a nabídnout více 
reklamy zaměřené na cílové skupiny. Digitalizace by umožnila i rozvoj nových služeb a s tím 
též forem reklamy. 
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Prioritní problémy v  oblasti C3 (Regulační působení trhu, státu a 
občanského sektoru) 

Nedostatečné garance soukromého vlastnictví 

Řešení 

Charakteristika prioritního problému 

Trh 

Charakteristika prioritního problému 
Nedostatečné garance soukromého vlastnictví (neadekvátní legislativa, soudnictví, korupce) a 
nefunkční státní správa komplikují příliv zahraničního kapitálu a negativně ovlivňují nejen 
sektor středních a malých firem, ale celé ekonomické prostředí. Nedostatečné garance 
vlastnictví způsobují značnou nepřehlednost a ekonomické prostředí je pak “handicapované” 
ve vztahu ke konkurenceschopným ekonomikám. Pokud vláda udává nevhodné pobídky pro 
příliv zahraničního kapitálu, může dojít až k odlivu kapitálu nebo k přílivu kapitálu spíše 
spekulativní povahy. Zahraniční investoři reagují na dodržování vlastnických práv a na 
zkušenosti ostatních “konkurentů” a řídí se tím. Toto je nejlepší pobídka, jinak se 
nepřiměřeně zvyšuje zisk zahraničních firem oproti českému ekonomickému prostředí.  

Nedostatečné vymáhání práv soukromých vlastníků odrazuje potenciální investory a vede ke 
spekulacím. Nebezpečím zde představuje i možnost korupce (ekonomické a politické). 
Nedostatečná legislativa velmi komplikuje vstup do Evropské unie. 

Řešením tohoto problému je vytvoření rovných práv věřitele a dlužníka umožňujících, aby se 
věřitel domohl efektivně svých práv v případě, že dlužník není schopen dostát svým 
závazkům. Je třeba, aby regulace bankovnictví a kapitálových trhů vytvořila mezinárodně 
srovnatelné podmínky fungování bankovnictví a na kapitálovém trhu byla efektivně chráněna 
práva drobných akcionářů. V tomto směru mohou přímé zahraniční investice zvýšit příliv 
nových technologií a také zlepšit další restrukturalizaci ekonomiky. Zlepšením investičního 
prostředí lze podpořit zahraničních investice a tím pomoci mimo jiné sektoru výzkumu a 
vývoje a přivést nové technologie. Je možné inspirovat se legislativou Evropské unie, bude to 
nezbytné i z hlediska našeho potenciálního vstupu (tj. také vytvořit dobře fungující instituce, 
jež budou efektivně přizpůsobeny podmínkám EU). Přínosy vstupu do Evropské unie lze 
hledat i v kultivaci právního prostředí. Je nutná harmonizace českého práva s právem 
Evropské unie a zajištění jeho vymahatelnosti. Bez vlivu EU by byl vývoj k právnímu 
prostředí velmi pomalý. V souvislosti s tímto problémem by se mohlo uvažovat o možnostech 
správního soudnictví, finanční policie a finančního státního zástupce a také o důkladné 
kontrole daňových úniků a podvodů při majetkových přesunech a správě cizího majetku. Při 
řešení tohoto problému budou nutné aktivní zásahy institucí, které aplikují právo (soudy, 
veřejná správa, policie). 
 

Degradace hodnoty podniku 

Smyslem podnikání je vytváření hodnoty, která se obráží mj. též v růstu hodnoty podniku. 
Jednou z možností  vývojové trajektorie podniku je samozřejmě i proces opačný, tedy proces 
degradace hodnoty podniku směřující k jeho úpadku. Je to, obecně vzato, přirozený proces, 
který má v tržním hospodářství svoje oprávnění, neboť zabezpečuje adaptaci ekonomiky na 
dynamicky se vyvíjející prostředí. Ovšem mimořádná četnost případů degradace hodnoty 
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podniků, která akcelerovala v průběhu transformačního procesu, není plně zdůvodnitelná jen 
nutností restrukturalizace coby žádoucí adaptace podnikové sféry na podmínky otevřené tržní 
ekonomiky, ale má i jiné, negativně působící příčiny. Ty spočívají v kořistnickém chování 
vlastníků, top managementu, zaměstnanců, věřitelů, státní byrokracie, popř. dalších subjektů 
vážících se k činnosti podniků. Deformované mravní postoje těchto aktérů, nedokonalé právní 
předpisy a jejich problematické uplatňování v praxi a nedostatečné vnitropodnikové kontrolní 
a regulační mechanismy umožňují v míře překračující přijatelnou mez, aby ti, kteří ve své 
práci využívají cizí majetek (tj. zaměstnanci), nebo ho spravují (tj. top management či 
zástupci vlastníků), z něho neoprávněně těžili pro sebe na úkor těch, kteří tento majetek 
vlastní. Přitom zásadní ekonomický problém tkví v tom, že hodnota získaná tímto 
kořistnickým chováním je nižší (často podstatně nižší) než ztráta hodnoty, kterou v důsledku 
tohoto chování podnik utrpěl. Degradace hodnoty podniků je důsledkem i příčinou snižování 
efektivnosti podnikové sféry, ústící do snižování efektivnosti celého národního hospodářství a 
bohatství společnosti. Tolerance kořistnického chování podkopává institut soukromého 
vlastnictví a morálku podnikání a vede k erozi řádu založeného na soukromém vlastnictví, 
trhu a demokracii. 

Deformované postoje k soukromému vlastnictví z období reálného socialismu se po změně 
politického systému projevily ve snížené citlivosti k respektování a ochraně vlastnických 
práv, a to jak práv soukromých, tak i práv státu. Toto bylo ještě dále posíleno v procesu 
privatizace, která se stala unikátní soutěží o velký objem majetku státu, s lákavou vidinou 
mimořádných, poměrně snadno dosažitelných zisků. Bohužel však soutěží velmi nedokonale 
regulovanou jak právem, tak morálkou. Nerespektování rozdílu mezi rolí uživatele, správce a 
vlastníka majetku podniku a nedostatečnost, popř. absence mocensky podložených sankcí 
nutících tento rozdíl respektovat vede k tomu, že uživatel či správce se snaží získat nad rámec 
platu, který mu dle pracovní smlouvy náleží, ještě další prospěch, což se ovšem děje na úkor 
ztrát vlastníka. V tomto smyslu dělníci kradou materiál, aby ho využívali při vlastní 
živnostenské činnosti, pracovníci nákupu za poskytnutí úplatku uzavírají s dodavateli pro 
podnik nevýhodné smlouvy, totéž činí na vyšší úrovni ředitel ve prospěch firmy, se kterou je 
skrytě vlastnicky propojen, zástupce investičního fondu vlastnícího podnik nejedná v 
představenstvu či dozorčí radě ve prospěch drobných akcionářů tohoto fondu, ale ve prospěch 
svůj atd. 

Řešení 
Lze vyslovit názor, že kulminace aktivit vedoucích k rozsáhlé degradaci hodnoty podniků je 
již věcí minulosti a vývojový trend má v současnosti klesající tendenci. Nicméně závažnost a 
nebezpečnost zmíněného problému je stále ještě vysoká. Možno předpokládat tyto cesty 
pozitivního vývoje: 

- Podnik, jehož vnitřní kontrolní a regulační mechanismus nedokáže čelit 
příčinám degradace jeho hodnoty, zanikne. Zánikem podnikového systému se 
značně omezí nebezpečí přenosu stávajících kořistnických praktik do jiného 
prostředí. 

- Podnik získá seriózního a kvalifikovaného vlastníka. Nejlépe když se stane 
součástí nadnárodní společnosti, která si svoje vlastnictví dokáže ohlídat. Ta 
prosadí takové změny v kontrolním a regulačním mechanismu a podnikové 
kultuře, které vytvoří prostředí omezující kořistnické chování na minimum.  

Nelze očekávat, že by k nastoupení těchto cest docházelo v masivní míře pouze díky 
spontánním procesům tržního prostředí. Ty musejí být podpořeny zlepšením relevantního 
právního rámce, což je koneckonců věcí politickou. Veřejnost je z vlastní zkušenosti (a 
zejména prostřednictvím medií) o kořistnickém chování informována a je si vědoma toho, že 
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v konečném “zúčtování” ztrátu hodnoty zaplatí ona, a ne ti, kteří na ní profitovali. Vzhledem 
k tomu, že veřejnost je touto situací stále více znepokojena, až pobouřena, lze očekávat, že 
snaha o účinné řešení daného problému se může stát atraktivním bodem programu politických 
stran a cennou devízou ve volebním boji.  

 
 

Nízká autorita regionálního článku samosprávy  

Charakteristika prioritního problému 
Vznik krajské samosprávy v roce 2001 se nestal dostatečným impulsem pro překonání 
“tradičního” centralistického modelu řízení země. Regionální článek řízení tak nemá (a hrozí, 
že ještě dlouho nebude mít) dostatečnou možnost aktivně formulovat a obhajovat oprávněné 
regionální zájmy, což na jedné straně vede k hrozbě jejich ideologické hypertrofie (destrukce 
státu), na straně druhé ke ztrátě důvěry regionální veřejnosti ve smysl vlastní samosprávy. 
Přes vážnost daného prioritního problému nejsou jeho aktéři jasně rozhraničení, a tedy i 
napětí mezi nimi nabývá chaotických forem. 

Slabá regionální samospráva přitom představuje bariéru pro rozvoj politické demokracie a 
občanského sektoru a snižuje efektivnost fungování veřejných služeb. Regionální samospráva 
představuje významný nástroj reálné decentralizace politické a ekonomické moci a tím 
rozšíření základny demokracie v zemi a zvýšení efektivnosti chodu veřejného sektoru. 

Řešení 
V zásadě existují tři varianty řešení: 

a) regionální článek samosprávy se stane reálnou autoritou opírající se o podporu 
regionální veřejnosti a pohybující se v rámci racionálně vymezených právních 
kompetencí a delegovaných příjmů,  

b) dojde k jasně deklarovanému a realizovanému “postátnění” tohoto článku 
samosprávy s tím, že se stane svéráznou převodní pákou centrální státní moci,  

c) nebude nalezena politická odvaha k volbě ani jedné z obou výše uvedených 
variant a autorita regionálního článku samosprávy bude budována na nekonstruktivní 
“protistátní” opozici. 

Přitom bohužel zatím nic nenasvědčuje, že by se měnila stávající, velmi nebezpečná politika 
dle varianty ad c). Uzlovým bodem, v němž se jednotlivé varianty řešení střetávají, je zákon o 
rozpočtovém určení daní.  

 

Nízká úroveň důvěry občanů k institucím veřejné správy 

Charakteristika prioritního problému 
V české společnosti hluboce zažitý odtažitý vztah k formálním strukturám všeho druhu se v 
případě formálních struktur státu po roce 1990 nepodařilo eliminovat. Tím významně klesá 
efektivnost demokratických mechanismů.  

Instituce veřejné správy jsou nezbytným a dosud nepřekonaným nástrojem ochrany práv a 
svobod občanů a koncentrace “národních sil” při formulaci a obhajobě veřejných zájmů. 
Nedůvěra k těmto institucím se tak v konečném důsledku obrací proti občanům samým, např. 
tím, že otvírá veřejný prostor společenského života snadné manipulaci ze strany daleko méně 
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kontrolovatelných a odpovědných “institucí”, než je veřejná správa (lobbistické skupiny, 
mediální kartely apod.).   

Progresivními (aktivními) aktéry jsou v tomto prioritním problému především politické 
špičky a správní elity, které svým chováním představují buď pozitivní vzory (což zakládá 
možnosti růstu důvěry), nebo negativní vzory (pokles důvěry). Konzervativními (pasivními) 
aktéry jsou jednak vrstvy “společenských outsiderů”, pro které je nedůvěra v instituce veřejné 
správy nejpohodlnější výmluvou (a produktem) vlastní neúspěšnosti, jednak starší generace, 
pro něž tento postoj často představuje zažitou  historickou zkušenost. 

Řešení 
V zásadě existují 3 varianty řešení : 

d) buď se dostane posilování důvěry občanů k institucím veřejné správy 
cílevědomě a adresně do politické agendy rozhodujících demokratických politických 
sil (řešení shora), 

e) nebo se stane postupným procesem neseným občanskými organizacemi a 
místní samosprávou (řešení zdola), 

f) nebo zůstane zachován (pro mnohé pohodlný) status quo (nulové řešení).   

Zatím nejpravděpodobnější variantou se jeví varianta ad b), která by současně přinesla 
nejtrvanlivější výsledek. V každém případě jde o obtížně řiditelný (resp. obtížně záměrně 
ovlivňovatelný) proces, v němž hlavní roli budou v konečné instanci hrát osobní zkušenosti 
občanů s veřejnou správou. Jakkoli tedy úlohu politických vzorů (chování politických elit) 
nelze podceňovat, rozhodujícím faktorem zůstává profesionalizace výkonu veřejné správy.   

 

Nedostatečná koordinace mezi resorty ve veřejné správě (Resortismus)  

Charakteristika prioritního problému 
Sociální uzavřenost systému veřejné správy, nedostatečná veřejná kontrola a politický tlak 
spolu s nízkým sociálním statusem a mírou jistot u pracovníků veřejné správy vedou ke 
společensky neproduktivní “konkurenci” mezi jednotlivými institucemi veřejné správy 
(speciálně v odvětvovém řízení). 

Daný prioritní problém vede k tomu, že je nízká poptávka i akceptace koordinačních aktivit. 
Dochází k nedostatečné definici veřejných zájmů. Veřejná správa je parcializována a mění se 
v absurdní kolbiště konkurenčních sil. 

Veřejná správa je službou veřejnosti, nikoli “službou pro služebníky”. Jejím smyslem je 
obhajoba veřejného zájmu, který je vždy “průřezový”. Resortní (odvětvový) přístup k jeho 
formulaci přináší hrozbu klientelismu a prorůstání politické a ekonomické moci. Resortismus 
v české veřejné správě je navíc silnou reminiscencí na předlistopadové formy správy 
společnosti. 

Progresivními (aktivními) aktéry jsou v tomto prioritním problému především politické 
špičky a správní elity, v jejichž možnostech je zásadně měnit formy chování institucí veřejné 
správy, zejména posilováním poptávky po koordinačních a koncepčních aktivitách. 
Konzervativními (pasivními) aktéry jsou jednak “tradiční” vrstvy státní byrokracie, jednak 
vlivné elity státní a polostátní ekonomické sféry. 

Řešení 

V zásadě existují 3 varianty řešení: 
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g) buď se boj proti resortismu dostane cílevědomě a adresně do politické agendy 
rozhodujících demokratických politických sil (řešení shora), 

h) nebo se stane postupným procesem neseným občanskými organizacemi a 
místní samosprávou (řešení zdola), 

i) nebo zůstane zachován (pro mnohé pohodlný) status quo (nulové řešení). 

Zatím nejpravděpodobnější variantou se jeví varianta ad b), která by současně přinesla 
nejtrvanlivější výsledek. V každém případě v daném řešení jde o dlouhodobý proces, v němž 
hlavní roli bude v konečné instanci hrát tlak ze strany samotných podnikatelských kruhů a 
občanské veřejnosti na koordinované vytváření čitelných systémových a územně-technických 
podmínek podnikání. Rozhodujícím faktorem zůstává tedy profesionalizace výkonu veřejné 
správy.   

  

Nejasná dělba práce a zodpovědnosti mezi politiky a úředníky ve veřejné správě  

Charakteristika prioritního problému 

V české veřejné správě převažuje dosud “amatérismus”, zvláště pokud jde o samotný 
management výkonu veřejné správy. Mezi politiky a úředníky vznikají neprůhledné vazby, 
jež vytvářejí prostředí pro korupci a nezodpovědnost. Současně dochází k nadměrné politizaci 
veřejné správy.  

Sociální uzavřenost systému veřejné správy, nedostatečná veřejná kontrola a politický tlak 
spolu s nízkým sociálním statusem a mírou jistot u pracovníků veřejné správy vedou k 
společensky neproduktivní “konkurenci” mezi politickým vedením a výkonným aparátem v 
institucích veřejné správy.   

Řešení 
V zásadě existují 3 varianty řešení : 

j) buď se profesionalizace veřejné správy dostane cílevědomě a adresně do 
politické agendy rozhodujících demokratických politických sil (řešení shora), 

k) nebo se stane postupným procesem neseným občanskými organizacemi a 
místní samosprávou (řešení zdola), 

l) nebo zůstane zachován (pro mnohé pohodlný) status quo (nulové řešení). 

Prakticky se řešení musí (mělo by se) stát průnikem varianty první a druhé. Rozhodujícím 
krokem řešení je přijetí zákona o státní službě. 

 

Vysoká převaha ad hoc rozhodnutí nad rozhodnutími koncepčními ve veřejné správě  

Charakteristika prioritního problému 
Česká veřejná správa se pohybuje ve zdánlivě začarovaném kruhu, kde nekoncepčnost 
rozhodování (zvláště o veřejných výdajích) je zdůvodňována silným náporem ad hoc 
problémů a tento nápor je výsledkem předchozí nekoncepčnosti. Napětí zde existuje mezi 
částí intelektuálních elit, považujících dlouhodobost (koncepčnost) při formulaci veřejného 
zájmu za jeho zásadní atribut, a mezi větší částí politických (a na ně navázaných správních) 
elit,  pro něž ad hoc rozhodnutí představují základní nástroj politické existence. 

Absence koncepčních rozhodnutí je hlavním zdrojem neefektivnosti veřejné správy. V rukou 
veřejné správy je koncentrována obrovská moc (především ekonomická). Posilování 
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koncepčnosti je základním nástrojem ochrany společnosti před jejím zneužíváním ve jménu 
krátkodobých a parciálních zájmů ze strany politických a správních elit. 

Progresivní (aktivní) aktéři (tj. jistá část intelektuálních elit) nemají dosud významnější vliv 
na řešení daného prioritního problému. Konzervativní (pasivní) aktéři (tj. významná část 
politických elit) tento vliv mají a využívají ho k hájení svých skupinových zdrojů. Za této 
situace je paradoxně nejsilnější vnější vliv – EU, která koncepčnost chápe jako základní 
atribut chodu veřejné správy. Tento tlak se však může v praxi ukázat i jen jako formální.     

Řešení 
V zásadě existují 3 varianty řešení : 

m) buď se programovost veřejné správy dostane cílevědomě a adresně do politické 
agendy rozhodujících demokratických politických sil (řešení shora), 

n) nebo se stane postupným procesem neseným občanskými organizacemi a 
místní samosprávou – argumentačně posilovanými příklady z EU (řešení zdola), 

o) nebo zůstane zachován (pro mnohé pohodlný) status quo (nulové řešení). 

Klíčovým krokem je zabudování principu koncepčnosti do celkového konceptu reformy 
veřejné správy. Pokud jde o “tlak zdola”, jeho základním nástrojem se musí stát rozvoj 
partnerství soukromého a veřejného sektoru.  

 

Nízká úroveň občanské participace na řízení věcí veřejných  

Charakteristika prioritního problému 
Vinou nevyzrálosti občanského sektoru v ČR a nízké úrovně politické kultury převažují v 
řízení a správě věcí veřejných formalizované procedury, které vytvářejí bariéry mezi 
spravujícími a spravovanými. Tím klesá efektivnost veřejné kontroly veřejné správy, vytváří 
se prostor pro korupci a snižuje se celková kvalita rozhodování  Současně to vede ke 
společenskému napětí mezi “těmi nahoře” (skupiny nadané mocí spravovat věci veřejné) a 
“těmi dole” (ovládaný lid). 

Změna tohoto stavu je “zabudována” v přeměně státu (státní správy) z vrchnostenské instituce 
v instituci partnerskou – mediační, umožňující a organizující dialog občanské veřejnosti při 
hledání, formulaci a prosazování veřejného zájmu. 

Progresivními aktéry dané změny jsou (resp. mohou a mají být) především občanské 
organizace sdružující “společensky angažované” občany, konzervativními aktéry jsou jednak 
z velké části státní (veřejná) byrokracie, jednak “společensky neaktivní” občané, kterým 
delegování správy věcí veřejných na formalizované správní struktury z různých důvodů 
vyhovuje. 

Řešení 
V zásadě existují tři možné varianty řešení:  

p) Rozvojem prakticky orientovaných aktivit občanského sektoru, růstem 
všeobecné vzdělanosti a funkční gramotnosti obyvatelstva a postupnou kultivací 
společenského a politického prostředí (i pod tlakem vnějších – evropských – příkladů) 
dojde ke kvalitativnímu vzrůstu občanské participace, a to v takové míře, že se stane 
rovnocennou složkou při správě všech věcí veřejných vedle – a na úkor – 
formalizovaných správních struktur (partnerské řešení – důsledná demokratizace 
veřejné správy včetně veřejných služeb).  

 367 



 

q) Budou sice naplněny výše uvedené podmínky, nedojde však k průniku aktivit 
občanského sektoru do všech oborů veřejné správy, ale k jejich “kanalizaci” do sféry 
veřejných služeb s tím, že mocenská správa státu jimi zůstane nedotčena (doplňkové 
řešení – důsledná profesionalizace veřejné správy a demokratizace veřejných služeb).  

r) Růst vzdělanosti a funkční gramotnosti nebude všeobecný, ale parciální, 
politická kultura bude mít elitářský charakter a občanský sektor se bude rozvíjet jako 
sektor “obranářský” – pak zůstane zachován současný status quo (konkurenční řešení 
– důsledná profesionalizace veřejné správy i veřejných služeb s okrajovou a oponentní 
úlohou občanského sektoru). 

 
 Nedostatečná subjektivizace občanského sektoru  
 
Charakteristika prioritního problému 

Občanský sektor se snaží konsolidovat své postavení ve společnosti, ale nedaří se mu 
to tak, jak by si přála většina jeho představitelů, protože nedokáže vyvinout dostatečné 
kolektivní úsilí, aby se prosadil v jednáních se svými partnery (soupeři) ve veřejném a 
soukromém sektoru. Nepůsobí jako sebevědomý společenský aktér. Nedokáže efektivně 
artikulovat a prosazovat své zájmy a v přijatelné míře čelit výzvám aktuálního společenského 
vývoje: efektivnějším poskytováním služeb zbavovat břemen sociální stát, přispívat 
k demokratizaci poměrů a vytvářet protiváhu procesům globalizace. Tyto situace vytvářejí 
mimořádně frustrující prostředí uvnitř sektoru a dochází k přenášení napětí mezi občanskými 
organizacemi a organizacemi z jiných sektorů. 

 
Řešení tohoto problému je podmínkou k otevření cesty k řešení ostatních problémů 
občanského sektoru, které výrazně podvazují jeho rozvoj (např. nedotvořeného právního 
rámce fungování občanských organizací, plošného a nespravedlivého systému financování 
ze státních zdrojů, nestimulujícího daňového sytému, stagnující transformace 
rozpočtových a příspěvkových organizací, dosažení větší plurality zdrojů financování, 
rozšíření participace na procesech zapojování ČR do EU a nedostatečné úrovně 
mezisektorového partnerství).  Neřešení problému subjektivizace občanského sektoru se 
projevuje v nízké míře občanské participace. Občané nevytvářejí na politickou 
reprezentaci dostatečný tlak, který by zajistil, aby byly řešeny naléhavé společenské 
otázky. Bez výraznější subjektivizace občanského sektoru v zásadě nelze efektivně řešit 
problémy politického systému, důvěryhodnosti veřejných politik, sociální soudržnosti, 
konkurenceschopnosti ekonomiky a sanace negativních dopadů transformačních a 
globalizačních procesů.  

 
Řešení  

Zásadním cílem akční strategie spolupráce subjektů občanského sektoru je překonání 
historicky vzniklé averze ke společnému nebo alespoň koordinovanému či konzultovanému 
jednání mezi subjekty občanského sektoru, nalezení nové generace osobností směrujících 
občanský sektor mimo prostor ryze pragmatické spolupráce vedené snahou o získání 
prostředků k zajištění vlastní existence do prostoru dobrovolné a uvědomělé účasti na 
občanských iniciativách a podpory jejich činnosti za podmínek transparentnosti, veřejné 
prospěšnosti nebo veřejně užitečné vzájemné prospěšnosti a názorové nezávislosti při 
korektním tříbení názorů na věci veřejné.    
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Prvním krokem akční strategie bude svolání otevřené porady osobností občanského 

sektoru k tématu “Jak dál v rozvoji občanského sektoru”, kde by se ověřila ochota organizací 
občanského sektoru k vytvoření společné Asociace občanských organizací, jejímž prvním 
úkolem by bylo vypracování akčního plánu občanského sektoru v otázkách dobrovolnictví, 
legislativy, práce s veřejností, mezinárodní spolupráce a vytváření reprezentace pro jednání 
s veřejnou správou na dva až tři roky. Významné osobnosti občanského sektoru by měly 
nadacím a dárcům z České republiky adresovat výzvu, aby upřednostnili jak podporu projektů 
posilujících spolupráci, výměnu informací a koordinaci aktivit mezi organizacemi občanského 
sektoru v ČR i v mezinárodním měřítku, tak podporu projektům směřujícím k sestavování 
komunitních plánů rozvoje v nejrůznějších oblastech za účasti nebo z iniciativy organizací 
občanského sektoru a s finanční a organizační spoluúčastí nebo iniciativou samospráv a úřadů 
obcí a krajů. Nezbytnou podmínkou pro nastartování užší spolupráce subjektů občanského 
sektoru je obnovení iniciativ směřujících k formulaci zásad působení organizací občanského 
sektoru v těch oborech působnosti, kde jejich činnost má buď charakter veřejně prospěšné 
služby nebo obhajoby zájmů veřejnosti 

 
Druhým krokem akční strategie je šíření kooperativní iniciativy do regionů a podpora 
mezisektorové spolupráce. To znamená: 
- Svolání krajských konferencí občanských iniciativ (spolků – občanských sdružení, nadací, 
nadačních fondů, obecně prospěšných společností, zařízení církví působících na principech 
občanského sektoru a občanských iniciativ bez právní subjektivity) k projednání aktuálních 
otázek rozvoje kraje a spolupráce veřejného sektoru s občanským a podnikatelským sektorem 
za účasti pozvaných představitelů obcí a v kraji působících významných podniků. 
- Svolání reprezentativní konference zástupců krajských konferencí organizací občanského 
sektoru, veřejné správy a podnikatelů k posouzení problematiky spolupráce při zajišťování 
připravenosti ČR na vstup do EU a koordinace krajských rozvojových plánů s národním 
programem pro první období členství ČR v EU. 
 
V návaznosti na výše uvedené kroky a v intencích posilování své partnerské pozice vůči 
ostatním sektorům by měl občanský sektor usilovat o: 
- Svolání parlamentního slyšení k otázkám potřeb rozvoje občanského sektoru v ČR a jeho 
prosazení na národní i mezinárodní úrovni jako důležité složky pro přirozený rozvoj 
demokracie a účasti občanů na kontrole řízení veřejných záležitostí.   
- Transformaci Rady pro nevládní a neziskové organizace při vládě ČR na orgán sestavený na 
základě parity mezi jmenovanými zástupci státní správy podle jednotlivých hlavních oborů, 
v nichž se uplatňují organizace občanského sektoru, a zástupci občanského sektoru volenými 
elektronickou formou přímo organizacemi občanského sektoru. Nově sestavená Rada vlády 
ČR pro občanský sektor by plnila roli hlavního fóra k projednávání návrhů na změny zákonů 
a vyhlášek státní správy, na formulaci zadání pro národní (celostátní) pilotní projekty účasti 
organizací občanského sektoru na záležitostech ve veřejném zájmu.  
- Sestavení expertního týmu při Radě vlády ČR pro občanský sektor, který by rozpracoval 
návrh zásad zákona o podpoře veřejně prospěšných činností aktivitami občanského sektoru a 
vymezil tím i pojem veřejné prospěšnosti a s tím spojeného přístupu k daňovým a fiskálním 
výhodám za odpovídající kontroly oprávnění a kvality veřejně prospěšné činnosti.   
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Prioritní problémy v  oblasti C4 (Příprava ČR na vstup a plné uplatnění v 
Evropské unii) 
 Rozporný přístup a nedostatečná příprava politické a správní elity ČR na vstup do EU 

Charakteristika prioritního problému 
Členství v EU představuje nejvýznamnější (a v zásadě mimořádně pozitivní) změnu vnějšího 
kontextu fungování ČR v perspektivě několika budoucích desetiletí. Politická a správní elita 
země však není na tuto změnu dostatečně připravena. Její část má navíc zásadní pochybnosti 
o účelnosti dosažení plného a efektivního členství ČR v EU. Vědomí, že EU nemá alternativu, 
je všeobecné, ale vlažné. Prioritním problémem je tento pragmatický a nijak niterně zaujatý 
přístup k integraci. Problém je podstatný, protože vede k pasivitě a ke klesajícímu zájmu o 
integraci.  

Vnitropolitická diskuse o EU je legitimní. Měla by však vycházet z analýzy světového 
vývoje, a nikoli z úzkých mocenských zájmů skupin, které nevěří ve své uplatnění ve 
svobodném evropském prostoru. Úspěšná politika závisí na tom, jak aktivně přistoupíme ke 
skutečnosti, že přenášení kompetencí na vyšší i nižší regionální úroveň je objektivní proces, a 
jak pochopíme, že i kdybychom se z těch či oněch důvodů členy EU ještě dlouho nestali, 
budeme stejně nuceni přijmout většinu jejích pravidel, nechceme-li zůstat jakýmsi skanzenem 
společenského úpadku.  

Problém se dotýká všech významných aktérů podílejících se na veřejném životě. Největší 
odpovědnost ovšem leží na vládě a na politické reprezentaci země. Podstatnou tíhu změn 
nástrojů a podmínek regulace bude muset zabezpečit veřejná správa, jejíž příprava na budoucí 
úkoly není dostatečná.  

Neřešení problému by mělo za následek oddálení našeho vstupu do EU, v důsledku toho 
zaostávání země v mnoha parametrech kulturního a civilizačního rozvoje a 
mezinárodněpolitickou izolaci. 

Řešení 
Politikové a veřejně činní občané by měli být schopni přesvědčit veřejnost, že přenos 
úspěšných a dlouho vyzkoušených praktik ve světě (a zejména v EU) není pasivním 
podřizováním se cizině, ale zájmem občanů. Možnosti řešení lze hledat v pochopení 
současných světových trendů a v aktivním a tvůrčím vstupu České republiky do řízení a 
správy na různých úrovních globální a evropské společnosti. Měli bychom se připravovat už 
dnes na to, aby náš příspěvek k rozvoji EU byl aktivní, sebevědomý, odpovídal naší 
geopolitické váze ve středu Evropy a zaručoval České republice důstojné postavení 
v evropském prostoru.  

V zásadě lze identifikovat dvě základní varianty řešení. Je to jednak ofenzivní přístup, tj. 
akceptace přípravy ČR na členství v EU a její plné uplatnění v ní jako jeden z klíčových 
strategických cílů rozvoje země a jednak spíše pomalý pokrok v přístupním procesu. 
V případě ofenzivního přístupu by se ČR rychle otevřely nebývalé možnosti hospodářského a 
společenského rozvoje. Ve druhém případě by se tak možnosti dané členstvím v EU využily 
jen dílčím způsobem a se zbytečným zpožděním. 

Ofenzivní přístup předpokládá intenzivní a řízenou přípravu politické elity a veřejné správy 
ČR na eventualitu vstupu ČR do EU. Na ní záleží kvalita vlastního procesu přípravy ČR na 
vstup do EU, včetně kvality dojednání podmínek vstupu a zajištění odpovídajících 
institucionálních struktur, změn v právním systému ČR a ve způsobu fungování veřejné 
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správy jak vůči nadřazeným orgánům EU, tak vůči regionální správě, správě obcí a občanům, 
s ohledem na principy subsidiarity a proporcionality uplatňovanými v EU.  

Předpokladem této strategie je například urychlené založení ústřední operativní jednotky 
řídící systematickou přípravu pracovníků veřejné správy jak na státní, tak na regionální a 
obecní úrovni nejen v problematice EU, ale v celé problematice moderní a koordinované 
práce veřejné správy se subjekty státu. Dále je účelné zmapování existujících školicích 
kapacit a jejich propojení s ústřední operativní jednotkou s cílem sestavit dlouhodobý 
strategický plán systematického školení s maximálním využitím všech školicích kapacit a při 
dohledu nad jejich kvalitou, zajištění dostatečných rozpočtových rezerv ve veřejné správě na 
vzdělávání jejích pracovníků, zajištění vzdělávání pracovníků veřejné správy a specifického 
vzdělávání pracovníků státní správy bezprostředně zajišťujících  přípravu ČR na vstup do EU 
a další dílčí kroky (dokončení překladů právních dokumentů platných v EU v současné době 
do češtiny a zpřístupnění těchto překladů veřejnosti, příprava vládních návrhů novelizace 
zákonů zajišťující harmonizaci českého práva s právem EU apod.) Navržená strategie 
především posílí státní správu a obecně veřejnou správu ve vztahu k institucím EU a k české 
veřejnosti. Realizace strategie zajistí odpovídající kvalitu procesu přípravy ČR na členství 
v EU a omezí negativní dopady v období brzo po vstupu ČR do EU, které by jinak vznikly 
v důsledku chybných nebo nedostatečně promyšlených postupů české veřejné správy. 

 

Nízká podpora vstupu do EU ze strany českých občanů 

Charakteristika prioritního problému 

Potenciální vstup České republiky do EU bude znamenat významnou změnu pro celou českou 
společnost. Občané však nejsou o důsledcích vstupu dostatečně informováni, natož aby byli 
na tuto změnu dostatečně připraveni. Podpora vstupu klesá. Do postojů veřejnosti k EU se 
kromě neinformovanosti promítají i zažité kulturní stereotypy nedůvěry a ostražitosti ke 
všemu, co přichází odjinud, spoléhání se na jen to, co je doma, a tudíž se počítá… 

Problém se dotýká všech složek české veřejnosti. Část politické elity si na ostražitých 
postojích veřejnosti buduje svůj politický kapitál. Představitelé veřejné správy nedokážou vést 
účinnou vysvětlovací kampaň. Velký význam bude mít zasvěcování veřejnosti do 
problematiky fungování EU, ve vzdělávacím systému prudce vzrostou nároky na výuku 
evropských záležitostí. 

Řešení 
I u tohoto problému lze identifikovat dvě základní varianty přístupu k řešení. Jde jednak o 
aktivní přístup, kdy jsou příprava ČR na členství a plné uplatnění v EU považovány za 
jednoznačně prioritní, a jsou tedy i náležitě podporovány, a jednak spíše umírněný postoj 
k otázce budoucího členství ČR v EU.  

Stav problému zhoršuje (a rizika s tím spojená výrazně zvyšuje) zpochybňování cíle, k němuž 
se již ČR oficiálně přihlásila. Jde především o chybějící spolupráci politické reprezentace 
exekutivní a opoziční na vymezení priorit a jejich důsledném dodržování v procesu 
harmonizace práva ČR s právem EU a při vytváření potřebného institucionálního zázemí.  

Podpora aktivního přístupu je možná mimo jiné pomocí důsledné prezentace příkladů 
pozitivních dopadů vstupu ČR do EU, například využití strukturálních fondů EU. ČR se 
nachází v předvstupním období. Ze strany EU byla deklarována řada programů, které mají 
tréninkový charakter (SAPARD, PHARE 2000 – cílem tohoto postupu má být prověření 
schopnosti ČR absorbovat strukturální fondy, prověření připravenosti projektů, prověření 
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státních implementačních struktur a výcvik odborníků). Veškeré pozitivní vlivy by pak měly 
být využívány pro podporu vstupu ČR do EU ze strany českých občanů. Společně 
s informační kampaní zaměřenou na fakta a procesní postupy je vhodné podporovat kulturní, 
vzdělávací a občanské iniciativy zaměřené na poznávání tradic, kultury, zvyků, názorů a 
tendencí v zemích EU a NATO a šíření obdobných poznatků o ČR v těchto zemích. 

Kromě výše uvedených dvou variant řešení je možná také varianta prosazování úplné 
připravenosti ČR na vstup do EU, a to i za cenu oddálení vstupu. Je možné očekávat snahu 
určitých politických i podnikatelských a společenských kruhů o zabrzdění nebo úplné 
zastavení procesu evropské integrace, který v současnosti směřuje ke vzniku nadnárodních 
institucí a právního prostředí opírajícího se o zvýraznění prvků solidárního přerozdělování.  

Argumenty odpůrců takové formy evropské integrace mohou zahrnovat poukazy na ohrožení 
národních a skupinových zájmů vyvolané vstupem do EU bez předchozí důkladné přípravy, 
případně odkazy na přílišné zatížení ekonomiky EU sociálními a ekologickými ohledy 
spojené s očekáváním, že EU stejně z dlouhodobého hlediska neobstojí v konkurenci 
s liberálnější ekonomikou USA a korporativně motivovanou ekonomikou Japonska a zemí 
východní Asie. V případě, že se tyto postoje většině aktivních voličů zalíbí, hrozí reálné 
nebezpečí odmítnutí vstupu ČR do EU nebo odmítnutí mezitím vládou vyjednaných 
podmínek vstupu v předběžném referendu a tím i (s největší pravděpodobností přinejmenším 
desetiletý) odklad dalšího pokusu ČR o vstup do EU. Přestože se z dnešního pohledu může 
takový vývoj řadit spíše ke katastrofickým scénářům, jde o závažnou možnost a je třeba s ní a 
s jejími důsledky počítat. K omezení možnosti uplatnění uvedeného katastrofického scénáře je 
třeba informovat veřejnost prostřednictvím kvalifikovaných studií a článků ve sdělovacích 
prostředcích o omezených možnostech dalšího rozvoje ČR bez členství v EU a o 
ekonomických, bezpečnostních a politických rizicích, včetně postupné ztráty obecného 
významu existence ČR v Evropě v případě dlouhodobého přežívání ČR v ekonomickém a 
politickém stínu EU a Ruska. Dále je nutné zesílit kroky směřující k lepší informovanosti 
veřejnosti o problematice EU s obezřetným a dobře argumentačně podpořeným popisem jak 
výhod, tak nevýhod členství v EU a povinností či rizik s tím spojených, ale vždy i s popisem 
nevýhod a rizik vyplývajících z nepřistoupení ČR k EU v první vlně dalšího rozšiřování. 
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STRATEGICKÉ KONCEPCE ROZVOJE ČR 
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ÚVOD 
 
Prioritní problémy rozvoje ČR popsané v předcházející kapitole našeho Průvodce krajinou 
priorit představují dynamický potenciál, který se může aktualizovat různými cestami a směry. 
Každý prioritní problém má své řešení, které navíc může mít několik variant. Jak jsme již 
uvedli v teoreticko-metodologických východiscích, různá řešení různých prioritních problémů 
nejsou vzájemně nezávislá. Procesy jejich řešení jsou provázány mnohými vazbami, 
jednotlivá řešení průběžně interagují, vzájemně se ovlivňují – podporují se, nebo si škodí. 
Tyto dynamické vazby proto významně podmiňují úspěšnost strategií řešení jednotlivých 
prioritních problémů. Abychom alespoň částečně zohlednili pole interakcí mezi procesy 
řešení prioritních problémů, rozhodli jsme se vypracovat strategické koncepce, které v sobě 
budou zahrnovat společné, koncepčně propojené řešení vícero, resp. celého shluku prioritních 
problémů. V určitém slova smyslu jde tedy o pokus syntetizovat pole prioritních problémů.  

Strategické koncepce představují relativně komplexní akční priority, tj. priority toho, co je 
potřeba učinit, aby mohla být řešena celá skupina prioritních problémů současně. K jejich 
získání jsme využili třetí kolo našeho expertního prognostického šetření.65 Jako podkladový 
materiál jsme použili preliminární soubor 24 strategických koncepcí, který vypracovali 
členové autorského týmu CESES podle následující osnovy:  

a. Stručný popis aktuální situace v jejím tematickém těžišti,66 který bude 
obsahovat základní rozpory a napětí, jež jsou vlastně důvodem 
ke zformulování strategické koncepce. 

b. Návrh způsobu řešení, resp. vysvětlení základního mechanismu – logiky (jádra 
strategické koncepce) navrhovaného řešení. 

c. Cíl(e) strategie – čeho se má dosáhnout uplatněním zvoleného řešení. 
d. Sekvence kroků navrhovaného řešení pro ČR, případně popis „trpělivého“ 

zavádění a působení přijatých opatření v praxi v horizontu 15 let. 
e. Popis nástrojů a aktérů zapojených do realizace strategické koncepce. 

 
Preliminární soubor strategických koncepcí byl e-mailem rozeslán okruhu 150 expertů 
vybraných pracovníky CESES. Úkolem expertů bylo: 
 

1. vybrat(a) ty strategické koncepce, které jsou nejbližší jejich odbornému zaměření,  
2. doplnit a upravil jejich obsah, podle vlastního uvážení, 
3. případně vypracovat ke stejnému okruhu problémů alternativní strategickou 

koncepci (podle přiloženého návodu), 
4. anebo vypracovat novou strategickou koncepci pro okruh problémů, které expert 

považuje za relevantní. 
 
Výsledkem III. kola expertního šetření bylo 25 expertních posouzení, která obsahovala 7 
nových strategických koncepcí. Na základě získaných připomínek a návrhů byl pak zpracován 
finální soubor 30 strategických koncepcí, jež tvoří obsah této kapitoly Průvodce krajinou 
priorit pro Českou republiku. 
 

                                                 
65 Blíže viz úvod k předcházející části průvodce. 
66 Tematické těžiště strategické koncepce je ohraničeno výběrem/kombinací více (oblastí) prioritních problémů, 

které si mohl autor strategické koncepce zvolit podle vlastní úvahy. 
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1. Strategická koncepce:  
INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI ČESKÉ 
SPOLEČNOSTI 
 
Abstrakt 

Cílem strategie je nastolit v české společnosti takové institucionální podmínky, aby v různých částech společnosti 
mohl být každodenní interakcí generován sociální kapitál. Zejména jde o změnu hodnotového klimatu a o změnu 
institucionálních podmínek, v nichž zdroje sociální koheze operují. Zvýšením objemu sociálního kapitálu v české 
společnosti dojde i ke zlepšení řady aspektů kvality života a jeho udržitelnosti. 
Nabízená strategická koncepce má významné vazby na řešení prioritních problémů rozvoje ČR v oblasti: B2: 
vzdělání, B3: trh práce, zaměstnanost a zaměstnatelnost, B4: vývoj populace, zdraví, rodina, bydlení, C1: 
formování národní kultury, národní identity a národních zájmů, C2: rozvoj ústavněprávního a politického 
systému země, C3: regulační působení trhu, státu a občanského sektoru. 

 

Popis současné situace 

Pojmem sociální soudržnost rozumíme mezilidskou důvěru, sdílené identity, skupinovou 
sociální kontrolu a solidaritu, stejně jako loajalitu a vzájemná očekávání, která si lidé 
každodenně ve svých vzájemných vztazích budují a prokazují. Po roce 1989 prožívá česká 
společnost období, kdy se vymaňuje ze situace, v níž byla „péče“ státu o její sociální 
soudržnost dovedena do nebezpečného extrému. Podpora sociální soudržnosti ze strany 
státních institucí se změnila v donucování, nátlak, kontrolu a sledování každého občana. 
Kariérní postup byl podmíněn povinným členstvím v „dobrovolných společenských 
organizacích“, nad kterými měla dohled jediná státostrana. Do praxe byl uveden experiment, 
jehož dlouhodobým cílem bylo nahradit rodinu lépe kontrolovatelným pracovním kolektivem.  

Období po roce 1989 bylo charakteristické druhým extrémem, tj. rezignací státu na koncepční 
podporu sociální soudržnosti ve společnosti. Pád komunismu znamenal zároveň i zhroucení 
dvou dlouhodobých základních kolektivních identit v naší zemi – přívrženců a odpůrců 
režimu. V demokratické společnosti najednou už pro smysluplný život nestačilo být jen 
antikomunistou. Velká část obyvatelstva si proto naléhavěji začala klást otázku, kdo je a kam 
patří, hledat svou sociální příslušnost a podpůrné zázemí. 

Pravděpodobně nejdůležitějším zdrojem sociálního kapitálu je rodina, která je primárním 
socializačním prostředím, v němž se děti učí důvěře, normám sociální kooperace, reciprocity 
a sociální směny. Z hlediska tvorby sociálního kapitálu jsou optimální tradiční rodiny s více 
dětmi. Česká republika dnes zažívá krizi rodinného a reprodukčního chování. Kromě 
dramatického poklesu sňatečnosti a porodnosti se ve srovnání s rokem 1989 udály i další 
změny: rozrůznily se formy partnerského soužití, došlo k podstatnému nárůstu věku při 
vstupu do manželství a v nejmladších generacích se objevil i odlišný hodnotový profil 
v otázkách partnerství a rodičovství. Tlaky a nároky pracovního trhu mohou vést k dalšímu 
oslabení rodiny, jejích reprodukčních a sociálně pečovatelských funkcí i rodinného soužití 
samotného. 

Zanedbávání podpory komunitního života se v oblasti sociální soudržnosti projevilo zejména 
v citelném nedostatku důvěry mezi obyvatelstvem, úpadkem zájmu o věci veřejné a 
zakonzervováním nízkého rozsahu dobrovolnických aktivit. Například v roce 1999 jen 47 % 
občanů připustilo, že lidem v jejich okolí (městě, obci) se dá obvykle věřit. Pouze necelá 
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třetina (32 %) projevila zájem ovlivňovat věci veřejné a jen 8 % se zapojilo do dobrovolné 
práce v nějaké občanské organizaci. (Frič a kol., 2001) 

I další zdroje sociální soudržnosti české společnosti (sousedství, škola, občanská společnost, 
církve, geograficky definované komunity, obce, města, kulturní a hodnotové klima) byly a 
jsou vážně poškozeny. Předivo sociálních vztahů a důvěry je ohrožováno řadou negativních 
společenských jevů, mezi nimiž ční vysoko pocit absence vlády práva a nízká důvěra ve 
spravedlnost.  

 

Návrh řešení 
Cílem strategie je nastolit v české společnosti takové institucionální podmínky, aby v různých 
částech společnosti mohl být každodenní interakcí generován sociální kapitál. Jde o 
dlouhodobou a trpělivost vyžadující strategii. Přestože nelze budovat sociální soudržnost 
prostřednictvím administrativních příkazů a nařízení, je možné podporovat instituce, které 
jsou osvědčenými a přirozenými zdroji sociálního kapitálu. Například na podporu rodiny se 
může zaměřit koncepce rodinné politiky. Rodinná péče o staré rodiče, podpora závislých 
mladých dospělých, ochrana mateřství, kompenzace ušlých tržních příležitostí rodičů 
pečujících o děti přímo podporují i vznik sociální soudržnosti. Snaha podporovat tvorbu 
sociálního kapitálu v rodinách vede k preferenci konzervativního pojetí sociálního státu 
s podporou tradičních forem rodinného soužití, vysoké míry sňatečnosti, vyšší, ale jen 
manželské porodnosti a snižování rozvodovosti. Alternativní a méně konzervativní řešení 
spočívá v postupném zkracování zákonem stanovené pracovní doby a podpoře flexibilnějších 
forem uplatnění na trhu práce kombinovaných s péčí o domácnost.  

Vzdělání hraje při budování sociálního kapitálu trojí roli: učí děti sociabilitě a schopnosti 
komunikovat, může aktivizovat sociální vztahy mezi rodiči současných žáků a konečně je 
důležitým kanálem sociální mobility. Sociální stát se může zaměřit především na rovný 
přístup ke vzdělání. Dostatečná kapacita vzdělávacích institucí a zásluhová alokace 
dostupných vzdělávacích míst posilují sociální kohezi společnosti tím, že zabraňují 
reprodukci sociálních tříd, sociální marginalizaci a legitimizují existující sociální strukturu.  
Vývoj na trhu práce a ohrožení chudobou představují potenciální rizika vývoje sociální soudržnosti. Instituce 
sociálního státu  může kompenzovat nerovnosti vzniklé na pracovním trhu i mimo něj a nepřímo tak podpořit 
soudržnost společnosti. Nejdůležitějšími nerovnostmi, které se zdají českou společnost v příštích letech 
ohrožovat, jsou segmentace trhu práce (rostoucí nepoměr mezi stálými, vysokou kvalifikaci vyžadujícími a 
dobře placenými povoláními a nestálými, na kvalifikaci ne tak náročnými a hůře placenými pracovními 
příležitostmi), dlouhodobá nezaměstnanost, regionální a mezigenerační diferenciace. Riziko pádu do chudoby 
bude narůstat zejména pro mladé rodiny s dětmi a bude ještě více závislé na dosaženém postavení na pracovním 
trhu. S koncentrací chudoby v městských částech dojde i k nárůstu řady sociálně patologických jevů (kriminality, 
drogových závislostí, prostituce, nezletilých těhotenství, rozšíření infekce HIV) a bude se zhoršovat zdravotní 
stav chudých. Všechny tyto negativní jevy mohou instituce sociálního státu odstraňovat. Odstraňování sociální 
exkluze na pracovním trhu je věnována samostatná strategická koncepce v této publikaci, která nepřímo 
podporuje i sociální kapitál v našem pojetí. 

Dalším činitelem sociální koheze je občanská společnost. Stát může občanskou společnost podpořit především 
legislativně (participativním dopracováním legislativy upravující jejich činnost), decentralizací systému 
financování, zrovnoprávnění všech právních forem občanských organizací v přístupu k veřejným zdrojům, 
posílením obslužného aparátu veřejného financování občanských organizací a racionalizací systému veřejného 
financování občanských organizací (standardizace a normalizace metod vyhodnocování žádostí o grant a způsobů 
monitorování realizace jednotlivých projektů občanských organizací). Občanské organizace lze podpořit i změnou 
daňového systému, např. navýšením daňových úlev, celkovým zdaňováním příjmů a uznáním „dobrovolné“ práce 
jako legitimní pracovní činnosti. 
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Podpora vlády zákona se prolíná řadou strategických koncepcí a její role při obnově jemného přediva sociálních 
vztahů a mezilidské důvěry je neopominutelná. Soustavné úsilí soudního systému a společnosti jako celku 
demonstrativně prosazovat spravedlnost se stává klíčem k legitimitě režimu a ke vnímané sociální spravedlnosti, 
které se pak přenášejí i do nižších pater sociální struktury. Jde o to, aby spravedlnost byla prosazována a aby její 
prosazování bylo vidět. V ideální společnosti musí zákon postihnout i toho nejmocnějšího a chránit i toho 
nejslabšího. Podmínkou legitimity elit je jasná a nepředstíraná snaha usilovat o tento ideál. 

 

Použité prameny: 
Frič, Pavol a kol. 2001. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Výsledky výzkumu NROS a AGNES. 
Praha: NROS, AGNES. 

Vize rozvoje České republiky do roku 2015. 2001. Praha: Gutenberg.  

 

 

2. Strategická koncepce:  
DŮCHODOVÉ REFORMY  
 

Abstrakt 

Předkládaná koncepce navrhuje řešení pyramidy problémů v systému zabezpečení ve stáří, na jejímž vrcholu 
stojí hrozící vážná finanční krize systému. Některá důležitá rozhodnutí politického rázu v dlouhodobém horizontu 
závisející na dalším vývoji; celkové uspořádání nechává však koncepce otevřené a pouze naznačuje alternativní 
směry řešení. V krátkodobém horizontu navrhuje vznik Sociální pojišťovny jako nezávislé organizace provádějící 
důchodové zabezpečení. Státu tak bude umožněno efektivně vykonávat funkci regulátora a kontrolora systému. 
Okamžitě je rovněž možné sjednotit a dále zvyšovat důchodový věk na hodnotu 65 let pro obě pohlaví. Během 
krátké doby lze také systém rozšířit na celou skupinu osob s pracovními příjmy. Ve střednědobém období lze 
zdokonalit nabídku doplňkových systémů tak, aby skutečně každý měl rovnou možnost zvolit si optimální systém, 
který vyhovuje jeho potřebám. Spolu s tímto krokem koncepce upozorňuje na nutné neopomenutí vytvářet 
investiční příležitosti pro správce kapitálových fondů doplňkových systémů. V dlouhodobém horizontu koncepce 
upozorňuje na nutnost rozhodnutí o postavení osob samostatně výdělečně činných v systému a o případné 
povinnosti účasti v doplňkových systémech. Pak by bylo možné uvažovat o změně smyslu základního systému a 
jeho hlavním cíli. 

Strategická koncepce důchodové reformy významně souvisí s řešením prioritních problémů v oblasti 
B4: Vývoj populace, zdravotní stav, rodina, bydlení přirozená reprodukce, vnější migrace, rodina. Dále pak s 
B1: Sociální soudržnost, B3: Trh práce, zaměstnanost a zaměstnatelnost, B7: Ekonomický vývoj, C2: Rozvoj 
ústavního, právního a politického systému země a prostor pro účast veřejnosti na tvorbě politiky, C3: Regulační 
působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích a C4: Příprava České republiky na vstup a 
plné uplatnění v Evropské unii do roku 2015. 

 

Česká společnost se potýká s poklesem úhrnné plodnosti a růstem naděje dožití. Tyto 
dva trendy spolu zapříčiňují poměrně rychlé demografické stárnutí české populace. Státem 
prováděný systém starobních důchodů založený na modelu průběžného financování, kdy 
ekonomicky aktivní část populace přispívá svými příspěvky na dávky pro osoby ve starobním 
důchodu, je tak pod přímým tlakem tohoto pro systém nepříznivého demografického vývoje, 
neboť klesá podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva a roste podíl obyvatelstva v 
důchodovém věku. Podle mezinárodních prognóz bude Česká republika patřit v roce 2050 k 
nejstarším světovým populacím. Špatná adaptabilita systému na demografický vývoj se 
projevuje rostoucím deficitem, kdy příjmy z příspěvků na důchodové pojištění nejsou 
schopny pokrýt dávky a administrativní náklady. Pasivní saldo důchodového pojištění 
existuje od roku 1997. V roce 2000 dosahovalo výše okolo 20 miliard korun českých a 
kumulovaně od roku 1997 asi 54 miliard korun českých. Růst celkového deficitu 
důchodového pojištění urychlilo i snížení sazeb na důchodové pojištění v roce 1996 a 
promrhání přebytku z důchodového pojištění v letech 1993 až 1996, kdy vláda ČR využila 
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tyto přebytky na jiné výdaje státního rozpočtu a neuložila je ve formě rezerv na řešení 
důsledků očekávaného nepříznivého vývoje v příštích letech. 

 

Základní důchodový systém 
Základní důchodový systém provádí vláda ČR prostřednictvím České správy sociálního 
zabezpečení (ČSSZ). Administrativní náklady základního důchodového systému jsou ve výši 
2–2,5 % příjmů z příspěvků, a tedy velice nízké, zároveň však ČSSZ trpí nedostatečnými 
investicemi, které se projevují nejen tak zjevnými nedostatky, jako je neexistence vlastní 
internetové stránky jako jednoho ze základních komunikačních médií s pojištěnci, plátci 
pojistného a příjemci dávek, ale hlavně chabou úrovní zpracování individuálních dat, což 
pojištěnci znemožňuje mít přehled o za ně odvedeném pojistném a jeho budoucích nárocích, 
tedy jinak závazku provozovatele systému. Takovéto uspořádání neposkytuje pojištěnci 
dostatek podkladů pro rozhodování nejen o věku odchodu do důchodu, ale ani o účasti v 
doplňkových systémech. Zároveň se projevuje konflikt rolí na straně vlády ČR, která je jak 
provozovatelem, tak i regulátorem systému. Za cenu nízkých provozních nákladů udržuje stav 
informační asymetrie mezi Českou správou sociálního zabezpečení a dalšími subjekty, jež se 
účastní důchodového zabezpečení. 

Systém důchodového zabezpečení je také úzce provázán se systémem nemocenského 
pojištění a státní politikou zaměstnanosti, což značně znemožňuje separátní rozhodnutí o výši 
sazby na důchodové pojištění. Problematické je rovněž propojení s dalšími typy důchodů, 
pozůstalostními (sirotčí, vdovský, vdovecký) a trvalým a částečným invalidním, kdy účastníci 
nemají dostatečnou jistotu, že problémy nevyrovnaného hospodaření se starobními důchody 
nebudou řešeny omezováním nároků ve zmíněných dalších typech důchodů. 

Kromě základního důchodového systému existuje v České republice i několik doplňkových 
systémů. Životní a důchodová pojištění nabízená komerčními pojišťovnami byla známa a 
využívána již v době před rokem 1990. Stejně tak již v této době byly položeny základy 
několika plánů velkých zaměstnavatelů, kteří buď individuálně, či ve spojení s odbory 
poskytovali a poskytují příspěvek ve stáří svým bývalým dlouholetým zaměstnancům. 
Nejmladším, ovšem nejvíce využívaným, doplňkovým systémem je penzijní připojištění se 
státním příspěvkem (PPSP). V současné době se PPSP účastní před 2 miliony občanů. Velkou 
popularitu si PPSP získalo především proto, že bylo snadnou formou krátkodobého 
zhodnocení úspor. Tuto jeho negativní vlastnost částečně omezila novela zákona o PPSP 
platná od 1. ledna 2000. PPSP je založeno na fondovém financování a příspěvkově 
definovaném principu, což znamená, že si pojištěnec (v PPSP nazývaný účastník) spoří na 
stáří na vlastním individuálním účtu. Penzijní fond, soukromá právnická osoba podnikající za 
účelem zisku a provozovatel penzijního připojištění, s těmito prostředky podniká a 
zhodnocuje je. Kromě zhodnocení zůstatku na účtu existuje k příspěvkům pojištěnce i státní 
příspěvek závislý na výši měsíčního příspěvku pojištěnce. Jeho výše může dosahovat až 50 % 
příspěvku účastníka. 

Vzhledem k tomu, že se základní systém dostává do vážných problémů ohrožujících jeho 
budoucnost, je nutné neodkladně zefektivnit výkon funkce regulátora a kontrolora. To 
znamená, že by systém měl být provozován nezávislým subjektem a regulován a kontrolován 
orgány státu. Nabízí se převzetí uspořádání, do jisté míry dobře osvědčeného, ze 
zdravotnictví, kdy výběr příspěvků a úhradu zdravotnických výkonů a léčiv provádí na státu 
nezávislá Všeobecná zdravotní pojišťovna (vedle několika dalších, menších pojišťoven). 
Vláda ČR již učinila první krok a připravila návrh zákona o Sociální pojišťovně. Oživila tak 
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koncepce z počátku devadesátých let, které navazovaly na situaci v meziválečném 
Československu. Návrh tohoto zákona však Poslanecká sněmovna v roce 2001 zamítla. 

Stárnutí populace ohrožuje nejen společnost jako celek, ale i většinu jejích profesních 
podskupin. Současné uspořádání, jež ze základního systému vyčleňuje příslušníky 
ozbrojených složek, i vládní návrh zákona o Sociální pojišťovně, který tento princip nejen 
zachovává, ale i okruh vyňatých osob rozšiřuje, potenciálně vytváří důchodové systémy, které 
budou v budoucnosti čelit stárnutí kmene pojištěnců, a to možná rychlejšímu než zbytek 
společnosti. Jistější cesta v současné situaci je naopak systém transformovat na univerzální, 
pokrývající všechny pracující osoby. Specifickou skupinou pojištěnců, jejichž postavení v 
rámci univerzálního systému je třeba zvážit, jsou osoby samostatně výdělečně činné a osoby 
dobrovolně se účastnící důchodového pojištění. V současné době jimi odvedené příspěvky 
neodpovídají příspěvkům odvedeným za zaměstnané pojištěnce se stejnými budoucími 
nároky, a to zejména z důvodu, že velkou část příspěvku za zaměstnané osoby hradí 
zaměstnavatel. Na zvážení také zůstává, zda takový univerzální systém má poskytovat dávky 
všem občanům v důchodovém věku či jen osobám s předchozí dostatečně dlouhou pojištěnou 
dobou, tedy jinak, zda má být uplatněn princip občanský či zaměstnanecký. Rovněž bude 
třeba uvážit, zda dávka z takového základního systému bude jednotná pro všechny příjemce 
dávek či zda bude záviset na předchozích příjmech, resp. předchozích příspěvcích. V případě, 
že by dávka byla jednotná, nutně vyvstane otázka, zda mají být jednotné i příspěvky či zda 
mají být jako doposud závislé na výši pracovního příjmu. Odpovědi na tyto otázky musí dát 
uspořádání doplňkového systému. Pouze v případě, že by doplňkové systémy byly povinné, 
má smysl uvažovat o univerzálním základním systému pokrývajícím všechny občany a 
poskytujícím jednotnou dávku, jinak by totiž docházelo k velkému výskytu relativní chudoby, 
kdy osoba ve starobním důchodu by sice měla dostatek prostředků na základní životní 
potřeby, její příjem by však klesl oproti období v době pracovní aktivity natolik, že by to 
výrazně ovlivnilo její životní styl. 

Nutnou podmínkou pro rozšíření doplňkových systémů je odstranění informační asymetrie v 
základním systému, kdy pojištěnec má jen velice mlhavou představu o svých budoucích 
nárocích. Důležitým krokem v důchodové reformě bude zlepšení správy individuálních dat, a 
to takovým způsobem, aby byl pojištěnec minimálně jednou ročně informován o odvedených 
příspěvcích v jeho prospěch a budoucích nárocích v závislosti na věku, ve kterém hodlá odejít 
do důchodu. Dostupnost takovéto informace zásadně ovlivní chování pojištěnců ve vztahu k 
doplňkovým systémům. 

K vyvážení poměru mezi ekonomicky aktivní populací a populací v důchodovém věku je 
rovněž nutné upravit některé základní parametry stávajícího důchodového systému, z nichž 
nejzávažnější roli hraje zákonný důchodový věk. Hranice, na niž se v současné době zvyšuje 
pro muže, tedy 62 let, je stále nízká a nedostatečná. Mnoho zemí Evropské unie má hranici 65 
let, některé dokonce 67 let. Je však pravda, že jsou i země s nižším zákonným důchodovým 
věkem. Lze však očekávat, že tyto země důchodový věk zvýší, pokud tak dokonce již nečiní. 
Argument pro zvýšení důchodového věku je podpořen zlepšováním zdravotního stavu 
populace a s tím rostoucí naděje dožití. V řadě západoevropských zemí je rovněž shodný 
zákonný důchodový věk pro muže a ženy, tedy např. 65 let pro příslušníky obou pohlaví. 
Systém odstupňovaného důchodového věku pro ženy podle počtu vychovaných dětí, který se 
používá v České republice, je v mezinárodním srovnání ojedinělý a nesmyslný. Kompenzace 
rodičovství mají být prováděny v době rodičovství, nikoli zpožděně po několika letech. 
Zároveň jsou sociální výhody, které vyjadřují společenské ocenění rodičovství, rozšiřovány z 
žen na oba rodiče, tedy i otcové začínají požívat výhod, jež dříve náležely jen matkám. Cílový 
zákonný důchodový věk by tedy měl být v České republice 65 let pro obě pohlaví. 
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V oblasti doplňkových systémů je třeba podpořit další diverzifikaci tohoto systému tak, aby 
mohly vzniknout doplňkové systémy pro různé specifické skupiny zaměstnanců či občanů. 
Jak je diverzifikovaná společnost, tak by měl být diverzifikovaný systém, aby skutečně každý 
měl možnost zabezpečit se na stáří. Existují totiž různé skupiny zaměstnanců. Základní dělení 
je: v soukromém sektoru ziskovém a neziskovém a ve státním sektoru. Dále existují osoby ve 
služebním poměru, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez pracovních příjmů. Při 
budování dostatečně diverzifikovaného systému je však nutné co možná nejvíce využít 
existující infrastruktury současných komerčních pojišťoven a penzijních fondů. Zvláště je to 
důležité s ohledem na zajištění bezpečnosti dlouhodobě uložených prostředků. Současné 
uspořádání penzijních fondů bude z tohoto důvodu rovněž nutné přebudovat. Účastník nemá 
žádné záruky, že o své úspory v případě likvidace penzijního fondu nepřijde. Dokonce již k 
tomuto jevu došlo. V případě komerčních pojišťoven je situace mnohem lepší, neboť existuje 
institut zajišťoven, které pojišťují komerční pojišťovny pro případ insolventnosti. 

V případě zavedení velkého počtu doplňkových systémů založených na systému kapitálového 
financování a vysoké účasti občanů v těchto systémech je rovněž třeba pamatovat na podporu 
investic a vytváření dostatečného množství investičních příležitostí. Finanční instituce 
spravující fondy doplňkových systémů totiž budou disponovat volným kapitálem, který bude 
nutné investovat. Pro národní hospodářství je samozřejmě užitečnější, když tyto prostředky 
budou investovány v České republice, a nikoli v zahraničí, i když půjde o země Evropské unie 
(EU) či další členské země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

Dlouhodobé řešení nevyváženosti systému starobních důchodů lze rovněž hledat v nepřímých 
nástrojích. Z nich se samozřejmě nabízí podpora rodinné politiky a podpora imigrační 
politiky. U rodinné politiky by však mělo jít především o pouhé odstraňování překážek 
bránících v moderní společnosti mladým manželství v rodičovství, a nikoli o přímou podporu 
populační politiky. Důsledky podobných politik použitých v minulosti totiž ukazují, že mají 
pouze časově omezené pozitivní výsledky a že způsobí ve věkové struktuře zářez, jenž bude v 
dalším období klást zvýšené nároky na společnost. U imigrační politiky je třeba mít na zřeteli 
zachování základních lidských práv imigrantů, především práva na důstojný život. Imigranti 
musejí mít možnost přicestovat s celou rodinou. Podle zkušeností ze zahraničí se navíc 
ukazuje, že imigranti přicházející do nové země s rodinou mají nižší sklon stát se součástí 
organizovaného zločinu. Při uplatňování imigrační politiky bude rovněž nutné přihlédnout k 
podobným politikám členských zemí Evropské unie a k bezpečnostní strategii České 
republiky a Severoatlantické aliance (NATO). 

S postupujícím stárnutím populace je rovněž nutné řešit jeho další důsledky, zejména 
kvantitativně zvýšenou potřebu zdravotní péče pro osoby staré a velmi staré. Tuto skupinu 
problémů spojených se stárnutím populace musí řešit národní koncepce zdravotní politiky. 

Cílem navržené strategie není řešení jediného problému, ale řešení celé pyramidy problémů, 
které ze stárnutí populace a jeho důsledků pro systém zabezpečení ve stáří plynou. Hlavním 
cílem systémů zabezpečení ve stáří je zabránit chudobě starých lidí. Chudoba může být 
chápána buď ve smyslu absolutním, což znamená, že občan není schopen z příjmu pokrýt 
základní životní potřeby, či ve smyslu relativním, kdy občan pociťuje chudobu v poklesu 
úrovně životního stylu, na který byl zvyklý. Český důchodový systém je stále schopen bránit 
absolutní chudobě občanů v důchodovém věku. Velká část příjemců dávek však pociťuje 
příznaky relativní chudoby. Základním cílem strategie je zajištění odvrácení absolutní 
chudoby základním systémem, který by měla provádět nezávislá Sociální pojišťovna 
regulovaná státem. Základní systém sám patrně nebude nikdy schopen plně zamezit chudobě 
relativní. Na tuto ambici by měl rezignovat. Nikoli nutně však úplně. Základní systém má 
rovněž univerzálně pokrývat buď všechny zaměstnance či všechny občany. Velký prostor v 
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zamezení chudobě relativní dostanou doplňkové systémy. Vážným problémem základního 
systému, který neumožňuje občanům racionálně se rozhodovat, je nedostatek informací o 
smyslu základního systému, závazcích vůči němu a budoucích nárocích. Tento problém chce 
navržená strategie řešit přednostně. Různé formy doplňkových systémů již existují a není 
nezbytně nutné tyto okamžitě zavádět. Je však třeba dát občanům dostatek podkladů pro 
rozhodnutí o účasti v některém z nich. Vedení základního systému, který se nachází ve 
značných problémech (roční deficit 20 miliard), chce navržená koncepce zefektivnit jeho 
odstátněním a provozováním nezávislou institucí. Stát při takovém uspořádání může lépe 
vykonávat funkci regulátora systému. Na samém vrcholu pyramidy cílů strategie je odvrácení 
hrozící finanční krize systému při současném zachování hlavního cíle systémů zabezpečení ve 
stáří – zamezení chudobě starých občanů. 

 

Postupnost kroků 
Úpravu hodnot parametrů základního systému, tedy především zvýšení a sjednocení 
důchodového věku, lze provést okamžitě, nicméně nikoli skokově. Jednorázové, a nikoli 
postupné zvýšení zákonného důchodového věku by mělo důsledky na trhu práce, kde by jako 
reakce na toto opatření došlo k zvýšení nezaměstnanosti absolventů škol, pro něž by 
neexistovala volná pracovní místa. Rovněž by také významně klesla důvěra občanů v systém 
sociálního zabezpečení a politický sytém, neboť nebyl dodržen zákonný důchodový věk, ve 
který věřili. Nastartování zvýšení a sjednocení důchodového věku je tedy možné uskutečnit 
okamžitě, je však třeba to provádět postupně. Paralelně lze zahájit práce na vytvoření 
nezávislé Sociální pojišťovny a vzniku dalších doplňkových systémů. Vláda ČR sice již první 
návrhy podala, nelze je však považovat za optimální. V druhé fázi je třeba provést 
univerzalizaci systému, tedy pokrýt základním systémem osoby, jež zatím stojí mimo něj. 
Následně je nutné rozhodnout o budoucnosti doplňkových systémů a o smyslu základního 
systému, tedy jinak, zda má poskytovat pouze jednotnou dávku či zda má být dávka závislá 
na výši zaplacených příspěvků a zda má být dávka pro všechny občany či jen pro všechny 
občany s bývalými pracovními příjmy a dostatečně dlouhou pojištěnou dobou. Občanský 
princip má smysl hlavně v případě zavedení jednotné dávky, kdy by Sociální pojišťovna 
přebrala část kompetencí systému sociální pomoci. Neopomenutelným krokem koncepce je 
podpora investic a vytváření investičních příležitostí pro finanční instituce spravující 
kapitálové fondy provozovatelů doplňkových systémů. 

Kromě legislativních nástrojů, jež jsou nutné pro vznik Sociální pojišťovny, úpravu atributů 
základního systému, rozšíření nabídky doplňkových systémů a univerzalizaci základního 
systému, bude významné užití politického vyjednávání. Předložená koncepce nechává 
otevřené některé podstatné rysy systému zabezpečení ve stáří. Jejich podobu bude třeba 
vyjednat nejen mezi politickými stranami reprezentujícími různé ideologie, ale i na poli trhu 
práce, kde se střetávají zájmy státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Manažerské, především 
personální, nástroje budou použity při rozšiřování doplňkového systému, kdy se může uplatnit 
zájem zaměstnavatele v péči o kvalifikovanou pracovní sílu. Ekonomické nástroje a nástroje 
řízení společnosti se uplatní při hledání investičních příležitostí pro vzniklé kapitálové fondy. 

Zcela zásadní podmínkou realizace koncepce je souhlas a identifikace různých 
sociálních skupin s navrženými změnami. Tyto skupiny musejí pochopit její význam a být 
přesvědčeny o budoucím užitku z navržených změn, a nikoli o krácení současných či 
budoucích nároků a práv. 
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3. Strategická koncepce 
ZVÝŠENÍ NABÍDKY KVALITNÍCH, DOSTUPNÝCH A 
RELEVANTNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
 
Abstrakt 

Tato strategická koncepce sleduje jako cíl rozšíření nabídky kvalitních a relevantních vzdělávacích příležitostí 
na terciárním stupni vzdělání v kontextu evropské integrace. Základním opatřením se jeví strukturace a přesnější 
profilace vzdělávací nabídky, realizovaná mimo jiné výrazným zapojením mnoha aktérů do hodnocení 
terciárních vzdělávacích institucí.  
Tato strategická koncepce se váže na problematiku společnosti vědění (B2), sociální 
soudržnosti (B1), trhu práce (B3), ekonomického rozvoje (B7) a evropské integrace (C4). 
Sleduje řešení především těchto prioritních problémů:  

12. Nedostatečná kapacita, struktura a kvalita vzdělávacích institucí (především na terciární úrovni a v 
dalším vzdělávání).  

13. Vzdělávací instituce nepodporují vznik a rozvoj trvalejších, obecnějších (průřezových) schopností a 
dovedností, nezbytných pro naplnění konceptu celoživotního vzdělávání. 

14. Nízká důležitost přikládaná vzdělání a kvalifikaci. 
15. Nepřipravenost oblasti výzkumu a vývoje (organizací, týmů a jednotlivců) na měnící se úlohy a 

postavení výzkumu a vývoje ve společnosti. 
16. Nedostatky v organizaci a řízení výzkumu a vývoje. 
17. Deficity ve financování výzkumu a vývoje. 
49. Nízká inovační schopnost, dynamika a adaptabilita české ekonomiky. 
55. Setrvávání rozdílu mezi reálnými mzdami kvalifikovaných pracovníků u nás a ve světě. 

 

Stručný popis aktuální situace a základní cíle strategie   
Většina analýz současného stavu vzdělávací nabídky v ČR konstatuje, že současný systém 
nezajišťuje dostatek vzdělávacích příležitostí (především na terciárním stupni), což vede 
k prohlubování sociálních nerovností, pocitům sociální nespravedlnosti a plýtvání lidským 
potenciálem. Kromě toho se ozývají výtky, že vzdělávací nabídka neodpovídá potřebám 
společnosti (např. požadavkům trhu práce) a že není dostatečně kvalitní (nepřipravuje 
dostatečně na život ve společnosti vědění). 

Aby se Česká republika stala „učící se společností“, je potřeba nabídnout občanům vzdělávací 
příležitosti, které jsou: 

• kvalitní (tj. existuje zde velká tzv. „přidaná hodnota“, lidé se získáním vzdělání stávají 
kompetentními);  

• dostupné (to znamená především zajistit, aby občané nebyli v přístupu ke vzdělání žádným 
způsobem diskriminováni – např. finančními možnostmi, věkem, bydlištěm atd.); 

• relevantní (tj. odvíjejí se od potřeb společnosti a zájmu jednotlivců a jsou „šité na míru). 
Přes mnohé klady nemůžeme nevidět, že náš vzdělávací systém má do uspokojující podoby 
daleko ve všech třech dimenzích. Existuje zde např. velké množství středních odborných škol, 
které produkují vysoké procento nezaměstnaných absolventů. Na straně druhé poptávka po 
terciárním vzdělání vysoce převyšuje nabídku a dosažení byť jen bakalářského stupně je 
nedostupné i pro mnoho nadprůměrně talentovaných jednotlivců. Velké problémy lze 
pozorovat i v dalším vzdělávání. Vzdělávacích příležitostí je sice relativně hodně, neberou 
však příliš v potaz specifické vzdělávací potřeby (a možnosti) dospělých. Ti mají většinou 
zájem o doplnění svých znalostí a zkušeností, zatímco opakování věcí, které dobře znají 
(„trivialit“), je značně demotivuje od dalšího vzdělání (nemluvě o dalších, především 
legislativních a ekonomických bariérách). Konečně, co se týká kvality, ukazuje se, že mnoho 
škol produkuje malou přidanou hodnotu, a to především proto, že nejsou dostatečně 
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hodnoceny širokou veřejností a zainteresovanými aktéry. Specifickým problémem 
v hodnocení kvality jsou nedostatečně a nejednoznačně stanovené vzdělávací cíle. Většina 
vzdělávacích institucí není vhodně profilována, což vede k tomu, že uchazeči nemají dostatek 
informací o tom, jaké vzdělání absolvováním školy vlastně obdrží.  

Terciární sektor se nadále potýká s nedostatkem finančních prostředků z veřejných i 
soukromých zdrojů. Posílení přílivu finančních zdrojů do sektoru terciárního vzdělávání se 
jeví jako nezbytné a neoddiskutovatelné. K dispozici je několik možností. V první řadě musí 
jít o zvýšení příjmů ze státního rozpočtu na úroveň blížící se průměru zemí OECD. Některé 
navýšení může být vázáno účelově (například na zvýšení mezd vyučujících). Další možností 
je samozřejmě zavedení školného či poplatků za studium, doprovázené vytvořením systému 
podpor pro studenty. Současně však existují nedostatky a určité vnitřní rezervy vzdělávacích 
institucí v hospodaření se stávajícími finančními prostředky. Ty jsou způsobeny především 
nedostatečným rozvinutím vnitřních i vnějších kontrolních mechanismů a také roztříštěnou 
odpovědností jednotlivých aktérů v rámci samosprávy veřejnoprávních institucí. 

Zvýšení finančních prostředků musí být bezpodmínečně provázeno zvýšenou odpovědností 
škol za jejich efektivní využívání („akontabilita“). Instituce musejí demonstrovat to, že 
zvýšený objem prostředků na vstupu bude doprovázen adekvátním zvýšením na výstupu – 
zvýšenou kvalitou absolventů a zvýšenou kvalitou výzkumné činnosti. Stát musí v tomto 
směru posílit a zintenzivnit svoji kontrolní roli v rámci své odpovědnosti za vynakládání 
prostředků ze státního rozpočtu. 

Tato strategická koncepce vychází z toho, že strukturace, profilace a kontrola kvality 
vzdělávací nabídky musí předcházet reformě financování, nebo alespoň probíhat současně. 
Vzhledem k tomu, že problematice reformy financování je v poslední době věnována značná 
pozornost, zatímco otázka udržování kvality a zvýšené odpovědnosti vzdělávacích institucí za 
svou činnost je do značné míry opomíjena, zaměřuje se tato strategická koncepce právě na ně.  

 

Návrh řešení 

Následující strategie se orientuje především na terciární a další vzdělávání, jejichž zlepšení 
považujeme za nejdůležitější, nicméně dotýká se všech dalších stupňů. V jádru této strategie 
je: 

a) diferenciace a výrazná profilace vzdělávacích institucí;  
b) modulová strukturace vzdělávací nabídky;  
c) vytvoření transparentních a srovnatelných kvalifikačních stupňů; 
d) důsledná evaluace dosažených výsledků širokou veřejností; 
e) zvýšení konkurenčního prostředí v terciárním vzdělávání. 

Má-li být vzdělávací nabídka relevantní a dostupná, je potřeba ji mnohem výrazněji 
diferencovat tak, aby každý potenciální student mohl studovat skutečně jen to, co považuje 
pro sebe za užitečné a na co svým nadáním stačí. Tato diferenciace by však měla nastat až 
v době, kdy lze skutečně rozpoznat talent i vrozené sklony. Zatímco obsah a strukturace 
primárního a sekundárního vzdělání je předmětem další diskuse, na terciárním stupni by měl 
být značně urychlen proces strukturace vzdělávacích programů do tří stupňů (bakalářského, 
magisterského a doktorského) tak, jak to vyplývá ze Sorbonnské a Boloňské deklarace. 
V tomto ohledu se Česká republika nachází v poměrně výjimečné pozici. Současná platná 
právní úprava v oblasti kvalifikačních stupňů je v naprostém souladu s principy Boloňské 
deklarace, a tudíž není nutné se jí formálně přizpůsobovat. Velkým problémem však zůstává 
stávající rigidnost jednotlivých institucí a následná neprostupnost terciárního stupně 
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vzdělávání. Studentům není umožněno se v celém systému volněji pohybovat, sbírat kredity, 
přestupovat z vyšších odborných škol na vysoké a opačně, aniž by došlo k devalvaci jejich 
stávajících studijních výsledků.  

Na rozdíl od současného stavu, kdy je převládajícím typem nabídky vysokoškolské vzdělání 
univerzitního typu, by mělo dojít k podstatnému rozšíření nabídky nižších (neuniverzitních) 
stupňů terciárního vzdělávání – „polytechnik“, nabízejících bakalářský titul. Základem vzniku 
a rozvoje husté sítě vysokých škol neuniverzitního typu by mohly být dnešní vyšší odborné 
školy, které by byly postupně transformovány v součást terciárního stupně vzdělávání. 
Legislativně by měla být existence dnešních VOŠ vymezena společně s vysokými školami v 
zákoně o terciárním vzdělávání. Stejně jako je tomu v zahraničí, i u nás by mělo postupně 
dojít k výrazné profilaci terciárních vzdělávacích institucí (např. na „obyčejné“ univerzity a 
„výzkumné“ univerzity). Tato profilace by však měla probíhat spíše „zdola“ než „shora“ (tj. 
postupným vývojem, nikoli normativním rozhodnutím) a měla by jít spíše na úroveň fakult 
(případně kateder) než celých univerzit.  

Nelze nezaznamenat, že proces diverzifikace je ve vyspělých zemích doprovázen i snahou 
vytvářet „můstky“, které by propojovaly různé vzdělávací instituce. Někdy jde o formu 
vytváření společných vzdělávacích programů, někdy dokonce o formu slučování institucí 
různého typu v jednu. Například v Nizozemí se některé univerzity a školy neuniverzitního 
typu („hogenscholen“) snaží pomocí fúzí posílit své šance na domácím i mezinárodním trhu67.  

Strukturace terciárního vzdělávání by tedy měla jít dále než na pouhé členění tří stupňů a 
členit studijní programy na dílčí moduly. Ty by umožňovaly absolvovat pouze určitou část 
studijního programu, což je důležité pro ty, kteří v současné chvíli nemohou absolvovat celý 
studijní program (např. žena na mateřské dovolené), nebo prostě nemají o další moduly zájem 
(např. zaměstnanec, který má již mnoho praktických zkušeností a potřebuje si jen doplnit či 
aktualizovat určitou oblast). Diferenciace nabídky musí být doprovázena též diferenciací 
kvalifikací. Mělo by platit, že kvalifikace (certifikát) skutečně jednoznačně vypovídá o úrovni 
absolventa a náročnosti studia. Certifikát by se udílel i za absolvování dílčího modulu. 
Udělování kvalifikace by nemělo být výlučným privilegiem vzdělávacích institucí, ale mohly 
by je udělovat ve spolupráci se vzdělávacími institucemi i další výzkumné instituce a 
podniky. Vzhledem k tomu, že v naší zemi hrají důležitou roli akademické tituly, je třeba 
provést změnu i v této oblasti. Současný stav, kdy veřejnost v podstatě pokládá za doklad 
absolvování postsekundárního vzdělání pouze tituly Mgr., Ing. či MUDr.,  je zcela 
nevyhovující. Nový zákon o terciárním vzdělávání by měl nově koncipovat soustavu titulů, 
která by měla obsahovat mnohem více hierarchických stupňů. Celý proces však musí být 
zasazen do kontextu reforem terciárního vzdělávání, které probíhají v návaznosti na 
Boloňskou deklaraci, a musí  být ve shodě s celoevropskými trendy68. 

Zcela zásadní je, aby reforma i následný chod vzdělávacího systému byl mnohem více než 
doposud charakterizován zapojením široké veřejnosti a mnoha zainteresovaných aktérů 
(„stakeholders“). Zaměstnavatelé, studenti, představitelé samosprávných krajů a obcí musí být 
vtaženi do rozhodování a následného hodnocení vzdělávacích institucí. Na úrovni základních 
a středních škol to znamená zakládání rad škol v mnohem větší míře, než je tomu doposud. 
Na úrovni terciárního vzdělávání je pak třeba začít rozvíjet myšlenku „mnohonásobné 

                                                 
67 Uveďme například zamýšlenou fúzi mezi Universiteit van Amsterdam a Hogenschool van Amsterdam. 
68 Boloňská deklarace navrhuje např. vypracování systému kreditů a přílohy k diplomu jako opatření, která by 
přispěla k rozvoji vzájemné srovnatelnosti terciárních vzdělávacích institucí.  
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akreditace a evaluace“69. Jako velmi vhodné se jeví oddělení dvou procesů zabývajících se 
kvalitou ve vysokém školství – akreditaci a hodnocení kvality, které zatím spadají pod jediný 
orgán – Akreditační komisi.  

Jestliže mají mít terciární vzdělávací instituce velmi odlišné profily, od výzkumných 
(akademických) až po velmi praktické zaměření, je nezbytné, aby také evaluační mechanismy 
byly značně diferencované.  Další tlak představuje požadavek na zajišťování celoevropské 
kvality terciárních vzdělávacích institucí. Při předpokládaném vstupu ČR do EU a 
prohlubování evropské integrace se předpokládá další výrazný vzestup evropské studentské 
mobility70. Je potřeba jednak studenty chránit před nekvalitní vzdělávací nabídkou, jednak 
budovat mechanismy, které přispějí k větší kompatibilitě  vysokoškolských systémů. Z těchto 
důvodů se na Západě rozšiřuje počet specializovaných agentur zabývajících se evaluací 
studijních programů a rozšiřuje se i okruh institucí, které mohou udělovat akreditaci. V naší 
realitě by to mělo znamenat vznik specializovaných agentur zaměřených na různé aspekty 
kvality terciárních vzdělávacích institucí a institucí dalšího vzdělávání. Tyto hodnotící 
agentury mohou fungovat na různých principech (nezávislé tržní instituce, nezávislé 
neziskové organizace, státní orgán, organizace zřízená samotnými vysokými školy apod.). 
Především je nutné, aby tyto hodnotící agentury přešly od hodnocení vstupů k hodnocení 
výstupů, tak jak to dnes funguje při hodnocení Akreditační komise. Vždyť kvalita vzdělávací 
instituce či programu je odvozena primárně od kvality absolventa a vědecké práce, nikoliv od 
počtu profesorů, počtu učebnic, počítačového vybavení atp. 

Akreditační komise by v budoucnosti vydávala pouze osvědčení o způsobilosti instituce 
poskytovat určitý vzdělávací program a ve svých výrocích by brala v úvahu procesy 
hodnocení kvality, kterými dané instituce prošly (externí audity hodnotících agentur, interní 
audity, mezinárodní hodnocení, oborová hodnocení, členství ve sdružení apod.).  

Je třeba, aby naše terciární vzdělávací instituce byly vedeny k tomu, že podle svých 
stanovených cílů podstoupí několik různých hodnocení a že vznikem rozličných evaluačních 
agentur dojde k zapojení mnohem širšího okruhu aktérů do vzdělávání. Lze si např. představit 
vznik evaluační agentury spravované sdružením zaměstnavatelů v určité profesi nebo 
evaluační agentury zřízené větší neziskovou organizací, která má určité širší poslání. 
Vzhledem k tomu, že naše země je relativně malá, je potřeba, aby do hodnocení kvality byly 
začleněny i mezinárodní a nadnárodní instituce. Následně lze částečně změnit systém 
financování terciárních vzdělávacích institucí a více ho odvíjet od počtu a výsledků evaluací. 
Tím, že by hodnocení nebylo pouze formální, že by bylo specializované a že by do něj byli 
vtaženi různí aktéři, by došlo k dalšímu vyjasnění cílů terciárních vzdělávacích institucí. Ty 
by byly totiž nuceny daleko přesněji vymezovat své cíle. 

Velmi orientačně můžeme stanovit tuto sekvenci kroků: 

1) nový zákon o terciárním a dalším vzdělávání  
• zapojení VOŠ do systému terciárního vzdělání 
• modulové uspořádání studia 
• certifikace, kvalifikace a nové pojetí akademických titulů 

2) zákon o evaluačních (případně akreditačních) agenturách  
3) reforma systému financování terciárního vzdělávání  

 
                                                 
69 Westereheijden, D., van de Wende, M. 2000. Who says B also has to say A? From Bologna to Accreditation: 
Design Requirements  for Quality Assurance in Europe. INQAAHE – 2001. Conference on Quality, Standards 
and Recognition. 
70 „V obou formách studia budou studenti vedeni k tomu, aby studovali nejméně jeden semestr za hranicemi své 
vlastní země.“ (ze Sorbonnské deklarace z roku 1998)  
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4. Strategická koncepce 
VÝZKUMU A VÝVOJE JAKO PRODUKTIVNÍ SLOŽKY 
SPOLEČNOSTI A EKONOMIKY A GENERÁTORY INOVACÍ 
 
Abstrakt 

Výzkum a vývoj v České republice dosud plně nezvládl úlohu své funkční proměny z podoby vtisknuté mu ještě 
v dobách předchozího režimu do podoby odpovídající nárokům a potřebám demokratické společnosti, tržního 
hospodářství a globalizujícícho se světa. Nestal se tak – na rozdíl od srovnatelně velikých, nicméně efekty 
výzkumu a vývoje mnohem úspěšnějších zemí, jako je Finsko či Irsko – významným produktivním faktorem 
společenského a hospodářského rozvoje. Navržená strategická koncepce charakterizuje podmínky a obsah 
kroků, které by vedly od převažující stagnace dané oblasti k jejímu dynamickému rozvoji a funkčnímu uplatnění 
v praxi – od politických předpokladů a žádoucích legislativních a správních změn až po potřebu uzavření 
strategické aliance mezi všemi důležitými nositeli a uživateli výzkumu a vývoje, schopnými podřídit své 
bezprostřední dílčí skupinové zájmy společnému cíli. 
Strategická koncepce významně souvisí s řešením prioritních problémů v oblastech B2: vzdělání, C2: rozvoj 
ústavněprávního a politického systému země, C3: regulační působení trhu, státu a občanského sektoru, C4: 
Příprava České republiky na vstup a plné uplatnění v EU. 

 

Proč český výzkum a vývoj dosud nedynamizují společnost 
Výzkum a vývoj jsou nositeli poznávání světa kolem nás i v nás a zároveň se mohou 
uplatňovat jako významný produktivní faktor vývoje společnosti a ekonomiky. V České 
republice bylo identifikováno několik významných bariér podvazujících rozsah i efektivnost 
takového poznávání a uplatnění. Jejich společným jmenovatelem je zastaralost a 
nedovyvinutost institucionálních forem výzkumu a vývoje, regulačních pravidel, ale i 
nedostatečná provázanost výzkumu a vývoje s dalšími institucemi veřejného a soukromého 
sektoru, především s vysokým školstvím (jen pomalu se zbavujícím svého výlučného 
zaměření na vzdělávání), s centrálními orgány státní správy a s podnikatelským prostředím. 
Česká republika, jen obtížně se vypořádávající s okovy institucionálních rámců a 
myšlenkových stereotypů předchozího režimu, nebyla dostatečně pohotová v adaptaci na 
změny generované globalizací ekonomiky a postupující mezinárodněpolitickou integrací. 
Výsledkem je citelně nižší efektivita produkce nového vědění  a jeho uplatnění v praxi, než by 
odpovídalo tradicím a možnostem země. 

 

Jak učinit z výzkumu a vývoje skutečnou produktivní sílu 
V minulosti se v řízení českého výzkumu a vývoje porůznu uplatňovaly dva koncepčně 
odlišné přístupy: koncepce „tlaku vědy“, podle níž lze žádoucí ekonomické efekty získat 
podporou výzkumu a transferu výzkumných poznatků do ekonomiky, financovanou 
z veřejných zdrojů, a koncepce „tlaku trhu“, sázející na motivaci průmyslu samotného při 
rozvíjení a uplatňování výsledků výzkumu a vývoje. Zkušenosti ukazují, že žádná z obou 
koncepcí nedostačuje, nicméně že obě koncepce lze včlenit do obecnějšího přístupu, vhodně 
kombinujícího tržní i netržní stimuly a institucionální rámce podpory výzkumu a vývoje, a 
průmětu jeho výsledků do praxe v podobě realizovaných aplikací, nejlépe ovšem inovací.  

Je-li Achillovou patou českého výzkumu a vývoje nedostatečná spolupráce zúčastněných 
aktérů, pak cestou k nápravě bude jejich funkční začleňování do interagujících a 
kooperujících struktur. Zároveň bude třeba dbát na to, aby funkční integrace probíhající 
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v rámci země neuzavírala, ale naopak otevírala dveře mezinárodní spolupráci a s předstihem 
reagovala na měnící se vnější prostředí.  

Navržená strategická koncepce tedy vychází ze dvou základních předpokladů. Za prvé: 
výzkum a vývoj jsou veřejnými nebo smíšenými statky. V prvním případě z něj mohou mít 
prospěch jednotlivci, netržní subjekty i celá společnost. Ve druhém případě také tržní 
subjekty. Proto se na podpoře výzkumu a vývoje musejí podílet kromě veřejných i soukromé 
zdroje. Za druhé: skutečně produktivní výzkum a vývoj musejí tvořit funkčně integrovanou, 
efektivně komunikující a kooperující strukturu, schopnou rychle se adaptovat na vnější 
podněty přicházející ze společnosti, ekonomiky, integrující se Evropy a globalizujícího se 
světa. Proto je nutno rychle odstraňovat všechny překážky bránící přerodu českého výzkumu 
a vývoje ze zastaralé do žádoucí budoucí podoby. 

 

Cíle strategické koncepce…  

Učinit z České republiky  ve výhledu patnácti let výkonnou líheň nových poznatků a inovací a 
z výzkumu a vývoje v zemi jeden z rozhodujících faktorů její sociální a ekonomické dynamizace. 
Z hlediska postavení výzkumu a vývoje v hospodářském a společenském životě se propracovat 
na špici postkomunistických zemí střední Evropy a dosáhnout úrovně srovnatelné s lepším 
průměrem členských zemí EU. 
…a jak jich dosáhnout 

Cesta k výkonnějšímu a efektivnějšímu výzkumu a vývoji vede především přes funkční 
integraci dosud spíše izolovaně se vyvíjejících struktur. Funkční integrací rozumíme rozvíjení 
spolupráce v kooperujících sítích, doprovázenou v případě nutnosti i integrací organizační. 
Nalezli jsme několik poloh, v nichž se bude tato funkční integrace odehrávat především. 

Spolupráce Akademie věd, vysokých škol a dalších výzkumných pracovišť mezi sebou 
navzájem a s aplikační sférou 
Dosud se nepodařilo dospět k funkční institucionální proměně pracovišť výzkumu, vývoje, 
vysokoškolského vzdělávání a aplikační sféry. Mnohé zděděné institucionální formy již 
neodpovídají změněným poměrům, naopak jiné, potřebné instituce či způsoby spolupráce se 
v praxi prosazují jen velmi obtížně.  

Významná oblast funkční integrace výzkumu a vývoje se nalézá na poli kontaktu Akademie 
věd ČR a vysokých škol. Je zřejmé, že pěstování výzkumu a vývoje na akademických 
pracovištích na jedné straně a na vysokých školách na straně druhé vede v mnoha případech 
k neracionálnímu rozmělňování omezených zdrojů a k tříštění sil. Také kvalitní vědci a 
výzkumníci jsou takto studentům k dispozici méně, než by bylo žádoucí. Funkční integrace 
v této oblasti nemůže být dosaženo cestou násilných institucionálních harakiri typu (jen 
ojediněle navrhovaného) zrušení Akademie věd, na druhé straně se nemůže uskutečnit ani bez 
odvážnějších zásahů do kdysi historicky vzniklých a životem již mnohdy překonaných 
organizačních struktur.  

Spolupráce s praxí, uplatnění výsledků výzkumu ve vývoji nových výrobků a služeb a tím 
zvýšení inovační kapacity české ekonomiky a společnosti předpokládá posilování existujících 
a zavádění nových postupů a metod. Ve světě se osvědčilo několik přístupů, které přispívají 
k lepší spolupráci a propojování firem a výzkumných a vývojových organizací při vývoji 
nových produktů, například budováním atraktivní výrobní a aplikační infrastruktury v podobě 
vědeckotechnických parků či infrastruktur zprostředkujících informace o hledaných řešeních 
na jedné straně a využitelných poznatcích a postupech na straně druhé. Podpora inovací může 
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nabývat formy ustavování společných pracovišť, spin-offs a dalších ve světě známých a 
osvědčených forem zkracování a zrychlení cesty od získání nového poznatku k jeho 
efektivnímu využití. Je načase začít se vážně zabývat i ustavením národního systému podpory 
inovací tak, jak se osvědčil v mnoha vyspělých zemích světa. 

 

Regulatorní reforma výzkumu a vývoje 
Zde má svoje místo formování takové regulativní infrastruktury výzkumu a vývoje, která by 
činila začlenění odborného pracoviště pod tu či onu organizační strukturu stále méně 
důležitým – a čím dále tím více by kladla do popředí význam jeho skutečných profesionálních 
kvalit a podávaného výkonu.  

Státní správa systému veřejné podpory výzkumu a vývoje musí mít takové kapacity, aby 
mohla trvale hodnotit stav, uměla rozlišit dobré a špatné výkony. Státní správa musí být 
vybavena takovou autoritou, aby byla schopna prosadit zvýhodnění výkonů dobrých na úkor 
výkonů nedostatečných a mohla čelit rovnostářským přístupům, snahám o konzervaci 
nevýkonných struktur. 

Odstranění nedostatků v organizaci a řízení výzkumu a vývoje předpokládá dokončení a 
přijetí moderních, na sebe navazujících zákonů upravujících veřejnou podporu institucí 
výzkumu a vývoje, podobu veřejných výzkumných institucí a ochranu duševního vlastnictví 
ve výzkumu a vývoji. Dále zřízení samostatného exekutivního orgánu (ministerstva či úřadu 
pro záležitosti výzkumu a vývoje) jako nové instituce s jednou či maximálně dvěma dalšími 
působnostmi, přičemž jako nejtěsnější je vnímána vazba na odpovědnost za terciální 
vzdělávání.  

Nezbytné bude posilování strategické dimenze řízení výzkumu a vývoje: průběžná aktualizace 
politik a strategií výzkumu a vývoje, včetně stanovování prioritních směrů orientovaného 
výzkumu a vývoje, trvalá koordinace politiky výzkumu a  vývoje se vzdělávací politikou, 
s politikou hospodářskou a sociální, zavedení projektového řízení na úrovni národních 
programů, jejich částí i jednotlivých projektů a plánování výzkumu a vývoje podle cílů. Jako 
velmi potřebné se jeví nastavení práv týkajících se uplatňování a ochrany duševního 
vlastnictví tak, aby výsledky výzkumu a vývoje financovaného z veřejných prostředků byly 
snadno uplatnitelné v průmyslu a v inovativním podnikání. Neméně důležitou oblastí funkční 
integrace je organické propojování výzkumu a vývoje s uživatelskou sférou – především 
s průmyslem, zemědělstvím a službami tak, aby vkládání prostředků z neveřejných zdrojů 
bylo pro uživatelskou sféru zajímavé a stimulovalo ji k dalším investicím do výzkumu a 
vývoje. Stále těsnější bude rovněž spolupráce s veřejným sektorem v uplatnění výzkumu ve 
veřejné správě a službách.  

 

Reforma financování výzkumu a vývoje 
Půjde o zvýšení transparentnosti financování výzkumu a vývoje, zejména o posílení 
mechanismů a organizačních struktur známých z vyspělých zemí: koncentrace místo 
dosavadní roztříštěnosti, koordinace místo dosavadní mnohokolejnosti. Bude rozhodnuto o 
rozsahu a formách nepřímé podpory výzkumu a vývoje (daňová a úvěrová zvýhodnění, 
zvýhodnění pro uplatnění rizikového kapitálu, osobní finanční zainteresovanost apod.).  
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Bude poskytnuta podpora zakládání nových firem výzkumnými a vývojovými pracovníky, 
kteří působí ve veřejném sektoru, a do souladu budou uvedeny podpora výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků, opatření na podporu investic a inovační politika tak, aby se zvýšila 
jejich účinnost. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Samozřejmostí se stane rozvíjení účinné a efektivní integrace a široké zapojování subjektů 
z České republiky do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, především do evropského 
výzkumného prostoru. I tuto formu integrace českých a zahraničních subjektů bude stát 
podporovat budováním potřebné infrastruktury. Stát usnadní dlouhodobé pracovní pobyty 
zahraničních výzkumných pracovníků ve výzkumných institucích České republiky, zejména 
úpravou příslušných obecně platných právních předpisů. 

 

Pěstování vztahů s veřejností a etika vědců 

Podmínkou realizovatelnosti této strategické koncepce je větší otevřenost a komunikativnost 
vědecké a výzkumné obce směrem k občanské veřejnosti, včetně popularizace zajímavých 
výsledků a vedení trvalé rozpravy o etice  vědy, výzkumné a vývojové činnosti. 

 

Aktéři a nástroje realizace strategické koncepce 
První nutnou podmínkou realizace této strategické koncepce je dostatečná vůle a odhodlání 
politické reprezentace země v podobě strategické orientace na trvalou a důslednou podporu 
výzkumu a vývoje, jí odpovídají realokaci zdrojů z veřejných rozpočtů, přijetí odpovídajících 
legislativních změn a posílení centrální úrovně státní správy dané oblasti kvalifikovanými 
úředníky. Druhou nutnou podmínkou je budování neformální strategické aliance mezi 
hlavními „hráči“: dosud „státní“ Akademií věd ČR a resortními výzkumnými ústavy, 
veřejnými vysokými školami, soukromými ziskovými a neziskovými subjekty výzkumu a 
vývoje, resorty, zájmovými organizacemi typu Asociace výzkumných organizací a 
podnikatelskou sférou. Převáží-li v postupu realizace různorodost jejich dílčích zájmů nad 
společným zájmem definovaným cíli navrhované strategické koncepce, nebudou změny 
dostatečně hluboké a účinné a nakonec na to doplatí jak všichni zúčastnění, tak i celá země.  

 

Použité prameny: 

Národní politika výzkumu a vývoje ČR. 2000. Praha: MŠMT ČR a Rada vlády ČR pro 
výzkum a vývoj. 

Scientific and technological development in central and eastern Europe. 2001. Strasbourg: 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Doc. 9184. Report of the Committee on 
Culture, Science and Education. Rapporteur Matějů, P. 
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5. Strategická koncepce:  
ROZVOJE NOVÉ EKONOMIKY 
 

Abstrakt 

Předkládaná koncepce navrhuje opatření k prevenci možných negativních dopadů na českou 
společnost v případě opožděné reakce na výzvy související se zaváděním moderních 
informačních a komunikačních technologií. Krátkodobé ekonomické efekty z využití 
moderních technologií nelze reálně očekávat, a proto se koncepce zaměřuje i na podporu 
produkce a poptávky po moderních elektronických zařízeních. Koncepce se tedy snaží 
poukázat i na efekty přechodu k nové ekonomice dosažitelné v krátkodobém horizontu. 
V dlouhodobém horizontu koncepce zdůrazňuje roli vzdělání, především zvládnutí schopnosti 
abstraktního myšlení na úrovni základní a střední školy. Na tomto základě pak mohou stavět 
programy celoživotního vzdělání nezbytné pro adaptaci na nová zařízení. 
Strategická koncepce významně souvisí s řešením prioritních problémů v oblasti: B1: Sociální 
soudržnost, B2: Společnost vědění: vzdělávání, výzkum a vývoj, informatizace, B3: Trh práce, 
zaměstnanost a zaměstnatelnost, B7: Ekonomický vývoj, C3: Regulační působení trhu, státu a 
občanského sektoru ve vzájemných vztazích, C4: Příprava  České republiky na vstup a plné 
uplatnění v Evropské unii do roku 2015. 

 

Popis aktuální situace 
V posledních dvaceti letech došlo k rychlému rozvoji informačních a komunikačních 

technologií (ICT). Tento vývoj významně ovlivnil hospodářství ve dvou základních 
aspektech. Prvním je výroba a prodej zcela nových elektronických zařízení a služeb s nimi 
souvisejících. Druhým je dopad užití těchto technologií nejen v hospodářství, ale i v dalších 
společenských aktivitách. Význam ICT pro hospodářství spočívá v míře, jakou ovlivnily 
zrychlování decentralizace ekonomických aktivit nejen na národní úrovni, ale především na 
úrovni mezinárodní. Dochází tak k uplatňování efektivnějších ekonomických činností 
spočívajících ve snižování transakčních nákladů. Česká republika musí na tyto výzvy 
zareagovat, jinak ji mezinárodní tlaky zbaví schopnosti ovládat vlastní ekonomiku. 
Dostatečná schopnost využití ICT je klíčovým faktorem k zamezení takového vývoje. 
Zároveň je však třeba si uvědomit, že takový vývoj by nebyl tak překotný, jak někteří 
předpokládají, a že by byl podmíněn i řadou jiných faktorů. 

S rozvojem ICT a změnami v hospodářství dochází i ke ztrátám tradičních zaměstnání 
a ke vzniku nových. Znalosti začínají být důležitější než geografické umístění pracovní síly. 
O nové ekonomice se také říká, že lidé pracují mozkem, a nikoli rukama. Dovedeno do 
důsledků, ICT umožňují firmám zpracovávajícím informace non-stop provoz bez nutnosti 
zavedení třísměnného provozu. Řešením totiž je rozmístění provozů po planetě tak, aby byly 
v rozdílných časových pásmech. Jiným projevem nasazení ICT se stala nabídka řady produktů 
zdarma. Často se jedná o elektronická zařízení, která jsou sama o sobě bezcenná a význam 
získávají až při využití služeb, jež zprostředkovávají. Klasickým příkladem takového zařízení 
je telefonní přístroj – ať již v klasické pevné či moderní mobilní podobě. 

Zcela zásadním předpokladem pro využití ICT jsou kvalitní lidské zdroje. Jedině 
jedinec dostatečně schopný abstraktního myšlení se může plně vyrovnat s tempem vývoje 
ICT. Přesto bude nucen doplňovat si vzdělání a schopnosti v průběhu celé pracovní kariéry i 
celého života. Česká republika, která se do roku 1989 ve vzdělávacích programech na všech 
úrovních škol, tedy základních, středních i vysokých, orientovala především na přírodní vědy, 
zejména matematiku, disponuje poměrně solidním základem jak ve znalostech populace, tak 
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schopnostech pedagogů. Česká republika má díky tomu poměrně vysoký počet nejlépe 
připravených jedinců na nové podmínky, tzv. symbolických analytiků. Vývoj po roce 1989, 
resp. požadavky jednotlivců i společnosti, však vedly především k zacelení deficitu v oblasti 
humanitních předmětů a snížily tak zájem o přírodní a technické obory. Tím také částečně 
došlo ke snížení potenciálu, jímž vzdělávací soustava v oblasti matematiky a logiky 
disponovala. 

Hospodářské efekty spojené s využitím ICT a hlavně s investicemi do vzdělání 
populace se však přirozeně projeví s jistým časovým odstupem. Okamžitě se však projevuje 
výroba a nákup technologií. Země, která chce těžit nejen z budoucích efektů využití ICT, ale i 
v současnosti probíhajícího přechodu k nové ekonomice, potřebuje nutně průmysl produkující 
moderní elektronická zařízení. 

 

Řešení 
Řešení problémů stojících před společností v souvislosti s přechodem k nové 

ekonomice lze rozdělit do tří skupin. První zahrnuje základní i celoživotní vzdělání. Do 
základního vzdělání patří v našem případě též programy na úrovni středních a vysokých škol 
a jde především o zvládnutí schopnosti abstraktního myšlení. Předpokladem tedy je zaměření 
na matematiku a logiku a jejich aplikace. V žádném případě k tomu však nesmí dojít na úkor 
nabídky výuky cizích jazyků, jejichž znalost je nezbytnou podmínkou výměny informací. 
Celoživotní vzdělání pak musí stavět na schopnosti abstraktního myšlení a musí být zaměřeno 
zvláště na zvládnutí nových ICT, jejichž vývoj a nasazování se neustále zrychluje. 

Do druhé oblasti řešení problémů stojících před společností v souvislosti s přechodem 
k nové ekonomice spadají investice do ICT a podpora výroby ICT přímo na území České 
republiky a jejich vývoz do zahraničí. Obě tyto iniciativy významně podpoří hospodářský 
růst. 

Třetí oblastí řešení je prevence a redukce negativních důsledků přechodu k nové 
ekonomice. Je jasné, že nedojde pouze ke změně ekonomického subsystému společnosti, ale k 
novému společenskému uspořádání s novým stratifikačním schématem. Eliminace 
negativních projevů těchto důsledků je možná především skrze masovou podporu základního 
i celoživotního vzdělání tak, aby bylo dostupné každému, kdo projeví zájem, a podporu 
dostupnosti ICT, resp. služeb, které poskytují. 

 

Cíl 
Cílem navržené soustavy řešení je adaptace českého hospodářství a české společnosti 

na výzvy, jež se objevily v souvislosti s nasazením ICT a jež se projevují změnami 
v hospodářství, zvláště na mezinárodní úrovni. Zanedbání reakce na tyto výzvy může způsobit 
zaostávání České republiky za jinými vyspělými průmyslovými zeměmi a setrvání České 
republiky v pozici semiperiferie vyspělých zemí. 

Vzhledem k tomu, že se vzdělávací soustava před rokem 1989 orientovala na přírodní 
vědy, jsou základní kameny pro část navržených řešení postaveny. V krátkodobém až 
střednědobém horizontu je však nutné dostatečně vyvážit výuku přírodovědných a 
humanitních předmětů na úrovni základních a středních škol. Po roce 1989 totiž došlo 
k prudkému odklonu směrem k humanitním vědám. 
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V krátkodobém až střednědobém horizontu lze rovněž podpořit investice do ICT. 
Hlavně však musí dojít k využití probíhající transformace národního hospodářství a změně 
jeho orientace na výrobu moderních technologických zařízení. Zahraniční soukromí investoři 
však očekávají kvalifikovanou pracovní sílu. Kvalifikace je v případě ICT mnohem 
podstatnější než cena práce, která je v České republice sice stále velice nízká, faktickou 
výhodu to však nepředstavuje. Existuje zde tudíž reálná potřeba zahájení programů 
celoživotního vzdělávání. 

Od jednotlivců a soukromých firem lze očekávat významnou spoluúčast na 
programech celoživotního vzdělávání. Přizpůsobení základního vzdělání novým podmínkám 
však musí učinit vláda, resp. orgány zodpovědné za školní osnovy. Investice do ICT provádějí 
veřejné i soukromé subjekty. Ke zvýšení poptávky mohou pomoci podpůrná opatření, jako 
např. daňové úlevy. Transformace průmyslu směrem k výrobě moderních zařízení 
předpokládá nejen okamžitou rekvalifikaci pracovní síly, ale i dostatečnou komunikační 
podporu. Česká republika stále trpí nedostatečnou dálniční a silniční sítí, jejíž dostatečná 
kvalita je pro výrobce zcela zásadní. Podobně se stále více projevuje opomenutí modernizace 
železniční sítě. Naopak se zdá, že kapacita telekomunikačních sítí by požadavkům měla 
vyhovět. Navíc lze další rozšiřování služeb a pokles ceny v telekomunikačních službách 
očekávat po plné liberalizaci telekomunikačního trhu. 

Použité prameny: 
Zlatuška, Jiří. 2000. Informační společnost a nová ekonomika. 

 

 

6. Strategická koncepce: 
MINIMALIZACE NÁSLEDKŮ SOCIÁLNÍ EXKLUZE A 
DISKRIMINACE POMOCÍ SOCIÁLNÍHO ZAČLENĚNÍ A 
VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ NA TRHU PRÁCE 

 

Abstrakt 
Strategie se zaměřuje na odstraňování diskriminace, enormních neospravedlnitelných nerovností, sociálního 
vyloučení a marginalizace ve všech sférách života. Jádrem strategie je vyrovnávání životních šancí legislativně, 
vzděláním a zvyšováním flexibility na pracovním trhu. 

Řešení navrhované strategickou koncepcí má významné vazby na řešení prioritních problémů v oblastech B1: 
Sociální soudržnost, B2: Vzdělání, B7: Ekonomický vývoj, C2: Rozvoj ústavněprávního a politického systému 
země, C3: Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru, C4: Příprava České republiky na vstup a plné 
uplatnění v EU. 

 

Popis situace 
V současnosti se v ČR vyhrocuje sociální exkluze, diskriminace a neopodstatněná nerovnost 
na trhu práce i v dalších oblastech a hrozí dále narůstat. Problematika sociální exkluze se 
stává v naší transformující se společnosti důležitou otázkou, jejíž význam zasahuje mnoho 
oblastí života společnosti. Významnou měrou ovlivňuje také fenomén sociální soudržnosti. 
Společnost, v níž jsou sociální exkluzí nebo diskriminací postiženy větší skupiny populace, se 
stává společností s velkým potenciálem vnitřní nestability. Zároveň s tím se ovšem zmenšuje 
možnost dalšího rozvoje společnosti, a to ve všech oblastech. V zájmu každé společnosti by 
proto mělo být tyto fenomény co nejvíce eliminovat. V české společnosti již nyní najdeme 
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některé skupiny, o nichž lze prohlásit, že jsou sociální exkluzí, marginalizací nebo 
diskriminací výrazně postiženy. Mezi nimi je třeba na prvním místě zmínit především 
příslušníky některých etnických minorit, ženy, osoby s nižší kvalifikací nebo se zdravotními 
handicapy.  

Klíčovou sférou vzniku sociální exkluze, marginalizace nebo diskriminace je trh práce. Míra 
nezaměstnanosti se v ČR sice až do roku 1997 pohybovala okolo sociálně velmi příznivých 3 
%, poté ale rychle narostla a na přelomu roku 1999 a 2000 přesáhla hranici 9 %. Od té doby  
se poté stabilizovala v rozmezí 8–9 %. V průměrné nezaměstnanosti však v současnosti 
existují silné regionální a generační rozdíly a narůstá podíl dlouhodobě nezaměstnaných 
(situace je podrobněji popsána v kapitole II B3 interpretační struktury). Nejvíce je ale 
nezaměstnaností postižena romská populace, v níž, podle některých odhadů, dosahuje míra 
nezaměstnanosti až 70 % a období bez práce trvají zpravidla déle než u příslušníků majoritní 
populace. Trh práce je rovněž místem, kde vzniká nespravedlivé nedocenění ženské práce. 
Ženy si dnes v ČR vydělávají méně než muži, a to i při zohlednění jejich v průměru nižšího 
vzdělání, zaměstnaneckého statusu, pracovního nasazení a podobně. 
K dalším významným faktorům podílejícím se na vytváření a prohlubování sociální exkluze patří i nerovný 
přístup k některým důležitým mocenským a expertním systémům společnosti, jakými jsou např. jednotlivé 
úrovně politické moci či vzdělávací systém. V některých vyhrocených případech pak mohou být instituce, které 
tyto systémy reprezentují, vnímány jako cizí a nepřátelské. Výsledkem není nic menšího než další 
prohlubování nízké sociální prestiže spojené se  symbolickým vylučováním ze společnosti, jež může v některých 
případech přerůst dokonce v prostorovou a sociální izolaci. Není proto divu, že v takto ohrožených skupinách je 
míra identifikace se společností a společenským systémem velmi nízká, a naopak výskyt některých sociálně 
patologických jevů značně vysoký. Je však třeba zmínit, že ne všechny uvedené skupiny musejí nutně odpovídat 
této deskripci. Vždy totiž záleží na míře integrace a možnosti přístupu k hlavním mocenským a expertním 
systémům.  

Pro nejvíce postižené skupiny, mezi něž patří určitě některé etnické menšiny a nezaměstnaní s nízkou 
kvalifikací (např. nevyučení) nebo mladí s minimální pracovní zkušeností, bude platit princip jakéhosi 
začarovaného kruhu, který by bylo možné charakterizovat následovně. (1) Tyto skupiny mají horší podmínky při 
hledání práce; (2) pokud nějakou práci získají, pak většinou nekvalifikovanou a finančně nepříliš honorovanou; 
(3) díky tomu mají většinou horší bytové podmínky a bydlí v tzv. problematických čtvrtích; (4) na nevyhovující 
úrovni bývá ale zpravidla i další zázemí nutné pro rozvoj osobnosti, především možnosti vzdělání; (5) tyto 
skutečnosti se odrážejí mimo jiné v tom, že dotčené skupiny budou s větší pravděpodobností pachateli trestných 
činů, ale budou také s větší pravděpodobností jejich obětí; (6) není proto divu, že dotčené skupiny cítí značnou 
frustraci, prohloubenou tím, že vůči „okolní společnosti“ se nacházejí v podřízeném postavení; (7)  „okolní 
společnost“ přitom často odmítá do takto postavených skupin investovat; (8) ty ovšem nejsou samy s to svoji 
situaci vyřešit; (9) vzniklá sociální propast se tak dále prohlubuje.  

Ve vztahu k etnickým a kulturním minoritám prošla česká společnost v průběhu devadesátých let značnou 
proměnou. Na rozdíl od některých dalších postkomunistických zemí (Litva, Bulharsko, Slovensko) došlo 
k jistému poklesu xenofobie v české společnosti  Zároveň s tím však bylo možné sledovat narůstající tendenci 
k diferencovanému postoji k jednotlivým národnostním skupinám. V této „rozlišovací logice“ lze vyčlenit 
přinejmenším tři kategorie etnických skupin, které jsou definovány na základě kulturní a etnické příbuznosti a 
hospodářské přítomnosti. Postoj k nejméně akceptovatelné kategorii, do níž patří např. Romové, Arabové či 
Vietnamci, pak s sebou přináší mnohé problémy. Tato diferenciace se výrazně podílí na sociální exkluzi, 
v současnosti především Romů. Již dnes se romská populace nachází v situaci, kdy samotná příslušnost k této 
skupině je vnímána jako stigma a v podstatě znemožňuje jejím příslušníkům plnohodnotnou integraci či 
emancipaci. Tím pochopitelně roste již beztak velké napětí mezi touto skupinou a majoritní společností. 

Další skupinou, která tvoří v rámci české společnosti tzv. underclass, jsou  nezaměstnaní s nízkou kvalifikací. 
Bohužel vzhledem k stále se rozvíjejícím nárokům na zvládnutí moderních výrobních postupů je pravděpodobné, 
že do této skupiny bude patřit stále větší část populace. Takto postižené skupiny budou pociťovat nejen 
statusovou paniku, ale v některých případech se skutečně dostanou na úroveň underclass. 

Jiným případem nerovnosti, jenž může mít v některých konkrétních případech charakter 
sociální exkluze, jsou nerovnosti v sociálním postavení mužů a žen. Biologické rozdíly 
mezi muži a ženami přitom nevysvětlují všechny rozdíly a nerovnosti v jejich rozdílném 
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sociálním postavení, které zasahuje svou erozí kořeny sociálního života. V důsledku rozpadu 
sociálních vztahů mezi muži a ženami se dramaticky proměňuje podoba tradiční rodiny, klesá 
odpovědnost mužů za péči o děti, vyhrocují se extrémní polohy některých souvisejících 
problémů. Lze identifikovat a analyzovat více než sto témat souvisejících s narušením 
sociální koheze obou pohlaví, z nichž některá mají jednoznačně nelegální charakter (obchod 
se ženami, znásilnění, domácí násilí, prostituce a sexuální obtěžování), jiná „jen“ posilují 
společenské napětí (diskriminace žen v zaměstnání, snižování důstojnosti a porušování 
ženských práv v médiích a v reklamě). Ženy jsou rovněž trvale vystaveny mediálním a 
ideologickým útokům kvůli potratům, odpovědnosti za počet dětí a kvalitu výchovy mladé 
generace. Všechny tyto jevy mají kumulativní negativní efekt, pokud se jedná o 
marginalizované sociální kategorie žen – z hlediska etnika, chudoby, sociální kompetence či 
vzdělanostního kapitálu. 

Obecně lze říci, že sociální exkluze, marginalizace a diskriminace snižuje tvorbu zdrojů a 
ekonomický rozvoj (oblast B7), protože zdroje nejsou využívány optimálním způsobem, 
narušuje sociální soudržnost společnosti (oblast B1), zvyšuje sociální výdaje státního 
rozpočtu (C3, B7) a zhoršuje kvalitu života vyloučených lidí (blok A). Znevýhodnění lidé jen 
obtížně nalézají příležitosti ke smysluplné existenci, neboť ztrácejí svou ekonomickou funkci 
a příležitosti k soutěži na trhu, zejména na formálním pracovním trhu. Trvající diskriminace a 
marginalizace také může mít dopad na motivaci, hodnotový profil člověka a na řadu postojů a 
behaviorálních projevů. Problém je umocněn převládající konzumní orientací i u lidí 
postižených marginalizací na formálním pracovním trhu a jejich negativní percepcí vlastní 
situace. Je bohužel pravděpodobné, že všechny formy sociálního vyloučení na trhu práce 
odstranit nelze zcela, neboť mají hluboké strukturální příčiny: trhy práce jsou v 
(post)moderních společnostech  segmentované (dualizované) a rizika nezaměstnanosti jsou 
nerovnoměrně rozložená (blíže o tom například v kapitole II B3 a v přehledu prioritních 
problémů). 

Znevýhodnění na etnickém principu a podle pohlaví nicméně není strukturálně podmíněno a 
je třeba o jeho odstranění usilovat. Znevýhodnění minorit vzniká kumulací nevýhod (včetně 
diskriminace) – od narození přes vzdělávací systém až po pracovní trh, trh s bydlením a 
dostupnost zdravotní péče. Tato situace ospravedlňuje i tzv. „vyrovnávací opatření“. Ta musí 
být koncipována tak, aby reálně vyrovnávala (nikoliv pouze finančně kompenzovala) 
omezené životní šance. V případě strukturálně podmíněných dualit trhu práce je i přes 
všechny obtíže nutné s jejich nárůstem bojovat a usilovat o jejich zmírnění a nápravu. 

 

Způsoby řešení 
Strategická koncepce minimalizace následků sociální exkluze pomocí začlenění na trhu práce 
spočívá v hledání potenciálu sociálního začlenění ve smysluplných aktivitách prospěšných 
společnosti i jednotlivci. Tyto aktivity nespočívají jen v placené práci, ale v širším okruhu 
aktivit, včetně veřejně prospěšných aktivit, plnění pečovatelských závazků vůči dětem a 
starým lidem nebo zdravotně handicapovaným. Strategie mimoto navrhuje legislativní 
podporu rovných šancí na trhu práce a ve vzdělanostním systému. 

V mnoha případech, jako například v  případě etnických minorit, není sociální exluze 
způsobena „neschopností“ těchto skupin, ale nerovností podmínek. Předpokladem úspěšného 
řešení daného problému bude narovnání těchto podmínek. I přes mnohé kritiky tohoto postoje 
se ukazuje, že je jediným systematickým řešením, které ve svém důsledku vyjde dokonce 
levněji než ostatní řešení. Jeho součástí by měla být reforma systému vyplácení sociálních 
dávek, jenž je v současné podobě nevyhovující, protože je silně demotivující. Dále zvyšování 
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kvalifikace příslušníků postižených skupin. Jádrem by mělo být zejména primární a 
sekundární vzdělání, jež by mělo mnohem flexibilněji reagovat na kulturní danosti 
příslušných skupin, a to jak změnou obsahu výuky některých předmětů, tak především 
způsobem výuky, která je v dnešní podobě naprosto nevyhovující, a v mnoha ohledech 
dokonce diskriminující. 
V první fázi bude zřejmě nezbytné zavést a plně podporovat i podpůrné vzdělávací projekty – počínaje 
výchovnými a vzdělávacími asistenty a speciálními stipendii konče. Podobné programy by bylo vhodné zavádět i 
v oblasti zaměstnanosti. Zároveň je třeba znovu upozornit na to, že ve svém konečném důsledku znamenají 
podobná opatření velký přínos pro rozvoj celé společnosti, neboť zcela prokazatelně snižují sociální a kulturní 
napětí ve společnosti a dokonce i snižují náklady na finanční výdaje, a to ve smyslu logiky, „že je efektivnější a 
lepší naučit někoho chytat ryby než mu ryby dávat“. Nicméně v prvních fázích si pochopitelně uskutečňování 
potřebných kroků vyžádá jisté finanční náklady. Vzhledem k tomu, a především vzhledem k nepopulárnosti 
podobných kroků, která je ale dána především nesprávným výkladem a často i záměrným zkreslováním, bude 
třeba věnovat velkou pozornost i vhodnému vysvětlování smyslu a potřebnosti daných kroků. 

Podmínkou pro úspěšné zahájení jakékoli emancipační kampaně je však také důsledné 
dodržování zákonů, které zakazují jakoukoli formu diskriminace kvůli etnické příslušnosti, 
věku, pohlaví či zdravotnímu handicapu. Bohužel dnešní praxe je poněkud jiná a mnoho 
zaměstnavatelů např. odmítá zaměstnávat příslušníky romské populace. Jako vysvětlení 
nejčastěji uvádějí negativní předchozí zkušenosti. Tím ale evidentně porušují Ústavu ČR a 
Základní listinu práv a svobod, protože na základě kolektivní viny znemožňují jisté skupině 
obyvatel naplnit jejich práva. Pokud se zmíněná praxe radikálně nezmění, pak nejenže 
nebudeme schopni celou situaci sociální exkluze řešit, ale budeme se vystavovat zcela 
reálnému nebezpečí porušování mezinárodních závazků a následné kritice mnoha evropských 
i světových institucí. 

 

Cíle 
Cílem navrhované strategické koncepce je zmírnění procesů marginalizace, exkluze a 
diskriminace na trhu práce i v dalších oblastech života. Cílem je rovněž naplnění obecných 
hodnot prosazovaných moderními společnostmi. Jde o podporu solidarity, sociální integrace, 
ale také individuální svobody, chápané pozitivně jako otevřené životní šance pro všechny. 
Výrazem těchto snah je mj. i  koncept občanství jako komplex lidských, občanských, 
politických, sociálních a kulturních práv na jedné straně a závazků a odpovědností na straně 
druhé. 

 

Základní kroky řešení 
Zlepšení podmínek uplatnění lidí na sekundárních trzích práce tak, aby se jejich kvalita 
přibližovala podmínkám na primárních trzích práce, vyrovnávání životních šancí na trhu 
práce. Cestou k tomu je především zkvalitňování lidského potenciálu, dostupnost vzdělávání, 
a především celoživotního učení a legislativní záruky. Je nutné zaručit rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělání – poskytování a zkvalitňování bezplatného základního, středního 
školství, a bude-li vysokoškolské vzdělání placené, pak poskytnout možnosti garantující 
přístup všem talentovaným. Zejména v procesu celoživotního vzdělávání je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost lidem dlouhodoběji nezaměstnaným, nekvalifikovaným a lidem bez 
pracovní zkušenosti, a největší těm, u nichž se tyto handicapy překrývají, aby se pro ně 
celoživotní vzdělávání mohlo stát skutečnou novou životní šancí. Kvalifikační předpoklady 
lze podporovat širokou paletou aktivit: všeobecné – motivační programy (zejména mladí 
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lidé), poskytování praxe (mladí, lidé vracející se na trh práce),  specializované – profesní 
příprava (lidé s nízkým lidským kapitálem).  

Lze podporovat přímo i zájem o zaměstnávání a vzdělávání pro trh práce. Například část 
podpory v nezaměstnanosti je možné poskytovat ve formě poukázek na pracovní přípravu, 
což se jeví jako efektivní zejména u mladých nebo dlouhodoběji nezaměstnaných lidí. 
Motivaci k práci lze podporovat i vhodným nastavením sociálních dávek. Je žádoucí, aby 
pracovní příjmy byly výrazně (nejméně alespoň o čtvrtinu, lépe o třetinu) pod úrovní 
nejnižších pracovních příjmů. V oblasti sociálního zabezpečení lze též povolit krátkodobě 
příjem sociálních dávek a dočasných výdělků. Například rodičům pečujícím o děti dovolovat 
souběh rodičovského příspěvku, umístění dítěte v předškolním zařízení a zaměstnávání na 
částečný úvazek. Smysluplného sociálního začlenění lze dosáhnout  například i rozšířením 
pojmu práce na netržní prospěšné pracovní aktivity a jejich finančním ohodnocením (viz např. 
následující strategickou koncepci). 

Vláda a státní správa (policie, justice, úřady obecně) musejí v praxi prosadit důslednou 
ochranu lidských a občanských práv menšin  a znevýhodněných skupin. Jde o klíčovou 
otázku, neboť má symbolický význam – ovlivňuje veřejnost a její postoje a aktivity, a to nejen 
„mlčící většinu“, ale také extremní síly, které přímo ohrožují práva menšin. Je podle všeho 
nezbytné a užitečné přijmout i protidiskriminační zákony bez ohledu na jejich praktický 
přínos, neboť jejich význam bývá převážně symbolický. Přijaté zákony totiž jasně všem říkají, 
co je společenskou normou, co je a co není přijatelné. Zákony a proces jejich navrhování a 
přijímání rovněž strukturují politický diskurz, přidávají tématu na důležitosti a přitahují 
k němu pozornost médií a veřejnosti. Vyrovnávací opatření (například kvóty) jsou 
akceptovatelné v oblastech, kde je výrazné znevýhodnění a zároveň viditelná snaha se 
prosadit. Pozornost si  v tomto ohledu zaslouží zejména vzdělávací instituce všech stupňů a 
pracovní trh. Stát jako největší zaměstnavatel v zemi může poskytovat zaměstnání 
preferenčně znevýhodněním uchazečům. 

 

Popis nástrojů a aktérů strategické koncepce 
Základní roli v začleňování znevýhodněných sehrává vláda a státní správa, které musejí mít 
v otázce cílů a principů jasno a musejí přijaté principy důsledně prosazovat. Významná je i 
zainteresovanost zaměstnavatelů a odborů, u nichž ale existuje riziko, že budou sledovat 
především zájmy současných zaměstnanců. Proto je akcent kladen na roli vlády. Je důležitá i 
aktivita lokálních samospráv, včetně vyhledávání a intenzivní individuální práce a konkrétní 
pomoci marginalizovaným v místních podmínkách. Pro českou společnost, která je do určité 
míry xenofobní ve vztahu k menšinám, bude obtížné přijímat nejen konkrétní řešení – 
zejména budou-li nákladnější (a patrně do jisté míry musí být nákladnější) –, ale i principy, 
z nichž snaha o začlenění menšin na základě principu občanství, tolerance a multikulturalismu 
vychází. 

Neoliberální myšlenkový proud formuluje formální principy rovného přístupu k členům 
menšin jako k jednotlivcům (bez ohledu na jejich „sociální adresu“) a současně požadavek 
individuální odpovědnosti každého jednotlivce. Tato „nenákladná“ alternativa bude i u nás 
v blízké budoucnosti politicky přitažlivou. Může být v přínosná v oblasti ochrany občanských 
práv menšin, nepřinese ale příliš pozitivních impulsů pro zlepšení jejich reálných životních 
šancí. Situaci může pozitivně ovlivnit veřejná diskuse a větší politický a mediální prostor  pro 
občanské iniciativy zastupující menšiny a jejich zájmy. 
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7. Strategická koncepce: 
ROZVOJE DOBROVOLNICTVÍ A OBČANSKÉ PRÁCE   
 
Abstrakt 

Nabízená strategická koncepce vychází z poznání, že vize plné zaměstnanosti je neudržitelná. 
Navrhuje posílit institucionální zázemí dobrovolnictví a postupně šířit étos dobročinnosti, jež 
připraví půdu pro zavedení systému odměňování občanských aktivit. Jejím cílem není plně 
kompenzovat poruchy na trhu práce, ale přispět k posílení občanské důvěry a sociální 
soudržnosti, což se jeví jako nezbytná podmínka přežití postindustriální společnosti. Tato 
strategická koncepce v sobě spojuje řešení prioritních problémů z oblasti B3: Trh práce, B1: 
Sociální soudržnost a C3: Působení trhu, státu a občanského sektoru. 
 

Výzva postindustriální společnosti 

Nadcházející éra postindustriální společnosti přináší s sebou zásadní změny nejen v oblasti 
výrobních technologií, ale i na trhu práce, v sociální struktuře společnosti a v životním stylu 
populace. Přechod na moderní informační technologie a expanze „nové ekonomiky“ založené 
na zhodnocování digitalizovaných dat klade vysoké nároky na funkční gramotnost 
obyvatelstva. Trh práce se stále více orientuje na nabídku pracovních míst, která vyžadují 
vysokou flexibilitu a kvalifikaci, jejíž ústřední součástí je schopnost počítačového 
zpracovávání dat. Tzv. symboličtí analytici (Reich, 1995) se jednoznačně stávají vítězi 
nejnovější vlny modernizace společnosti. Jednoduché práce postupně ubývá, a to nejen 
v průmyslu, ale i ve službách. Vytlačuje ji komputerizace a automatizace a to, čemu se říká 
„outsourcing“, tj. stěhování práce za levnější pracovní silou. Vize plné zaměstnanosti je 
neudržitelná. Již dnes se formuje velká skupina obyvatelstva, která není schopna, případně ani 
ochotna jinou než jednoduchou práci vykonávat. To, co jim chybí, je schopnost přijmout 
výzvu kontinuální revize vědění a pružné koordinace jeho nejrůznějších momentů (Willke, 
2000). Na druhé straně  v postindustriální společnosti stále více lidí současně hledá nejen 
smysluplnou práci, ale i příležitosti angažovat se mimo práci (Giddens, 1999). Orientace na 
postmateriální hodnoty (Inglehart, 1999) a spiritualitu nabývá masového charakteru. Hledání 
a nacházení individuální identity a životního poslání jednotlivců mimo výdělečnou pracovní 
sféru směřuje k poklesu důležitosti práce v životě lidí (Offe, 2000). Když k tomu přidáme 
diskontinuitu pracovní biografie a klesající podíl pracovní doby na době života, které 
způsobuje specifická povaha trhu práce v postindustriální společnosti, je zřejmé, že nároky na 
zvládání volného času, resp. na formování odpovídajícího životního stylu se budou zvyšovat. 
Naše společnost stojí tedy před výzvou být připravena zabránit jednak tomu, aby došlo k 
sociálnímu rozštěpení v důsledku nezaměstnanosti a formování novodobého 
lumpenproletariátu (s nekontrolovatelnými reakcemi), a jednak tomu, aby vznikl mohutný, 
„osamělý dav“ bloudících jedinců frustrovaných z nenaplněných aspirací na smysluplné 
začlenění do širších společenských sítí a celků.  

 

Logika strategické koncepce 
Jednu z možných odpovědí na tuto výzvu nabízí strategická koncepce rozvoje dobrovolnictví 
a občanské práce. Koncept dobrovolnictví sice nachází v moderních společnostech své 
uplatnění již delší dobu, ale v posledních desetiletích zaznamenává svou renesanci. Ta je 
spojena především s formálním zakotvením statusu dobrovolníka do legislativního systému  a 
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s rozvojem kultury dobrovolnictví, resp. dobročinnosti i v komerčních firmách. Idea občanské 
práce (Beck, 2000) je také staršího data, ale do popředí se dostala teprve nedávno 
v souvislosti s řešením stále palčivějšího problému nezaměstnanosti v západoevropských 
zemích. Tato idea spočívá v tom, že jakékoliv veřejně prospěšné aktivity jednotlivců by měly 
být náležitě oceněny a odměněny. Za „funkcionaření“ v občanských sdruženích, spolcích 
nebo klubech, za manuální práce na zušlechtění vzhledu obce, za aktivní účast na zasedáních 
městského zastupitelství, připomínkování návrhů zákonů, rozvojových plánů a programů obcí 
nebo regionů, za práce spojené s ochranou památek nebo přírodního prostředí, včelaření, 
sousedské služby, dozor na dětském hřišti atd. by mohla a měla být z veřejných rozpočtů 
vyplácena občanská odměna. Koneckonců myšlenka občanské práce není naší společnosti ani 
zdaleka tak cizí, jak by se mohlo zdát. Již dnes jsou např. funkcionáři politických stran 
minimálně zčásti odměňováni z peněz daňových poplatníků, které politické strany získaly 
díky svým volebním výsledkům. Viz také oblast veřejných prací či civilní služby. 

Hlavním cílem rozvoje dobrovolnictví a občanské práce je posílení sociální soudržnosti ve 
společnosti. Dobrovolná i občanská práce poskytují prostor pro sociální začlenění 
nezaměstnané a jinak marginalizované části populace i pro smysluplnost využití volného času 
výdělečně činných občanů. To znamená, že otevírají možnosti pro navozování a posilování 
vztahů důvěry mezi občany, podporují rozvoj menších společenství a komunit, ale i 
neformální „zesíťování“ nejrůznějších společenských skupin a vrstev. Cílem rozvoje 
dobrovolnictví a občanské práce je vnášet a kumulovat ve společnosti žádoucí sociální 
kapitál, jenž je nezbytnou podmínkou pro zvládnutí problémů, které s sebou přinášejí procesy 
zvyšování konkurenceschopnosti, resp. zavádění moderních technologií. 

Strategická koncepce rozvoje dobrovolnictví a občanské práce počítá s postupným 
přivykáním občanů na myšlenku, že výdělečná práce a „ortodoxní mzda“ nemusejí být 
jediným možným způsobem, jak si člověk v postindustriální společnosti důstojně zabezpečuje 
žádoucí životní styl. Proto v prvních fázích její realizace půjde především o rozvoj 
dobrovolnictví, jenž má právě za úkol narušovat zažité paternalistické vzory chování a nabízet 
alternativní pohled na fungování postindustriální společnosti a roli občana v ní. A tím 
připravovat půdu pro šíření myšlenky občanské práce. Proto, když zde mluvíme o 
dobrovolnictví, máme na mysli hlavně organizované dobrovolnictví, jehož zázemí tvoří široce 
rozvětvené sítě občanských (nevládních, neziskových) organizací (tj. občanských sdružení, 
nadací, obecně prospěšných společností a církevních zařízení). Navrhujeme tedy podporu 
dobrovolnictví vázat na jeho organizační kontext (občanské organizace), a to jak ve 
specifickém, tak v obecném slova smyslu.  

 

Specifická podpora dobrovolnictví 
 Prvním krokem na cestě k vitálnímu dobrovolnictví v české společnosti je vymezení 
právního statutu dobrovolníka jako pracovníka jakékoliv občanské organizace, jenž získá 
certifikát veřejně prospěšné organizace. Dobrovolníkovi, který pracuje v takovéto organizaci 
bude přiznán státní příspěvek na sociální a zdravotní pojištění a nárok započítávat si takto 
odpracovaná léta do důchodu a do odborné praxe. Dobrovolná práce nebude mít žádný vliv na 
výši příspěvku v nezaměstnanosti. Občanské organizaci, která využívá práce dobrovolníků, 
bude umožněno uvádět hodnotu předpokládané dobrovolné práce jako ekvivalent finanční 
hodnoty vložené do projektů, na něž žádá od státu nebo od samosprávy grant. Specifickou 
podporu si vyžádá fungování dobrovolnických center (rekrutační, školicí a osvětové 
agentury), kterou by měl stát vtělit do své veřejné politiky. Efektivní strategie rozvoje 
dobrovolnictví se neobejde bez širší vládní iniciativy zaměřené na morální podporu 

 401 



 

dobrovolnictví v očích veřejnosti a na zařazení koncepce dobrovolnictví do učebních osnov 
výchovy k občanství na základních a středních školách. 
 

Obecné nástroje podpory dobrovolnictví  
Základní význam pro podporu fungování organizací vytvářejících formální prostředí pro dobrovolnictví má 
legislativa. Proto nepůjde jen o vypracování zákona o dobrovolnictví, ale jedním z prvních úkolů musí být 
dopracování právního rámce působení občanských organizací ve společnosti, a to za jejich aktivní a široké 
účasti. Další oblastí obecné podpory organizačního zázemí dobrovolnictví je zefektivnění systému financování 
občanského sektoru z veřejných zdrojů, což především znamená: jeho reálnou decentralizaci, zrovnoprávnění všech 
právních forem občanských organizací v přístupu k veřejným zdrojům, vypracování pravidel financování 
občanských organizací, závazných pro všechny orgány státní správy, posílení obslužného aparátu veřejného 
financování občanských organizací, racionalizaci systému veřejného financování občanských organizací 
(standardizace a normalizace metod vyhodnocování žádostí o grant a způsobů monitorování realizace jednotlivých 
projektů občanských organizací. Občanské organizace lze podpořit i změnou daňového systému tj. zvýšením a 
diferenciací daňových úlev podle míry obecné prospěšnosti občanských organizací, prosazením zákona, který by 
občanským organizacím umožnil zdaňovat své příjmy celkově, nikoliv každý druh činnosti zvlášť (stejně, jako je 
tomu u komerčních firem). Prospěšným jistě bude i dosažení větší plurality finančních zdrojů občanských organizací 
(např. zlepšením daňových podmínek pro podnikatelskou činnost občanských organizací nebo zavedením 
daňových asignací). Velmi důležitým korkem ke zlepšení postavení občanských organizací ve společnosti je 
formální zajištění jejich většího podílu na asistenci při vstupu do EU a zahrnutí priority rozvoje občanského 
sektoru do Národního rozvojového plánu ČR. Nezbytným krokem směřujícím k větší podpoře občanských 
organizací je též posílení mezisektorového partnerství, a především prosazení programové formy spolupráce 
mezi občanskými organizacemi a veřejným sektorem, tak aby se tato spolupráce dala kontrolovat, vyhodnocovat 
a aby nezávisela od libovůle jednotlivců zastávajících důležité pozice, a to na všech úrovních – lokální (město), 
regionální i centrální (ministerstva).  

 

Přechod na občanskou práci 
Šíření étosu dobrovolnictví a prestiže práce pro veřejně prospěšné účely je součástí procesu sociálního učení, 
jenž napomáhá pochopit otázku občanské práce jako reálné vývojové alternativy postindustriální společnosti. Jde 
o to, aby symboličtí analytici coby vítězové nové modernizační vlny pochopili, že alternativou občanské práce je 
strategická koncepce třídní segregace s opevněnými vilami boháčů, které střeží po zuby ozbrojené soukromé 
bezpečnostní služby (předobraz tohoto vývoje lze vidět např. v Jižní Africe), jež vede k sociální nestabilitě a 
k rozmáhání se totalizujících tendencí v celé společnosti. V podstatě jde jen o to, zdali se symboličtí analytici 
dobrovolně rozhodnou (nebo budou přinuceni) vložit své peníze do privátní bezpečnosti a totální kontroly 
veřejného života na ostrůvcích bezpečí svých rezidencí, anebo do budování občanské společnosti bezpečné pro 
všechny.  

Cesta rozvoje občanské práce se již na první pohled jeví jako daleko lepší alternativa pro 
všechny zainteresované strany. Její zavádění do praxe však musí být pozvolné a přiměřené 
aktuálním finančním možnostem společnosti. Nejdříve by měly být dostatečně razantně 
podporovány různé přechodové modely, které tak nezatěžují veřejné finance, jako je např.  
„ekonomika bez peněz“ či „systém kredit servis“, který např. v oblasti zdraví a vzdělávání 
funguje již v mnoha městech západního světa. Jde o to, že členové systému, kteří pracují pro 
jiné členy, jsou „placeni“ v časových kreditech, za něž si mohou zase „nakoupit“ práci jiných 
členů systému. Počítačový systém eviduje každý vydělaný a utracený „časový dolar“ a 
vystavuje účastníkům pravidelně účet (Giddens, 1999). Subvencování režijních nákladů 
různých modelů kreditního servisu je jistě tím minimálním krokem, který mohou instituce 
veřejné správy na cestě k občanské práci učinit. Dalším krokem mohou být daňové úlevy 
(prázdniny) pro podniky, které jsou ochotny převzít odpovědnost za rozvoj obcí a komunit, 
jejichž součástí jsou. To ovšem předpokládá, že se upraví i systém sociálního zabezpečení. 
Např. by bylo možné vypočítávat důchody nezávisle na výdělečné práci nebo do nich 
zahrnout i občanskou práci (Beck, 2000). Přechodové období by se také mohlo týkat jen 
některých skupin obyvatelstva (dlouhodobě nezaměstnaní) nebo kategorií výdělečně 
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pracujících. Např. ti, kteří jsou notoricky nadměrně pracovně vytížení, by mohli dobrovolně 
opustit výdělečnou činnost a rok nebo dva se věnovat občanské práci. Jinou vhodnou skupinu 
tvoří lidé s rozsáhlými vědomostmi a zkušenostmi, kteří předčasně odcházejí do důchodu 
(Beck, 2000). 

Strategická koncepce rozvoje dobrovolnictví a občanské práce nemá v úmyslu rozpoutat 
nějaký „komunitaristický teror“, jak to jistě budou tvrdit její odpůrci extrémně pravicového 
nebo levicového zaměření. Celkově směřuje spíše k dobudování a posílení toho, čemu se ve 
světě říká „sociální ekonomie“ (tj. ekonomie neziskového sektoru) nebo ekonomie času, který 
se společně s důvěrou stává jedním z nejvzácnějších druhů zboží v postindustriální 
společnosti. V tomto ohledu má Česká republika ve srovnání s vyspělými západními zeměmi 
co dohánět. Navíc stojí ještě před problémem překonávání masové zkušenosti obyvatelstva 
s neautentickou dobrovolnou prací za socialismu. Tomu by měla odpovídat i míra společného 
úsilí institucí veřejné správy, organizací občanského sektoru i komerčních firem. 
Rozhodování o záležitostech komunitního nebo regionálního života bude vyžadovat přípravu 
a realizaci celé série setkání a seminářů všech zainteresovaných aktérů. Je potřeba se připravit 
na to, že rozhodování bude zdlouhavější a úředníci se budou muset smířit s tím, že jejich role 
se stále více bude podobat roli facilitátorů nebo politiků než roli klasických byrokratů 
(Anechiarico, 1999). 
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8. Strategická koncepce: 
CELOSPOLEČENSKÉ PODPORY RODINY JAKOŽTO PRIMÁRNÍHO 
ZDROJE LIDSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO KAPITÁLU 
 

Abstrakt 

Rodina se nachází ve stavu historického přelomu, který spočívá ve změně její vnitřní struktury 
a v existenci nových silných vnějších tlaků, které ji labilizují. Cíle rodiny, jak individuální, tak 
společenské, se však nezměnily, jsou stejně nezbytné i atraktivní. K dosažení těchto cílů je 
nutno vytvořit nové odpovídající nástroje, jež rodinu účinně podpoří a zároveň posílí její 
autonomii. Tyto nástroje však musí tvořit systém, který má celospolečenský charakter. Za 
strategickou koncepci nelze tedy považovat působení na změny rodiny, nýbrž podporu 
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úspěšného fungování rodiny celou společností. Bez ní by se v moderní společnosti dostávala 
rodina do stále se zhoršujícího postavení. 
Tato koncepce v oblasti podpory rodiny má souvislosti s dalšími dílčími částmi potenciálu B4 
– populační vývoj, zdraví, bydlení, je významnou součástí vývoje potenciálu B1: Sociální 
soudržnost. Dotýká se řešení prioritních problémů: č. 26 Oslabené postavení rodiny a dětí 
v konfrontaci s nároky a podmínkami uplatnění výdělečně činných členů na trhu práce, č. 23 
Nepříznivé populační klima projevující se v nízké úrovni plodnosti, č. 24 Nedostatečné řešení 
implikací budoucího vývoje demografického stárnutí v oblasti sociálního zabezpečení a 
zdravotnictví, č. 11 Deficity soustavy sociální pomoci, č. 1 Zanedbávání rozvoje institucí a 
organizací generujících sociální soudržnost ze strany státu, č. 6 Přetrvávající sociální a 
ekonomické nerovnosti mezi muži a ženami, č. 29 Zhoršující se dostupnost bydlení pro 
specifické skupiny obyvatel. 
 

V souboru strategických koncepcí zaujímá rodina zvláštní postavení. Její význam se nedá 
opomíjet, protože prolíná mnoha oblastmi života jednotlivců i společnosti, a podmínkami 
svého vzniku, existence, fungování a působení se dotýká zvláště oblastí populačního vývoje, 
vzdělávání, sociální soudržnosti a bydlení. Jen částečně může být legitimní rodina 
nahrazována méně formálním nesezdaným soužitím, které je pro oba partnery, a zvláště pro 
ženu-matku rizikovějším vztahem. 
 

Demografické a společenské aspekty 
Ještě před 10–15 lety představoval u nás vstup do manželství a založení rodiny narozením dětí 
hlavní a často i jedinou životní dráhu ženy, a to zpravidla již od nízkého věku 18–20 let. Do 
manželství vstupovalo kolem 95 % žen a obdobně více než 90 % žen se účastnilo reprodukce 
(měly alespoň jedno dítě). Tento obecný model demografického chování je však v posledním 
desetiletí stále více nahrazován výraznou diferenciací chování různých skupin žen – podle 
úrovně vzdělání, specifikace zájmů a životních preferencí a způsobu seberealizace. Přispělo 
k tomu i zhoršení podmínek pro uzavírání manželství, zvláště nezaměstnanost mladých lidí a 
finanční nedostupnost získání a užívání bytů pro mladé rodiny. V současné době dochází 
k odkládání sňatků do vyššího věku a pravděpodobně i k odmítání vstupu do manželství. To 
vše poznamenává současné a nepochybně i budoucí podmínky a následky vzniku a fungování 
rodiny.  
Projevuje se to především v následujících oblastech: 
• Intenzita vstupu do manželství je základní determinantou reprodukce obyvatelstva. 

V manželství se u nás rodí stále ještě kolem 80 % dětí, existuje velký rozdíl mezi úrovní 
plodnosti žen v manželství a mimo ně (včetně nesezdaného soužití). Stabilita manželství 
se sice značně snížila, ale přesto trvale „přežívá“ kolem 70 % manželství z původních 
počtů sňatků svobodných osob. 

• Rodičovské povinnosti, zvláště k malým dětem, zeslabují volnost pohybu pracovních sil, 
především žen, a vyvolávají častější nezaměstnanost matek malých dětí. Pozdější 
uzavírání manželství než dříve umožňuje pozitivně prodloužit dobu získávání vzdělání a 
kvalifikace, přináší větší volnost při hledání zaměstnání či v podnikání a umožňuje také 
větší výkonnost – ale někdy za cenu zvýšeného rizika odmítnutí manželství či rodičovství 
(růst podílu žen bez narození dítěte). 

• V úplné rodině s oběma rodiči vzniká nejlepší poznané prostředí pro prvotní socializaci 
dítěte, pro vytváření mezilidských vztahů a charakteru lidí. Neúplná rodina, nejčastěji 
v čele s rozvedenou ženou, zajišťuje zpravidla rozvoj dítěte s většími obtížemi nebo 
nedostatečně. 
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• Rodina je současně nejlepším prostředím pro vznik mezigenerační sociální soudržnosti, 
zvláště pokud jde o péči o její nejstarší členy žijící v rodině nebo vedle ní. Tato 
soudržnost je společensky nejméně nákladná a dává této péči humánní dimenzi citovým 
vztahem k nim. 

• Rodina je přirozeným prostředím pro přerozdělování pracovních a sociálních příjmů do 
zdrojů ke krytí životních nákladů jak jednotlivých jejích členů, tak rodiny jako celku. 
Projevuje se to ve sféře hospodaření a vybavení domácností, v charakteru trávení volného 
času, ve způsobu a úrovni bydlení – souhrnně ve vytváření životního stylu. Tím se 
současně zakládá přirozená sociální soudržnost mezi dospělými osobami v rodině 
navzájem, mezi rodiči a dětmi, resp. rodiči a prarodiči. Jen částečně může být taková 
„vnitrorodinná“ soudržnost nahrazena soudržností institucionální. 
 

Alternativou rodiny, ať legitimní nebo v podobě nesezdaného soužití, úplné nebo po 
případném rozvodu neúplné, je svobodný život člověka bez stálého partnera. Vychází zprvu 
z časově delšího setrvání mladých svobodných lidí v rodinách svých rodičů a později vede 
k častějšímu zakládání samostatných jednočlenných domácností. Tím zůstává zachována 
svoboda v přizpůsobení se na trhu práce, k rozvoji individua či kariéře. 

 

Současná situace  
Rodina se v prostoru „západní“ civilizace nachází v situaci historického přelomu. Dochází 
k němu převážně na základě dvou vnitřních a mnoha vnějších zásadně nových fenoménů, 
které mění dřívější mechanismy udržování stability a funkčnosti rodiny. Za vnitřní můžeme 
označit:  
• možnost faktického naplnění rovnoprávného postavení mužů a žen na základě stejného 

vzdělání a z toho plynoucí ekonomické nezávislosti žen, 
• možnost svobodné volby počtu dětí či bezdětnosti.  
Tyto fenomény mají zásadní vliv na změnu struktury rodiny, neovlivňují však žádoucí 
hodnoty a cíle rodiny, a to ani individuální (potřebu vztahovosti a generativity), ani 
společenské (reprodukci lidského, sociálního a kulturního kapitálu). Změna struktury rodiny, 
nové paradigma vztahů, však činí dosažení individuálních i společenských cílů obtížnějším, 
což se projevuje často nedostatečným uspokojením individuálním i nenaplněním společenské 
potřeby reprodukce v širokém slova smyslu.  
 
Vnější fenomény se projevují protirodinnými tlaky, z nichž za hlavní považujeme: 
• nepříznivé společenské klima, které nezahrnuje kvalitní manželský vztah a prospívající 

rodinu s dětmi do obrazu společenského úspěchu, 
• masivní preferenci „disponibilní a flexibilní pracovní síly“, 
• širokou nabídku možností investovat do rozvoje vlastní osobnosti, 
• pokračující nerovnoměrnost rozložení zátěží, které jsou spojeny s narozením a výchovou 

dětí, 
• přetrvávající obtíže ve slučitelnosti rodičovské a profesní role, 
• vysoké riziko chudoby pro rodiny s více dětmi, 
• tlak médií a informačních technologií, které expandují do prostoru soukromí rodiny 

a omezují prostor k vytváření a kultivaci vztahů, 
• tvrdý tlak trhu na konzumní orientaci jedinců, zvláště nedospělých, 
• existující tlak protirodinných subjektů. 
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Vnější nové fenomény ovlivňují rodinu stejně negativně jako vnitřní. Zatímco u prvních lze 
předpokládat do budoucna spíše slábnoucí vliv díky vývojové adaptabilitě, druhé nebudou bez 
vnější pomoci pro mnoho rodin ani v budoucnu zvládnutelné. Přesto není problematice  
podpory rodiny věnována příslušná společenská pozornost. Důvodem je absence 
sebeobranných svépomocných organizací rodin a dalších struktur občanské společnosti 
a přetrvávající vliv excentrických ideologií, které viděly v rodině buď překážku individuální 
svobody a individuálního rozvoje, nebo překážku v uplatňování moci státu či silného 
skupinového zájmu. 

 

Současně s touto situací řada vědeckých disciplín potvrzuje nezastupitelný  význam rodiny 
jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Budoucí společnost vzdělání je nemyslitelná bez 
dostatečného podílu jednotlivců, jejichž osobnost je vybavena dobře rozvinutou inteligenční 
a emoční složkou. Schopnost a touha učit se je nepominutelnou podmínkou vzdělání. Tento 
předpoklad je nedosažitelný bez zásadního přispění rodiny nebo rodinu imitujícího prostředí. 
Stejně tak občanská společnost stojí či padá s existencí morálních hodnot jednotlivých lidí, jež 
vznikají především v rodině, protože se začínají zakládat dříve, než je dítě schopno akceptovat 
vliv společenských institucí. Konečně i ekonomika budoucnosti je nemyslitelná bez emočně 
vysoce stabilní pracovní síly, protože nové technologie budou stále náročnější na osobnostní 
flexibilitu, která je emoční stabilitou podmíněna. Emoční stabilita jedince je v přímém vztahu 
ke kvalitě rodičovského působení již od prvních měsíců života. Souhrn všech těchto faktorů 
svědčí o skutečnosti, že na rodině se začaly projevovat reálné meze živelného vývoje lidské 
civilizace podobně jako na životním prostředí.  

 

Návrh řešení 
Cílem strategické koncepce je co možná nejširší společenské uznání významu rodiny a shoda 
rozhodujících sociálních aktérů na hlavních krocích, které k reálné podpoře rodiny vedou. 
Naplněním tohoto cíle bude jednak zlepšení materiálních podmínek života mladých rodin, 
jednak posílení vnitřních kohezních sil, jimiž rodiny přirozeně disponují. Následným cílem je 
zlepšení úrovně reprodukce manželství. Mladí manželé si přejí mít většinou dvě, zřídka tři 
děti. Tuto strukturu deklarovaných přání je nutné a možné dobře koncipovaným 
společenským vlivem udržet a zároveň se zaměřit na její zlepšení. Třetím dlouhodobým cílem 
je vytvoření předpokladů pro zlepšení funkce občanské společnosti, protože dobře fungující 
rodiny odstraňují nebo zmírňují překážky sociální soudržnosti, jako je nedůvěra, sociální 
izolace, podezřívavost, skepse. 

Vývoj bude patrně směřovat ke snižování podílu rodin s dětmi (dobrovolná bezdětnost je 
v některých státech  dvojnásobná nebo ještě vyšší než u nás) a k dalšímu poklesu průměrného 
počtu dětí v rodině. Institut jedináčka se pravděpodobně dále rozšiřuje. Zatím se nezdá, že by 
atraktivnost tří a čtyřdětné rodiny rostla. Předpoklad, že zlepšení celkových podmínek 
mladých manželství povede k zlepšení funkce mladých rodin, včetně realizace jejich přání mít 
více dětí než jen jedno, je některými odborníky akceptován a částečně z jiných zemí potvrzen. 
Toto možné zlepšení však musí vycházet z podpory rodiny, ze zvýšení její prestiže, nikoli z 
jednotlivých pronatalitních opatření.  

 

Sekvence kroků 
Celospolečenská podpora rodiny spočívá ve 
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• všeobecné známosti a akceptaci poznatků, které význam rodiny dokazují, 
• existenci státní rodinné politiky, jejímž výsledkem by se stalo nalezení politické vůle ke 

koncepčnímu řešení problémů. Hlavními úkoly rodinné politiky je stálé aktualizování 
finanční redistribuce jako kompenzace prospolečenských výkonů rodin, řešení otázek 
slučitelnosti rodičovské a profesní role, nefinanční opatření ve prospěch rodin a úsilí 
o vytváření prorodinného klimatu ve společnosti. 

• legislativní přízni, tj. stavu, kdy jsou legislativní normy posuzovány z hlediska možného 
dopadu na rodinu, 

• aktivizaci občanských prorodinných organizací, 
• institucionálním zakotvení prorodinných záležitostí na úrovni státní správy a občanské 

samosprávy, jehož smyslem je vytvořit systém garanta a mluvčího z pozice rodin, partnera 
prorodinných aktivit a organizací, 

• existenci systému vzdělávání, který pomáhá mladým manželům a rodičům 
vychovávajícím děti osvojit si ověřené poznatky a získat praktické postoje k tomu 
potřebné, 

• existenci systému podpůrných služeb pro rodiny, který pokrývá široké spektrum poptávky 
až po pomoc při řešení krizových situací. 

 
Uskutečnění těchto cílů vyplyne ze společenské objednávky, jež může být vyslovena různými 
subjekty. Zatím převažují nabídky ze strany správních orgánů a politických subjektů, které 
však nemají velký efekt vlivem nedostatečné systémovosti. Postrádají například aktivizaci 
svépomocných rodinných organizací a tím nedostatečně přispívají k posunu společenského 
klimatu. Činnost těchto organizací je schopna účinně mírnit protirodinné tlaky ekonomické 
a mediální sféry. Souvisí to s obecně přetrvávajícím deficitem občanských aktivit, které 
váznou na nízké sociální soudržnosti.  

Systém podpory rodin patří v řadě evropských zemí k velkým politickým tématům. Děje se 
tak přesto, že dlouhodobost koncepčních řešení nemůže přinést bezprostřední hmatatelný 
politický zisk. V našich poměrech lze předpokládat, že naléhavost řešení, vyplývající 
z demografické situace, povede ke stejnému efektu a politické, eventuálně samosprávní 
subjekty se tématu rodiny ujmou.  

       
* * *  

 
Rodina je založena na vztazích lidí v nejužším stupni příbuzenství, a je tedy mnohem více 
sociální než pouhou spotřební jednotkou, i když ani tato funkce se nedá přehlížet. 
Společenská důležitost rodiny musí být respektována zvláště ve dvou obdobích života 
jednotlivců – v dětství a pak ve stáří. Společenské mechanismy v obou těchto krajních fázích 
života člověka mohou rodinu nahradit jen neúplně a nedokonale. Proto je nutné rodinu 
respektovat ve všech strategiích a prioritních problémech, kterými bude charakterizována naše 
společnost v příštích desetiletích, a podporu rodiny v jejím širokém působení považovat za 
závažnou strategickou koncepci. 
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9. Strategická koncepce: 
ZACHOVÁNÍ ÚNOSNÉ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATELSTVA 
 
Abstrakt 

Vlivem prudkého snížení porodnosti a současně prodlužování lidského života, včetně posunu 
silnějších populačních ročníků do důchodového věku, se v příštích letech začne výrazně 
zhoršovat věková struktura naší populace jak úbytkem počtu dětí a mládeže, tak zrychleným 
růstem počtu a zastoupení starších lidí. I za předpokladu diferencovaného zvyšování věkové 
hranice pro získání nároku na starobní důchod se budou zhoršovat relace mezi věkovými 
skupinami, což se negativně projeví v mnoha oblastech rozvoje společnosti. Proces 
populačního stárnutí se nedá zastavit, lze jej však zpomalit: jednak aktivní pronatalitní 
politikou, potřebnou zvláště v období transformace při zhoršení některých životních podmínek 
mladých lidí pro založení rodiny, jednak zvýšenou selektivní imigrací. Do roku 2015 by se 
efekt obou procesů projevil jen částečně, ale změnil by předpokládanou situaci v dalších 
obdobích. Většina demografů považuje působení státních orgánů na zpomalení populačního 
stárnutí pronatalitní politikou (vytvářením příznivějších životních podmínek pro mladá 
manželství a rodiny s dětmi) za výhodnější než pozdější nutné odstraňování nebo zmírňování 
negativních důsledků objektivního procesu stárnutí. Zachování únosné věkové struktury 
obyvatelstva se musí považovat za závažnou součást snah o udržitelnost života českého 
národa. Ani zlepšení populační situace a zvýšení imigrace však nezabrání úbytku 
obyvatelstva. 
Tato koncepce v oblasti vývoje obyvatelstva a jeho složení má souvislosti s dalšími dílčími 
částmi potenciálu B4 – rodina, zdraví, bydlení, s potenciálem B1 Sociální soudržnost, 
s regulátory C1 Formování národní kultury, národní identity a národních zájmů (v kontextu 
lidských hodnot) a C4 Příprava České republiky na vstup a plné uplatnění v Evropské unii. 
Zahrnuje zcela nebo částečně řešení prioritních problémů nebo vazbu na prioritní problémy: 
č. 23 Nepříznivé populační klima projevující se v nízké úrovni plodnosti, č. 24 Nedostatečné 
řešení implikací budoucího vývoje demografického stárnutí v oblasti sociálního zabezpečení a 
zdravotnictví, č. 25 Nutnost systematického přístupu k zahraniční migraci, č. 26 Oslabené 
postavení rodiny a dětí v konfrontaci s nároky a podmínkami uplatnění výdělečně činných 
členů na trhu práce, č. 29 Zhoršující se dostupnost bydlení pro specifické skupiny obyvatel, č. 
7 Narůstající mezigenerační rozdíly v české populaci a č. 9 Nedostatečná osvěta týkající se 
problematiky soužití mezi majoritou a etnickými minoritami. 
 

Vývoj demografického stárnutí a jeho důsledky 
Prodlužováním lidského života poklesem intenzity úmrtnosti zvláště ve vyšším věku narůstá 
počet starších lidí, především ve věku nad 75–80 let. Současně došlo v minulém desetiletí ke 
snížení úrovně porodnosti dalším omezením počtu dětí v rodinách, resp. úbytkem sňatků při 
posunu věku snoubenců nad 25 let; obojí bylo vyvoláno také nepříznivou sociální situací 
mladých lidí pro jejich rozhodování o vstupu do manželství a narození dětí (zvláště finanční 
nedostupností bytů a nezaměstnaností). Tím se postupně – při zrychlujícím se úbytku 
obyvatelstva přirozenou měnou – zhoršují relace mezi hlavními věkovými skupinami, tj. 
dětmi, osobami v produktivním věku a starším obyvatelstvem, a narušuje se tak potřebná 
rovnováha věkové struktury. 

Současné a zvláště budoucí změny věkové struktury obyvatelstva se projeví v mnoha dalších 
oblastech. Předně bude zrychleným tempem ubývat obyvatelstva v produktivním věku, což 
povede k omezování zdrojů pracovních sil. Při růstu počtu staršího obyvatelstva a poklesu 
počtu osob v produktivním věku bude narůstat „sociální zatížení“ ekonomicky aktivní 
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populace. Dá se to sice změnit posunem věku nároku na starobní důchod, ale jen dočasně na 
období zhruba 10 let a jen částečně, protože nutně vzrostou počty invalidních důchodců ve 
věku mezi starou a novou hranicí. Bude i kvantitativně ztížena reprodukce pracovních sil, tj. 
nahrazování osob odcházejících do důchodu mladými kvalifikovanějšími pracovníky. Jen 
zdánlivě pozitivně se bude projevovat úbytek nebo stagnace počtu dětí a mládeže ve věku 
zhruba do 20 let: úspora prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na vzdělání a 
kvalifikaci bude pofidérní, může vést až ke zpomalení potřebných společenských inovací. 
Růst počtu a podílu starších osob se bude objektivně promítat ve zvýšení intenzity 
nemocnosti, zvláště chronickými nemocemi, nebo dokonce končícími invaliditou či ztrátou 
schopnosti pečovat o sebe. Povede to nutně ke značnému růstu nákladů na zdravotní péči, 
takže péče o zdraví a starší obyvatelstvo si bude vynucovat stále větší část HDP, vytvářeného 
stále menší částí populace. Podle dlouhodobých prognóz našich i OSN by se za stávající 
situace stala populace České republiky jednou z nejstarších na světě; zhruba od roku 2030 by 
se její věková struktura stala neschopnou regenerace, když podíl obyvatelstva ve věku nad 60 
let by činil téměř třetinu. 

I při předpokládaném zvyšování zdrojů dalším rozvojem ekonomiky by vedl očekávaný vývoj 
obyvatelstva a jeho struktur ke vzniku řady konfliktních uzlů, které by se musely řešit 
v jiných oblastech tam vzniklých prioritních problémů. Proto považujeme strategickou 
koncepci udržování únosné věkové struktury za tak závažnou, protože bez jejího respektování 
by došlo k jakémusi řetězovému přenosu problémů, jen obtížně zvladatelných bez odstranění, 
resp. alespoň zmírnění prvotní příčiny. Podíl dětí ve věku do 15 let by se měl pohybovat na 
úrovni kolem 18 %, podíl osob starších 60 let by neměl překročit 25 %. 

 

Návrh řešení 

Strategická koncepce spočívá podle našich názorů ve vytváření podmínek, kterými by se 
především zlepšilo populační klima a mohlo dojít k následnému zvýšení plodnosti manželství 
a porodnosti. Jde o to, aby svobodné rozhodování o sňatku a narození dětí nevycházelo 
z tlaku neúnosně nepříznivých životních podmínek mladých lidí, které by mohlo vést po 
víceletém odkládání vstupu do manželství, resp. narození dětí, až k jejich odmítání. Postupný 
růst podílu mladých svobodných lidí fakticky zužuje reprodukční základnu. Zvýšení 
porodnosti se však může výrazněji strukturálně projevit až v průběhu jedné generace, tj. až by 
se vyšší počty narozených dostaly do věku ekonomické aktivity. Současně se těmito 
zlepšenými životními podmínkami bude do značné míry bránit emigraci našich mladých lidí 
do západoevropských zemí, jestliže se dosavadní rozdíly v úrovni odměňování, sebeuplatnění, 
při snazší finanční dostupnosti bytů i nákladech na bydlení budou postupně snižovat. Je však 
nutné počítat s tím, že „vývoz mozků“ se nedá zastavit; proto odchod byť malé části nejvíce 
kvalifikovaných by měl být kompenzován „dovozem“ z jiných zemí. 

Druhý směr vytváření podmínek, kterými se dá brzdit zhoršování věkové struktury populace 
České republiky, představuje imigrace. Česká republika, zvláště při tendenci některých 
vyspělých západoevropských zemí omezovat další přistěhovalectví, se stává cílovou zemí 
imigrace. Jde však o to, aby tato imigrace byla výhodná svým složením – z hlediska věku, 
vzdělání a kvalifikace, ale také civilizační úrovní imigrantů – a odpovídala tak zájmům naší 
společnosti. Mělo by tedy jít o imigraci řízenou kvantitativně a kvalitativně, v podstatě 
selektivní, aby nevyvolávala nadměrné problémy při požadované integraci. Bylo by 
neefektivní povolovat přistěhování starších nebo nevzdělaných lidí, u kterých se dá 
předpokládat častější nezaměstnanost nebo čerpání sociálních fondů. Aby se vliv imigrace 
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projevil ve zpomalení populačního stárnutí, muselo by aktivní saldo migrace činit nejméně 8–
10 tis. osob ročně. 

Strategická koncepce bude tedy vyžadovat v obou směrech politické rozhodnutí a nepochybně 
také určitý společenský konsenzus. Vytváření příznivějších podmínek pro mladá manželství 
bude znamenat intenzivnější přerozdělování (to stárnoucí populace nemusí přijímat ráda – 
omezí to zdroje pro ni); vstup vyšších počtů imigrantů bude vyžadovat prostředky, zvláště při 
vytváření pracovních míst, zajišťování bydlení, ale také na různé kurzy, školení, vzdělávání 
dětí apod. Dřívější představy o řešení negativních důsledků nepříznivé úrovně porodnosti na 
vývoj počtu pracovních sil „pendlerským“ způsobem, tj. dovozem pracovníků pouze na dobu 
intenzivních potřeb ekonomiky, se staly neudržitelnými a žádoucím změnám věkové struktury 
domácího obyvatelstva by nepřispěly. Problémem samozřejmě zůstává pravděpodobný vznik 
konfliktů s imigranty s rozdílným způsobem života, kulturou a jazykem. 

Jádrem strategie je především politické rozhodnutí jak o zvýšení společenské pomoci mladým 
manželstvím a rodinám s dětmi, tak o rozsahu a struktuře imigrace. Takovéto rozhodnutí 
nebude ovšem vždy přijímáno pozitivně, bude zpochybňována jednak jejich nutnost, jednak 
jejich možný nízký efekt. I za předpokladu odmítání imigrantů  v některých městech se musí 
zvýšení imigrace prosadit v celospolečenském zájmu. Za cíl strategické koncepce v oblasti 
obyvatelstva a jeho složení je tedy nutné považovat zachování únosné věkové struktury. 
V podstatě jde o vytvoření mechanismů, jež by bránily takovému zvýšení podílu starších osob 
v populaci České republiky, který by omezoval nejen další vlastní reprodukci snižujícím se 
zastoupením potenciálních matek, ale projevoval by se stále více negativně v dalších 
oblastech existence naší společnosti. 

 

Realizace strategické koncepce 

Česká republika stojí v současné době na prahu intenzivního populačního stárnutí: do 
důchodového věku začnou přecházet početně silnější generace narozených v době války, jen o 
několik let později silné ročníky narozených v poválečném „baby-boom“. Proto hraje ve 
strategické koncepci závažnou roli faktor času. Příprava koncepce, jak zmírnit proces stárnutí 
se všemi jeho negativními a celkem nezpochybnitelnými důsledky, může být sice časově 
krátká, ale vlastní realizace změn se bude prosazovat déle a hlavně efekt bude následovat až 
za několik let.  

Razantním zlepšením sociální situace mladých lidí (asi s výjimkou nezaměstnanosti nevhodně 
kvalifikovaných) lze zvýšit plodnost manželství a tím porodnost poměrně rychle, protože 
existuje značný potenciál mladých svobodných lidí váhajících s uzavřením sňatku (příp. 
vstupem do nesezdaného soužití) a následným rozením dětí v očekávání zlepšené situace (k 
tomu ovšem nemůže dojít bez státního zásahu). V realizaci pronatalitní politiky by mělo dojít 
především k deklarovanému uznání významu rodin s dětmi pro společnost (tj. že děti nejsou 
pouze „záležitostí“ rodičů), k vytváření rodinám příznivého prostředí (komunální politika), 
k výraznější pomoci mladým manželstvím a rodinám s dětmi ve sféře bydlení (snazší finanční 
dostupnost bytů s delší dobou splácení státem garantovaných půjček, samozřejmě při převaze 
vlastního „vkladu“ z úspor), ve sféře krytí nákladů na děti (soustředění společenské pomoci 
do psychologicky účinněji působících přídavků na děti, jejich zvýšení s ohledem na objektivní 
náklady, příp. zvýhodněné společné zdanění příjmů manželů aj.). Společenská materiální 
pomoc by měla zajistit, aby se ani rodina se 3–4 dětmi nedostala do pásma chudoby proto, že 
pečuje a vychovává více dětí. Zastupitelstva měst a obcí by měla zaměřit konkrétní sociální 
politiku zvláště na rodiny s dětmi v mimořádných situacích. 
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Větším problémem je rozběh vyšší úrovně imigrace. Nepochybně je o ni zájem, ale nejsou pro 
ni zatím vytvářeny podmínky jak ve sféře zaměstnanosti, tak ve sféře bydlení. Z obou 
hledisek může být význam imigrace zpochybňován – jednak obavami ze vzestupu 
nezaměstnanosti (když není dostatek pracovních míst pro domácí obyvatelstvo), jednak 
argumentací o nedostatku bytů, o negativním vlivu neprobíhající deregulace nájemného apod. 
Je nutné počítat s odmítáním zvýšeného přistěhovalectví z obav před příchodem jiných 
národnostních a etnických skupin, s přeháněním nemožnosti jejich integrace aj. Ale podobně 
jako vyžadují jiné sociálně-ekonomické procesy určité vklady finanční, aby se mohly 
rozběhnout, tak také efekt práce desítek tisíc mladých vzdělaných imigrantů se projeví až po 
letech. Pro žádnou přistěhovaleckou zemi nepředstavovala nikdy imigrace (zvláště řízená, 
selektivní) nějaké ztráty; výjimkou by mohla být jen masová imigrace vyvolaná útěkem 
z mateřské země pro válečné události, víceletý hladomor apod. 

Na rozdíl od některých jiných strategických koncepcí, jejichž společenská užitečnost a 
případné zainteresování budou nesporné a skupin obyvatelstva se dotknou spíše nepřímo, 
koncepci zachování únosné věkové struktury bude nutné prosadit ve státních orgánech. Ale 
získat pro ni také potřebný společenský konsenzus, protože – byť jen zdánlivě – nebude mít 
pro skupiny obyvatelstva (kromě mladých rodin), a zvláště pro jednotlivce žádný pozitivní 
význam. Bude muset docházet k trpělivému zavádění, s argumentací např. hospodářským 
rozvojem bývalé SRN, s vytvářením jiných preferencí pro taková města, která budou 
imigranty přijímat tak, aby se postupně stali jejich občany (např. zvýšením částek rozpisu 
daní na města a obce, dotacemi na výstavbu bytů nebo asanaci částí měst se starším bytovým 
fondem v majetku měst apod.). 

V celé strategické koncepci udržování únosné věkové struktury obyvatelstva bude mít 
zvláštní úlohu rodina – podmínky jejího vzniku, byť často až ve věku kolem 30 let, 
podmínky, v nichž se budou rodit děti a v péči rodičů připravovat pro život. Zvláště jde o 
problémy stability rodiny jako optimálního výchovného prostředí pro děti. Rodina se zejména 
v posledním období dostala do značné konkurence s ostatními životními zájmy mladých lidí. 
Udržela si podle výsledků průzkumů demografického chování vysokou hodnotu, ale ve 
skutečném životě se její postavení dost otřásá. Přitom na rozhodování mladých lidí o vstupu 
do manželství, resp. o životě bez stálého partnera může působit jen určitá výhodnost takového 
kroku. Ani stabilitu rodiny nelze zajistit jinak než jen výchovou a vytvářením podmínek; 
ztížení rozvodů krátce trvajících svazků nebo manželství s dětmi bude většinou působit jen 
dočasně. Blíže viz Strategické koncepce 8. (celospolečenské podpory rodiny jakožto 
primárního zdroje lidského, sociálního a kulturního kapitálu). 

      

 * * *  

Vstup do období výrazného zhoršování věkové struktury obyvatelstva České republiky, 
s rychlým růstem počtu a zastoupení staršího obyvatelstva, bude objektivním faktorem vývoje 
naší společnosti v příštích desetiletích. Nelze mu zabránit, v zájmu snížení jeho negativních 
důsledků se dá pouze zmírnit aktivní pronatalitní populační politikou a politikou imigrace. 
Přestože efekt těchto dvou souběžně působících procesů bude zřejmý až za 10–15 let, tedy jen 
částečně v období do roku 2015, nelze jejich zahájení odkládat, protože mezitím vzniklou 
další deformaci věkové struktury nebude možné již nikdy kompenzovat. Demografický dluh, 
tj. zanedbání závažnosti vytváření nepříznivé věkové struktury, je pro další generace 
nenapravitelný a v jeho důsledcích jen částečně a se zvýšenými společenskými náklady 
řešitelný. 
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10. Strategická koncepce: 
PÉČE O ZDRAVÍ 
 
Abstrakt:  

Strategická koncepce spočívá ve tvorbě a realizaci nové zdravotní politiky založené na využití analýz a výzkumu. 
Zúčastnění aktéři tvorby této politiky se musejí veřejně podílet na vymezení cílů a priorit péče o zdraví z hlediska 
řešení existujících problémů a také z hlediska mezinárodních zkušeností a doporučení. Cílem strategie je 
dosáhnout zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a uchování jeho zdraví. 
 Strategická koncepce péče o zdraví má souvislosti s dalšími dílčími částmi potenciálu B4 – populační vývoj a 
rodina. Zahrnuje řešení prioritních problémů č. 27 Lékařské vědy nabízejí více možností léčení nemocí, než je 
současný systém veřejného zdravotního pojištění schopen zdrojově zabezpečit a č. 28 Nedostatečné rozvinutí 
prevence zdraví ohrožujících či poškozujících činností, promítajících se především v životním stylu populace 
(kouření, alkoholismus a další toxikománie, nedostatek pohybu, prohřešky proti zdravé výživě, stres). Souvisí i 
s formativním regulátorem C3 – Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích. 
 

Stručný popis aktuální situace, základní rozpory a napětí 
Český systém zdravotní péče zdědil na počátku 90. let několik problémů (zhoršený 

zdravotní stav v porovnání s vyspělými evropskými státy, nadměrnou nabídku lékařů 
v ambulantních a lůžkových službách, velký počet lůžek nemocniční péče, sníženou 
dostupnost moderních technologií včetně léčiv atd.). Ačkoliv se poměrně rychle za pomoci 
západních trhů podařilo doplnit chybějící technologie, jen částečně pokročilo řešení ostatních 
problémů, a navíc se objevila celá řada nových problémů, jejichž vznik souvisí 
s transformačními společenskými procesy 90. let.  

Předchozí státní zdravotnictví bylo decentralizováno, deetatizováno a privatizováno na systém 
velkého množství různých typů poskytovatelů zdravotnických služeb s výraznou autonomií 
v jejich organizačně-právním uspořádání. Vcelku úspěšně proběhla privatizace na stupni 
praktických lékařů a ambulantních specialistů. Naproti tomu u lůžkových zařízení ustrnula 
většinou v podobě rozpočtových organizací, odpovídajících spíše reliktu socialistického 
vlastnictví nežli modelu veřejnoprávních zdravotnických zařízení. Došlo také k výrazným 
změnám v oblasti financování a úhrad zdravotnických služeb. V zavedení zdravotního 
pojištění byl spatřován hlavní, ne-li jediný, zdroj financování, a nikoliv způsob řešení 
ekonomické dostupnosti zdravotní péče. Od všech těchto změn očekávala zdravotnická 
veřejnost samovolné vyřešení existujících problémů, ale zejména rychle rostoucí úroveň 
svých vlastních příjmů a existenčního zabezpečení. Nové finanční zdroje však byly pohlceny 
především segmentem léčiv a oblastí rozvoje moderních medicínských technologií. Růst 
příjmů různých skupin zdravotníků byl nevyvážený stejně jako řada dalších ukazatelů, jimiž 
lze hodnotit systém zdravotní péče. Na druhé straně došlo na rozdíl od jiných 
postkomunistických zemí po roce 1990 vlivem některých pozitivních změn ve způsobu 
života, v zevním prostředí a zejména v důsledku vysokého profesního potenciálu českého 
zdravotnictví k výraznému poklesu celkové úmrtnosti i úmrtnosti na některé příčiny smrti, 
zvláště choroby srdce a cév, a tím k prodlužování střední délky života při narození. Přesto 
však stále existují ve zdravotním stavu naší populace rezervy ve srovnání s vyspělými 
západoevropskými zeměmi. Horší zdravotní stav je způsoben jak „zatížením“ z dřívější doby, 
tak stále malým důrazem kladeným na zachování vlastního zdraví jako významné životní 
hodnoty a přežívajícím nedobrým způsobem života. 

Mezi příčinami současných nedostatků ve zdravotnictví dominuje prohlubující se rozpor mezi 
rostoucími možnostmi a nároky medicíny a mezi schopností státu tyto nároky ekonomicky 
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saturovat. Za tím lze spatřovat příliš zjednodušený koncepční přístup a od něj odvozené rámce 
zdravotnického práva. Partikulární zájmy jednotlivých nově vzniklých skupin aktérů 
převážily nad obvykle sledovanými cíli péče o zdraví při současném akceptování 
normativních principů, charakteristických pro péči o zdraví (právo na zdraví, právo na 
dostupnost zdravotnických služeb, ekvita, solidarita). Ve zdravotnictví jsou stále více patrné 
snahy po prosazování podnikatelských zájmů, a zdravotnictví se tak dosud nestalo oblastí 
veřejných služeb ve sféře individuálně zaměřené medicíny a populačně orientovaného 
veřejného zdravotnictví. Stát ani nově vzniklý systém veřejného zdravotního pojištění 
nedokázaly optimalizovat rozsah nabídky medicínských služeb a celá řada státem obvykle 
zajišťovaných regulačních mechanismů zanikla nebo existuje jen formálně, bez potřebného 
účinku.  

Z dlouhodobého hlediska jde o stav, který se velice snadno může dostat do vážnějších 
problémů díky rychlému růstu celkových výdajů na zdravotnické služby, rozdílům 
v dostupnosti zdravotnických služeb různých skupin obyvatelstva v závislosti na jejich vlastní 
příjmové úrovni. Zejména proces probíhající reformy veřejné správy není v oblasti 
zdravotnictví dořešen, pokud jde o přenesenou a samostatnou působnost nově vzniklých 
krajských úřadů i rušení okresních úřadů. Vývoj probíhá v prostředí nízké úrovně poznatků 
v porovnání s vyspělými zahraničními státy.  

Tvorba a realizace zdravotní politiky v ČR není založena na dostatečném stupni objektivních 
přístupů a důkazů a může se tak dále rozvíjet v podobě nedostatečně kvalifikovaných řešení. 
Důsledkem mohou být deformace v chování a jednání poskytovatelů zdravotnických služeb, 
ale i některých zdravotních pojišťoven, jako by šlo o subjekty soukromého práva, tj. mimo 
rámec veřejného práva a jeho regulačních nástrojů. Kompetence a odpovědnost jednotlivých 
aktérů je buďto nedostatečně vymezena, nebo v horším případě není ani dodržována již 
právně vymezená role (např. rozhodovací procesy v oblasti zdravotního pojištění – pojistné 
plány, výroční zprávy pojišťoven, (ne)vývoj metodik Ministerstva zdravotnictví v této 
oblasti). V systému zdravotní péče tak existuje v současnosti celá řada napětí a rozporů. Cesty 
k jejich řešení, založené na poznání, analýze a výzkumu, však nejsou dostatečně využívány. 
Na jedné straně jde o rozvoj potřebných aktivit státní správy v oblasti kontroly zdravotní 
péče, ale na druhé straně by tyto postupy neměly mít charakter monopolu a neměly by 
znemožňovat ostatním subjektům ve společnosti realizovat nezávislý výzkum a analýzy. Ve 
zdravotnictví dochází k ohrožení demokratického vývoje v podobě nedostupnosti potřebných 
informací, jež by se staly východiskem pro objektivně podloženou formulaci cílů a jejich širší 
politickou diskusi z hlediska dlouhodobých společenských důsledků. Vývoj systému českého 
zdravotnictví přetrvává ve stavu netransparentnosti a při pokračujících současných trendech 
lze očekávat, že ČR nebude schopna efektivně řešit problémy zdravotního stavu obyvatelstva, 
ale ani její systém zdravotnických služeb nebude dostatečně stabilizovaný. Neexistence 
parlamentem schválené a vládními orgány v centru i v krajích realizované koncepce zdravotní 
péče vede k tomu, že není řešena otázka vytyčení hlavních priorit. 

 

Návrh způsobu řešení 
Dosavadní styl tvorby zdravotní politiky, charakterizovaný prosazováním zájmů 

partikulárních skupin, musí být nahrazen demokratickou zdravotní politikou, založenou na 
objektivních důkazech a veřejně dostupných informacích. Procesy tvorby a realizace 
zdravotní politiky musejí být snadno srozumitelné široké odborné a laické veřejnosti. 
Zúčastnění aktéři tvorby této politiky se musejí veřejně podílet na vymezení cílů péče o zdraví 
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z hlediska řešení existujících problémů a také z hlediska mezinárodních zkušeností a 
doporučení WHO. Od takové cesty by bylo možno očekávat, že u zúčastněných aktérů dojde 
k větší míře odpovědnosti jejich jednání, které ovšem musí být založeno na větší 
informovanosti. Související rozhodovací procesy by se tak staly součástí dalšího potřebného 
demokratického vývoje. 

Mezi základní teoretické koncepty a nástroje je nutné z tohoto hlediska řadit koncept zdraví a 
jeho determinant, omezenost zdrojů a potřebu jejich efektivní alokace, postupy pro 
ekonomické hodnocení efektivity programů, a zejména léčebných postupů na mikroúrovni, 
rozvoj satelitních účtů zdraví jako prostředku pro získání přehledu na jednotlivých více 
agregovaných úrovních seskupení produkčních jednotek, vynaložených vstupních prostředků 
a dosažených výsledků, práva pacientů ve vztahu k vývoji medicínských technologií, 
normativní východiska zdravotní politiky (lidská práva, ekvita, solidarita). 

 

Cíle 
Hlavním strategickým cílem musí být zlepšení zdravotního stavu a uchování zdraví 
(prodloužení střední délky života, snížení nemocnosti, zejména v případě chronických 
nemoci, nádorů). Základním záměrem tohoto cíle je postupně snižovat nemocnost a tím 
dlouhodobě snížit potřebu a spotřebu zdravotnických služeb. Ze střednědobého hlediska jde o 
snížení incidence nemocí a nádorů, z dlouhodobého hlediska poté o snížení prevalence 
nemocí. Během 10–15 let pak dosáhnout v základních ukazatelích zdravotního stavu 
kompatibility jejich hodnot s průměrem zemí EU. 

 

Dílčí cíle  
• dořešit zdravotnickou legislativu a vlastnické vztahy zdravotnických zařízení;  
• snižovat vliv odvratitelných rizik zdraví (např. tabák, potraviny), jde o dlouhodobé 

investice do zdraví. Tento cíl vztahující se k determinantám životního stylu a životního 
prostředí je spíše realizační podmínkou a nástrojem k dosažení cíle zlepšit zdravotní stav 
obyvatelstva. K tomu se váže i nutnost podstatně zvýšit informační a iniciační roli 
zdravotnictví ve vztahu k jiným resortům, orgánům a institucím, jež svými aktivitami 
ovlivňují lidské zdraví. Spolu s tím dosáhnout aktivní participace občanů na podpoře, 
ochraně a návratu jejich zdraví; 

• zvládnout a začít využívat nové technologie v oblasti molekulární medicíny, tyto 
technologie z dlouhodobého hlediska 10–25 let budou představovat možnost zásadního 
ovlivnění genetické determinanty zdraví; 

• v rámci determinanty zdravotnické služby optimalizovat funkci a strukturu 
zdravotnického systému při restrukturalizaci a zlepšení nabídky služeb a maximálně 
přitom využít výsledky výzkumu k jejich praktickému uplatnění v prevenci, terapii a 
rehabilitaci. Přitom je třeba se zaměřit na rozvoj primární péče, posílení role praktického 
lékaře jako koordinátora péče, další snížení počtu akutních nemocničních lůžek, klást 
důraz na komplexní nemocniční péči na úrovni okresů, vyřešení řídících procesů tří 
hlavních rolí fakultních nemocnic, řešení dlouhodobé  lůžkové péče a zlepšení pravidel a 
kritérií rozhodovacích procesů v oblasti investiční výstavby. Restrukturalizace a 
optimalizace zdravotní péče by měla zohledňovat vliv stárnutí populace (přibývání 
seniorů v populaci) na kvantitu a kvalitu péče, jakož i přihlížet ke změnám počtu a 
struktury obyvatelstva v regionech; 
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• integrace a kooperace zdravotnických služeb (koordinace namísto konkurence). 
Základním požadavkem na poskytování zdravotnických služeb je jejich kvalita a 
efektivita, hlavním kritériem pro jejich hodnocení je maximální klinický efekt při 
minimalizaci nákladů; 

• udržitelné mechanismy financování a úhrad zdravotnických služeb, optimální alokace 
prostředků mezi jednotlivé segmenty služeb, založená na objektivních důkazech, nikoli na 
vlivných zájmových skupinách a netransparentních rozhodnutích; 

• rozvoj poznání a jeho využití v pregraduálním, specializačním a dalším vzdělávání všech 
důležitých pracovníků (poskytovatelů služeb, manažerů, pracovníků pojišťoven, veřejné 
správy). 
Předpokladem naplnění těchto dílčích cílů je podpora procesu tvorby zdravotní politiky 
založená na využití analýz a výzkumu, tvorba koncepcí a formulace strukturovaných cílů 
v rámci široké spoluodpovědnosti zúčastněných aktérů. K tomu je třeba vytvořit také 
informační a organizační podmínky ve všech krajích pro tvorbu regionální zdravotní 
politiky. 

 

Sekvence kroků  

Sekvence kroků je etapizována do tří částí:  2002–2005;  2006–2013;  2014–2018  

2002–2005: Koncepce a tvorba nové zdravotní politiky, první nutné kroky stabilizace   

S využitím již provedených a dalších doplňujících analýz a spolupráce se skupinami expertů 
vymezit existující problémy, jejich hlavní příčiny a navrhnout věcné přístupy k jejich řešení. 
Výsledky této přípravy zapracovat do dlouhodobé koncepce zdravotní péče pro 21. století 
(Zdraví pro deset milionů), která se stane základem pro věcné zpracování základního rámce 
českého zdravotního práva. Jde o úkol pro příští čtyřleté volební období. Současně zajistit 
rozvoj poznání na základě podpory výzkumu, překladů zásadních monografií a učebních textů 
do češtiny a přípravu a zahájení  celoživotního a specializačního vzdělávání řídících 
pracovníků ve zdravotnictví. 

V oblasti investic do zdraví v prvních dvou letech vyhodnotit dosavadní přístupy a výsledky 
politiky podpory zdraví v ČR, platný právní rámec, jeho aplikace, efekty programů v rámci 
Národního programu zdraví a Akčního plánu. Vyhodnocení proběhne za účasti mezinárodní 
expertní skupiny WHO. Výstupem budou návrhy pro tvorbu a realizaci zdravotní politiky 
v této oblasti. Výzkum sociálních a ekonomických determinant zdraví jednotlivých vybraných 
skupin populace. 

Návrh prvního kola dlouhodobých programů boje proti zdravotním a odvratitelným rizikům 
(tabák, drogy, potraviny, životní prostředí, pracovní prostředí a rizika). 

 

Plán legislativních aktivit: 
Zákon o zdravotní péči (práva a povinnosti jednotlivých subjektů, práva pacientů) 
Zákon o nemocnicích (lůžkové péči) s důrazem na pravidla hospodaření 
Zákon o lékařích (podmínky poskytování jednotlivých druhů a forem péče, 

 specializační a celoživotní vzdělávání, komory) 
Zákon o vzdělávání středních zdravotnických a dalších pracovníků ve zdravotnictví 
Kodexový zákon o veřejném zdravotním pojištění 

 

Změna přístupu zdravotních pojišťoven z „finančních institucí“ na organizace, které řídí 
riziko nemoci na základě celostního přístupu, se znalostí konceptů zdraví a determinant, 
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ekonomických nástrojů pro hodnocení efektivity a hlavně dosahovaných výsledků. Rozvoj 
metodik pojistného plánování a výročních zpráv zdravotních pojišťoven by měl přispět k větší 
míře odpovědnosti a ke zvýšení kvality řídících procesů. 

V návaznosti na probíhající reformu veřejné správy a proces přidružení k EU je nutné v této 
fázi realizovat základní rozvoj vzdělání, který by umožnil potřebnou rámcovou orientaci  pro 
pracovníky ve veřejné správě a pro řídící pracovníky v systému zdravotní péče. Tyto potřeby 
lze realizovat i formou krátkodobých vzdělávacích programů. Promyšlená příprava 
existujících a nových vzdělávacích  kapacit se zaměřením na dlouhodobě  orientovanou 
následnou zásadní změnu jednání a chování aktérů (2–3 roky). Systematické a kvalifikované 
informační a edukační aktivity, zaměřené na výchovu a motivaci občanů k tomu, aby se stali 
aktivními manažery vlastního zdraví. 

Analýzy hospodaření a  nákladů na mikroúrovni, objektivně podložená cenotvorba. Rozvoj 
metod satelitních účtů zdraví a od nich odvozené další kroky, umožňující racionální alokaci 
zdrojů. První potřebné kroky vedoucí k dlouhodobému cíli stability a udržitelnosti 
mechanismů v oblasti financování a úhrad zdravotnických služeb. Pilotní projekty v oblasti 
primární péče (praktický lékař jako koordinátor poskytování zdravotnických služeb). 

2006–2013: Aplikace nového právního rámce (realizace nové zdravotní politiky), investice 
do vzdělání a zdraví 

Především široké uplatnění dlouhodobých vzdělávacích programů v oblasti celoživotního 
vzdělávání zaměřených na novou roli praktických lékařů jako koordinátorů, řídící pracovníky, 
veřejnou správu. Změny v pregraduálních programech lékařů a sester – vetší důraz na 
společenské vědy a seznámení s teoretickými koncepty a nástroji veřejného zdravotnictví. 
Postupná realizace nové zdravotní politiky, založené na objektivních důkazech, vyžívající 
rozvoje zahraničního a domácího poznání. V oblasti medicíny využít rozvoj efektivních a na 
problémy zaměřených programů v oblasti Národního programu zdraví. 

2014–2018:  
Zásadní a celostně pojaté vyhodnocení dosažených výsledků jako východiska pro formulaci 
další fáze tvorby zdravotní politiky. 

Nástroje a aktéři 
V realizaci strategické koncepce budou využity především nástroje v oblasti práva, ekonomie, 
analýz, výzkumu, rozvoje poznání, vzdělávání. Vývoj institucí (tvorba politiky) a jejich 
racionální a společensky přínosná aplikace jsou podmíněny vývojem informovanosti celé 
společnosti. Bez široké participace občanské společnosti nebude možné dostatečně vyvážit 
převahu dobře informovaných aktérů ve skupině výrobců a dodavatelů nových technologií, 
kteří mají značný vliv na chování a jednání ostatních klíčových aktérů, jimiž jsou 
poskytovatelé služeb, zdravotní pojišťovny a aktéři na straně státu. 

 

 

 

 

 

 

 416 



 

11. Strategická koncepce: 
ZAJIŠŤOVÁNÍ DOSTUPNÉHO BYDLENÍ 
 

Uspokojivé přiměřené bydlení patří do okruhu základních lidských potřeb a je významnou 
součástí celkové životní a kulturní úrovně rodin, ostatních domácností i společnosti jako 
celku. Byt je z několika důvodů zvláštním druhem zboží z hlediska získání bytu, jeho užívání 
a nákladů na bydlení. Současně je také veřejným statkem, protože bytový fond představuje 
významnou část společenského bohatství (kapitálu) a jsou v něm uloženy značné prostředky. 

Abstrakt 

Dostupnost uspokojivého  přiměřeného bydlení pro všechny sociální vrstvy je jedním ze 
stěžejních problémů a trvalých úkolů odpovědných orgánů společnosti. Spolurozhoduje o 
životní a kulturní úrovni země. Nelze ji oddělit od celkového sociálně-ekonomického rozvoje 
země. Je podmínkou soudržnosti společnosti, spokojenosti občanů, rozvoje osobnosti člověka, 
jeho pracovní mobility i uspokojivějších trendů v populačním vývoji. V demokratické 
společnosti s tržní ekonomikou je byt a bydlení (pro jejich vysokou cenu a nezastupitelnost) 
věcí soukromou i veřejnou, tedy veřejným statkem, ale též zbožím. Právo na dostupné bydlení 
ve smyslu odpovědnosti občana i orgánů společnosti zdůrazňují rovněž mezinárodní 
dokumenty. Všechny tyto skutečnosti prokazují, že se uspokojivé úrovně bydlení všeho 
obyvatelstva nedá dosáhnout bez realizace dlouhodobé strategické koncepce. 
Strategická koncepce zajišťování dostupného bydlení má souvislosti s dalšími dílčími částmi potenciálu B4 – 
populační vývoj, rodina, zdraví, s potenciálem B1 Sociální soudržnost, s potenciálem B6 Stav životního 
prostředí, územní potenciály rozvoje a s potenciálem B3 Trh práce, zaměstnanost a zaměstnatelnost. Koncepce 
zahrnuje řešení prioritního problému č. 29 Zhoršující se dostupnost bydlení pro specifické skupiny obyvatel. 
Dále se váže k problémům: č. 23 Nepříznivé populační klima projevující se v nízké úrovni plodnosti, č. 44 Nízká 
úroveň prostorové mobility obyvatelstva a č. 25 Nutnost systematického přístupu k zahraniční migraci. 
 

Charakteristika bydlení 

Celá sféra bydlení je u nás v současné době poznamenána především následujícími 
skutečnostmi: 

• souběhem existence starého a novějšího, lépe vybaveného bytového fondu spolu 
s probíhající výstavbou nových bytů, při výrazném vzestupu jejich pořizovacích nákladů, 
promítajících se také do rozdílných nákladů na bydlení hrazených uživatelem, vlastníkem 
nebo dotovaných státem, 

• dlouhodobostí využívání bytů a jejich územní nepřenosností, a tedy při rozdílných 
formách užívání bytů specifickým působením na potřebný volný pohyb pracovních sil, 

• diferencovaným, hlavně v dřívější době vzniklým způsobem užívání bytu, při rozdílných 
nákladech na bydlení ve srovnatelných bytech (např. ve vlastním bytě, z družstevní 
výstavby, v nájemních bytech obecních nebo soukromých vlastníků aj.), a to v rozdílně 
strukturovaném bytovém fondu podle stáří, velikosti a vybavení, ve venkovských obcích a 
ve městech, 

• dlouhodobě vytvořenými rozdíly v nákladech domácností na bydlení, způsobenými také 
nestejnou úrovní dávných státních dotací na výstavbu, při nemožnosti rychlejšího 
odstranění „nánosu“ vyvolaného různými nesystémovými zásahy, 

• úbytky počtů obecních bytů někdy až nadměrnou privatizací a združstevněním, 
• existujícím trvalým nedostatkem bytů zvláště v některých městech již z konce 80. let a 

zvýšeným v posledním desetiletí; často i nevhodnou velikostní strukturou bytů pro některé 
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skupiny obyvatelstva (nedostatek malometrážních bytů pro rostoucí počty starších 
jednotlivců, jako startovní byty pro mladá manželství aj.), 

• cenovou nedostupností nových bytů pro většinu obyvatelstva, 
• nutným respektováním sociální dimenze nákladů na bydlení, určených pro specifické 

skupiny obyvatelstva, které nejsou z objektivních důvodů schopny „unést“ z vlastních 
prostředků náklady na přiměřené bydlení (v roce 2000 pobíralo příspěvky na nájemné 331 
tis., tj. téměř 9 % domácností v průměrné částce 633 Kč měsíčně, což představovalo 2,5 
mld. Kč), 

• obtížností definovat „přiměřené“ bydlení, a to jak z hlediska vztahu velikosti bytové 
domácnosti a bytu i jeho vybavení, tak z hlediska absolutní výše a podílu nákladů na 
bydlení domácnosti, včetně odlišení subjektivní hodnoty úrovně bydlení. Pro úzkou 
skupinu obyvatelstva téměř neexistuje nějaká horní hranice úrovně bydlení, ale v reálné 
situaci celé populace je nutné dávat subjektivní přání uživatelů do vztahu k finančním 
možnostem jejich domácností a udržovat také určité relace počtu, velikosti a vybavení 
bytů odpovídající možnostem i záměrům společnosti. 

 

Probíhající změny v bydlení 
Neuspokojená potřeba bytů vypočtená z dat sčítání 1991 činila řádově 110–120 tis.; po 
rapidním snížení bytové výstavby v minulém desetiletí vzrostla podle odhadu na 300 tis., 
protože se i při úbytku počtu obyvatelů dále zvyšoval počet domácností (imigrace, byty pro 
cizince, trvalý růst počtu domácností jednotlivců) a dále ubývalo bytů (skutečnost, že při 
sčítání 2001 bylo zjištěno 540 tis. neobydlených bytů, z toho 225 tis. v obcích nad 5 tisíc 
obyvatelů, nelze zatím z předběžných výsledků specifikovat). Přitom došlo zřejmě i ke 
zvýšení úbytků soukromých bytů převodem k nebytovému, finančně lukrativnímu využívání. 
Současně vzrostl počet a zastoupení přelidněných bytů, zvláště v některých městech, takže 
docházelo k častějšímu nucenému soužití domácností. Zvláště se zvyšuje poptávka po 
menších, cenově dostupných bytech. Nedostatek finančně dostupných bytů přispíval 
k poklesu počtu manželství mladých lidí, bránil přesunům pracovních sil do míst s nižší 
úrovní nezaměstnanosti, dále zostřil společenské rozdíly mezi bydlícími a nebydlícími 
domácnostmi a vedl k nespokojenosti s neúspěšným vývojem podmínek bydlení. 

V průběhu minulých let se zastavila dřívější družstevní výstavba, nová výstavba 
v neziskovém sektoru se nerozběhla, vzestup stavebních nákladů vedl k omezení individuální 
výstavby. Vzrostla však výstavba pro volný trh s byty, finančně dostupná jen pro malou část 
obyvatelstva s vysokými příjmy. Snížil se rozsah směn bytů: brání jim riziko vyššího 
nájemného i v menším bytě po uzavření nové smlouvy, někteří majitelé soukromých domů 
k nim nechtějí dávat vůbec souhlas. Velké počty dříve státních, pak obecních bytů byly 
„převedeny“ do družstevního užívání nebo byly „privatizovány“. Nemalá část městského 
obyvatelstva tak získala byty za zlomek ceny nových bytů; část z nich byla nedostatečnou 
legislativní ochranou prodána na černém trhu, část je legitimně pronajímána za tržní nájemné. 

Pomalá deregulace nájemného vede přitom pro některé skupiny obyvatelstva jen k růstu 
nákladů na bydlení, pro jiné je zdrojem nelegálních nezdaňovaných zisků při pronajímání 
bytů nebydlícím domácnostem (nekontrolovatelný černý trh). Z dřívější doby zděděná 
nerovnoměrnost rozložení bytového fondu podle přiměřenosti a příjmů domácností tedy 
zesílila, a to i změnami v rozsahu nezaměstnanosti (horší situace je ve městech a okresech 
s nízkou úrovní nezaměstnanosti).  
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Ekonomické nástroje na podporu nové bytové výstavby byly vytvářeny opožděně a 
v nedostatečném rozsahu, nebyly orientovány též na příjmově slabší vrstvy domácností, takže 
poskytované veřejné finanční zdroje využívaly přednostně skupiny obyvatelstva s vyššími 
příjmy. Tím se značně zvyšovaly rozdíly v úrovni bydlení v neprospěch zpravidla 
„potřebnějších“ (např. mladých rodin s dětmi). Nutné zásadní transformační kroky – 
liberalizace cen, ukončení státní bytové výstavby a státní finanční podpory stavebním 
bytovým družstvům – vedly k výraznému zvýšení cen nových bytů (následně i starších a cen 
jejich údržby), ke snížení rozsahu výstavby a k prohloubení lokálního charakteru bytové 
nouze z hlediska počtu chybějících bytů i často nevhodné struktury. Plně se projevil 
nedostatek finančních zdrojů pro bytovou výstavbu, a to jak u stavebníků, tak u obcí i ve 
státním rozpočtu. Síla a úloha tržních mechanismů a privatizace státního bytového fondu byly 
přeceněny a přispěly k neúnosnému rozšíření černého trhu s byty. 

Se střídáním vlád se měnily pohledy na úlohu jednotlivých forem výstavby i užívání bytů a na 
jejich financování, takže nemohla vzniknout ani dlouhodobá koncepce v oblasti bydlení. 
Preferována byla výstavba bytů do soukromého vlastnictví (rodinné domky), privatizace 
státního bytového fondu a zavedení trhu s byty, včetně deregulace nájemného. Neujasněná 
úloha obcí, měnící se přístupy bank k poskytování hypotečních úvěrů a nedostatek veřejných 
prostředků na infrastrukturu a přímé dotace do výstavby trvaly příliš dlouho. Teprve 
v posledních 2–3 letech se situace vyjasnila. Stavební spoření se přitom stalo sice 
nejvýhodnějším způsobem uložení peněz, ale jeho efekt pro výstavbu, rekonstrukce či 
modernizaci bytů byl neúměrně nižší, než by odpovídalo výši státních příspěvků. Dá se tedy 
říci, že minulé desetiletí bylo obdobím málo úspěšného hledání způsobu, jak zajistit další růst 
úrovně bydlení a jak zabezpečit fungování trhu s byty při státní účasti a pomoci bytové 
výstavbě. Řešení bylo a ještě bude velice složité, jednotlivé kroky nelze od sebe vzájemně 
oddělovat: např. úplnou deregulaci nájemného nelze akceptovat bez předchozího vyjasnění 
podmínek, rozsahu a způsobu financování sociálního bydlení; růst nákladů na bydlení 
v jednotlivých formách je nutné vidět i v souvislosti s růstem cen bytových služeb aj. 

Priority a kroky strategické koncepce 
Neexistuje žádné takové řešení „bytového problému“, které by bylo spravedlivé ke všem 
účastníkům – k majitelům či uživatelům nájemních bytů, k bydlícím ve vlastních domech a 
bytech nebo v bytech družstevních. Dřívější formy diferencovaných státních dotací se musejí 
přijímat jako nezměnitelná konstanta, kapitál „uložený“ ve vlastnictví bytů se nedá srovnávat. 
Rozhodujícími do budoucna se musí stát únosnost nákladů na bydlení domácností. 
Diferencované příspěvky na bydlení by měly dostávat jen omezené skupiny obyvatelstva za 
předpokladu přiměřené úrovně bydlení (ve vztahu k velikosti a struktuře domácnosti). 
Prioritou v této oblasti se musí stát zajištění přiměřené úrovně bydlení pro všechny vrstvy 
obyvatelstva, odpovídající postavení bydlení v rámci životní a kulturní úrovně, ale i hodnoty 
bydlení pojímané subjektivně, byť při diferencovaných nákladech na bydlení (tj. odlišné 
finanční účasti na přesně definované úrovni bydlení a výši příjmů domácností). Realizace 
práva na bydlení by tedy měla být úzce spojena především s vlastní finanční účastí, trh s byty 
by nicméně měl zůstat ještě několik let pod určitým „dozorem“, aby nevedl k marginalizaci 
některých skupin obyvatelstva (např. mladých rodin s dětmi a domácností starších 
jednotlivců). 

Bydlení se uskutečňuje a bytová výstavba probíhá v konkrétní situaci jednotlivých měst a 
obcí (počty a struktura bytů podle vlastnictví, velikosti, vybavení). Musí ji respektovat s cílem 
dosáhnout i přerozdělení bytů na bázi tržních principů s maximálním efektivním využitím 
poskytnutých prostředků. Zajištění dobré úrovně bydlení všech skupin občanů se tedy musí 
stát jedním z prioritních úkolů zastupitelstev. Jde nejen o hospodaření s byty ve vlastnictví 
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obce, ale také o příp. přestavbu a modernizaci starých domů a bytů v centrech měst, o 
výstavbu a bydlení v penzionech, v domech s pečovatelskou službou, s efektivním využitím 
uvolněného bytového fondu, o stanovení rozsahu a alokaci sociálního bydlení aj. Důležitým 
se musí stát udržení sociálního bydlení v rozptylu existujícího bytového fondu, tj. nevytvářet 
domy nebo bloky s byty pro sociálně slabší část obyvatelstva, aby nevznikala nějaká ghetta 
dotovaného bydlení. Celostátní koncepce bytové výstavby, vycházející z respektování 
mechanismu trhu s byty, ale také ze znovuzavedení výstavby v neziskovém sektoru, 
s těžištěm výstavby do soukromého vlastnictví, musí být tedy aplikována na konkrétní situaci 
měst a jejich zázemí. Bude přitom nutné přihlížet k prognózám dalšího rozvoje měst a 
regionů, aby se nestavěly byty tam, kde by se v budoucnu tyto investice znehodnotily.  

 

Stanovení priorit ze strany státu 
• vymezení závazných podmínek sociálního bydlení a současně výše příspěvků na bydlení 

při definované přiměřené úrovni bydlení (příspěvek k nákladům na bydlení s přihlédnutím 
k příjmu), 

• zvýšení částek státního rozpočtu určených na podporu bydlení a bytové výstavby, včetně 
příspěvků městům a obcím aktivním v této oblasti z vlastních prostředků (úvěrů), aby se 
dalo ročně postavit kolem 50 tis. bytů, 

• stanovení pravidel a zrychlení tempa deregulace (ukončení do pěti let), 
• zvýšení právní ochrany v oblasti bydlení při státem dotovaných nákladech (aby se nedalo 

zneužívat státních prostředků např. pozdější privatizací za neúnosně nízké ceny), 
• vytvořit podmínky a pravidla pro spolehlivé fungování tržních mechanismů ve sféře 

bydlení, a to včetně bydlení domácností s nižšími příjmy (až možnost dotovaných úvěrů), 
• přispívat městům a regionům na bydlení pouze tehdy, budou-li mít jejich zastupitelstva 

vlastní reálnou představu o bydlení včetně finančního zajištění potřebné nové výstavby, 
• korigovat dnešní stavební spoření tak, aby státní příspěvek mohl být čerpán pouze na 

bydlení (výstavba, přestavby, modernizace, koupě bytů). 
 

Stanovení priorit ze strany obcí 
• vyhodnotit rozsah a strukturu bytového fondu z dat sčítání 2001, včetně neobydlenosti 

bytů, 
• připravit, veřejně projednat a schválit vlastní koncepci bydlení, 
• zavést povinnou pasportizaci bytového fondu ve vlastnictví obcí (včetně bytů v domech 

s pečovatelskou službou pro bydlení starších lidí) a úrovně bydlení v nich, 
• vyhodnotit prognózu dalšího rozvoje města či obce, příp. v rámci regionů v rozsahu 

možné denní vyjížďky, a posoudit budoucí potřebu dalších bytů (v převážné většině obcí a 
měst bude ubývat obyvatelstva a tím se bude potřeba bytů snižovat), 

• v případě pozitivního zjištění o pravděpodobném dalším růstu města provést průzkumy 
požadavků na nové byty včetně ověření účasti zájemců na financování této výstavby,  

• vytvořit podmínky pro redistribuci bytového fondu (motivace ke směnám bytů, uvolnění 
bytu po přechodu do domu s pečovatelskou službou či do domova důchodců), 
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• kvantifikovat potřebu sociálního bydlení a uvážit jeho rozmístění na území města, včetně 
tzv. azylového bydlení a bydlení neplatičů nájemného, 

• posoudit možný rozsah výstavby bytů, resp. způsob bydlení mladých rodin s dětmi 
(včetně startovních bytů), 

• zabránit další privatizaci, resp. združstevnění bytů v případě, že by to ohrožovalo zajištění 
potřebného rozsahu sociálního bydlení, 

• zajistit efektivní hospodaření s byty ve vlastnictví obce a zabránit úbytkům bytů, příp. 
jejich nevyužití nebo nelegální manipulaci s nimi, 

• maximálně využít možností vícezdrojového financování nové výstavby, 
• využívat výnosů z nájemného pouze ve prospěch rozvoje bydlení. 

 

Byt je zvláštním druhem zboží: v době pořízení velmi drahého, při užívání různě nákladného 
a využitelného minimálně 60–80 let. Proto také řešení současné situace musí překračovat na 
všech úrovních rámec volebních období a musí být spojeno s konsenzem volebních stran. Jen 
tak se dá dosáhnout, aby prostředky, které vynakládá stát do bytové výstavby a bydlení, byly 
vždy efektivně využívány (tj. i legislativně bránit možnému zneužívání). 

 

Bydlení je nutné považovat za významnou složku životní úrovně domácností a jeden 
z faktorů, jimiž se dá snižovat napětí ve společnosti. Bydlení by se proto mělo stát v pravém 
slova smyslu věcí veřejnou, aby nedocházelo k rozdělování populace na bydlící a nebydlící, 
s vysokou či přiměřenou úrovní bydlení na rozdíl od substandardní úrovně bydlení jiných 
skupin obyvatelstva. Spokojenost s bydlením se pozitivně odrazí v sociální stabilitě a 
v postojích obyvatelstva ke státním orgánům a k zastupitelstvům. 

 

 

12. Strategická koncepce: 
ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ BEZPEČNOSTI A OBRANY ČESKÉ 
REPUBLIKY JAKO ČLENA NATO A EU 
 

Abstrakt 

Eskalace koordinovaných akcí mezinárodního terorismu a nové nároky vyplývající z bezpečnostních ohrožení 
nejen prokázaly, že už není dále možné při zajišťování bezpečnosti a obrany republiky postupovat v jednotlivých 
složkách bezpečnostního a obranného systému parciálními transformačními, reformními či racionalizačními 
opatřeními, nemluvě již o tom, řešit nastalé krizové situace sebedokonalejší improvizaci, ale zároveň potvrdily 
již řadu let nezbytnou objektivní potřebu vyprojektovat strategii komplexní bezpečnosti a obrany České republiky 
jako člena Aliance a budoucího člena Evropské unie, k jejíž realizaci se vytvořilo i vhodné společenské klima. 

Tato strategická koncepce reaguje na prioritní problémy týkající se potřeby stanovit proporce mezi 
bezpečnostními a obrannými strukturami NATO, na nadbytečné obranné a bezpečnostní struktury Evropské unie, 
neadekvátní postoj velké části politických elit a občanů k vnějším bezpečnostním ohrožením, absenci adekvátní 
bezpečnostní politiky, předčasnou profesionalizaci armády, úskalí reformy ozbrojených sil, selhání civilního 
řízení a kontroly armády, neefektivnost boje proti organizovanému zločinu, málo účinný boj proti 
mezinárodnímu terorismu a na nízkou účinnost sankčního systému a způsobů zacházení s pachateli trestných 
činů. 
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Bezpečnostní ohrožení 

Formování bezpečnosti a obrany je na základě konkrétního zadání ve formě bezpečnostní 
politiky závislé na analýze bezpečnostních ohrožení a z nich vyplývajících rizik, na cílech a 
úkolech NATO a rodící se obrany v rámci Evropské unie. Pokud jde o bezpečnostní ohrožení, 
byla dosud Česká republika v nejlepší situaci v uplynulém minulém století, což vedlo i k 
jistému bezpečnostnímu uspokojení a nedostatečné pozornosti problémům bezpečnosti a 
obrany. Ohrožení země byla shodná s ohroženími NATO a EU, s nimž je i společně sdílela a 
nadále po 11. září sdílí. Zároveň nelze opomenout historické reminiscence a nerespektovat 
fakt, že i přes členství v alianci je naší povinností zajistit v míře rozumné dostatečnosti i 
vlastní obranu země, což je také stále platným závazkem každého člena NATO. 

Bezpečnostní prognózy shodně konstatují, že do roku 2015 nedojde v Evropě k většímu 
ozbrojenému konfliktu. Těžko však lze predikovat konflikty sociální, nacionální, etnické, 
náboženské ad. Rozpad bipolarity oživil mnoho ideologií, zvláště nacionalismu, rasismu a 
náboženského fundamentalismu. Nejpatrnější je to u islámu. Tyto ideologie mají vliv též na 
bezpečnostní ohrožení a z nich vyplývající rizika. 

Pro budoucí bezpečnostní ohrožení a rizika bude charakteristické prolínání a propojenost 
vnější a vnitřní bezpečnosti států a regionů. To zvyšuje nároky na koordinaci všech 
ozbrojených i civilních složek na národní i nadnárodní úrovni. Procesy poznání, tj. informace 
a jejich analýza, musejí vést ke zkvalitňování a zrychlení rozhodovacích procesů. K tomu 
dosud z hlediska budoucnosti chybí připravený management. Proto dosud oddělený systém 
diplomatické, vojenské, policejní a makroekonomické přípravy státních a dosud zcela 
chybějících samosprávných orgánů bude vyžadovat nové organizační a možná i 
institucionální formy, např. zřízení společné Univerzity bezpečnosti státu slučující 
dosavadní oddělené vysokoškolské vzdělání s výraznou společnou částí přípravy civilních, 
vojenských a policejních orgánů. Žádné příští ozbrojené střetnutí, ale ani mírové operace 
různé intenzity se neobejdou bez souběžného nebo následného působení připravené civilní 
správy včetně schopnosti provádět policejní asistence a současně probíhající humanitární 
operace a ekonomické revitalizace. Tuto činnost si naše země musí teprve systémově ujasnit 
a personálně, organizačně, materiálně a finančně se na ni připravit. 

Vojenská věda zkoumající charakter a zákonitosti války tyto nové sociálně-politické jevy 
nemůže přehlížet. Pojem válka má své specifické rysy, vyjádřené především totálním úsilím 
zúčastněných stran. Války jsou vedeny s nasazením veškerého lidského potenciálu. 

V současné době a v blízké budoucnosti budou spíš převládat ozbrojená střetnutí mající 
převážně asymetrický charakter. Budou mít proto odlišující charakter nekonvenčnosti, 
nejrůznějších strategií, taktik a metod působení, značně přesahujících jen militární formy. Je 
tomu tak mj. proto, že do vedení válek se znovu vracejí i starší metody vedení boje. Smíšené 
armády se sice postupně mění v profesionální, ale konflikty mají vojenský i nevojenský 
charakter, což vede k tomu, že v nových válkách operují též síly decentralizované a 
neprofesionální. Nelze přitom dostatečně rozlišit mezi válkou a mírem. V bojích v 
rozpadajících se státních útvarech dochází k integraci zbytků pravidelných armád s 
občanskými milicemi. Stále méně dochází ke střetnutí moderně vyzbrojených armád, převládá 
konfrontace sil s výrazně zaostalými zbraňovými systémy a technologiemi. 

Boj proti terorismu je v současné době specifický tím, že protivník není reprezentován státem 
nebo koalicí států jako v klasické válce, povstalci soustředěnými v určité oblasti jako ve 
vnitřním konfliktu, finančně průmyslovými seskupeními jako v globálním ekonomickém 
soutěžení, cizími rozvědkami jako v boji speciálních služeb a bohatým kriminálním 
společenstvím jako v boji s narkomafií, ale hlavní zvláštností současného terorismu je, že 
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spojuje všechny uvedené aktivity, a proto boj s ním může být jen komplexní. Nové formy 
války budou charakterizovány protivníkem, který však disponuje nejen starými, ale i lacinými 
a zároveň vysoce účinnými a nebezpečnými prostředky, a specifickým bojištěm, čím dál 
méně definovatelným, pronikajícím i na jiná území. Proti tomu se prosadily v operaci 
Spojenecká síla a nyní i v Afghánistánu jako jeden z pěti základních směrů revoluce ve 
vojenství tzv. chirurgicky přesné údery, i když se zatím nedosahuje jejich požadované kvality, 
o čemž svědčí stále vysoké ztráty civilního obyvatelstva. Jedním z důvodů je politický 
požadavek zabránit vojenským ztrátám, což např. vede k tomu, bombardovat z velkých výšek 
s následnou malou přesností zásahu. Jinou taktikou je využívání spřízněných sil k provedení 
pozemní operace /UCK, Severní koalice/. 

Budoucími protivníky mohou být totalitní státy a nestátní odpůrci, např. teroristé, členové 
mafií ap. Totalitní státy je mohou vyzbrojovat, připravovat, ale operovat mohou samostatně, 
udeřit v nejneočekávanější okamžik. Jádrem nové strategie jsou teroristické akce /únosy 
letadel a osob, atentáty, hromadná rukojmí, deportace menšinového obyvatelstva ap./. 
Terorismus se často stává předehrou guerillové války. Strategie se zaměřuje do více oblastí – 
politické, sociální, kulturní, psychologické, ekonomické aj., zahrnuje neshody, narušováním, 
ničení a demoralizaci, stálé spory, nepořádek a zvláště zastrašování. Převládá představa, že 
intervence mohou být úspěšně řešeny jen novým typem vojáka-policisty s novou výstrojí a 
výzbrojí i bojovou taktikou. 

Je zřejmé, že současná bezpečnostní ohrožení mohou mít a de facto již mají multiplikační 
efekt. Mohou se řetězit a propojovat. Má-li jim bezpečnostní a obranná politika 
demokratických států účinně čelit, musí se rozvíjet komplexně a být na úrovni podstatných 
objevů, které se na světě vyskytnou. Ve srovnání s tím se jeví postupy minulosti jako 
izolované a jednoduché a pro dnešek i budoucnost nepostačující. 

 Zkušenosti konce minulého století ukazují, že často větší význam než vedení samotného 
konfliktu bude mít fáze předcházení konfliktům. Je zatím nedostatečně zvládnuta, protože 
byla dosud převážně osamocenou doménou diplomacie. Musí se do ní zapojovat ekonomické, 
informační a vojenské struktury včetně nadnárodních a jejich činnost musí být koordinována s 
rozhodnou a jednotící vůlí. Znamená to zlepšovat management těchto aktivit. Předpokládá to 
výraznější roli funkčně modernizované OSN, a zejména její Rady bezpečnosti a posílení 
úlohy OBSE, jejímž cílem je především prevence. Součástí těchto aktivit by měly být i 
nadnárodní finanční struktury. 

 

Cíle 

Úkolem bezpečnostní a obranné strategie každé demokratické země je zajišťovat 
svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu života 
obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Bezpečnostní a obranná politika realizuje 
v souladu se zákonodárstvím výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a použití 
odpovídajících sil a prostředků, zajišťuje účast v kolektivním obranném systému i přípravu 
obyvatelstva na mimořádné situace. Povinnosti státních orgánů, územních samosprávných 
celků a právnických i fyzických osob při zajišťování obrany České republiky před vnějším 
nepřítelem jsou upraveny zákonem. Základním bezpečnostním a obranným cílem je ochrana 
životních zájmů a občanů při použití všech dostupných prostředků včetně vojenských. To je 
možné jen při profesionalizaci armády s přihlédnutím k ekonomickému kalkulu a zařazení 
nejmodernější vojenské techniky. 

Zatím se však nejen dostatečně neplní obsah již existující bezpečnostní a branné legislativy, 
ale ta zároveň již neodpovídá novým potřebám, zvláště nutnosti integrovat potenciál všech 
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ozbrojených složek země, jejích orgánů i všech občanů. Dosud převážná část politiků 
podceňovala problémy bezpečnosti a obrany, nebyl prosazen efektivní systém civilního řízení 
a kontroly, neexistovala jeho dostatečná občanská kontrola a k podstatnějšímu řešení se 
přistoupilo až v poslední době, a to jen v sice té nejproblémovější obranné struktuře – armádě, 
ale tím zároveň i parciálně. 

Teoretická východiska odrážející charakter vedení soudobých válek a ozbrojených konfliktů, 
analýza bezpečnostních ohrožení a z nich vyplývajících rizik a stav našich ozbrojených sil, 
policejních sborů, zpravodajských služeb, komplexního záchranného systému zjevně 
signalizují potřebu dále již neřešit přestavby, transformace, reformy a jiné racionalizace jen v 
rámci jednotlivých subsystémů, ale jako komplexní systém bezpečnosti a obrany 
republiky. Zároveň s tím je nutné realizovat to, k čemu zavazuje i současná platná legislativa. 

Pro realizaci komplexní koncepce nebo systému bezpečnosti a obrany republiky svědčí 
skutečnost, že zatímco před deseti lety byla národní bezpečnost v podstatě synonymem 
vojenské moci, dnes představuje jen její součást a pro většinu zemí není nejdůležitější. 
Většina bezpečnostních ohrožení již nevyžaduje tradiční vojenskou reakci, ale investice do 
složek ministerstva vnitra, pohraničních jednotek, celní správy a institucí krizového řízení.  

I když se pozornost obraně po 11. září výrazně zlepšila, má zatím často charakter improvizace 
založené na vnějším ohrožení a porozumění aktérů potřebných okamžitých rozhodovacích 
procesů. Většina toho však není koncepčně a legislativně zakotvena, v mnohém při kritické 
reflexi neobstojí. Ačkoli je patrné, že se stírají rozdíly mezi jednotlivými subsystémy obrany, 
nemají zaměnitelné pravomoci, jak by bylo potřeba. Za příklad může sloužit označení 
profesionálních vojáků jako součásti policie při ostraze civilního letiště, kdy nemohou mít 
pravomoci policie. Stejně tak tomu bude, až policejní ostrahu letištních budov budou 
vykonávat soukromé bezpečnostní služby. 

 - vládnímu zmocněnci jako členu vlády pro zpracování koncepce komplexní obrany 
republiky, 

To mj. vede  k myšlence, zda nebude třeba i určitá inovace v tradičním rozdělení tzv. silových 
resortů. Spočívala by ve vytvoření ministerstva bezpečnosti, které by odpovídalo za vnější a 
vnitřní bezpečnost země. Ministerstvo vnitra by pak mělo odpovědnost za státní a veřejnou 
správu. Mezi přednosti tohoto uspořádání patří větší předpoklady pro koordinaci všech 
součástí ozbrojených sil i civilních složek k zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti. Nebezpečím 
je přílišné soustředění moci v rukou jednoho resortu, což by vyžadovalo posílit civilní řízení a 
kontrolu této oblasti. 

 

Kroky směřující k dosažení cílů 

To je dalším podnětem k tomu, aby se základním strategickým pilířem stala tvorba a realizace 
koncepce či projektu komplexní bezpečnosti obrany republiky, k čemuž je nutné přijmout 
příslušné strategické politické rozhodnutí. Iniciovat jej mohou zároveň jako odpovědné 
subjekty prezident republiky coby vrchní velitel ozbrojených sil, vláda jako výkonný orgán s 
Bezpečnostní radou státu coby svým poradním orgánem nebo Poslanecká sněmovna či Senát 
Parlamentu České republiky se svými příslušnými výbory i další subjekty. Příslušný záměr by 
měl být projednán Bezpečnostní radou státu a po projednání ve vládě zadán buď: 

 - Bezpečnostní radě státu a jejímu aparátu, 

 - místopředsedovi vlády odpovídajícímu za silové resorty a jeho úřadu, 
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 - nebo vládnímu zmocněnci pro reformu ozbrojených sil, jehož náplň činnosti a pravomoci 
byly příslušně rozšířeny. 

 Připravovaná reforma ozbrojených sil, koordinace zpravodajských služeb, racionalizace 
řízení policejních složek a komplexního záchranného systému, otázky postavení soukromých 
bezpečnostních služeb ad. by se tak řešily v rámci jednotného komplexního systému včetně 
příslušných legislativních úprav, které by zároveň sjednotily či specifikovaly postavení 
příslušníků těchto složek. 

Dostává-li se do popředí boj proti terorismu, který představuje ohrožení jak vnější, tak vnitřní, 
v žádném případě to neznamená soustředit se pouze na toto ohrožení. Zároveň je nutné dále 
zajistit obranu v rámci našeho teritoria a celkovou vnitřní bezpečnost země. 

V boji proti mezinárodnímu terorismu se Česká republika musí jako členský stát NATO 
solidarizovat se spojenci a s USA a k tomu dosáhnout co nejširší politické a občanské shody. 
Do boje proti terorismu se zapojit zpravodajskou činností, likvidací ekonomické základny 
terorismu a nejpřipravenějšími součástmi ozbrojených sil se zkušenostmi v podobných 
nasazeních, a to nejen pokud jde o jednotky s převahou humanitárních činností /nemocnice, 
protichemické jednotky/, ale i jednotky rychlé reakce a letecké síly. 

Bezprostředně to předpokládá rovněž přijmout nové formy identifikace, posoudit adekvátnost 
azylového řízení, prověrek leteckého personálu, kontrolu toku financí, činnost policejních a 
zpravodajských složek /odposlech, monitorování, prodloužení délky vyšetřovací vazby, tajné 
operace při vyšetřování jednotlivců a skupin, poskytování informací o podezřelých osobách, 
zrušení práva vyšetřovatele mlčet, likvidace falešných poplachů ad./. 

Za civilního řízení a kontroly je nutné provést i racionální reformu ozbrojených sil, jejich 
profesionalizaci a vyzbrojení moderními zbraňovými systémy včetně nadzvukového letectva 
a protiraketové výzbroje. Nadále pravděpodobně ponechat povinnou vojenskou základní 
službu v rozsahu základního šestitýdenního nebo tříměsíčního výcviku, posílit záložní vojsko 
a teritoriální obranu v součinnosti se záchranným systémem státu. V ozbrojených silách je 
nutno zavést demokratickou ideovou výchovu. Předpokladem demokratického řízení armády 
je zároveň transparentnost koncepčních rozhodovacích procesů a otevřená informovanost 
veřejnosti o bezpečnostních ohroženích a stavu připravenosti ozbrojených sil. Ve školách a v 
zaměstnaneckých organizacích zavést brannou výchovu. Podporovat činnost nevládních 
organizací v oblasti bezpečnostní komunity. 

Je nutné vyjasnit funkci a obsah civilního řízení a kontroly armády, jak je vyžaduje 
společnost, stát a Severoatlantická aliance. To předpokládá, že se zvýší zájem politické sféry 
o tuto oblast, která byla dosud v pozadí politické pozornosti. Spolu s tím je nutné nadále 
věnovat vážnější pozornost tvorbě bezpečnostní, obranné a vojenské strategie a mít přesnější 
představu o personálním profilu a charakteristice politických a odborných osobností, které 
mají předpoklady tyto funkce plnit. Zároveň je nutné vytvořit systém vztahu veřejnosti a 
armády. V reformě ozbrojených sil je třeba věnovat prvořadou pozornost výcviku a výchově. 
Základním limitem profesionalizace armády, který donutí resort improvizovat, se s vysokou 
mírou pravděpodobnosti stanou nedostačující lidské zdroje. I počty záloh jsou nepřesvědčivě 
nízké. Při neadekvátní přípravě nové dislokace posádek hrozí konflikty s obcemi. Také řešení 
nemovité infrastruktury je daleko složitější, než to prezentuje reforma. 

 

Vnitřní bezpečnost 

Cílem boje proti organizovanému zločinu je zamezit realizaci jeho aktivit a eliminovat tak 
jeho negativní společenské následky. Aby bylo možno opravdu účinně postihovat činnost 
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zločineckých organizací, které se často kryjí legálními podnikatelskými aktivitami, je třeba 
zavést trestní odpovědnost právnických osob /podnikatelských subjektů i dalších organizací/. 
Půjde o průlom do dosavadního pojetí trestnosti založeného na individuální odpovědnosti. I 
když jde z hlediska právní teorie o ne zcela bezproblémové řešení, v některých zemích EU se 
postupně prosazuje. 

Cílem prevence kriminality je dosáhnout spolupráce různých zainteresovaných složek i 
v mezinárodním měřítku, které by působily jednotně, koordinovaně a komplexně, při 
respektování národních či kulturních zvláštností ve snižování podmínek a příčin 
protispolečenských jevů. Nemělo by se jednat o řešení institucionální, vytváření speciálních 
pracovišť, nýbrž programové a funkční, kdy by problematiku řešily stávající instituce 
specializovaně podle svého základního poslání. 

 Ve vnitřně bezpečnostní oblasti je nutno legislativně upravit činnost bezpečnostních služeb 
disponujících cca 75 tisíci většinou ozbrojených členů, z nichž přibližně 60 tisíc je sdruženo v 
Asociaci soukromých bezpečnostních služeb. Početnost těchto služeb přesahuje tedy jak 
počty armády, tak police, a je proto třeba řešit jejich úlohu nejen v míru, ale zvláště v 
krizových situacích a při bezpečnostním ohrožení. V mnohém mohou nahradit vojáky a 
policisty a tím je uvolnit pro výkon kvalifikovanějších úloh. Předpokládá to jejich 
bezpečnostní prověrky, stejně jako je tomu např. u ostrahy atomových elektráren soukromými 
bezpečnostními službami apod. 

 Ve vnitřní bezpečnosti musí sehrát větší úlohu nově zřízené územněsprávní celky, a to 
zvláště v koordinaci všech disponibilních potenciálů včetně využití městské policie, pro jejíž 
řízení chybí vyšší orgán, který by vedl ke kvalitnějšímu výběru a přípravě jejích příslušníků a 
spolupráci s Policií České republiky. S největší pravděpodobností však v budoucnosti dojde 
ke sloučení těchto dvou policejních složek. 
 

 

13. Strategická koncepce: 
NASTARTOVÁNÍ EFEKTIVNÍHO BOJE PROTI KORUPCI 
 

Abstrakt 

Strategická koncepce vychází z předpokladu, že nastartování efektivního boje proti korupci 
není primárně možné bez autentické účasti politiků. Vtáhnout politiky do tohoto boje je však 
možné jen tak, že se občanským organizacím podaří rozšířit prostor veřejné kontroly 
rozhodování o věcech veřejných a omezit korupční tlaky na politické strany. K tomu se jim 
nabízí cesta, která kombinuje prvky spolupráce a konfliktu s institucemi státní správy a 
veřejné samosprávy. Nabízená strategická koncepce je zaměřena na řešení prioritních 
problémů v oblasti B5: vnitřní bezpečnost a C2: ústavněprávní a politický systém a prostor 
pro účast veřejnosti na tvorbě politiky. 
 

Problém velké korupce 
O korupci je známo, že ji nikdy nelze ze společnosti zcela vymýtit. Po listopadu 1989 mnozí 
očekávali, že se novému režimu podaří korupci alespoň podstatně utlumit. Zpočátku to 
vypadalo nadějně – volný trh doslova zničil instituci nedostatkového zboží a zlikvidoval 
nespočetné množství korupčních příležitostí v oblasti maloobchodu a služeb. Zakrátko však 
bylo možné zaregistrovat i méně pozitivní změny, jako např. nárůst velké politické a 
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hospodářské korupce (daný především otevřením nových korupčních příležitostí v procesu 
privatizace a v oblasti veřejných zakázek), koncentrace korupce do státní správy, která získala 
moc rozhodovat o velkých majetkových přesunech a veřejných zakázkách (a může své 
partnery z komerčního sektoru vydírat, nebo s nimi uzavírat výhodné korupční transakce), a 
zvyšování míry existenční naléhavosti korupce, resp. vytváření kategorií obyvatelstva 
existenčně na korupci závislých (jako jsou např. podnikatelé a lidé svobodných povolání).  

O korupci je také známo, že má velmi negativní dopady na efektivnost fungování 
hospodářství a prosperitu celé společnosti. Mezi nejnebezpečnější z nich patří podkopávání 
legitimity státních a demokratických institucí, špatná alokace veřejných prostředků, devastace 
lidských zdrojů,71 prohlubování sociálních nerovností a šíření sociálního napětí72 Navzdory 
zřetelným negativním dopadům, které korupce způsobuje, a navzdory nesmlouvavým  
prohlášením politiků a všem přijatým antikorupčním opatřením korupce u nás vesele kvete 
dál. Alespoň podle soudu zahraničních podnikatelů, názorů expertů i mínění obyvatelstva. 
Vláda, jež si do svého štítu vetkla boj proti korupci, je dnes považována za největší zdroj 
korupce ve společnosti. Slabost a postupné odbourávání kontrolních mechanismů, 
nekontrolovatelné financování politických stran, neprůhledné přidělování státních dotací, 
zpožděné přijetí zákona o veřejných zakázkách, jeho následné masivní nedodržování a 
obcházení, společně s absencí zákona o střetu zájmů, dokazují, že politické, byrokratické a 
ekonomické elity formulují pravidla řešení naléhavých společenských otázek tak, aby jim 
zaručovaly skryté možnosti nemorálně těžit ze svého postavení. Množství „nedotažených“ 
korupčních skandálů spojených s privatizačními procesy, státními zakázkami a 
s financováním politických stran jsou nezaměnitelnými symptomy korupční symbiózy těchto 
druhů elit. Pak se nelze divit, že většina obyvatelstva nevěří v upřímnost úmyslů vlády proti 
korupci bojovat. 

                                                

Nedůvěra v dosavadní antikorupční úsilí současné vlády pramení především z její neochoty 
prosadit takové zákony a pravidla, které by zbavily politické špičky korupčních příležitostí. Je 
zřejmé, že existuje jen velmi mizivá pravděpodobnost, že by se současná politická elita sama 
od sebe chtěla vzdát svých výhod plynoucích z korupční symbiózy s hospodářskými a 
byrokratickými elitami. Krátkodeché kampaně a nekomplexní antikorupční strategie vedené 
shora očividně nemají žádnou naději na úspěch. Většinou slouží jen pro alibistické mlžení 
zodpovědných činitelů. Nezbývá tedy než vyvolat žádoucí změny zdola, tj. spolehnout se na  
organizovaný občanský vzdor vůči korupčním praktikám mocných, a to i v situaci, kdy 
občanská společnost nefunguje tak, jak by měla. 

 

Cesta spolupráce a konfliktu 
Technokratické přístupy bez účinné občanské podpory zatím nikde nevedly k uspokojivým 
výsledkům. Je samozřejmostí, že opatření týkající se zákonů a vynucování jejich dodržování, 
tj. soudnictví a kontrolních institucí, jsou nezpochybnitelnou součástí efektivních 
antikorupčních programů, ale pouze jednou ze součástí. Je také zřejmé, že prospěch z korupce 
mají především veřejný a komerční sektor a že občanský sektor se stává typickou obětí 
korupce. Proto skutečně nezbývá, než aby se do boje proti korupci vložili občané 
prostřednictvím svých občanských organizací, které mají větší šance získat pro komplexní a 

 
71 Kterou korupce způsobuje tím, že napomáhá formování a vzmáhání se parazitické skupiny rent seekers, kteří 
by se z celospolečenského hlediska mohli uplatnit efektivněji. 
72 K čemuž dochází tím, že na jedné straně vytváří úzkou, privilegovanou vrstvu mocných korupčních favoritů 
(kteří z korupce výrazně těží) a na straně druhé širokou, handicapovanou skupinu korupčních outsiderů (kteří na 
korupci mocných doplácejí). 
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permanentní antikorupční program nejen politické strany, ale všechny ostatní zainteresované 
aktéry.  

V zásadě existují dvě cesty, jak mohou občanské organizace docílit nastartování efektivního 
boje proti korupci. Jsou to cesty spolupráce a konfliktu s mocenskými elitami. Nabízená 
strategická koncepce doporučuje občanským organizacím využívat obou cest současně a 
přitom se přednostně soustředit na politické elity. Pro úspěšné nastartování účinného 
antikorupčního boje je totiž primárně důležité rozbít korupční symbiózu elit. A právě zde 
politici představují klíčovou skupinu, protože oni formulují a schvalují pravidla, která 
umožňují tvorbu zisků byrokratickým a ekonomickým elitám. Tím jsou pro ně zajímaví, a 
stávají se proto terčem jejich tučných korupčních nabídek, požadavků na dodržení klientských 
závazků anebo ostrých vyděračských ataků. Zbavit politiky této korupční zátěže se však 
občanským organizacím může povést jen v případě, že se jim také podaří rozšířit možnosti 
občanů kontrolovat rozhodovací procesy. Základní směřování strategické koncepce 
efektivního boje proti korupci musí tedy vést jak k osvobození politiky od korupčních tlaků, 
tak k rozšíření a formalizaci příležitostí občanů participovat na rozhodovacích procesech. 

Cesta spolupráce je především cestou budování široké antikorupční koalice všech 
zainteresovaných institucí včetně vlády a samosprávních orgánů. Role občanských organizací 
spočívá především v iniciování vzájemného dialogu, v jeho moderování a poskytování 
platformy pro jeho pokračování. Aby tak mohly učinit, musí si získat důvěru ostatních 
institucí. Proto se musí chovat spíše neutrálně a neobviňovat žádnou ze zúčastněných stran 
z podílu na šíření korupce. Cesta spolupráce je cestou drobných kroků, které jsou nezbytné 
k dosažení „paktu integrity“ všech zainteresovaných stran. Po obsahové stránce se občanské 
organizace soustřeďují hlavně na formulování a podporu antikorupčních programů, 
monitoring korupčních aktivit (sběr relevantních dat), monitoring a vyhodnocování 
zavedených antikorupčních opatření, zvyšování povědomí obyvatelstva o problému korupce 
(např. formou osvětových kampaní), zprostředkovávání zpětné vazby mezi občany a 
institucemi (např. antikorupční telefonní linky apod.), tvorbu morálních kodexů pro různé 
skupiny pracovníků veřejné správy a politiků. Z hlediska materiálního zabezpečení výše 
uvedených aktivit strategická koncepce doporučuje usilovat o vytvoření společné 
antikorupční nadace. Ta by financovala řešení konkrétních otázek antikorupčního boje, ve 
kterých mezi občanskými organizacemi a státem panuje dostatečná míra konsenzu.  

Na druhé straně cesta konfliktu předpokládá vybudování sítě občanských oraganizací 
advokačního charakteru, které budou vyvíjet nekompromisní tlak na odpovědné orgány a 
činitele, aby se chovali korektně. Občanské organizace tak plní roli hlídacích psů jejich 
transparentnosti a zároveň pomáhají (např. poskytují právní servis) obětem korupce. Otevřeně 
se snaží znepříjemňovat život zkorumpovaným úředníkům a politikům tak, aby se významně 
zvýšily transakční náklady jejich korupčního chování. Využívají investigativní postupy (ve 
spolupráci s médii) a možnosti „odvetných akcí“. Organizují antikorupční vzdor občanů, 
iniciují protesty, korupční kauzy a skandály. Vedou širokou antikorupční vzdělávací kampaň, 
seznamují občany s jejich právy při jednání s administrativou, vedou kurzy antikorupční 
občanské sebeobrany, pořádají dny boje proti korupci a morálnímu relativismu. Jejich 
prvořadým cílem je snížit míru tolerance obyvatelstva vůči korupci mocenských elit a 
představit veřejnosti paletu možností, jak velkou korupci omezit. To je velmi důležité, protože 
bez poznání řešení se obyvatelstvo nemobilizuje, ale upadá do občanské letargie, což 
potvrzují výzkumy veřejného mínění. V atmosféře rozpoznané nespravedlnosti i možností její 
nápravy se zvýší význam korupčních skandálů jako katalyzátoru kolektivního korupčního 
vzdoru obyvatelstva. Za této situace je velmi pravděpodobné, že občanské organizace i 
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konfliktní cestou najdou spojence na politické scéně a problém korupce mocenských špiček se 
stane skutečně vážným tématem politického diskurzu.  

 

Posilování veřejné kontroly 
Kombinace uplatňování kooperativní a konfliktní cesty umožní posílit pozice občanské 
veřejnosti ve vztahu k vládě a institucím státní správy a samosprávy. Jedním z jejich hlavních 
cílů je získat přístup k informacím týkajícím se rozhodovacích procesů (přístup 
k dokumentům), navázat programovou spolupráci s těmito institucemi (která by se dala 
průběžně vyhodnocovat a kontrolovat), dosáhnout, aby občanské organizace byly přizývány k 
jednáním týkajícím se problémů korupce (např. ke kontrole veřejných zakázek), formálně 
ustanovit občanskou reprezentaci uvnitř institucí státní správy (např. formou vytvoření 
občanských poradních orgánů). Smyslem posílení pozic občanské veřejnosti ve vztahu 
k vládě a institucím státní správy a samosprávy je posílit veřejnou kontrolu nad rozhodováním 
o věcech veřejných. Jako další nástroje tohoto procesu se osvědčily i metody přímé 
demokracie, tj. hlavně právo občanů iniciovat referendum a závaznost referenda pro 
příslušnou samosprávu. Je však nutné, aby oproti stávajícímu zákonu byla rozšířena 
působnost referenda i na rozpočet, místní daně atd., tedy právě na oblasti, v nichž dochází 
k přelévání veřejných peněz do soukromých rukou. Jistě účinným nástrojem by bylo i právo 
občanů odvolat místní samosprávu – celou, její část nebo jen jednoho člena, a to kdykoliv na 
základě hlasování vyvolaného peticí místně příslušných občanů.  

 

Omezování korupčních tlaků na politiky 
Jestliže cílem předkládané strategické koncepce je rozbít korupční symbiózu mocenských elit 
a zatáhnout politiky do skutečného boje proti korupci, je nezbytné, aby došlo k znevýhodnění 
korupčních transakcí pro politiky, tj. k osvobození politických stran od závislosti na 
sponzorech, k zvýšení rizika odhalení jejich korupčních transakcí a k celkovému posílení 
transparentnosti jejich hospodaření. Tlak veřejnosti, resp. advokačních občanských organizací 
by se měl proto soustředit hlavně na přijetí a důslednou aplikaci zákonů umožňujících redukci 
nákladů na provoz politických stran, tj. snížení finančních nároků na volební kampaň (zkrátit 
dobu kampaně, zredukovat povolené formy kampaně), omezení velikosti stranických aparátů 
(počtu placených zaměstnanců), limitování výdajů na volební kampaň a zvýšení podpory 
politických stran z veřejných zdrojů. Druhým důležitým krokem je posílení kontroly 
financování politických stran a integrity politiků. V tomto směru půjde především o naplnění 
požadavků na zveřejňování podrobného přehledu zdrojů financování politických stran, 
zavedení institutu řízené korupční provokace, posílení nezávislosti a pravomoci Nejvyššího 
kontrolního úřadu (výrazně zvýšit rozpočet, jeho pravidelné navyšování stanovit zákonem, 
rozšířit autonomii i možnosti vyšetřování), přijetí zákona o zamezení střetu zájmů, který bude 
obsahovat též pravidlo registrace lobovacích aktivit a povinných majetkových přiznání 
politiků. 

Strategická koncepce předpokládá, že pokrok v boji proti politické korupci bude stimulem pro 
antikorupční aktivity v jiných oblastech (veřejné zakázky, soudnictví, policie…) a umožní 
narušit stávající korupční symbiózu elit. Investice do protikorupčních opatření se rozhodně 
vyplatí, viz příklady Hong-Kongu nebo Singapuru. Navíc boj proti korupci v ČR se stane 
součástí mezinárodních (globálních) antikorupčních strategií v současnosti prezentovaných 
EU, Světovou bankou, OICD a Interpolem. Pozitivní roli zde sehraje hlavně náš vstup do EU, 
jejíž antikorupční legislativu nebudou čeští politici moci dlouhodobě ignorovat. Lze se 
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oprávněně domnívat, že kombinovaný tlak veřejnosti a mezinárodní komunity bude 
dostatečně velký, aby překonal i odpor vlivných ekonomických zájmových skupin, které 
doposud z korupční symbiózy s politiky nejvíce těží. 

 
Použité prameny: 
Anticorruption Transition. 2000. A Contribution to the Policy Debate. The World Bank, Washington, D.C. 
Clean Future. 1998. Anti-corruption Action Plan for Bulgaria.  Coalition 2000, Sofia.  
Ferraro, Pasquale. 2000. Public-Private Partnership in the Fight Against Corruption. In: SEAL, Autumn,  
Národní program boje proti korupci. 1998. Pracovní verze. Ministerstvo vnitra ČR. 
Pope, Jeremy (ed.) 1999. The TI Source Book Transparency International, Berlin (third  edition). 
 

 

14. Strategická koncepce: 
EKOLOGICKÉ DAŇOVÉ REFORMY 
 
Abstrakt 

Strategická koncepce se zaměřuje na problematiku ekologické daňové reformy, tzv. výraznějšího zdanění surovin 
a energií, které by bylo vyváženo nižším zdaněním lidské práce. Jejím cílem je přispět zejména ke snížení vysoké 
energetické náročnosti v ČR a k efektivnějšímu a šetrnějšímu hospodaření s přírodními zdroji. Nabízená 
strategická koncepce je zaměřena na řešení prioritních problémů v oblasti B3: Trh práce zaměstnanost, B6: Stav 
životního prostředí, územní potenciály rozvoje, B7: Ekonomický rozvoj a C4: Začlenění ČR do Evropské unie. 
 

Stručný popis aktuální situace 

Energetická a surovinová náročnost českého hospodářství zůstává i po 10 letech více než 
dvojnásobná ve srovnání se západní Evropou. Existuje reálné nebezpečí, že i po vstupu ČR do 
EU bude tato situace dlouhodobě přetrvávat a staneme se tak semiperiferní oblastí 
s ekonomickými aktivitami náročnými na suroviny a energii a méně náročnými na 
kvalifikovanou sílu. Jednou z možností, jak tomuto nežádoucímu trendu zabránit, je postupné 
prosazování a zavádění ekologické daňové reformy, ke které směřuje i Evropská unie. 

 

Návrh způsobu řešení 
Ekologická daňová reforma by se v prvé řadě týkala zdanění paliv a energií. Dnes nejsou do 
ceny fosilních paliv započítány přinejmenším tři položky, které budou v budoucnu 
zohledněny: 

- tzv. uhlíková daň (spalováním uhlíkatých látek se do ovzduší dostává CO2, nejvýznamnější 
skleníkový plyn); 

- poplatky za čerpání neobnovitelného zdroje (a tím potenciální ochuzení budoucích 
generací); 

- daň za poškozování životního prostředí (včetně dlouhodobých záborů půdy při těžbě uhlí a 
následné rekultivace). 

Při zdanění fosilních paliv, ale i dalších neobnovitelných zdrojů jejich cena výrazně vzroste. 
To však bude kompenzováno zlevněním pracovní síly (např. snížení daně z příjmu). Stát tedy 
na ekologické daňové reformě nevydělá ani neprodělá, celková výše daňových odvodů bude 
stejná. Zdraží se neobnovitelné zdroje, zlevní se pracovní síla, což bude mít pozitivní vliv na 
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zaměstnanost. Ze zdanění neobnovitelných zdrojů by mohly být dotovány i obnovitelné 
zdroje. Pokud by část prostředků ze zdanění neobnovitelných zdrojů byla investována do 
výzkumu, vývoje a rozvoje obnovitelných zdrojů, jejich technické parametry i cenová 
dostupnost by se zlepšily. 

 

Prosazování ekologické daňové reformy má dvě úskalí: 
1. Aby měla šanci na úspěch, musí být zavedena ve velkém a silném hospodářském prostoru. 
Zdanění energie a surovin prodraží výrobky a tím i export. Zároveň by došlo ke zvýšení 
dovozu ze zemí, kde dosud tato daňová reforma nebyla zavedena. Proto by prosazení 
ekologické daňové reformy bylo ideální v globálním měřítku, což je však nereálné. 
Uskutečnitelné je nicméně prosazení ekologické daňové reformy v rámci EU a více než 
polovina států EU (severské státy, Německo, Holandsko,…) již přistoupila k dílčím krokům 
reformy (zavedení uhlíkové daně). 

2. Jedná se o složitý manévr, který může být přirovnán ke složitosti přechodu z centrálně 
plánované ekonomiky na tržní. Tento manévr musí být rozložen na dlouhé časové období 
(10– 15 let) s tím, že v prvních fázích budou obyvatelstvem vnímány spíše negativní dopady 
(zdražování energií a surovin a následně rostoucí ceny zboží i služeb). Proto je spuštění 
ekologické daňové reformy politicky velmi citlivou záležitostí (vláda, která začne s jejím 
zaváděním jako první, riskuje „politickou sebevraždu“ v následujících parlamentních 
volbách). 

 

Cíle strategie 

Úspěšné prosazení a postupné zavedení ekologické daňové reformy  se pozitivně projeví zejména ve 
snížené spotřebě energie a surovin podniky i domácnostmi. Zejména podnikatelé budou motivováni 
investovat do nových a úsporných technologií. To se také pozitivně projeví na zaměstnanosti, protože 
lidská práce se snížením daňového zatížení zlevní. Celý strategický manévr rovněž zásadně ovlivní kvalitu 
životního prostředí, v první řadě se především sníží zatížení ekosystémů skleníkovými plyny (zejména 
oxid uhličitý). 

 

Sekvence kroků navrhovaného řešení 

Komplexní ekologická daňová reforma zatím nebyla ve světě realizována, existují však zkušenosti se 
zaváděním dílčích kroků v některých zemích Evropské unie. Realizovatelné se jeví zavedení spotřebních 
daní z tuhých paliv a z elektrické energie a navýšení sazeb spotřebních daní z uhlovodíkových paliv. 
Palivoenergetika je provázána s celou ekonomikou. Jedná se tedy o řešení s komplexním dopadem formou 
nápravy cen („internalizace externalit“). Je tak vytvářen stimul na racionální využívání těchto zdrojů bez 
nutnosti nákladné administrativní a kontrolní činnosti. Jedná se navíc o řešení podporované 
mezinárodními institucemi (OECD, EU). 

V prvním kroku budou uvaleny daně na paliva a energie, musí být však flexibilně 
konstruovány, aby umožnily pružnou reakci na změnu ekonomických podmínek a musí být 
připraveny a zavedeny s dlouhodobou perspektivou, aby vytvořily stabilní a předvídatelné 
hospodářské klima. Tak může být dosaženo toho, že budou stimulována nejen ekologická 
kritéria, ale i kritéria ekonomická (ochrana životního prostředí se stane spíše motivem úsilí o 
zvýšení efektivity než limitujícím faktorem). 
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Podmínkou realizace je, že tyto nové daně budou plně kompenzovány tak, aby nedošlo ke 
zvýšení celkové daňové zátěže. Toho lze dosáhnout snížením daňového zatížení pracovní síly 
(daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnanci i zaměstnavateli). Zdaněním 
paliv a energií bude vytvořen tlak na racionální využívání přírodních zdrojů a na zlepšení 
kvality životního prostředí. 

Základní principy zdanění paliv a energie (případně dalších přírodních zdrojů v následné 
etapě) lze shrnout takto (dle materiálu MŽP ČR „Nástroje politiky ochrany životního 
prostředí“): 

- V prvním kroku dojde pouze k minimálnímu zatížení některých paliv. 

- V dalších krocích, po vyhodnocení dopadů prvního kroku reformy, dojde k navýšení 
stávajících sazeb (u paliv v ročních nebo dvouletých cyklech). Je možné v této počáteční fázi 
zdanit případně jen tuhá paliva (uhlí) a teprve v dalších letech přistoupit k dalším komoditám. 

- V dlouhodobějším horizontu (cca 15 let) budou zdaněny další přírodní zdroje. 

- Zdanění by nepodléhaly obnovitelné zdroje energie, odpadní teplo a spalování odpadů, 
včetně spalování skládkového plynu. 

- Daňová zátěž bude realizována formou spotřebních daní (spotřební daně v ČR fungují 
celkem bezproblémově). 

- Daně budou vyhlašovány s dostatečným předstihem (účinností zákona, jednotlivé kroky 
náběhu daňových sazeb mohou být pokryty novelizacemi zákona o spotřebních daních). 

- Bude vytvořen systém časově omezených osvobození pro vysoce energeticky náročná 
odvětví tak, aby vznikl prostor pro přizpůsobení se novým podmínkám. 

- Nově uvalené daně budou v plné výši kompenzovány (zlevněním pracovní síly) tak, aby 
bylo dosaženo rozpočtově (výnosově) neutrálního řešení. 

 

Popis nástrojů a aktérů 

V současnosti je třeba především studovat zkušenosti se zaváděním daňové reformy v zemích 
Evropské unie a připravit propracovanou strategii pro aplikaci ekologické daňové reformy 
v podmínkách ČR. S tím započalo již MŽP ČR, vhodné by bylo podpořit výzkum tohoto 
problému také na akademických pracovištích (např. formou výzkumného záměru, resortního 
grantu apod.). 

K prosazení ekologické daňové reformy je nutná politická vůle. Jedná se o složitý manévr 
v horizontu alespoň 15 let, jdoucí tedy přes několik volebních období. Proto je důležité, aby 
tato koncepce měla své zastánce ve více politických stranách. 

Environmentální a ekologické organizace mohou svými aktivitami přitáhnout pozornost 
veřejnosti k řešení tohoto problému. Podobnou roli mohou mít i média. Bez dostatečné 
informovanosti  a získání  podpory veřejnosti je ekologická daňová reforma neprosaditelná. 

Bude také nutné získat podporu alespoň části podnikatelské sféry a přesvědčit ji, že 
ekologická daňová reforma je pro perspektivní podniky rozvojovou příležitostí, nikoli 
ohrožením. 

Posledním, ale možná nejdůležitějším akterém při prosazování ekologické daňové reformy je 
Evropská unie. Bude-li zavádění daňové reformy v EU úspěšně probíhat a staneme-li se 
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v brzké době členy EU, stane se zavedení ekologické daňové reformy u nás nejen žádoucím, 
ale také nezbytným krokem. 
 

Použité prameny: 

Ministerstvo životního prostředí ČR (2001): Nástroje politiky ochrany životního prostředí 
(pracovní materiál). 

 

 

15. Strategická koncepce  
POSÍLENÍ PROGRAMU ČESKÉ ROZVOJOVÉ POMOCI 
 

Abstrakt 

Strategická koncepce se zaměřuje na finanční posílení a institucionální zajištění českého programu zahraniční 
rozvojové pomoci. Jeho cílem je, aby ČR přijala spoluodpovědnost za vývoj ve světě, především s ohledem na 
situaci v rozvojových zemích. To by přispělo, kromě vyjádření lidské solidarity s chudými, také k tomu, aby česká 
zahraniční politika byla aktivní a sebevědomá, a to nyní, ale také po předpokládaném začlenění ČR do Evropské 
unie. Strategická koncepce je zaměřena na řešení prioritních problémů v oblasti C4: Začlenění ČR do Evropské 
unie, B5: Vnitřní a vnější bezpečnost, B6: Stav životního prostředí, územní potenciály rozvoje. 
 

Stručný popis aktuální situace   
Český program zahraniční rozvojové pomoci byl schválen usnesením Vlády ČR č. 153 z 15. 
3. 1995. V letech 1996–1997 dosahoval v průměru výše 350 mil. Kč ročně, což je 0,017 % 
HDP. Finanční částka se měla postupně zvyšovat až na úroveň průměrných zemí EU (0,2– 0,4 
% HDP), v roce 2000 tak mělo být vyčleněno již 1,6 miliardy Kč. To se však nestalo. Naopak, 
v návrhu rozpočtu na příští rok je současná částka zkrácena téměř na polovinu (200 mil. Kč). 
To je velmi špatný signál do zahraničí, svědčící o naší neochotě a neschopnosti podílet se 
adekvátně jako rozvinutá země (člen OECD a budoucí člen EU) na řešení globálních 
problémů. Jde také o znamení, že deset let po změně režimu zůstáváme ne sice politicky a 
ekonomicky, ale mentálně uzavřenou společností. 

 

Návrh způsobu řešení 
V současné době je připravena nová Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR, která 
probíhá meziresortním připomínkovým řízením. Vychází z předchozí pětileté zkušenosti 
realizace české rozvojové pomoci. 

Vedle nízkého objemu financí současná praxe trpí zejména těmito nedostatky: chybí celková 
strategie zahraniční rozvojové pomoci, příliš velká teritoriální a sektorová roztříštěnost 
projektů, absence jednotné metodiky plánování, slabá koordinace zahraniční rozvojové 
pomoci, nedostatečná transparentnost projektů, upřednostňování nabídky pomoci nad 
poptávkou přijímající země, nízká informovanost a participace zastupitelských úřadů ČR, 
malý důraz na projekty eliminující chudobu ve světě, přeceňování přímých proexportních 
efektů zahraniční rozvojové pomoci pro domácí subjekty, závislost víceletých projektů na 
každoročním uvolňování financí, malý podíl nevládních organizací a soukromého sektoru na 
zahraniční rozvojové pomoci, nedostatečná veřejná podpora a informovanost. 
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Pro posílení českého programu rozvojové pomoci je nutné především zvýšit informovanost 
obyvatel  o zahraniční rozvojové pomoci a celkové povědomí o stavu dnešního světa a 
výzvách, které z toho vyplývají (boj s chudobou,  stabilizace počtu obyvatel, řešení globálních 
problémů životního prostředí, boj s terorismem a organizovaným zločinem atd.). Bez podpory 
přijetí globální spoluodpovědnosti ze strany veřejnosti bude toto téma pro rozhodovací sféru 
(politiky) nadále „pod prahem jejich vnímání“. 

Je naprosto nezbytné vrátit se co nejdříve k postupnému navyšování financování rozvojové 
pomoci. V horizontu 10–15 let  musíme být schopni dosáhnout výše poskytované rozvojové 
pomoci (ODA – official development aid) průměrných vyspělých dárců, tedy 0,25 % HDP (tj. 
3,5 mld. Kč). Tato hodnota však stále zaostává za dlouhodobým závazkem mezinárodního 
společenství poskytovat 0,7 % HDP (v našich podmínkách by to znamenalo roční příspěvek  

9, 8 mld. Kč), který plní jen čtyři země – Norsko, Dánsko, Švédsko a Holandsko. 

Pro úspěšnou realizaci české rozvojové pomoci je také potřebné zřídit specializované 
pracoviště, které se bude uvedenou problematikou zabývat „na plný úvazek“. V současnosti 
rozvojová pomoc spadá pod odbor vnějších ekonomických vztahů a mezinárodních organizací 
MZV ČR. Je žádoucí zřídit Rozvojové středisko a následně Rozvojovou agenturu, která by 
byla odpovědná za realizaci rozvojových projektů a efektivní hospodaření s prostředky. 
Nebezpečí nárůstu byrokracie se dá úspěšně čelit stanovením horního limitu na režii 
Rozvojové agentury z celkové částky určené na rozvojovou pomoc (např. 3 procenta). Stejně 
tak je nutné vytvořit právní rámec rozvojové i humanitární pomoci. Není např. dořešeno 
zdravotní a sociální pojištění expertů a dobrovolníků vyjíždějících na delší dobu do zahraničí. 
Bylo by také možné zatraktivnit činnost dobrovolníků působících na rozvojových a 
humanitárních projektech tím, že by u mužů byla možnost absolvovat je jako náhradní 
vojenskou službu. 

 

Cíle strategie 
Posílení zahraniční rozvojové pomoci by zlepšilo postavení České republiky na mezinárodní 
scéně a umožnilo v budoucnu aktivněji ovlivňovat dění jak v rámci Evropské unie, tak 
v rámci OSN. Pro ČR samotnou by tato strategická koncepce přinesla výhody v podobě 
vytváření podmínek pro export do vybraných rozvojových zemí a zlepšení odborné i jazykové 
kvalifikovanosti českých odborníků a dobrovolníků působících v zahraničí. 

 

Sekvence kroků navrhovaného řešení a aktéři 
Řešení navrhované strategické koncepce sestává zejména z následujících kroků (v závorce 
jsou uvedeni aktéři, kterých se daný krok týká): 

- Vytvoření Rozvojového střediska, resp. následně Rozvojové agentury jako koordinačního 
pracoviště zajišťujícího realizaci zahraniční rozvojové pomoci (Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR, Vláda ČR). 

- Pravidelné navyšování částky vyčleněné na rozvojovou pomoc ze státního rozpočtu až na 
úroveň 0,25 % HDP, resp. v dlouhodobějším horizontu 0,7 % HDP (Vláda ČR a Parlament 
ČR). 

- Vytvoření podmínek pro soustavnou výchovu a vzdělávání k rozvojové pomoci 
(development education), včetně školení expertů a dobrovolníků. Do rozvojového vzdělávání 
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by měly být zapojeny vysoké školy (studijní obor „mezinárodní rozvojová studia“, předměty 
podporující rozvojové vzdělávání typu „globální problémy“ apod.), střední a základní školy 
(zakomponování rozvojového vzdělávání do existujících předmětů – geografie, základy 
společenských věd, dějepis apod.), mimoškolní výchovná zařízení (Domy dětí a mládeže, 
Střediska ekologické výchovy aj.) i některá občanská sdružení a organizace (Junák, 
organizace typu Sdružení přátel Afriky aj.). 

- Vytvoření legislativního rámce zahraniční rozvojové pomoci – právní zakotvení postavení 
pracovníků zahraniční rozvojové pomoci, jejich práv a povinností při výkonu práce, včetně 
legislativy upravující práci dobrovolníků (MZV ČR, MPSV ČR, příp. další). 

- Vytvoření podmínek pro spolufinancování projektů nevládních organizací, včetně vytvoření 
systému akreditace nevládních organizací (Rozvojová agentura, MZV ČR ve spolupráci 
s nevládními organizacemi). 

- Dbát na to, aby projekty byly „environmentálně přátelské“ a nedocházelo k vývozům u nás 
zastaralých technologií, hodnotit vliv projektů na životní prostředí (Rozvojová agentura, příp. 
MŽP ČR). 

- Stanovení teritoriálních a sektorových priorit, na jejichž základě budou moci být zahájeny 
víceleté programy spolupráce s omezeným počtem prioritních zemí. V současnosti mají 
projekty zajištěny financování vždy jen na jeden rok (závislost na statním rozpočtu), projekty 
se realizují v několika desítkách zemí, a není proto možné koncentrovat omezené prostředky 
(optimální je soustředit se maximálně na deset zemí) a bude nutné také přehodnotit nadměrný 
podíl některých resortů na poskytování rozvojové pomoci. To se týká především Ministerstva 
průmyslu a obchodu (třetinový objem z celkové částky), kde je proces přidělování projektů 
netransparentní a jedná se často spíše o skrytou formu proexportní podpory podniků). 
(Rozvojová agentura, jednotlivé resorty, Vláda ČR) 

- Vypracování jednotné, systémové a transparentní metodiky plánování a hodnocení projektů 
zahraniční rozvojové pomoci na základě minulých zkušeností, a zejména na základě 
zkušeností tradičních donorských zemí (Rozvojová agentura, MZV ČR). 

 
Použité prameny: 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (2001): Koncepce zahraniční rozvojové pomoci České republiky 

 

 

16. Strategická koncepce 
ROZVOJE OSÍDLENÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY URBANISTICKÝ 
ROZVOJ 
 

Abstrakt 
Struktura osídlení (zvláště v ČR) představuje velmi konzervativní fenomén, přesto i on se v posledních 
desetiletích dynamizuje, přičemž rychlost změn bude nadále pravděpodobně vzrůstat. To přináší tlaky na novou 
definici funkčního využívání území. Aktivního činitele těchto tlaků lze hledat v kapacitní dopravní a technické 
infrastruktuře a v průmětu změn v životním stylu do bydlení. To vše přináší růst nákladů na výstavbu a provoz 
struktury osídlení. K optimalizaci těchto nákladů musí sloužit rozvoj strategického plánování, širší uplatnění 
územního plánování (včetně provázání s místními daněmi), ekologická regulace využívání území, ale i 
transparentní zadávání veřejných zakázek či vytvoření veřejně přístupného informačního systému o území.  
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Strategická koncepce souvisí s těmito oblastmi B6 – životní prostředí a územní potenciály, C3 – regulační 
působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vazbách a B1 – sociální soudržnosti. 

• Historických jader, jejich ochrana a exploatace, jejich význam při identifikaci 
s pojmem „domov“, jejich hodnota pro cestovní ruch 

Strategická koncepce navazuje na tyto prioritní problémy: zanedbávání historického dědictví, negativní tendence 
ve struktuře osídlení, nedostatečný rozvoj infrastruktury, dysfunkce v území urbanizačních procesů a změny 
základních funkčních složek – bydlení, práce a volný čas.    
 

Aktuální situace 
Přestože se zdá, že struktura osídlení ČR je relativně konzervativní a stabilizovaná a že česká 
společnost je obzvlášť usedlá a nerada se stěhuje, změny, které v ní probíhají, i poruchy, jež 
tyto změny vyvolávají, mohou  v průběhu příštích 15 let způsobit až revoluční napětí. Cca 50 
%  stavebních investic je hrazeno zcela nebo částečně z veřejných prostředků a jejich 
efektivnost a cílevědomé využívání není dostatečně podporováno ani legislativně, ani 
ekonomickými stimuly. Přitom výstavba dostatečné infrastruktury je základní podmínkou pro 
rozvoj dalších oborů a oblastí i podmínkou pro úspěšnou integraci ČR do Evropské unie. 
V osídlení probíhá již několik let velmi dynamický vývoj, který lze charakterizovat přesunem 
výrobních a obchodních ploch do nových lokalit, zvýšením zájmu o využívání historického 
bohatství i centrálních míst v některých obcích. Tento zájem je však zároveň nebezpečím pro 
jejich ochranu. Téměř trojnásobný je podíl výstavby bytů v rodinných domech proti 
předešlým čtyřiceti letům, který se soustřeďuje velmi výrazně kolem Prahy, Brna a do 
menších měst a větších venkovských obcí (v rozmezí 10 000 – 20 000 obyvatel). Je patrný 
vliv výběru ekologicky příznivého prostředí, enormně roste tlak na individuální dopravu. 
Největší města, centra dojížďky, zažívají dopravní kolapsy. Jejich vlastní zdroje na potřebný 
rozvoj infrastruktury přitom zjevně nestačí rostoucímu urbanizačnímu tlaku. Jenom zlomkem 
bytové výstavby jsou nové nájemní byty, a nově se objevuje až 10 % nových bytů 
v rekonstrukcích nebytových domů. Řada středně velkých měst a menších obcí výrazně 
stagnuje. Ekonomické a právní podmínky výstavby i funkční určení území jsou 
potencionálním zdrojem a příležitostí spekulativního a korupčního jednání.   
 

Hlavní problémové okruhy: 

1.  Rekonstrukce a regenerace ploch:  

• Průmyslových a těžebních zón v důsledku restrukturalizace průmyslu a opuštěných 
vojenských prostorů. Jde o nové využívání těchto ploch, jejich ekologickou sanaci, 
vybudování nové souvislé infrastruktury a využití velkých ploch pro většinou 
drobnější uživatele (velcí noví investoři většinou žádají „zelenou louku“ a nechtějí 
nést náklady na sanaci území, zvýšené náklady na ekologii a na rekonstrukcí dožité či 
zdevastované infrastruktury). 

• Zemědělských ploch opuštěných v důsledku transformace zemědělství. 

2. Změny v bydlení: 

• Rostoucí podíl soukromých bytů a jasná orientace na rodinnou zástavbu a na 
ekologicky příznivé prostředí. 

• Rostoucí požadavky na individuální dopravu (bydlím v domku, dojíždím do práce, 
nakupuji v supermarketech jednou týdně), které jsou důsledkem změny životního 
stylu. 
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• Rostoucí požadavky na úroveň technické i občanské infrastruktury v centrech nové 
výstavby. 

3. Nedostatečná výstavba a údržba dopravních tras a zařízení, nedostatečné parkovací 
kapacity v centrech osídlení, technická infrastruktura a její údržba zaostávající za požadavky 
rozvoje osídlení 

4. Územní plánování a strategické řízení rozvoje území, které by vycházelo z analýzy 
dlouhodobých trendů a účelně, ekonomicky by alokovalo nezbytné veřejné investice, jejichž 
efektivnost by byla podpořena dalšími kroky, jako jsou daňové a pozemkové stimuly, téměř 
neexistuje. Stávající právní podmínky územního plánování a infrastrukturních investic a vžitá 
praxe často promítají do řešení území prioritně krátkodobé cíle, politicky zaměřená 
rozhodnutí a vytvářejí tak podmínky pro pozemkové spekulace a korupci.   

5.  Ochrana velkých staveb a infrastrukturních systémů. Stavby jako atomová elektrárna, 
internetová sít, zásobníky ropy, říční přehrady, mosty a tunely, síť metra, vodovodní systémy, 
výškové budovy apod. jsou při poruše, havárii, napadení, neočekávané živelné události apod. 
svým dopadem mnohem zranitelnější než drobnější rozptýlené samostatné systémy. 
Společnost je vždy znovu zaskočena důsledky takovýchto událostí a je nepřipravena. Námitky 
některých skupin obyvatelstva proti existenci takovýchto staveb a systémů zatím zřejmě 
nezastaví jejich další rozvoj, aktuální je proto systém ochrany proti důsledkům mimořádných 
událostí a předběžná ochrana.  

 

Návrh způsobu řešení 
• nové širší uplatnění uzemního plánování 
• strategické plánování a řízení infrastrukturních investic 
• daňové stimulace podporující efektivnost plánovaného územního rozvoje a 

efektivnosti veřejných investic 
• ekologické regulace územní a ekologická daň 
• deregulace nájemného  
• státní podpora vybraným druhům bytové výstavby a její regenerace s nastavením 

sociální politiky na finančně přístupné formy bydlení 
• koordinace územního plánování, investic do infrastruktury, místních daní a bytové 

politiky 
• vytvoření profesionálního koordinovaného systému pro predikci, plánování, přípravu 

opatření a stimulů na řešení těchto otázek 
• vytváření veřejně kontrolovatelného  prostředí pro způsob zadávání veřejných zakázek 

na rozvoj osídlení 
• vytvoření veřejně přístupného informačního systému a trvalého způsobu vzdělávání a 

osvěty pro odbornou sféru i pro nejširší veřejnost, která je koncovým spotřebitelem 
všech těchto snah  

 

Cíle 
Optimalizace nákladů na výstavbu a provoz osídlení a podstatně lepší využití HDP; 
nákladnost osídlení může vyvolávat až násobné ekonomické nároky na společnost. Zajištění 
účinné péče o historický stavební odkaz a jeho optimální soudobé využití. Trvalá péče o 
obytné prostředí, kvalitu bydlení: bytů i jejich okolí. Sociálně cítěné „právo na bydlení“ 
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převést na jednu z prioritních soukromých potřeb se sociálním dohledem státu. Vytvoření 
srovnatelných podmínek technické i ekologické úrovně v osídlení s podmínkami v Evropské 
unii. Posílení prvků demokracie v řízení společnosti a odstraňování rozhodovacích kroků 
umožňujících korupci.  
 

Sekvence kroků 
• Územní a ekologické daně stimulující lepší územní využití a vytvářející tlak na lepší 

údržbu obcí a veřejného prostředí  
• Zákon o územním plánování nově definující podmínky pro nezávislé zpracovatele a 

veřejnou kontrolu plánovaných a realizovaných změn území  
• Zákon o strategickém plánování 
• Volný trh s byty  
• Zákon o regionálních rozvojových společnostech umožňující integrované veřejné i 

soukromé investování velkých rozvojových a přestavbových území.  
• Zpracování a uzákonění systému nové bezpečnosti a ochrany území a velkých staveb a 

systémů  
• Zajištění financování výzkumu nových trendů  
• Koordinace jednotlivých kroků (územních plánů, místních daní, veřejných 

infrastrukturních investic, na úrovních: stát, kraj, obec) 
• Zajištění informačních a osvětových služeb zpřístupňujících tento proces odborné i 

laické veřejnosti a umožňujících veřejnou kontrolu probíhajících a připravovaných 
změn a procesů 

 

Nástroje a aktéři 
• ústřední orgán pro územní a strategické plánování a územní rozvoj 
• ústřední orgán pro bytovou politiku a účinný institucionalizovaný systém podporující 

její sociální a dotační programy 
• odborné koncepční a teoretické pracoviště nebo systém koordinovaného financování 

několika pracovišť zajištující predikci nezbytných opatření 
• krajské koordinační orgány územního rozvoje a financování jeho výstavby, údržby i 

provozu 
• územní rozvojové společnosti pro rozsáhlé územní celky s novou výstavbou nebo pro 

rekonstrukci a regeneraci transformujících se ploch, které umožní koordinací 
veřejných i soukromých investic v území vzájemně se prostorově i časově 
prolínajícím 

• Specializované orgány: památkové ochrany, ekologické ochrany, obrany a bezpečnosti 
• Informační a vzdělávací, osvětový systém zajišťovaný profesionální organizací       

 

 

Předložená strategická koncepce  se snaží upozornit na fundamentální význam rozvoje 
osídlení a na nezbytnost jeho systematického celospolečenského řízení. Fakt, že změny v něm 
probíhají poněkud pomaleji, o to víc vyvolává potřebu jiných než pouze tržních nástrojů. 
Jejich predikce, včasná regulace jsou celospolečenským zájmem a nezvratně mohou ovlivnit 
budoucí podmínky pro ekonomický i kulturní rozvoj v ČR a její integraci v EU. 
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17. Strategická koncepce  
OPTIMÁLNÍHO NAČASOVÁNÍ ZAVEDENÍ EURA 
 
Abstrakt 

Strategie rozebírá možnosti měnové politiky před vstupem do Hospodářské a měnové unie (EMU) a také pro 
zachování cenové stability po zavedení eura. Poukazuje na potenciální konflikt mezi nutností udržet nízkou 
míru inflace v rámci členství v EMU a tlakem na vyrovnávání cenové hladiny v domácí ekonomice a zemích 
EMU. Strategie zvažuje výhody a nevýhody obou základních variant načasování vstupu do EMU, tedy jednak 
přistoupení co nejdříve po vstupu do EU, a jednak přistoupení nikoli okamžitě po nutném dvouletém období 
po vstupu do EU. 

Strategie se váže na tyto základní souvislosti vývoje české společnosti (viz kapitola II.): Ekonomický rozvoj, 
Příprava ČR na vstup a plné uplatnění v EU; a na tyto prioritní problémy: Nízká inovační schopnost, dynamika 
a adaptabilita české ekonomiky, Makroekonomická nerovnováha vyjádřená tzv. dvojím deficitem, 
Nepřipravenost na potenciální vstup do EMU, Velký rozdíl cenové hladiny a cenových relací ve vztahu k EU, 
Rozporný přístup a nedostatečná příprava politické a správní elity ČR na vstup do EU, Nízká podpora vstupu do 
EU ze strany českých občanů. 
 

Výchozí situace 
Po přistoupení do Evropské unie se bude předpokládat u nových členů – tedy i u České republiky – přistoupení 
do EMU bez zbytečných odkladů73. Načasování tohoto vstupu je velmi důležité pro další vývoj ekonomiky, tato 
strategie zvažuje dvě základní varianty. Jednou z možností je co nejrychlejší vstup do EMU. Nejkratší možný 
termín přistoupení do EMU je určen podmínkou dvouletého zařazení do systému měn ERM II74, tedy 
k přistoupení může dojít nejdříve dva roky po vstupu do EU. Jinou cestou je určení správného kurzového režimu 
koruny před vstupem do EMU a s tím spojené načasování zavedení eura, avšak nikoliv okamžitě po zmíněném 
dvouletém termínu.  

Vývoj ekonomiky, ač do velké míry autonomní, je ovlivňován hospodářskou politikou. Ta musí využívat tzv. 
„okna příležitosti“, tj. opatření hospodářské politiky musejí být správně načasována. Pokud se opatření realizuje 
po uzavření okna příležitosti, mine se účinkem. Charakter hospodářské politiky je v současné fázi vývoje české 
ekonomiky predeterminován zapojováním do evropského hospodářství. Je otevřeno okno příležitosti vstoupit do 
Evropské unie. Pokud Česká republika do EU vstoupí, otevře se okno příležitosti zavést euro. Pokud Česká 
republika do EU nevstoupí, zůstane na periferii Evropy a vzhledem k tomu, že její pozice není podobná ani 
pozici Norska, ani pozici Švýcarska, nebude tato situace pro Českou republiku výhodná. Navíc proces 
začleňování české ekonomiky do evropské ekonomiky je v současnosti již na takovém stupni, že skutečně účinná 
autonomní hospodářská politika je více méně iluzorní.  

 

Rychlé přistoupení k EMU 
Možností pro řešení nízké inovační schopnosti, dynamiky a adaptability české ekonomiky je 
vstup do EU a následný vstup do Eurozóny v co nejkratším termínu. Tak lze využít možností, 
které členství v EU a Eurozóně poskytuje pro tato zlepšení ekonomiky, a to autonomně, tj. 

                                                 
73 Pro vstup do Eurozóny musí ekonomika splnit tzv. Maastrichtská kritéria, tj. vykazovat nízkou míru inflace a 
úrokovou míru, mít v dobrém stavu veřejné finance (kritérium pro deficit a kritérium pro dluh) a být po dobu 
dvou let zapojena do ERM (Exchange Rate Mechanism) II – to znamená závazek udržovat v této době stabilní 
měnový kurz. Za velmi reálného předpokladu zachování nízkoinflační politiky České národní banky není 
hrozbou nesplnění prvních dvou kritérií. Problémem je deficit veřejných financí a od něj se odvíjející výše dluhu 
a nesplnění kritéria stability měnového kurzu. 
74 Po vstupu do ERM II (Exchange Rate Mechanism II ) budou možnosti samostatné měnové politiky výrazně 
omezeny, po vstupu do EMU pak ČR nebude vůbec provádět samostatnou monetární politiku. Jednotnou 
monetární politiku bude zajišťovat Evropský systém centrálních bank (ESCB). 
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bez zásahů hospodářské politiky z pozice jednotlivého státu.75 Obavy z růstem produktivity 
nepodložené cenové konvergence po vstupu do Eurozóny nejsou nutné. Statistická data 
dostupná pro stávající země Eurozóny dokumentují, že i v rámci jednotného měnového 
prostoru se udržují velké cenové rozdíly i v sektoru zboží, které je většinou považováno za 
obchodovatelné. Téměř každé zboží s sebou totiž nese náklady spojené s distribucí a 
prodejem v místě určení a jeho cena je zpravidla silně ovlivněna kupní silou a preferencemi 
spotřebitelů. Ačkoliv lze různými studiemi doložit, že rozdíly v cenách přetrvají, není zcela 
jasné, jaký je relativní poměr cenové hladiny ČR a EU. V odhadech OECD i Eurostatu se 
většinou odhaduje údaj okolo 40 %, problémem je ale to, že dostupné odhady jsou za rok 
1996, a je evidentní, že od té doby se cenové hladiny vůči sobě znatelně pohnuly.76 Nové 
údaje lze očekávat v publikaci výsledků nového srovnávacího programu, která se předpokládá 
v závěru roku 2001. 

Důvodem pro rychlé přistoupení k EMU je také to, že právě proto, že je Česká republika 
malou, vysoce otevřenou ekonomikou, je vliv ČNB na kurz koruny zanedbatelný. Měna malé 
otevřené ekonomiky (trpící navíc tzv. dvojím deficitem) je potenciálně snadnou obětí 
spekulativního útoku. Nebezpečím této rychlé varianty je zejména rozporný přístup 
k evropské integraci. Strategie vstupu do EU je podporována – bez hlubšího porozumění 
všech souvislostí – částí obyvatelstva a politických stran. Není jasné, zdali se jedná o podporu 
vstupu do EU ze strany českých občanů na takové výši, aby se obyvatelé pro vstup vyslovili 
v referendu. Politické a správní elity by se měly snažit samy pochopit všechny souvislosti 
vstupu do EU a v maximální možné míře seznámit s těmito souvislostmi občany, aby 
rozhodování v referendu bylo pokud možno kvalifikované. Dalším ohrožením brzkého vstupu 
do Eurozóny může být neplnění Maastrichtských kritérií. Aktuálně je nejvyšším nebezpečím 
vysoký deficit veřejných financí. Špatný stav veřejných financí kromě toho snižuje dynamiku 
ekonomiky sám o sobě. Snižování deficitu veřejných financí brání špatné pochopení role a 
možností jednotlivého státu v integrující se ekonomice Evropy (a to zejména pochopení 
neustálého zužování možností přímých státních zásahů do ekonomiky z úrovně jednotlivého 
státu).  

 

Určení správného kurzového režimu 
Jinou možností je nastavení kurzového režimu koruny před vstupem do Eurozóny a s tím 
spojené načasování zavedení eura, avšak nikoliv okamžitě po nutném dvouletém období po 
vstupu do EU. Cenová hladina v České republice dosahuje podle již zmíněných oficiálních 
odhadů77 30% až 40% cenové hladiny v zemích Evropské měnové unie (EMU). Proces 
dalšího prohlubování provázanosti české a evropské ekonomiky by měl být rovněž provázen 
vyrovnáváním cenových hladin, které lze dosáhnout dvěma způsoby, a to nominální apreciací 
domácí měny vůči euru (kurzový kanál) nebo vyšší inflací v domácí ekonomice než v zemích 
EMU (inflační kanál – reálná apreciace domácí měny). Podstatné je určení správného 
kurzového režimu české koruny před vstupem do EMU a následné optimální načasování 
                                                 
75 Pokud se brzký vstup do EMU realizuje, mohou se zvýšit inovační schopnosti, dynamika a adaptabilita na 
území ČR na úroveň odpovídající stavu lidského kapitálu a odvětvové struktuře. Je možné uvažovat, že rozdíly 
v úrovni mezi jednotlivými zeměmi EU budou přetrvávat dlouhodobě. Je třeba se připravit na zvýšení míry 
migrace a na prohlubování sociálních rozdílů v populaci. Přiblížení úrovně ČR úrovni bohatších zemí EU pak 
záleží například na úrovni vzdělávání, které zvýší lidský kapitál, to umožní zlepšení odvětvové struktury směrem 
k odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. 
76 Zatímco české ceny vzrostly od roku 1996 zhruba o 35 %, německé jen o 10 %, navíc koruna vůči marce, resp. 
euru rozhodně neztratila na hodnotě. Pokud bychom takto přizpůsobili odhad z roku 1996, bude dnes česká 
ekonomika spíše na 50–60 % cenové úrovně EU. 
77 Viz například Eurostat, OECD. 
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vstupu České republiky do EMU (zavedení eura) při zachování domácí cenové stability. Tato 
druhá varianta vychází z aplikace tzv. Balassa-Samuelsonova efektu na proces vstupu ČR do 
EMU a dohánění ekonomické úrovně vyspělých tržních ekonomik78. Jak již bylo rozebráno 
v prioritních problémech (kapitola III.) a také v kapitole II. B7 Ekonomický rozvoj, dochází 
totiž k tomu, že v případě, že nominální měnový kurz je fixní a růst produktivity práce 
obchodovatelného zboží vyšší než v zahraničí, je proporcionálně vyšší i domácí růst cen 
neobchodovatelného zboží. Domácí inflace je tak vyšší oproti zemi, ke které je měnový kurz 
ukotven, a dochází k cenové konvergenci prostřednictvím inflačního kanálu (k reálné 
apreciaci domácí měny). V případě flexibilního měnového kurzu se vyšší růst produktivity 
práce v sektoru obchodovatelného zboží buď plně projeví v nominálním zhodnocení domácí 
měny, nebo pravděpodobněji dojde v určité proporci k současnému působení inflačního i 
kurzového kanálu. 

Před svým vstupem do EMU musí kandidátská země splňovat již zmíněná Maastrichtská 
kritéria, ke kterým patří i cenová stabilita a stabilita měnového kurzu k euru, což jsou však 
zároveň jediné dva kanály vyrovnávání cenových hladin. Existence Balassa-Samuelsonova 
efektu je tak důležitá pro strategii měnové politiky nejen před vstupem do EMU, ale rovněž 
pro zachování cenové stability po zavedení eura. Vzniká zde potenciální konflikt mezi 
nutností udržet nízkou míru inflace v rámci členství v EMU a tlakem na vyrovnávání cenové 
hladiny v domácí ekonomice a zemích EMU. Předpokladem řešení tohoto potenciálního 
konfliktu je tedy faktické zabránění vzniku Balassa-Samuelsonova efektu prostřednictvím 
správného načasování vstupu ČR do EMU. Záleží na rozhodnutí tvůrců hospodářské politiky 
v domácí ekonomice (ČNB a vláda) a odpovídajících institucích EU (ECB a Evropská 
komise).  

Vzhledem k tomu, že vstup ČR do EU je očekáván v letech 2004 až 2006, a vzhledem k 
nutnému dvouletému přechodnému členství v ERM-II je pro tuto variantu nejbližším možným 
termínem vstupu do EMU období let 2006 až 2008. K tomu, aby vstup ČR do EMU nebyl 
v rámci působení Balassa-Samuelsonova efektu následován tlakem na růst inflace, je třeba 
dosáhnout již před zavedením eura určité míry cenové konvergence, které však v ČR 
s největší pravděpodobností do roku 2008 dosaženo nebude. Pro úspěšné dosažení reálné i 
cenové konvergence potřebuje česká ekonomika autonomní měnovou politiku, která nebude 
po vstupu do EMU možná. Z tohoto pohledu se jeví jako vhodné zavedení eura v ČR až 
v období po roce 2010 a přistoupení k ERM-II dva roky před plánovaným vstupem do EMU. 
Nebezpečím této varianty je to, že cenová konvergence prostřednictvím kurzového kanálu 
může přinést české ekonomice vysoké náklady79 a je spíše optimální pro stávající členy 

                                                 
78 Tento teoretický koncept vychází ze skutečnosti, že v rámci procesu ekonomické integrace dochází 
k nejvyššímu růstu produktivity práce v sektoru obchodovatelného zboží. Jelikož rostoucí produktivita práce je 
obvykle doprovázena i růstem mezd, relativně rychlejší růst produktivity práce povede i k relativně vyššímu 
růstu mezd v sektoru obchodovatelných statků. Klíčový je pak předpoklad, že mzdy mají tendenci růst stejnou 
měrou ve všech sektorech ekonomiky vlivem přesunu nabídky práce do sektorů s vyššími mzdami, a tudíž 
snižováním nabídky práce a tlakem na růst mezd v ostatních sektorech. Sektor mezinárodně neobchodovatelného 
zboží tak při stejném růstu mezd, ale nižším růstu produktivity práce musí zvyšovat ceny rychleji než sektor 
obchodovatelného zboží. Dochází tak k nabídkovému tlaku na růst inflace, kdy reálný růst produktivity práce 
v sektoru obchodovatelného zboží je doprovázen vyšším růstem cen neobchodovatelného zboží. 
79 Je třeba upozornit na možné nebezpečí plynoucí z možnosti střednědobého nadhodnocení koruny. Balassa-
Samuelsonův efekt totiž abstrahuje od toků kapitálu. Pokud odstraníme předpoklad neexistence kapitálových 
toků s důsledky pro měnový kurz, ukáže se, že koruna nemusí posilovat v důsledku růstu produktivity, ale i 
v důsledku přílivu dlouhodobého kapitálu v podobě přímých zahraničních investic, který velmi pravděpodobně 
bude produktivitu předbíhat. A právě toto předbíhání přílivu kapitálu před růstem produktivity v domácím 
sektoru produkujícím obchodovatelné statky může přivodit „zbytečné krachy“ řady domácích výrobců. Udržení 
konkurenceschopnosti by pro ně totiž znamenalo nezvyšovat reálné mzdy, a protože reálné mzdy rostou díky 
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Eurozóny, resp. pro Evropskou centrální banku (ECB). Měnová stabilita Eurozóny je 
definována inflací do úrovně 2 %. Udržení průměrné míry inflace v Eurozóně do dvou 
procent by při vyšším inflačním náboji některých nově přistupujících zemí pro Evropskou 
centrální banku znamenalo vyvolat deflaci v jiných částech Eurozóny. Nízká míra inflace je 
sice institucionálně zakotvena jako cíl hospodářské politiky a její dosažení je zajištěno 
nezávislostí centrálních bank pečujících o stabilitu měny, ale za tímto cílem stojí přesvědčení, 
že nízká míra inflace je nutná pro ekonomický rozvoj. V případě dvouprocentního cíle ECB a 
vzhledem k připravovanému vstupu kandidátských zemí tomu tak ale v současnosti zřejmě 
není. Kandidátské země by tedy z tohoto hlediska měly usilovat spíše o co nejrychlejší vstup 
do Eurozóny80. 

 

 

18. Strategická koncepce  
DYNAMIKY EKONOMICKÉHO RŮSTU 
 

Abstrakt 
Strategická koncepce sleduje obnovení a udržení dynamiky ekonomického růstu, který by umožňoval reálnou 
konvergenci základních parametrů české ekonomiky vůči Evropské unii a vytvářel podmínky pro zrychlení její 
adaptability a tím pro dynamizaci inovační schopnosti podnikatelského sektoru. Strategická koncepce se váže 
na tyto základní souvislosti vývoje české společnosti (viz kapitola II.): Ekonomický rozvoj, Příprava ČR na 
vstup a plné uplatnění v EU, Společnost vědění: vzdělávání, výzkum a vývoj, informatizace, Sociální 
soudržnost; Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích; a na tyto prioritní 
problémy: Nepřipravenost oblasti výzkumu a vývoje (organizací, týmů a jednotlivců) na měnící se úlohy a 
postavení výzkumu a vývoje ve společnosti, Nedostatečné využití možností informačních a komunikačních 
technologií (ICT), Nízká inovační schopnost, dynamika a adaptabilita české ekonomiky, Udržitelnost vnější 
rovnováhy ČR při akceleraci hospodářského růstu, Velký rozdíl cenové hladiny a cenových relací ve vztahu 
k EU, Rozporný přístup a nedostatečná příprava politické a správní elity ČR na vstup do EU. 

 

Relevantní faktory 
Ekonomický rozvoj ve vztahu k Evropské unii a postupující globalizaci sleduje 

udržení makroekonomické stability a využití růstových příležitostí v obdobích před vstupem i 
po vstupu do Evropské unie. Hlavním důsledkem členství v EU bude celkové zkultivování 
ekonomického a sociálního prostředí pod vlivem jak převzetí a uplatňování práva Evropské 
unie, tak mimoprávních zásad a zvyklostí uplatňovaných ve vztazích mezi členskými státy a 
dalšími subjekty. Podstatným pozitivním faktorem je také účast na přípravě a realizaci 
programových záměrů EU v politické, hospodářské a sociální oblasti.81 Za předpokladu, že 
obnovení inovační schopnosti dynamiky a adaptability české ekonomiky je v rozhodující míře 
závislé na fungování podnikatelského sektoru, vytváří rychlá dynamika ekonomického růstu 
                                                                                                                                                         
snižování cen dovozů, cesta k jejich udržení na neměnné úrovni by znamenala snižování nominálních mezd. 
V případě zhodnocení měnového kurzu v ekonomice proto porostou reálné mzdy bez ohledu na vývoj 
produktivity, což je velmi nebezpečné. 
80 Možná i včetně zrušení požadavku na dvouleté předvstupní období v ERM s tím, že je třeba, aby ve společném 
zájmu stávajících i budoucích členů ECB změnila svou definici cenové stability. 
81 V souvislosti se vstupem do EU je třeba intenzivní přípravy státních orgánů ČR v předvstupním procesu, a to 
zejména odstranění špatných úvěrů: restrukturalizace podniků a urychlená privatizace prostřednictvím České 
konsolidační agentury, dokončení restrukturalizace hutnictví, zlepšení protikorupčního zákonodárství a jeho 
implementace, posílení ochrany minoritních akcionářů, zintenzivnění dozoru nad kapitálovým trhem v rámci 
Komise pro cenné papíry, plně nezávislé na Ministerstvu financí, dopracování antimonopolní politiky. 
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prostředí pro dynamický rozvoj tohoto sektoru. V současných podmínkách fungování 
základních faktorů ekonomického růstu existují zpětné vazby mezi dynamikou růstu, inovační 
schopností a adaptabilitou ekonomiky. V podmínkách české ekonomiky (kdy je nutné klást 
důraz na obnovení reálné konvergence) by hospodářská politika měla výrazněji stimulovat 
ekonomický růst. 

 

Základní a dílčí kroky 
Základními kroky řešení tohoto problému jsou hospodářská politika orientovaná na udržení 
dynamiky ekonomického růstu (hrubého domácího produktu) blízko růstového potenciálu a 
vědní a technologická politika orientovaná na podporu produkce zboží a služeb špičkové a 
vysoké úrovně a podporující inovační schopnost podnikatelského sektoru. Dílčí kroky její 
realizace lze charakterizovat následovně. Jde o identifikaci nadějného invenčního potenciálu a 
případně zásob inovací ve výzkumné a vývojové základně (jak ve veřejném, tak v soukromém 
sektoru), vytvoření systémových a věcných podmínek pro využití multiplikačního efektu ze 
zapojení národního systému výzkumu a vývoje do mezinárodního systému, vytvoření nových 
proporcí mezi výzkumnými a inovačními aktivitami z rozpočtových zdrojů a ze zdrojů 
podnikatelského sektoru a také posílení úlohy vysokých škol a ústavů ČR AV (především 
Evropského výzkumného prostoru – ERA) v invenčním a inovačním procesu posilováním 
jejich napojení na podnikatelské systémy (vytváření specifických útvarů pro akvizici podnětů 
pro výzkum z podnikatelské sféry a pro komercionalizaci výsledků výzkumu).  

Dalšími možnostmi realizace této strategické koncepce je podpora absorpce a difuze 
špičkových technologií prostřednictvím specializovaných center (obdoba center pro 
produktivitu v zemích OECD), mobilizace potřebných finančních prostředků pro podporu 
invenčních a inovačních aktivit a změny proporcí těchto zdrojů mezi nedostatkovými zdroji 
rozpočtovými a ze soukromého sektoru (vytvářením příznivých podmínek daňových a 
ostatních pro podnikatelskou sféru a pro uplatnění tzv. rizikového kapitálu) a také vytvoření 
integrovaného informačního systému pro transfer informací o invenčních a inovačních 
aktivitách jak uvnitř státu, tak ze zahraničí. 

Strategická koncepce podpory ekonomického růstu znamená také směrovat část prostředků 
státu tam, kde usnadní start podnikatelských aktivit a zvýší jejich výkonnost82. Takovou 
podporu lze spatřovat v úsilí v oblasti přístupu ke kapitálu malých a středních podniků, 
restrukturalizace regionálního průmyslu a průmyslových služeb, v oblasti informačních 
technologií (a vzdělávání) a rozvoje další infrastruktury, rozvoje poradenství pro malé a 
střední podniky a zvýšení podílu malých a středních podniků na komerčním využití výsledků 
výzkumných a vývojových činností. O realizaci by se měla postarat vláda ve spolupráci 
s podnikatelským sektorem. Při tom by měla sehrát významnou úlohu spolupráce orgánů 
státu, podnikatelských svazů a organizací zaměstnanců. 

 

Dlouhodobý charakter 
Dalším aspektem dynamiky ekonomického růstu je cenová konvergence. V souvislosti se 
vstupem do EU je nutné zmírnit možné sociální napětí, vzniklé z rychlejšího cenového 
přizpůsobení po vstupu do EU, které nebude možné v krátkém časovém úseku vyřešit 
adekvátním zvýšením mezd a jiných příjmů obyvatelstva, aniž by tím byla ohrožena 

                                                 
82 Jde o tzv. sání investic, tj. investice státu přilákají následně i soukromé investice. 
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konkurenční schopnost. Pak taková strategická koncepce předpokládá například podporu 
inovací, vědeckotechnického rozvoje, vzdělanosti a kvalifikace, nikoliv setrvávání na nízkých 
mzdách. To znamená podporu kvalitativní (necenové) konkurenční schopnosti. Dlouhodobé 
tradice industriálního rozvoje a z nich vyplývající technické a technickoinženýrské znalosti a 
dovednosti pracovních sil poskytují k takovéto strategii výchozí předpoklady.  

Dlouhodobě je řešení založeno na předstihu ekonomického růstu a růstu produktivity práce 
před růstem v zemích EU. Dosažení cíle předpokládá nejprve připravit krátkodobá opatření: 
tripartitní vyjednávání, kompenzační opatření pro sociálně slabé, přizpůsobení agrární 
politiky Společné zemědělské politice EU. Přitom je třeba sledovat rozumnou měnovou a 
kurzovou politiku, aby bylo možno tlumit eventuální dočasné propady v konkurenční 
schopnosti při zahraniční směně pružnou kurzovou politikou.  

V hospodářsky vyspělých státech se předpokládá délka inovačního cyklu mezi 3–4 roky. 
V podmínkách české ekonomiky lze předpokládat, že v období do roku 2015, za předpokladu 
vstupu do EU kolem roku 2004–2005, je možné očekávat při realizaci prorůstové ekonomické 
politiky a využití efektu ze vstupu do EU dosažení inovační schopnosti a adaptability české 
ekonomiky srovnatelné s menšími vyspělejšími členskými státy EU (tj. s Rakouskem, 
Finskem, Belgií a Dánskem). Časový horizont pro krátkodobá opatření je tedy vymezen 
očekávaným obdobím vstupu do EU (rok 2004–2005), pro prosazení dlouhodobých koncepcí 
je nutno postupně vytvářet předpoklady v období celé příští dekády. 

 

 

19. Strategická  koncepce 
PODPORY PODMÍNEK PRO ROZVOJ A UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ 
OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI 
 

Abstrakt 
Míra učení se svobodě je stěžejním zdrojem rozvoje lidské tvořivosti. Prorůstání principů otevřené společnosti 
do všech rovin života se stává základem pro růst kvality života. Rozvoj svobody je rozhodující pro prosazování 
lidských hodnot spojených s respektem k životu, k jedinečnosti lidské bytosti, s lidskými a občanskými právy a 
s právy Země. Decizní centra mohou především podporovat občanské aktivity, jasně vyjadřovat a prosazovat 
efektivitu vyznávání a naplňování  občanských ctností ve společnosti pro každého občana, prohlubovat 
uplatňování principu subsidiarity, decentralizace a možnosti kontroly práce decizních center, nabízet 
diferencované postupy komunikace státu, obcí a občanů a otevírání se institucí občanům na všech úrovních atd. 
Politická centra svým chováním spoluvytvářejí nabídku hodnot ve společnosti. Rozhodující místo má přitom 
vztah mezi slovem a skutky a mezi požadavky a dodržováním požadavků zákona. 

Realizace strategické koncepce podmiňuje řešení prioritních problémů v oblastech B1: sociální soudržnost, B3: 
trh práce, B7: ekonomický rozvoj, C1: národní identita, C2: politický systém a komunikace ve veřejném 
prostoru, C3: regulační působení státu, trhu a občanského sektoru. 

 

Formování národní kultury, národní identity a národních zájmů chápeme především jako 
derivát míry identity společnosti. A ta je v první řadě projevem hodnotových orientací ve 
společnosti převažujících. Převažující hodnotové orientace jsou současně projevem 
konkrétního stavu a vývoje identity společenství, skupin a jedinců, včetně identity národní. 
Procesy formování a změn hodnotových struktur jsou na jedné straně základem a současně 
jedním z nejvýznamnějších projevů vývojových trendů a změn ve společnosti: prolínají se do 
nich vlastně všechny skutečnosti života společnosti. Zároveň mají hodnotové orientace ve 
společnosti svůj určitý samovývoj. Ten vychází ze vztahu mezi tím, do jaké míry v sobě 
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zahrnují  ochotu přijímat změny a naopak do jaké míry je v nich zakotvena tendence 
k přetavení změn ve společnosti do přijatých hodnotových orientací. 

Z uvedeného vyplývá, že strategické koncepty vývoje národní identity, národní kultury a 
národních zájmů budou vždy současně výsledkem změn a posunů vlastně ve všech 
oblastech života společnosti, protože se těmito změnami pozměňuje nabídka hodnot i nástroje 
motivující společnost k jejich přijetí. Takže vlastně každá strategická koncepce by měla 
zahrnovat pokusy o nalezení případných posunů v nabídce hodnot ve společnosti, které s 
sebou nese. Zároveň z uvedeného plyne, že je při námětech strategických koncepcí 
vztahujících se k hodnotovým orientacím ve společnosti třeba respektovat poznané procesy 
samovývoje hodnotových orientací ve společnosti a pracovat s nimi jako s procesy jen 
obtížně měnitelnými v kratších časových úsecích. Tyto procesy je nezbytné  soustavně 
poznávat a respektovat je jako podstatné rámce a motivační vlivy na vývoj společnosti. 
Konečně při tvorbě strategických koncepcí vztahujících se k působení na hodnotové orientace 
je sice možné formulovat trendy a případně i opatření zasahující přímo do procesu vývoje 
hodnotových struktur, avšak jen těžko lze nalézt nástroje, které by mohly přinést radikální 
zlomy v tomto vývoji. Pokud nebudeme uvažovat nástroje vyvolávající katastrofy, krize či 
násilné konflikty.  

Existují však nástroje, které v sobě skrývají hodnotové obsahy a jejichž respektování (či 
nerespektování) se na vývoji hodnotových struktur projevuje zvláště podstatně. Jde na prvém 
místě o ty skutečnosti, které obsahují základ hodnot vyznávaných danou společností. Jejich 
nejvýznamnějšími představiteli jsou ústavní pravidla a právní řád (jako vrchol ochrany hodnot 
a norem chování, které mají pro společnost existenciální závažnost) a to, do jaké míry jejich 
strážci, tedy držitelé špičkových míst v hierarchiích jednotlivých druhů moci, vyžadují 
dodržování těchto pravidel a hlavně do jaké míry je sami dodržují. Nedokonalosti práva a 
nerespektování práva (hlavně u nositelů moci) jsou nástroje narušující rozhodným způsobem 
hodnotové orientace směřující k růstu identity jedinců i kolektivní identity ve společnosti. 

Strategická koncepce založená na konceptu otevřené společnosti má při realizaci konceptů 
posilujících národní a kulturní identitu směrem ke zvyšování kvality života v naší zemi funkci 
„vlajkové lodi“.Tento koncept lze totiž považovat za nejvhodnější pro formulování měřítek 
vývoje hodnot a identity, které napomáhají k růstu kvality a udržitelnosti života.  

Je tomu tak proto, že tvorba, naplňování a rozvoj principů otevřené společnosti 
v popperovském smyslu představují jednu z rozhodujících podmínek pro dosahování vyšší 
kvality života. V pojmu otevřená společnost se totiž skrývá takový přístup k životu ve 
společnosti, který nejvíce z dosud známých konceptů počítá s rozvojem svobody, tvořivosti a 
současně odpovědnosti, zakotvenosti (řádu), přináležitosti a identity. A rozvoj svobody, 
tvořivosti, odpovědnosti a současně soustavného hledání smyslu a zakotvení jsou z dosud 
poznaných „nástrojů“ růstu kvality života v našem typu civilizace ty zdaleka nejúčinnější.  

Posilování, rozvoj a naplňování principů otevřené společnosti v naší zemi je současně 
základem a výsledkem rozvoje svobody. Svoboda – v plném smyslu slova  jde o usilování o 
rovnovážnou situaci mezi tvořivostí a odpovědností – je podmínkou pro nalézání osobní i 
kolektivní identity, pro vylučování anomie ze společnosti. A úniku z anomie lze dosáhnout 
jen za pomoci svobodného spontánního sdružování lidí při realizaci nepřeberně 
proměnlivých zájmů, tedy prostřednictvím občanské společnosti. Zakořenění v řádu 
(překonání anomie) je zdrojem cest k plnohodnotné demokratické politice a svobodnému 
trhu. V tomto smyslu jsou svoboda trhu, svoboda politiky a občanská společnost třemi 
stěžejními pilíři současné společnosti, pilíři existujícími jen a jen ve vzájemném ovlivňování, 
pilíři, které jsou si navzájem existenčními podmínkami. Míra jejich naplňování a usilování o 
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rovnovážný vývoj všech navzájem, to jsou základní měřítka rozvoje kvality a udržitelnosti 
života ve společnosti. 

Přitom svoboda, tvořivost a odpovědnost jsou rozhodujícím obsahem i pro koncepty 
legitimity v naší zemi – prosazování občanských práv a povinností, lidských práv a 
povinností a respektu k právům Země, tedy k podmínkám trvale udržitelné existence života. 
Jejich rozvoj je tak zdrojem rozvoje a naplňování takových lidských hodnot, které tvoří 
základ naší kultury a společnosti. Bez rozvoje svobody, tvořivosti a odpovědnosti není 
možné usilovat ani o legitimní existenci společnosti, regionů, státu. 

Rozvoj tvořivosti (prostoru pro uplatnění) a současně odpovědnosti jednotlivců, skupin i 
společenství a institucí jsou základem rozvoje společnosti. Růstové trendy všeho druhu jsou 
založeny na optimálním rozvoji lidských zdrojů. A pro rozvoj lidských zdrojů je rozšiřování 
prostoru pro tvořivé uplatnění a převzetí odpovědnosti za své skutky tím nejvíce motivujícím 
prostředím.83 
Zároveň jde o rozhodující podmínku pro rozvoj občanského sebevědomí, pro rozvoj a 
prohlubování platnosti etických hodnot a norem, pro posilování slušného chování a 
respektu, proti zneužívání a hypertrofii moci, proti růstu pocitu ohrožení ve společnosti 
(zevnitř i vně), proti nárůstu extremistických tendencí a reakcí, proti nerespektování se 
navzájem. V tomto směru slouží soustavné úsilí o podporu podmínek rozvoje a naplňování 
principů otevřené společnosti u nás jako stěžejní koncept rozvoje ve většině oblastí života 
společnosti. Hloubka a rozsah učení se svobodě je pro rozvoj společnosti rozhodující. 
Prorůstání těchto principů do všech rovin života společnosti je základem pro její rozvoj. 
Nerespektování těchto principů znamená ztrátu šancí pro slušný život.  
Podpora podmínek pro rozvoj a uplatňování principů otevřené společnosti je strategickým 
konceptem zahrnujícím vlastně všechny ostatní potenciály rozvoje a formativní regulátory 
společnosti: vnitřně činí obsažnými, podněcuje jejich rozvoj a navazuje na ně. Pokud by 
k tomu nedocházelo, znamenalo by to ztrátu  cesty k růstu kvality života. 

Ve vývoji naší společnosti v posledních několika desetiletích jsou tradice směřující ke 
svobodě, tvořivosti a v rovnováze k nim řádu a pravidlům dlouhodobě narušeny. Analýza 
hodnotových struktur a jejich vývoje ukazuje, že hodnoty svobody, tvořivosti, odpovědnosti a 
hledání smyslu jsou sice důležité, ale jejich vliv nesahá do většiny oblastí života. Projevuje se 
to napětím v mnoha oblastech života, především pak v míře nedůvěry vůči decizním centrům: 
centra moci nejsou většinou chápána jako nositelé svobody, tvořivosti, otevřenosti a řádu. 
Dlouhodobé rozpory mezi proklamovanými a skutečnými tendencemi v procesu transformace 
vedly a vedou k podrytí důvěry veřejnosti v cíle transformace jako procesu vedoucího ke 
svobodné, otevřené, o spravedlivou lidskou existenci usilující společnosti. Nebezpečí spočívá 
především v tom, že při zklamání z možností a postupů naplňování nové nabídky hodnot (v 
procesu transformace) existuje výrazná tendence k návratu k hodnotám přijatým, zažitým a 
osvědčeným v totalitní společnosti. Napomoci snahám o minimalizaci tohoto nebezpečí 
prostřednictvím posilování podpory procesů napomáhajících k rozvoji tvořivosti a 
svobodného (a proto i odpovědného) chování je hlavním důvodem k zformulování této 
koncepce. 
Podpora podmínek pro rozvoj a naplňování principů otevřené společnosti je procesem, v němž není možné 
předpokládat převahu rychlých rozhodnutí. Jde z podstaty o proces dlouhodobý, který je jen zčásti výsledkem 
působení decizních center a sebedokonaleji připravených a v nejlepší vůli realizovaných nástrojů řízení, 
poněvadž jde o součást procesu postupné přeměny hodnotových struktur. Takto založený proces navíc nemá 
silné zakotvení v dosavadním společenském vývoji – lze sledovat spíš vývoj hodnot mířících k uzavírání a 

                                                 
83 To mimochodem upozorňuje na význam růstu kvality života jako jednoho ze stěžejních zdrojů růstu 
společnosti ve všech stránkách jejího života. 
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zapouzdření se společnosti (a jejích částí) než k otevření společenských vztahů a struktur. Atributem možnosti 
naplňovat tuto strategickou koncepci je soustavné hledání cest přijatelného prezentování hodnot otevřené 
společnosti populaci, včetně imanentního působení veřejných (především mediálních) vzorů. Užívání 
nevhodných nástrojů a způsobů i doby jejich použití může mít za následek  opak, tedy pokračující tendence 
k uzavírání.  

Zároveň platí, že vlastně všechny strategické koncepce v naší zemi podporující rozvoj 
demokracie, tržní ekonomiky, občanských a lidských práv i práv planety Země se podílejí na 
rozvoji principů otevřené společnosti. Zvláště významné místo zde patří rozvoji společnosti 
vzdělání, rozvoji prosazení a upevnění práva a rozvoji občanského sektoru. Jedním 
z nejvýznamnějších vlivů podporujících rozvoj principů (nebo mu bránících) otevřené 
společnosti je to, do jaké míry se podaří vzájemně skloubit strategické koncepty a jejich 
naplňování ve společnosti: překonat nebezpečí nevhodného časování či protichůdnosti 
postupů je podmínkou úspěchu. Časté prezentování jednotlivých vzájemně závislých 
podmínek svobodného rozvoje společnosti jako z podstaty protichůdných představuje velmi 
závažné nebezpečí pro dosahování rovnovážného rozvoje všech pilířů otevřené společnosti 
v naší zemi. 

 

 

20. Strategická  koncepce: 
PODPORA ROZVOJE OBČANSKÉHO A NÁRODNÍHO SEBEVĚDOMÍ  
 

Abstrakt 

Národní sebevědomí je tím pevnější, čím víc je zakotveno v občanském sebevědomí. Základ rozvoje občanského 
sebevědomí tkví v co nejširším uplatňování principů otevřené společnosti. Na tomto základě lze rozvíjet národní 
identitu. Podstatné je radikální zvýšení zájmu státu, krajů a obcí o rozvoj kulturních, uměleckých a dalších 
specifik, především podporou spontánně vznikajících aktivit občanů. Důležité místo má i cílená prezentace naší 
kultury v zahraničí, především v souvislosti se vstupem do EU. Je nutná rovněž spolupráce s médii směřující 
k posilování občanského a národního sebevědomí. 

Realizace strategické koncepce podmiňuje řešení prioritních problémů v oblastech B1: sociální soudržnost, B3: 
trh práce, B7: ekonomický rozvoj, C1: národní identita, C2: politický systém a komunikace ve veřejném 
prostoru, C3: regulační působení státu, trhu a občanského sektoru. 

 
V současné společnosti civilizace euroseveroamerického typu národní sebevědomí podněcující rozvoj 
společnosti k otevřené společnosti vyrůstá ze sebevědomí občanského. Nacionalismus v tradiční podobě 
(vzdálené, či často dokonce nadřazené občanským ctnostem, pravidlům a právům)  je zdrojem konfliktů, 
nekomunikace a vnitrostátní i mezistátní nenávisti, nesnášenlivosti a xenofobních a rasově zabarvených postojů 
daleko víc než zdrojem otevřeností, porozumění a vzájemné inspirace k růstu kvality života. Stejně jako je 
myšlenka státu založeného především na národním principu vlastně proti posilování principů otevřené 
společnosti, je naopak myšlenka národní přináležitosti opřena o občanské sebevědomí a z něj vyvěrající zdroj 
podpory těchto principů. Proto je tato strategie nazvána podpora rozvoje (nejprve) občanského a (teprve jím 
spoluformovaného) národního sebevědomí 

Přitom je situace u nás v hledání spojitostí mezi občanskou a národní identitou poznamenána nevyrovnaností 
z obou stran, rozpory v hledání „jednotícího principu“ i nedorozumění  ve formulování zdrojů a cest k identitě. 
Navíc se stále víc stává karta nacionalismu – především ve vztahu k evropským i globálnějším integračním 
tendencím – trumfem ve vnitropolitickém boji. Míra uzavřenosti obecné se promítá do prosazování úzce 
národních zájmů nad zájmy překračujícími hranice, nad zájmy občanskými, lidskými, nad zájmy vycházejícími 
z potřeby vítězství nad anomií. 

Základem koncepce rozvoje národního sebevědomí jsou postupy podněcující principy otevřené společnosti. 
Protože ty jsou kořenem k růstu sebevědomí občanského.  
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Vztah mezi občanským a národním sebevědomím je možný v několika variantách. Přitom 
ovšem platí, že vývoj charakterizovatelný jednotlivými variantami přináší odlišné výsledky. 
- Růst občanského sebevědomí ve společnosti jako základ růstu národního sebevědomí je zdrojem pro to, aby 

byl růst národního sebevědomí velmi významným motivačním a rozvojovým faktorem společnosti; 

 

- Jestliže ve společnosti neroste občanské sebevědomí a dochází přitom k nárůstu národního sebevědomí, 
podněcuje to uzavírání společnosti, nejistotu, stav ohrožení, a tedy i semknutí proti všemu jinému a hledání 
viníků. Taková situace ovšem výrazně nenapomáhá rozvoji společnosti, brzdí jak svobodu politickou, tak 
svobodu trhu, a především brání v rozvoji spolupráce uvnitř i vně společnosti. Takto založený trend vývoje 
konzervuje hodnoty směřující proti principům otevřené společnosti; 

- Jestliže dochází k tomu, že občanské sebevědomí neroste a zároveň neroste národní sebevědomí, může mít 
tato situace výrazný vliv na růst „nehybnosti“ společnosti, na zmenšování růstových trendů, může to 
napomáhat  tendencím ke stagnaci a nezájmu. 

 

Mezi skutečnosti, které by napomáhaly variantě vývoje růstu národního sebevědomí opřeného o růst sebevědomí 
občanského v naší zemi, patří především: 

 

● Posilování občanského sebevědomí je možné především prostřednictvím růstu váhy a přesvědčení o tom, že 
občanské aktivity a prosazování občanských ctností jsou ve společnosti vrchovatě ceněny. Růst tohoto 
přesvědčení je možný jen na základě prohlubující se zkušenosti s takovými oceněními. 

Takové ocenění může být patrné prostřednictvím trvalých jasných sdělení z nejvíce respektovaných a viditelných 
míst, tedy od institucí a osob ve vedení země a z médií. Měly by být vlastní i pro informace o zemi, regionech a 
občanských aktivitách plynoucích do zahraničí, při spolupráci s nejrozvinutějšími mezinárodními i národními 
občanskými iniciativami atd. Největší váhu zde má využívání běžných oceňujících praktik ve společnosti. Např. 
by takové oceňování mělo patřit k principům vytváření soustav odměňování ve státní správě, samosprávě i 
veřejnoprávních institucích. Nejde pouze o oceňování hmotné, ale také o oceňování ve smyslu poskytování co 
největšího prostoru pro uplatňování poznatků o občanských aktivitách, využívání občanských ctností jako 
měřítek pro komentáře, slovní hodnocení, oficiální i neoficiální postoje atd. 

Další velmi důležité místo patří přímému působení vzorů především v politice a médiích. Rozhodující váhu má 
ale možnost spolupráce a kontroly občanskými iniciativami a občany, jejich spoluúčast na samosprávě a správě. 
Jde o jednu z podmínek podpory rozvoje občanských iniciativ a občanského sektoru vůbec. 

 

● Přímá podpora národního sebevědomí může být v pozitivním vztahu k růstu občanského sebevědomí, pokud 
je přímo spojena s podporou a rozvojem občanských ctností. Příkladem může být podpora národně (či 
regionálně – etnicky) zabarvených aktivit. Podstatné je na těchto aktivitách to, že vedou a rozvíjejí aktivní vztah 
občanů ke svému domovu, regionu, případně etnické zvláštnosti, podstatně zpestřují život regionu, prohlubují a 
upevňují vztahy v regionu, vztahy přináležitosti k obci, místu, tradici a zároveň je v současných podmínkách 
rozvíjejí. Jádro tkví ve využití národních tradic jako impulsů k aktivitám současným, k aktivitám, během nichž 
se občané učí spoluodpovídat za svá vlastní rozhodnutí, za kvalitu svého okolí, prostředí, života. Podpora 
rozmanitostí a navazování na takovou rozmanitost a podněcování aktivit vedoucích k posílení vědomí 
přináležitosti k místu, regionu, obci, to jsou zdroje současného posilování národního i občanského sebevědomí. 

 

• Důležité místo tu přináleží důsledným, věcným a bez hysterie realizovaným aktivitám ve vyrovnávání se 
s minulostí.  Nejde jen o podstatně razantnější kroky v procesu hledání a potrestání nositelů nezákonnosti a 
totalitních praktik v nedávné minulosti, ale především o důsledné poznání zdrojů hodnot ústících v totalitní 
postoje, v atmosféru nesvobody a strachu. Včetně případného demaskování   zneužívání a falzifikace dějin a 
symbolů národa atd. 

 

Mezi nejvýznamnějšími cestami k posilování občanského a národního sebevědomí v naší zemi v nejbližších 
letech mohou patřit zvláště: 

● Soustavná podpora poznávání, zkoumání a propagaci podmínek, stavu a vývoje této problematiky. I 
když je této problematice v poslední době věnována určitá pozornost, podpora státu, obcí i neziskového 
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sektoru by měla být soustavnější a rozsáhlejší. Na prvém místě jde o podporu vzdělávacím, badatelským a 
propagačním aktivitám a pracovištím. Podporou se nerozumí pouze posila finančního zajištění těchto 
činností, ale také vytváření prostoru pro propagaci, poradenství a přímou pomoc aktivitám  podporujícím 
občanské a národní sebevědomí. 

● Podpora, podněcování, ale i zpětná vazba vůči činnosti médií k posílení občanského a národního 
sebevědomí. Občanských aktivit nejrůznějšího druhu se v posledních deseti letech vyrojilo v naší zemi 
desítky tisíc. Informace o jejich činnosti zůstávají stranou zájmu. A jde přitom pravděpodobně o jeden 
z nejmocnějších projevů skutečné touhy po svobodě, uplatnění, tvořivém rozvoji a spoluodpovědnosti za své 
skutky v naší zemi v období společenské transformace. Rozšíření prostoru pro informace o těchto aktivitách, 
včetně respektu vůči tradici takových spontánních aktivit, v médiích – především veřejnoprávních – je 
nutné. Je třeba velmi odpovědně zvažovat zkušenosti některých zemí západní Evropy s podporou posilování 
občanského a národního sebevědomí. Může jít např. o prosazování orientačních limitů pro naplnění 
produkce veřejných médií tvorbou místní (národně, kulturně, tradicí atd.) provenience, o působení poradních 
orgánů při celostátních médiích, které se zabývají tím, jaká výchovná a hodnototvorná poselství vyvěrají 
z působení médií na veřejnost, atd. 

● Přímá podpora kultury, umění a literatury. Prostředky státu, ale i obcí a regionů, které jsou dosud 
vynakládány na podporu kultuře, umění a literatuře (národní i regionální), odpovídají míře zájmu, již většina 
dosavadních vedení tohoto státu na téměř všech úrovních řízení této problematice věnovala. A nejde zdaleka 
jen o hmotné památky a kulturní dědictví. Jde o podněcování umělecké činnosti profesionální i ostatní za 
pomoci aktivizace veřejného i soukromého sektoru. Váha umění, literatury a kultury v užším slova smyslu 
byla a je v našich zemích velmi podstatná. Bez  cílené a všestranné podpory nelze očekávat prodloužení 
tohoto vlivu. Přitom jde v naší národní tradici o jeden z pilířů utváření národní svébytnosti. Jedná se 
především o podporu a oživování národních kulturních symbolů a nositelů těchto tradic (od divadla až 
k pěveckým sborům, od knihoven až ke kronikářům v obcích, od církví až po historické památky atd.). 
Zároveň ale jde o přímou pomoc formou soutěží, vytváření prostoru v médiích, prezentací, rozšiřování 
prostoru v médiích, ale i nově vytvářených postupů při podpoře obcí svým autorům, svým výtvarníkům, 
svým umělcům, tvůrcům kulturního svérázu obce či regionu. 

● Podpora prezentace produkce, tradic a možností naší země ve světě. Růst národního a občanského 
sebevědomí je úzce spojen s růstem pověsti naší země ve světě. Podpora informací o ČR ve světě 
v souvislosti s podporou turistického ruchu, investic, spoluprací na vládní i nevládní úrovni, podporou 
pozitivní zkušenosti z České republiky ve světě, včetně přímé podpory ze strany České republiky nejen při 
řešení bezpečnostních rizik, ale i v pomoci hladovějícím a strádajícím, a zdaleka nejen v metropolích, to 
jsou nástroje této prezentace. Kromě toho by stálo za uváženou promyslet a připravovat jednak celostátní, 
ale i regionální prezentace v jednotlivých zemích EU jako součást podpory naší národní identity ve vědomí 
veřejnosti zemí Evropského společenství. Obrácení gardu vůči EU v tomto směru by bylo velmi žádoucí. 
(Tedy – jasná podpora našeho svérázu v zemích evropského společenství pomocí cílených dlouhodobých 
akcí, které by současně prezentovaly naši tradiční přináležitost do rodiny evropských národů a států.) 

● V institucionální rovině jde především o zlepšování legislativních podmínek a přímé podpory 
rozvoje občanského sektoru.  O této strategii je pojednáváno v jiné části textu. Zde jen připomínáme její 
nezbytnost. 

● Institucionalizace zastoupení občanských aktivit při formulování pozitivních zpětných vazeb vůči 
činnosti médií. Představa, že budou vytvořena místa pro omezování svobody projevu je v podstatě správná: 
omezování takové svobody projevu, která vede k posilování nesvobody, destruktivního a veskrze 
konfrontačního přístupu k řešení společenských a politických otázek ve společnosti a k posilování 
nezodpovědnosti, takové omezování je užitečné. Jde totiž ve skutečnosti o omezování zvůle, nikoli svobody 
projevu. Nesmí ovšem dojít k užití takových forem omezování, které vycházejí pouze z mocenských center 
a ekonomických omezování. Místo občanských aktivit je v tomto procesu nezastupitelné. Místo stavovských 
iniciativ a sdružení orientovaných na uměleckou a kulturní činnost, na podněcování i národních 
uměleckých, literárních a vědeckých tradic také. Zvážit vytvoření poradních orgánů pro jednání vlády, které 
by se zabývaly touto problematikou, podobných orgánů na úrovni např. krajů či ze zákona při každém 
médiu a rozsáhlejších aktivitách působení na veřejnost, včetně reklamních, to jsou nástroje, jejichž činnost 
by mohla být postupně připravována a ověřována, a to za spolupráce státní správy, samosprávy i 
občanských iniciativ. 

Ani u těchto cest nelze dost dobře jednoznačně zformulovat řazení kroků a návaznosti řešení. 
Hlavními aktéry realizace by měla být spolupráce mezi státní správou, samosprávou a 
občanským sektorem, spolu se stavovskými organizacemi uměleckými a kulturními. Využití 
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zkušeností ze zahraniční by mohlo přinést podstatné výsledky i v procesu přípravy vstupu do 
EU. 

 

 

21. Strategická  koncepce: 
PODPORY PODMÍNEK PRO ROZVOJ CEST K MULTIKULTURNÍMU 
PŘÍSTUPU KE SVĚTU 
 

Abstrakt 

Žijeme v multikulturním světě. V dosavadním vývoji naší společnosti nacházíme spíš tendence 
k odmítání tohoto faktu. Změna přístupu směřující k chápání multikulturních vlivů jako 
podnětů rozvoje je nezbytná. Nejde jen o to, že v dohledné době budeme sami v EU fungovat 
jako minorita, ale především o to, že schopností soužití v multikulturním světě potvrzujeme 
schopnost existence v otevřené společnosti. Postupy umožňující tuto změnu musejí 
maximalizovat poznání mezi kulturami, etniky a jinými menšinami v naší zemi, rozšiřovat  
spolupráci mezi kulturami a vytvářet podmínky pro rozvoj komunikace mezi kulturami. 
Základem je učit se multikulturnosti v místních podmínkách. Podpora koordinované 
spolupráce státu, regionů, obcí, občanských iniciativ a médií tvoří podmínku úspěchu. 
Rozhodující význam v těchto dlouhodobých procesech má jasná multikulturní orientace 
vzdělávání na všech úrovních. 

Realizace strategické koncepce podmiňuje řešení prioritních problémů v oblastech B1: 
sociální soudržnost, B3: trh práce, B7: ekonomický rozvoj, C1: národní identita, C3: 
regulační působení státu, trhu a občanského sektoru. 
 

Přináležitost k multikulturnímu světu je atributem života současných společností našeho typu civilizace. 
Multikulturnost je zdrojem konfliktů, vyjádřením globální přináležitosti, ale rovněž nebývalým potenciálem 
rozvoje tvořivosti, respektu k odlišnostem a jinakosti, a tedy i zdrojem růstu principů otevřené společnosti. 
S naplňováním multikulturní existence může dojít k nebývalým destrukcím, ale také k nebývalým rozvojovým 
trendům. Nepochybné je, že multikulturní existenci se nemůžeme vyhnout. Jak s touto šancí naložíme, je 
kardinální otázka budoucího vývoje naší společnosti. 

V naší zemi je dosud tato otázka většinou chápána jednostranně a spíš destruktivně. Odmítání multikulturních 
aspektů života, především patrné na vztahu k jiným etnikům, představuje jeden z nejvíce viditelných projevů 
tendencí k uzavírání společnosti. Jde o zřetelné projevy nepřipravenosti pro využití možností skrytých 
ve výzvách k multikulturní existenci. Lze sledovat spíš tendence k přispění v procesech prohlubování 
mezikulturních konfliktů. Požadavky na multikulturní přístup ke světu jsou po 11. září 2001 ještě o mnoho 
aktuálnější. 

Přitom naše existence a prameny naší národní i občanské tradice jsou vysloveně multikulturní. S výsledky 
působení různých stavebních slohů i způsobů života a kultur, vlivů různých etnik a tradic se potkáváme v naší 
zemi na každém kroku. Nejvíce známé je toto prolínání kultur a tradic v Praze, ale jde o příznačný rys celé naší 
země. Dokonce tam, kde tato přirozená multikulturnost byla narušena, cítíme pustotu a nezakořeněnost – typické 
jsou např. monokultury nového Mostu, velkých sídlišť na okrajích velkoměst atd. A lze říci, že právě toto 
prolínání kultur a zachování respektu vůči všem kulturám a vůči jejich prolínání je zdrojem největších půvabů a 
pověstné krásy naší země. Týká se to ovšem i prolínání kultur v péči o přírodu. Ponechání ladem této dispozice 
k multikulturnosti v naší zemi by bylo odmítnutím jednoho z tradičních růstových faktorů u nás v minulosti i do 
budoucnosti. Může jít zároveň o zdroj postupné přeměny paradigmatu: multikulturního strašáka pozvolna 
překonat a obrátit v multikulturní šanci. 

Základním cílem této strategické koncepce je poukázat na nezbytnost znovuobjevit multikulturní kořeny naší 
národní, kulturní i státní existence a přiznat  se k ní, vyjít z ní do budoucna. Nejen jako podmínky pro 
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připravenost vůči „nárazu“ jiných kultur očekávanému v blízké budoucnosti, ale i jako zdroje rozvoje tvořivosti 
a učení se svobodě občanů této země. 

Právě na respektu ke kulturním odlišnostem je totiž možné se dobře učit respektu k jinakosti, k individualitě, 
k nároku na odlišnost. A to je nepominutelným základem pro rozvoj možností pro dialog, jako nejvhodnější 
prostředek při tvorbě společenského konsenzu. Respekt k odlišnosti je podmínkou soužití v rámci státních 
hranic i mimo ně. 

Podstatné je chápat multikulturalismus nejen jako model založený na uvědomění si odlišností a předělů mezi 
jednotlivými kulturami, ale také na vědomí o jejich relativitě a možnostech jejich propojování. Základem je tu 
vytvoření prostoru pro vzájemný kontakt heterogenních kultur, pro jejich stýkání i potýkání, pro jejich 
vzájemnou inspiraci. Jde o prostor „s nimi“, ne „o nich“. Jde o nekončící dialog, nikoli o vítězství jedněch nad 
druhými. I tady lze nalézt kořeny k dosahování právě takového pojetí multikulturalismu především na základě 
růstu občanského sebevědomí. I tady jsme u míry naplňování principů otevřené společnosti jako rozhodujícího 
kritéria pro využití multikulturalismu jako šance pro tvořivý rozvoj života naší společnosti. 

Základem cest k multikulturnímu přístupu ke světu je prohlubování komunikací mezi kulturami. Tyto 
komunikace ovšem mohou být prohlubovány jen tehdy, když poroste vzájemné poznání mezi příslušníky 
odlišných kultur, že bude docházet k prohlubování spolupráce příslušníků různých kultur na společných 
aktivitách a budou rozšiřovány a ověřovány znalosti nejrůznějších komunikačních technik a nástrojů ve 
veřejnosti. 

Podněcování atmosféry ústící k dialogu ve společnosti – tedy ke komunikacím, pro které je příznačné 
naslouchání druhému a respekt vůči názoru druhého – je zároveň základním nástrojem a cílem při snahách o 
multikulturní přístup ke společnosti. 

Multikulturní přístup ke společnosti v sobě zahrnuje respekt nejen k dědictví odlišných kultur v naší zemi a 
vědomí, že těmito kořeny jsme dosud spoludefinováni, nejen přípravu pro respekt vůči stále rostoucímu 
zastoupení odlišných kultur příchozích do naší země, ale i respekt k dlouhodobě existujícím menšinám (zvláště 
etnickým, především tedy k Romům) u nás a těchto menšin k majoritě i navzájem. Právě na rozvoji otevřeného a 
vzájemně respektujícího soužití majority a (především) romské minority lze nalézat cesty k naplňování 
multikulturního modelu i v naší zemi. A na problémech s tímto soužitím pak i předpojatosti a nedostatky 
v pochopení tohoto modelu. 

Základní postupy, které mohou napomáhat strategii orientované na postupnou převahu multikulturnosti jako 
výzvy k rozvoji naší společnosti, lze spatřovat v následujících oblastech aktivit. (Připomínáme, že většina 
následujících postupů se týká především majority, ale i rozvoje etnických minorit v naší zemi.) 

● Rozvoj vlastní kulturnosti (majority i minorit). Jde o rozvoj kulturních tradic, památek, růst vědomí o 
zakotvenosti v běhu času, respekt k dějinám a vlastní minulosti, zachovávání paměti společnosti. Zároveň o 
rozvoj slušnosti, „dobrých mravů“ a forem soužití a chování – od politiky a médií až po školu a rodinné 
stereotypy. Spadá sem též obecný růst vzdělanosti, podpora umění a literatury proti braku, podpora vkusu 
proti ztrátě soudnosti, ale i ochrana např. cudnosti  proti vulgárnosti atd. Nástroje tu mohou být velmi různé. 
Z hlediska státu jde především o podporu zachování a vhodného využívání movitých i nemovitých 
kulturních památek, ráznou ochranu proti krádežím a bezhlavému exportu ze země, co nejsilnější podporu 
těch, kteří se o jejich zachování snaží. Jde ale i o rozšíření výchovy ve školách (výchovy, nejen vzdělávání, 
podporující růst kulturnosti) a prostřednictvím mimoškolní výchovy i v prožívání volného času, které vedou 
k vyšší aktivitě dětí a k respektu vůči druhým, vůči spolupráci jako podmínce úspěchu. Není vhodné 
vylučovat ani celostátně koncipované kampaně zaměřené na vyšší kulturu cestování, stolování, životního 
stylu rodiny, komunikací, respektu ke kulturnímu dědictví a vědomí o našem kulturním zakotvení jako 
podmínce národní i osobní existence. 

● Soustavná péče o rozvoj poznávání jiných kultur, etnik a jinak odlišných skupin čili o vzájemné 
poznávání majority s etnickými minoritami a s majoritami a minoritami v jiných zemích. Růst poznání o 
životě odlišných kultur je prvním krokem na cestě ke komunikaci mezi nimi. Je příznačné, že  jednotlivá 
etnika uvnitř jedné země mají velmi chabé poznatky o životě těchto jiných etnik. (Platí to např. o znalostech 
majority o životě a kultuře romského etnika, ale i o romském etniku, pokud jde o znalosti o životě majority. 
Některá nově se objevující etnika mají jasnou tendenci k životu v kulturní izolaci v naší zemi, např. čínské 
etnikum atd.) Koncentrované a dlouhodobé úsilí zaměřené na růst poznání o odlišných kulturách u nás i 
v jiných zemích a promyšlené postupy propagující tyto poznatky – od vzdělávání učitelů až po média – je 
prvním okruhem problémů, které by měl stát i samospráva a vzdělávací a badatelské instituce koordinovaně 
rozvíjet. 

● Okamžité rozšíření možností pro přípravu a vzdělávání komunikantů – profesionálů zaměřených na 
komunikaci a řešení konfliktů mezi seskupeními odlišných kultur, především etnik. Je vrcholně aktuální 
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podpora vysokoškolsky i středoškolsky připravovaných odborníků na komunikaci mezi etniky. Jako 
užitečnou se jeví možnost zvážit posílení řad těchto profesionálů příslušníky jiných etnik a kultur, kteří by 
za tímto účelem přesídlili do ČR. Zvláště z těch etnik, která se v naší zemi nově rozšiřují. Zároveň jde o 
jasný požadavek na rozšíření přípravy jazykových odborníků v takových jazycích, jako je vietnamština, 
romština, ukrajinština, srbochorvatština, rumunština atd., na vysokých školách i v doškolovacích zařízeních. 
Veřejná podpora je zde nezbytná. 

● Soustavně podporovat kultivaci životních podmínek, prostředí a možností vzdělávání a rozvoje 
životního stylu etnických menšin. Nejde ani tak o přímou pomoc, velmi pravděpodobně v našich 
podmínkách nemůže jít ani o tzv. pozitivní segregaci (její širší uplatnění vyžaduje širší a hlubší konsenzus 
ve společnosti, než u nás k této problematice je), jde spíš o prolínání kultur, bydlení mimo soustředění a 
ghetta, péči o životní prostředí a okolí samotnými příslušníky různých etnik jako jejich veřejně prospěšné a 
oceňované práce, o organizaci těchto činností v přímé spolupráci se zástupci těchto etnik a o stále 
opakovanou a znovu nastolovanou péči o vzdělávání dětí už od předškolního věku, spolu s péčí o vzdělávání 
dospělých. Zásadou je podpora takového rozvoje menšinových etnik, aby byla víc než dosud schopna sama 
převzít odpovědnost za svůj rozvoj. Vyžaduje to mj. i podporu institucionalizace a organizování rozvoje 
identity etnik.  

● Změna orientace ve vzdělávání na všech typech škol ve směru jednoznačné podpory multikulturní 
výchovy. Téma multikulturního světa vložit jako základ do výuky (učebnic) vlastně ve všech předmětech. 
Příprava a realizace vzorových výukových programů zaměřených tímto směrem od předškolní výchovy přes 
všechny stupně škol až po spolupráci s rodiči a mimoškolní vzdělávání jsou aktivity, které státní i nestátní 
instituce musejí odstartovat vlastně okamžitě. 

● Zásadní význam má okamžité dovzdělávání učitelů a orientace výuky při přípravě učitelů v tomto 
směru. Absolvování těchto příprav a aplikace postupů multikulturního vzdělávání by mělo být součástí 
kvalifikačních předpokladů pro vyšší zařazení učitelů do tříd odměňování. Úspěšné řešení projektů na 
rozvoj multikulturní přípravy učitelů, založené na vzdělávání učitelů ústící ve schopnost aplikace aktivních 
metod výuky, pro pedagogické fakulty by měly být součástí akreditačních kritérií těchto fakult. Podobně je 
potřebné rozšířit možnosti pro vzdělávání pracovníků knihoven a informačních center v tom smyslu, 
aby byli schopni připravit, spravovat a rozvíjet pracoviště orientované na jiná etnika a kultury v rámci 
knihoven a informačních center. Zřizování takových pracovišť učinit předmětem veřejného zájmu. 

● Zajištění výuky základů romštiny, vietnamštiny a dalších jazyků pro státní úředníky, pracovníky 
vybraných zastupitelstev, knihovníky, učitele, ale i policisty a další ochránce pořádku je novým úkolem 
pro státní i obecní orgány.  

● Velmi podstatné je soustavně minimalizovat překážky ve společném sdílení každodennosti majority a 
minoritních etnik. Pomoc při vytváření cest k tomu, aby bylo běžné potkat se při jednání na úřadech, ve 
školách, v médiích, na policii, na soudech, ve státní správě s příslušníky menšinových etnik, je zásadní. 
Pomoc při společných aktivitách v běžných sousedských starostech, při péči o společně sdílené prostředí, při 
podnikatelských aktivitách v místech rovněž. Integrace jednotlivých etnických skupin do života místních 
komunit je nezbytná proto, aby mohlo dojít k rozvoji možností pro přijímání multikulturního modelu tak 
říkajíc „zdola“. 

● Do odbourávání těchto překážek patří rovněž minimalizace zábran na trhu práce a v dalších cestách ke 
změnám ve stratifikaci, tedy zábran v přístupu k mobilitním zdvižím. Jinými slovy: bránění všem 
projevům exkluze. Když bude trvat dosavadní marginalizace etnik na trhu práce, budou se všestranně 
prohlubovat stratifikační rozdíly a stupňovat napětí.  

● Co nejužší spolupráce občanských iniciativ zabývajících se spoluprací s jinými etniky a menšinami. 
Využít pro tuto spolupráci dnešních orgánů (rady vlády, komisí při okresních a městských úřadech), 
případně rozšířit komunikační místa a místa spolupráce mezi těmito aktivitami, např. na úrovni krajů. 
Nevycházet při tom z „oficiálních údajů o rozsahu menšin“ (např. ze sčítání z roku 2001), ale z vědomí 
závratně rostoucí potřeby multikulturní spolupráce v naší zemi. Prostřednictvím spolupráce občanských 
iniciativ z různých etnik vytvářet podmínky pro setkávání těchto etnik a pro volnočasové společné činnosti, 
včetně činností zaměřených na zlepšování životních podmínek a prostředí.  

Řada aktivit naplňujících tuto strategickou koncepci znamená prolongaci či jen mírný posun akcentů 
v dosavadních aktivitách. Lze možné navázat na zkušenosti a postupy z různých míst v této zemi. Ukazuje se, že 
problém multietnického či multikulturního soužití je v ČR vázán daleko víc na kvalitu péče o spolupráci 
majority s minoritami v místech než na celospolečenské atmosféře. Jádro podpory by tedy mělo směřovat na 
jedné straně do vzdělávání a na druhé straně do úrovně obcí a regionů.Opakujeme: podíly minoritních etnik 
v naší zemi rostou a porostou v budoucnosti ještě výrazněji. Multikulturní existenci se nemůžeme vyhnout. Do 
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jaké míry se podaří využít této skutečnosti jako šance pro rozvoj, je jedním z rozhodujících úkolů na cestě 
k otevřené společnosti v naší zemi. 

 

 

22. Strategická  koncepce: 
MODERNIZACE MANAŽERSKÉHO ŘÍZENÍ (ve veřejné a soukromé 
sféře)  

 
Abstrakt 

Manažerské řízení v České republice zaostává v posledních letech transformace více než jiné 
oblasti koordinace ve společnosti za rozvojem a potřebami demokracie, trhu a komunikace 
mezi státním sektorem, občanským sektorem a ekonomickými organizacemi. Kontaktům a 
vztahům mezi těmito sektory chybí společná řeč, a zejména srovnatelné instituce ve smyslu 
pravidel jednání, podle nichž by se navazovaly smlouvy, vyjasňovaly kompetence a vůbec 
odehrávaly kooperační aktivity. Řešení strategické koncepce tkví v orientaci na strategické 
řízení, v překonání příliš centralizovaného řízení, ve vytvoření atmosféry odpovědnosti, 
v zamezení zpolitizování veřejné správy a podniků a v ustavení instituce etických standardů a 
kodexů.  
Strategická koncepce odpovídá na prioritní problémy týkající občanské participace, dále na 
skutečnost, že činnost politického systému postrádá účinné zaměření na dlouhodobé 
požadavky demokratické a ekonomické transformace a konečně reaguje na vážné deficity 
v politické kultuře.       

 

Charakteristika aktuální situace 
Manažerské řízení v České republice zaostává v posledních letech transformace více 

než jiné oblasti koordinace ve společnosti za rozvojem a potřebami demokracie, trhu a 
komunikace mezi veřejným sektorem, občanským sektorem a ekonomickými organizacemi. 
Kontaktům a vztahům mezi těmito sektory chybí společná řeč, a zejména srovnatelné 
instituce ve smyslu pravidel jednání, podle nichž  by se navazovaly smlouvy, vyjasňovaly 
kompetence a vůbec odehrávaly kooperační aktivity. Podle expertů a vlastní analýzy se stav 
manažerského řízení ve společnosti jeví na jednu stranu jako bariéra koordinace fungování 
společnosti jako celku, na druhou stranu jako sféra, v níž dochází příliš často ke  ztrátě a 
někdy i k deformaci   společenské vůle implementovat rozhodnutí  zákonodárců i úsilí 
výkonné moci. Situace je o to složitější, že už v samotném centru společenské koordinace, ve 
státní správě, běží cosi jako směsice staré organizace a administrativy a nezažitých nových 
impulsů řízení. Ne náhodou bylo v několika  analýzách státní správy na úrovni ministerstev  
konstatováno, že úroveň jejich řízení nedosahuje ani úrovně průměrných průmyslových či 
obchodních podniků.  Podobného soudu se dočkaly rovněž politické strany.  

 

Když porovnáváme stav manažerského řízení v posledních letech v naší zemi s 
koncepcemi a praxí  úspěšných organizací a veřejné správy ve světě, jeví se způsob 
manažerského řízení v České republice jako Achillova pata společenské koordinace.  
Bez jeho zásadního řešení, tj. rychlého startu nápravy a dlouhodobého celospolečenského 
rozvíjení, bude regulační působení ústavněprávního, politického a občanského systému  
mařeno improvizačními a krátkozrakými oportunními  postupy řízení, bez náležitých znalostí 
a koncepce a také bez iniciativy podřízených, kteří jsou z velké míry stavěni na vedlejší kolej 
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řídících aktivit a díky tomu se dostávají do opozice nebo v lepším případě do úlohy pasivních 
pozorovatelů a ovládá je psychologie ve stylu „nás se to netýká, to je jejich věc, když si do 
toho nenechají mluvit“. 

Analýza problémového pole manažerského řízení  
Na začátku problémů našeho manažerského řízení je nedůvěra ke změně, k  

inovacím a obavy vedení organizací z ohrožení vlastního postavení a podřízených ze 
ztráty sociálních jistot, jež jim změny nezaručují, jestliže nenacházejí stimuly pro 
zdokonalení své kvalifikace a  ochoty vstoupit do nových podmínek. V takové atmosféře se 
udržuje mnohem více pozůstatků řídících praktik z minulého režimu centrálně plánovaného a 
stranicky a státně byrokratického příkazového systému. Za takové atmosféry i navzdory tlaku 
a požadavkům modernizovat způsoby řízení  nemůže vzniknout nic jiného než ulpívání na 
povrchu a pokračování ve staré praxi pod nálepkami modernizace. Další problém formuloval 
výstižně  jeden z expertů, kteří se podílejí na přípravě Vize 2015, Ing. Emanuel Šíp, když 
konstatoval, že  „určující hodnotou pro tvorbu řídících struktur ještě  stále nejsou řídící 
schopnosti  a strategické a tvůrčí myšlení, nýbrž spíše lobbisticky pojaté „kontakty“ a 
„zkušenosti“ a bezproblémovost a nekonfliktnost vůči vedení“.  

Je zřejmé, že se problémy našeho manažerského řízení zauzlují a jeden problém brzdí 
řešení dalších. Například  se dosud nedaří vyvíjet důsledný tlak na kvalitu a efektivnost práce 
a místo hospodárného využívání prostředků  se používají na jiné účely nebo se hromadí a  
fyzicky i morálně znehodnocují. Podobně se splétají jiné problémy, z nichž zvláštní pozornost 
zaslouží nedostatečný důraz na strategické řízení, slabá komunikace s lidmi, kteří 
realizují záměry vedení, roztříštění řídící struktury na protikladné mocenské skupiny 
produkující machinace a intriky a otevírající dveře korupčním praktikám a klientelistickému 
posluhování. Vážným problémem zůstává i nedokonalost právních úprav a podceňování 
principů organizační kultury a neurčitá etická pravidla zvyklosti v řízení. Jejich 
důsledkem je nedůvěryhodnost smluvních vztahů, rozpad platební morálky, obtížná či 
nemožná vymahatelnost práv a jiné praktiky, jako jsou podvodné úpadky a alibismus 
vykazování výkonu. 

Problémy našeho manažerského řízení se  ve velké míře projevují ve veřejném 
sektoru. Zejména  se týkají nedostatečného respektování práv občanů, spoléhání na dirigismus 
oproti prosazování principu subsidiarity, nedostatečné příležitosti uplatnit právo občanů  na 
kontrolu správnosti a nestrannosti rozhodování veřejných úřadů, což se prokazuje i obtížným 
přístupem občanů  k odvolávacím orgánům a k přezkoumatelnosti úředních rozhodnutí 
soudem. Stav manažerského řízení v našem ve státním sektoru, v podnicích i v občanských 
organizacích je už v této době vážným  mementem, zda  Česká republika obstojí se ctí 
v konkurenčním  a kultivovaném prostředí, které ji čeká v Evropské unii, v NATO a v jejím 
působení  v dalších mezinárodních organizacích.  

 

Základní logika řešení problémů manažérského řízení 
Navrhovaná strategická koncepce modernizace manažerského řízení tvoří opěrný bod 

koordinace fungování společnosti. Vážeme ji na kontext s vývojem všech podstatných oblastí 
společnosti. Zejména souvisí s ústavněprávním a politickým systémem, občanským sektorem, 
rozvojem ekonomiky, sociální soudržností  a národní identitou, hlavně však s modernizací 
informatizace a s úsilím o společnost vzdělání a s obecnou a politickou kulturou a etikou.  

Základní logiku strategické koncepce představuje vzájemně podmíněný vztah tří 
segmentů koordinace  společnosti: 
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– tvorby a rozvíjení konceptů (pravidel) moderního řízení, 

– uplatnění poznatků a vzdělávání jako faktoru řízení, 

–  vytvoření prostředí obecné a konkrétní podpory modernizaci manažérského řízení  
shora ( z řídících center zákonodárné, výkonné a soudní moci) a zdola (aktivizací nevládních 
občanských struktur).    

Strategická koncepce zahrnuje prosazení ověřených a efektivních konceptů 
manažerského řízení, jejichž vtělení do systému řízení jej vyzvedlo na úroveň příznaku nové 
civilizace. Jsou to zejména zjištění  o urychlování a diskontinuitě hospodářského vývoje, 
předpověděné již koncem 60. let 20. století P. F. Druckerem (1994), se ve sledovaném období 
stávají realitou. Podnikatelské prostředí je proměnlivé a mnohé do té doby osvědčené postupy 
přestávají fungovat.. 

Je to dále  hledání dokonalosti (výtečnosti, znamenitosti – „excellence“). Označení je 
převzato z názvu knihy Thomase J. Peterse a Roberta H. Watermana (1982), i když jejich 
doporučení, jak dosáhnout podnikatelské dokonalosti, neprošla prověrkou časem, položili oba 
autoři základy zkoumání nových přístupů k řízení a otevřeli diskusi o potřebnosti hledání 
„dokonalých“ manažerů. Ti jsou považováni za „hybnou sílu inovací v organizacích“. 
Závěry vyslovené teoretiky managementu v první polovině 80. let iniciovaly však některé významné 
změny podnikatelské praxe, jakými byly rozvoj strategického řízení, přechod od plánování k různým 
formám řízení podle cílů (Management by Objectives, MBO), využívání informačních systémů s podporou 
počítačů, zeštíhlování organizačních struktur a s tím související opouštění vysoké hierarchie moci a 
autority v organizaci a dále uplatňování nových motivačních nástrojů a kombinování různých stylů řízení 
a vedení lidí (managementship a leadership). 

Ve spojení s  rozvojem informačních technologií a  jejich uplatňováním v  praxi se dále urychlují a mění 
všechny organizační procesy. Z organizací jsou nadto vyčleňovány činnosti, které mohou být efektivněji 
zajištěny externě (outsourcing). Řízení probíhá v podmínkách chaosu a nastal čas „pro manažerskou 
revoluci“ (Peters, Waterman, 1982). Teorie dále hovoří o proaktivním managementu – změna není něco, 
čeho je třeba se obávat, naopak vítězí ten, kdo dokáže změny nejen využít, ale kdo je sám vyhledává a 
iniciuje, kdo se přitom zároveň neustále učí od nejlepších v oboru a srovnává se s nimi (benchmarking). 
Dalším z klíčových slov tohoto období se stává pojem inovace. Rovněž se začíná hovořit o informační 
společnosti a o „kritické potřebě informací“.  

V tomto období se posiluje zájem o lidského činitele a znovu roste vliv sociálních a 
interpersonálních (tzv. měkkých) faktorů řízení. V r. 1985 ukázal Edgar H. Schein ve své 
monografii Organizational Culture and Leadership,  jak významně mohou hodnoty a postoje 
sdílené a prosazované členy organizace ovlivnit fungování organizace. Souběžně vznikl také 
požadavek na nové, tzv. transformační vedení lidí („transformational leadership“, Bass), ve 
kterém je formální autorita řídícího pracovníka stále více nahrazována jeho rolí rádce, 
mentora nebo kouče. Stále extenzivněji se uplatňuje delegování rozhodovacích pravomocí a 
vzrůstá odpovědnost všech zaměstnanců za celkové výsledky organizace (empowerment). 
K uplatňování této nové formy spolupráce mezi všemi členy organizace bylo třeba vytvořit 
podmínky, zejména v kvalifikovanosti pracovníků, kde se  samozřejmostí  stávají 
rekvalifikace a permanentní (sebe)vzdělávání. 

Celoživotní vzdělávání jako nutný předpoklad úspěšného uplatnění na trhu práce, nové 
způsoby práce s informacemi a užívání znalostí se staly jedněmi z ústředních témat také v 90. 
letech 20. století: Vzniká princip „učící se organizace“, který formuloval počátkem 90. let 
Peter M. Senge (1990). Podstatou učící se organizace je systematické učení se všech jejích 
členů, a zejména začlenění tohoto procesu do řídící praxe. Hybatele transformací představuje 
změna v poznání či vědění. Podporu Druckerových závěrů najdeme také u Tofflerových. 
Podle nich jsme v současnosti účastníky „třetí civilizační vlny“, kdy zdrojem bohatství 
přestávají být práce, půda a finanční kapitál, tzn. tradiční zdroje industriální společnosti. Nová 
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ekonomika třetí vlny však vyžaduje „řízení znalostí a jejich hodnocení, organizační a 
individuální učení, vytváření celé škály znalostí atd.“ (Truneček, 1999, s. 91).  
Z literatury týkající se manažerského řízení je patrné, že v současné době se nejenom začíná proměňovat 
sama podstata pojetí managementu, ale především to, že jsme v svědky i aktéry přelomových změn – 
období přechodu od industriální společnosti ke společnosti znalostní, v jejíž ekonomické dimenzi bude na 
prvém místě stát vzdělaný a permanentně se učící pracovník a nejdůležitějším kritériem se stane vysoká 
produktivita kvalifikované práce. Tato radikální změna, která zasáhne celou společnost, je dále umocněna 
prohlubující se globalizací, jež v oblasti výrobků a trhů směřuje k vytváření strategických aliancí firem, 
jejichž společným cílem je vývoj a prodej tzv. integrovaných produktů, které by dosahovaly světových 
parametrů (v cenách, v kvalitě, ve spolehlivosti atd.). 

Základní cíle 
Základními cíli navrhované strategické koncepce jsou:  

a) Iniciace podstatné změny v manažerském řízení ve společnosti uplatněním jeho   
osvědčených orientací a postupů  na základě zahraničních  poznatků a zkušeností.  

b) Zaměření pozornosti vrcholového vedení veřejných institucí a soukromých firem na 
vytvoření   podmínek a předpokladů  modernizace manažerského řízení.  

c) Prosazení zásady celoživotního vzdělávání ve sféře řízení a  principu „učící se 
organizace“ jako základu jejího sebezdokonalení a participace všech pracovníků na 
řídícím procesu.  

Navrhovaný postup řešení a sekvence kroků 
Postup řešení problémů manažerského řízení a sekvence  kroků  k dosažení cíle se rozkládá do dvou 
paralelně se prolínajících procesů, jejichž načasování bude ve společnosti nerovnoměrné podle rychlosti 
startu jednotlivých aktérů tohoto procesu. Na jedné straně budou iniciovány  samotnými vedoucími a 
výkonnými manažery ve veřejném i soukromém sektoru změny manažerského stylu (a to na různých 
úrovních a za různých  předpokladů). Na druhé straně se budou postupně vytvářet předpoklady celkové 
změny manažerského řízení, zejména v přípravě lidí, informatizaci a zpracování informací, tedy přechodu 
na znalostní management a učící se organizaci, využívání „měkkých“ faktorů řízení a transformačního 
vedení lidí. 

Strategické řešení pole problémů manažerského řízení se soustředí na iniciaci podstatné změny ve veřejné 
správě a soukromých firmách. Tento krok bude záležet předně v překonání vzorců chování řídících 
pracovníků z éry socialistického řízení, kde dominovalo řízení organizace „jediným odpovědným 
vedoucím“ a systém příkazů, a místo iniciativní participace nastupovala až virtuózní improvizace lidí při 
„hašení prošvihnutých úkolů“ a nouzových metod chování, jejichž příznakem byla minimalizace hrozby 
sankcí. Půjde o radikální výměnu těchto postupů moderními metodami manažerské činnosti, a to zejména 
tlakem na kvalitu, výsledek a efektivnost procesů jako základní odpovědnosti managementu: 

• orientací na strategické řízení, které je zanedbáváno tím, že  managementy se orientují 
na krátkodobé cíle a efekty, 

• vytvořením atmosféry otevřenosti, aby  problémy nebyly zakrývány a mohly se řešit 
včas, 

• překonáním  příliš centralizovaného řízení  jeho decentralizací, aby byl prostor pro 
iniciativu a rozhodování podřízených složek; stoupala odpovědnost i zájem nižších 
manažerů, 

• zvýšením identifikace a loajality podřízených s organizací cestou zlepšené 
komunikace vedení organizací  k cílům, úspěchům i neúspěchům a ke všem 
informacím, jež se týkají jejího provozu,  

• překonáním  falešné sociální solidarity, kdy nedostatečně výkonní jedinci nebývají 
vytříděni, bývají naopak často chráněni před kritikou, 
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• vytvořením  atmosféry  odpovědnosti všech za jednání organizace a její majetek a  
zásahem proti zneužívání   spotřeby vedoucích na firemní nebo úřední útraty, 

• zamezením  zpolitizování veřejné správy i podniků  a zabránění  praxe udělování 
funkcí jako  „trafik“ za minulé politické zásluhy či známosti, 

• ustavením institucí etických standardů a kodexů na manažerských pracovištích a 
atmosféry podporující a vymáhající etické jednání.   

 

Aktéři 

Aktéry těchto změn mohou být sami vedoucí manažeři a jejich pracovní kolektivy, a  zejména 
organizace, jež mají významný vliv na jejich činnost, zejména:  

• posílení etických prvků v právu (Obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o 
střetu zájmů ap.) může vést ke standardnějšímu chování firem a veřejných institucí; 

• intenzivnější propagace moderního řízení ze strany Svazu průmyslu a dopravy, 
hospodářských komor, České manažerské asociace, České společnosti ekonomické, 
České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů atd.; 

• vysoké školy se zaměřením na ekonomiku a veřejnou správu mohou pohotověji 
zprostředkovat studentům metody moderního managementu; 

• reforma státní správy povede k náhradě kontroverzních úředních povolení 
vymahatelným právem, k výraznému snížení počtu úředníků, které tím bude možno 
lépe zaplatit a náročněji posuzovat. 

Obecnou podmínkou změn by měla být politika obnovy důvěry v český stát a jeho 
ekonomiku a stabilizace úspěšných společností, jež  může dát příležitost domácím adeptům na 
role vedoucích manažerů.    

 

Kontexty  navrhované strategie 
Stupeň  manažerské  přípravy  buď zvýhodňuje, nebo není-li dobrý,  handicapuje české 
úředníky a firmy po vstupu do EU a má vliv na jejich pozici ČR v tomto integračním 
uskupení. Úroveň špičkového managementu firem má vliv na hodnocení kvalit české 
ekonomiky, pracovní síly a tím i na investice. Míra moderní připravenosti managementů 
státní správy a firem na zvláštnosti vyjednávání se zahraničními partnery ovlivňuje podmínky 
smluv a politických, kooperačních a  obchodních výsledků. Úroveň špičkového managementu 
firem má vliv na hodnocení kvalit české ekonomiky, pracovní síly a tím i na investice. 
Moderní řízení organizací státu a firem může úspěšněji získávat strategické partnery, 
investory a případné prostředky z fondů EU. Tvůrčí, invenční  potenciály  veřejné správy a 
firem závisejí na kvalitě managementu. Strategické řešení by mělo zabránit, aby nevyužití 
schopní odborníci ztráceli motivaci a sebedůvěru, aby zaměstnání ve veřejné správě bylo 
atraktivní, což má vliv na její výkon a etiku a domácí pracovní síla nemusela být pokládána za 
levnou, avšak nepříliš kvalitní; což nemálo ovlivňuje  úroveň mezd i životní úroveň. 
Strategické řešení může přispět k tomu, aby čeští státní a političtí představitelé-manažeři 
nebyli  podceňováni ani v zahraničí a mohli důstojně a efektivně plnit roli reprezentantů 
České republiky. 
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23. Strategická koncepce: 
ZKOMPLETOVÁNÍ POLITICKÉHO SYSTÉMU  
 
Abstrakt 

• za prvé k rozložení a kooperaci politické moci do tří nezávislých a vzájemně se 
kontrolujících pilířů demokratické moci: moci zákonodárné, moci výkonné a soudní, 

Nízká úroveň občanské participace na politickém rozhodování a „zúžení“ politického demokratického systému 
na parlamentní zastupitelství vedou k poruchám ve zprostředkování zájmů. Činnost politického systému 
postrádá účinné koordinované zaměření na dlouhodobé požadavky demokratické a ekonomické transformace 
společnosti. Vážné deficity v politické kultuře  reprezentantů politických stran a státní a veřejné  správy a 
zaostávání politické kultury voličů omezují tvorbu a rozvinutí institucí, které vymezují „pravidla jednání 
v politické aréně“. Navrhovaná strategická koncepce obsahuje náměty na takové zkompletování politického 
systému, které odstraní uvedené nedostatky cestou ústavních změn, prosazením politickostranické neutrality 
veřejné správy, kultivací vnitřního řízení a fungování politických stran a posílením mechanismů participativní a 
přímé demokracie. Realizace strategické koncepce souvisí s řešením prioritních problémů v oblastech B1: 
Sociální soudržnost, C2: Rozvoj ústavněprávního a politického systému země, C3: Regulační působení trhu, 
státu a občanského sektoru. 

 

Aktuální situace 
Dosavadní stav politického systému lze ve stručnosti charakterizovat  jako centrálně relativně 
rozvinutý, avšak neúplný s nedořešenými problémy vztahu centra moci s ostatní společností a 
institucionálně málo stabilizovaný, zejména ve vymezení kompetencí zastupitelské a výkonné 
moci a pravidel politického jednání. Jeho slabinou je určité odtržení od občanů a jejich 
zájmových organizací. Zatím se přes relativně rozsáhlé uplatnění politické plurality a vcelku 
zdařilou krystalizaci politických stran český politický systém institucionálně ani funkčně plně 
nerozvinul. V tomto smyslu dosud nevyužil všech potencí demokracie a umožňoval 
revitalizaci některých praktik bývalého režimu (korupce, klientelismus aj.). Teprve opožděně 
začíná vytvářet předpoklady k uplatnění principu subsidiarity, k širšímu využívání  
participativní a přímé demokracie či k uplatnění ve světě osvědčených doplňkových 
kontrolních mechanismů. 

 

Návrh způsobu řešení (logiky,  jádra strategie) 
Strategické řešení je založeno na logice vztahů politického systému: 

• za druhé působení politické moci prostřednictvím politických stran a dalších občanských 
forem (samospráv apod.) jako zprostředkovatelů veřejných zájmů,  
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• za třetí vnitřního vývoje politických stran jako „privilegovaných“ organizací vytváření 
politické moci a jejich místa v ústavněprávním systému.  

 

Cíle strategie 
Základními cíli strategického řešení jsou:  
• Zkompletovat neúplný a tím omezeně působící demokratický politický systém, zejména 

prohloubit kooperaci  a vzájemnou nezávislost moci zákonodárné, výkonné a soudní.   
• Upravit institucionální zakotvení vztahu politických stran a státu a působení  politických 

státních a samosprávních reprezentantů.    
• Ujasnit a prosadit  demokratické vztahy a kompetence zastupitelského systému a prvků 

přímé demokracie a modernizovat komunikaci a spolupráci obou složek demokracie se 
strukturami občanské společnosti. 

• Ústavní systém a soubor ústavních zákonů, popř. dodatků k Ústavě s platností 
ústavních zákonů. Jde zejména o vytvoření institucí „hlídajících“ vývoj našeho 
ústavního systému podle zásady vzájemné kooperace a kontroly jeho tří pilířů – moci 
zákonodárné, výkonné a soudní, zejména odkrýt a navrhnout, co v tomto vztahu 
zůstalo nedořešeno vlivem našeho transformačního zdržení. Tento krok bude také 
vyžadovat zrušení neústavních institucí, které  poměr sil oněcho pilířů demokratického 
systému destabilizují ve prospěch některého z nich. Není to ovšem ani prezident, ani 
soudní moc, ale spíše parlament a někdy i vláda, které si zřizují kontrolní a finanční 
instituce (Konsolidační banka,  prověřování atd.), jež přesahují jejich pravomoci. Na 
druhé straně se nezřizují instituce, které by zajistily jejich kompetence, např. finanční  
policii aj.  

 

 

Navrhovaný postup řešení a sekvence kroků 
Klíčovým a jedním z prvních trsů kroků bude prohloubení funkčnosti vztahů mezi třemi pilíři 
demokratické moci: mezi zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí. Jde o úkol, který přesahuje 
rámec politického systému a ovlivní právní charakter státu, ústavní systém a stane se osou 
koordinace a řízení ve společnosti. Některá opatření bude možné přijmout v dohledné době 
jednoho volebního období, jiná nabudou dlouhodobého rázu či se stanou stálými závaznými  
pravidly. Základem bude příprava návrhů na úpravu vztahů těchto tří složek politické moci, 
jejímiž hlavními aktéry budou parlament, senát, prezident, vláda, vrcholné orgány soudní 
moci, experti vysokých škol a ústavů AV ČR a krajské a místní samosprávy i  věcně 
související občanské organizace. Cílem procesu jednání bude maximální přizpůsobení vztahů 
„tří pilířů moci“ potřebám vývoje společnosti a její integrace v evropských a světových 
organizacích ( OSN, NATO, EU aj.). 
 

Předmětem strategického řešení budou zejména tyto okruhy funkcí, kompetencí a 
vztahů:      
 

• Příprava strategického dlouhodobého konstituování profilu našeho politického 
systému, který vyžaduje omezení nadměrné moci parlamentu, jenž volí prezidenta a 
zužuje možnosti vlády, jež je stále od r. 1992 budˇ nesourodě koaliční, anebo 
menšinová. Není také současný prezident „zajatcem“ parlamentu, který jej volí, a tak 
ztrácí nezbytnou míru nezávislosti? Předmětem strategického řešení by měl být 
přechod k poloprezidentskému systému založenému na přímé volbě prezidenta, k 
němuž již společnost za 12 let demokratické transformace dozrála, nebo takové 
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úpravy, aby závislost prezidenta na parlamentu byla snížena a posíleny jeho 
pravomoci vůči němu a vytvořena rovnováha kompetencí parlamentu a prezidenta. 

 
• Navržení komplexního propojeného souboru změn v současné Ústavě (ústavním 

zákonem, ústavním dodatkem k Ústavě), aby se mohl politický systém pružněji 
rozvíjet a nenarážel např. na striktní vymezení volebního zákona s poměrným 
zastoupením, který již splnil svou funkci při vytváření a krystalizaci  politických stran 
a nedovolí skončit stranický egoismus a uplatnit skutečnou odpovědnost zastupitelů 
vůči svým voličům a jinou alternativu odvolání zastupitele, který vážně selhal a ztratil 
důvěru voličů,  než dosavadní  odvolání vlastní politickou stranou. 
 

Zpřesnění existujících a vytvoření nových institucí, které vymezují kompetence 
politické moci ve vztahu  politických stran a státu a přípravy jeho reprezentantů. Bude 
soustředěno na následující kroky:             

• Přípravu a prosazení  zákonů o politickostranické neutralitě veřejné správy a 
stabilizaci stranické reprezentace pouze na funkce  ministrů a  poslanců parlamentu. 

• Kritické zhodnocení volebních pravidel a navržení  úprav volebních zákonů,  aby 
nevylučovaly nezávislé kandidáty na všech úrovních voleb a umožnily rozšíření  
prostoru volebního systému pro volbu osobností. Znamená to zformovat volební 
systém jako smíšený, tj. systém poměrného zastoupení s výraznými prvky většinového 
systému.  

• Vytváření legislativních volebních pravidel tak, aby byla zachována naše tradičně 
specifická vysoká míra plurality politických stran a současně možnost vzniku 
většinové vlády. Znamená to přiblížení k Sartoriho umírněnému multipartismu a podle 
M. Nováka odstranění přílišné fragmentarizace systému politických stran, který 
ztěžuje rozhodovací akceschopnost zákonodárného sboru i výkonné moci.    

• Prosazení zákonů a dalších opatření k vyloučení střetu veřejných a soukromých zájmů, 
korupce a zamezení neslučitelného spojení reprezentace v zákonodárných a 
zastupitelských sborech s exekutivními funkcemi a soukromými podnikatelskými  
aktivitami či jejich patronací. 

• Vytvoření institucí a pravidel k přeměně „vrchnostenského“ přístupu státní správy na 
partnersko-mediační přístup organizující dialog občanské veřejnosti při hledání, 
formulaci a prosazování veřejného zájmu. 

• Využití rejstříku možností spočívajících v aktivitě činností občanských organizací, 
zejména  v možnosti jejich  tlaku na  participaci v politickém rozhodování. Na straně 
státu  a veřejných samospráv  nutno otevřít  instituce umožňující participaci občanů a 
jejich podíl na občanské kontrole politiky a veřejné správy. 

• Výrazné zlepšení profesionální přípravy budoucích politiků na státní funkce a na 
přípravu a prosazování státní a regionální politiky a zintenzivnění výměny zkušeností 
a stáží našich politiků ve vyspělých demokraciích. 

• Vytvoření analytických pracovišť soustavně monitorujících vývoj politické kultury 
politiků a občanů a seznamujících s poznatky odbornou i širší veřejnost. Důležitým 
prvkem se může stát resortní institucionální a grantový výzkum jako klíčová  
analytická podpora politického rozhodování.  

• Vytvoření a zpřesnění dosavadních institucí účasti veřejnosti na politických jednání  i 
za účasti médií. Znamená to také nalézt a uplatnit stimuly veřejného mínění k podpoře 
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kulturního jednání a nepřípustnosti porušování politické kultury a etiky (působením 
politických stran, státní a veřejné správy, škol  a médií). 

• Vytvoření pravidel výkonu státních politických funkcí, která budou nutit politické 
strany, aby soutěžily mezi sebou o kvalitu rekrutace a přípravy svých kandidátů  na 
zastupitelské a vládní funkce v orientaci na perspektivní vývoj státu. 

 
Vymezení a rozvinutí vztahů mezi zastupitelskou, participativní a přímou demokracií a 
modernizace jejich vztahů se strukturami občanské společnosti. Splnění tohoto cíle vyžaduje: 
a) přehodnocení dosavadního podceňování přímé demokracie jako komplementární části 
demokracie, b) analýzu nedostatečnosti vazeb mezi zastupitelskou a přímou demokracií a 
přijetí opatření na vytvoření příležitostí a institucí tohoto propojení, c) vypracování metodiky 
a prosazení zákonných opatření  k umožnění rozvoje prvků přímé demokracie, jako jsou různé 
druhy voleb a možnost jejich uplatnění i mimo volby zastupitelů,  petice, plebiscit, 
referendum, respektování menšin a občanských iniciativ, občanské sítě, občanská participace 
v přípravě politického rozhodování a možnost odvolání zastupitele, d) využití rejstříku 
možností spočívajících v aktivitě činností  občanských  organizací, zejména  v možnosti jejich 
 tlaku na  participaci v politickém rozhodování. Na straně státu a veřejných samospráv nutno 
otevřít instituce umožňující participaci občanů a jejich podíl na občanské kontrole politiky a 
veřejné správy. 
 

Kontexty a podmínky realizace navrhované strategie 
Základním kontextem, který nepochybně ovlivní způsob a možnosti navrhované strategie, je 
naše členství v NATO a přípravy a posléze vstup do Evropské unie. Bude pozitivně působit 
na prosazení některých zákonných opatření, která se zatím nemohla uskutečnit pro křížení 
zájmů a nedostatek konsenzu v příliš fragmentarizované politické scéně ČR. Integrace do 
těchto dvou, a v případě větší aktivity OSN, tří nadstátních organizací omezí do jisté míry 
suverenitu rozhodování o otázkách týkajících se bezpečnosti (vnější i vnitřní), pravidel trhu a 
zahraniční politiky. V některých případech toto omezení suverenity pomůže urychlit vývoj 
politického systému v otázkách, o nichž se politické strany nebyly s to dohodnout za celých 
12 let transformace. Za příklad může sloužit transformace armády a příprava její strategie, 
k níž bylo po vstupu do NATO přijato 10 ze 12 nutných zákonů, zatímco v předchozím 
období byly přijaty pouze dva zákony. Podobný vliv  integrace do evropských a světových 
struktur lze očekávat na zkvalitnění politické kultury, zvýšení profesionálních kvalit 
politických zastupitelů a reprezentantů státu i ve zvýšení respektu a efektivního provázání 
ústavního systému. Intervenujícími faktory, které komplikují a zřejmě budou i nadále 
komplikovat realizaci strategie, je neukončený souboj politických stran o sociálně-politický a 
sociálně-ekonomický profil země. Koncepce podpory kvality a udržitelnosti života se jeví 
jako ohnisko sváru mezi nimi.      

Je pravděpodobné, že ke shodě kolem navrhované strategické koncepce může dojít mezi 
nejsilnějšími politickými stranami v otázkách zesílení většinových prvků volebního zákona. 
Odpor budou vůči němu projevovat především středně silné a menší strany. Výsledek závisí 
na tom, jaké koalice se po příštích nebo dalších volbách vytvoří. Zatím není pravděpodobný 
vznik další silné politické strany, která by měla zájem na zesílení většinových prvků voleb. 
Situaci může značně měnit rozvinutí regionálních zákonodárných iniciativ a větší podíl 
občanských struktur na politickém rozhodování, a to jak v negativním smyslu jako posílení 
fragmentarizace poltické scény, tak v pozitivním smyslu jako zvýšení účinnosti a autority 
politického vedení společnosti.  
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24. Strategická koncepce: 
ROZVOJE MÉDIÍ 
 

Abstrakt  

Média a mediální diskurz jsou součástí velmi složitého přediva vztahů. Za charakteristický rys 
našeho mediálního diskurzu je třeba považovat nerovnovážný stav v prostoru pro veřejnou 
komunikaci (PVK), v němž se plně nerozvinula veřejnost jako spoluhráč i protihráč médií a 
politické elity. S tímto deficitem vstupuje mediální diskurz do začátku nového tisíciletí, který 
obecně charakterizuje rozpor mezi globalizujícími se médii a v hranicích tradičního 
národního státu definovanou veřejností a politickou elitou. 

Realizace strategické koncepce podmiňuje řešení prioritních problémů v oblastech B1: 
sociální soudržnost, B7: ekonomický rozvoj, C1: národní identita, C2: politický systém, C3: 
regulační působení státu, trhu a občanského sektoru. 

Aktuální situace v mediální krajině  
Základní charakteristické rysy 
Česká společnost po řadě transformačních kroků v devadesátých letech vstupuje do nového 
tisíciletí s rozvinutým mediálním systémem, v němž nechybí žádný podstatný prvek typický 
pro srovnatelné mediální soustavy v evropských zemích ani žádný podstatný mediální 
produkt. Mediální organizace inklinují ke koncentraci, a to vertikální  a do jisté míry i 
horizontální. Celý proces je kryt dostatečně silným zahraničním kapitálem. Ve sféře tištěných 
periodických médií jsou nejnápadnějšími vývojovými rysy zdomácnění  „bulvárního“ tisku, 
„zezábavňování“ tisku vůbec, posílení principu regionality (ať už posilováním postavení 
regionálních listů nebo vytvářením regionálních příloh) a proměnlivá časopisecká scéna 
s výraznou převahou listů životního stylu. V rozhlasovém a televizním  vysílání se uplatnil 
tzv. duální systém, tedy paralelní existence médií veřejné služby a soukromých médií. Dík 
soukromým médiím se prosadila marginalizace služby veřejnosti a do popředí vystoupila vůle 
po kumulování zisku orientací na masové publikum a nabídka podmanivých obsahů. 
Žurnalistická sdělení představují stále méně výraznou část mediální komunikace a sbližují se 
s ostatními nabízenými obsahy. Příslušná profesní skupina (novináři) je intelektuálně 
nedostatečně vybavena. Nedokázala se také dostatečně organizovat, aby mohla čelit tlakům 
z mocenské sféry, jež si často nedokázala ani pojmenovat, aby s nimi mohla racionálně 
nakládat. 

 

Místa a témata nedourčenosti 
Z hlediska aktérů v PVK se zdá z perspektivy politické elity jako nejnaléhavější míra regulace 
a ovlivňování médií, z hlediska médií míra ekonomické volnosti a podílu na formování 
politické agendy.  Nejsložitější je situace v oblasti mediálního publika. Paradigmatická 
transformace, která proběhla v devadesátých letech, neposkytla příjemcům mediálních sdělení 
dostatek času k tomu, aby v nové mediální krajině začali využívat všech možností mediální 
komunikace ke zrodu prostoru pro veřejnou komunikaci (dále PVK) a ke konstituování 
plnohodnotné veřejnosti.  Nestalo se tak a rekonstrukce veřejnosti bude stále obtížnější, 
protože vývoj médií překračuje hranice národního státu, stává se globálním. Vzniká tak 
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základní rozpor, jímž lze charakterizovat začátek nového tisíciletí: rozpor mezi 
globalizujícími se médii a v hranicích národního státu uzavřenou veřejností a politickou 
elitou. 

 

Navrhovaná řešení 
Máme tedy silná a ekonomicky se globalizující média, soběstřednou politickou elitu a slabou, 
teprve se rodící veřejnost. Z minulé naší a zahraniční zkušenosti by se dalo s úspěchem 
předpokládat, že toto paradigmatické zadání umožní vznik PVK, ve kterém budou média 
v interakci s kvalitativně mnohem vyspělejšími politickými  elitami a v němž se konstituuuje i 
plně rozvinutá veřejnost.  K tomuto stavu mohou vést dva scénáře, za předpokladu, že nejen 
vývoj mediální krajiny, ale i jiných struktur participujících na PVK bude harmonický, tj. že 
nedojde k zásadní paradigmatické změně ani v mediální krajině, ani jinde. Scénář A 
představuje imanentní vývoj daného typu mediální krajiny bez zásadních zásahů. Scénář B 
navrhuje posloupnost kroků podporujících slabší účastníky a zkracujících a urychlujících 
časový rozměr vývoje. 

 

Strategický scénář A 

Výše popsaný typ mediální krajiny produkuje mediální diskurz, který dlouhodobě nemůže 
existovat se slabou veřejností a nevyspělou mocenskou sférou. Revoluční zvrat přináší 
následnou petrifikaci mocenských struktur, která však není časově neomezená. Přirozená 
generační obměna sice přivádí do mocenských elit lidi vzdělané, s evropským i světovým 
rozhledem, ale existující petrifikace jejich chování ovlivňuje. Proto je vyloučené, aby se 
v příštích deseti letech interakce mezi mocenskou elitou a mediálními strukturami rozvíjela do 
té míry patologicky, jak jsme zhusta mohli sledovat v minulých deseti letech. Mocenská elita 
přijme vzorce chování obvyklé v mediálních krajinách, s nimiž se chceme srovnávat. Také 
veřejnost bude internalizovat normy zacházení s médii, které z  ní učiní aktivního a 
plnohodnotného hráče. Imanentní vývoj v tomto smyslu vyplývá ze strukturního zadání 
(charakteristiky) mediální krajiny a je logicky neodvratný. Jeho rozhodující slabinou je 
časový rozměr, který se pohybuje v řádu desetiletí. (Konkrétně pro cyklus v naší republice je 
výhodná generační obměna v politických stranách, jež proběhne spíše v první polovině 
desetiletí, a nástup veřejnosti vzdělávané po Listopadu 1989, která se dostane na rozhodující 
místa v životě společnosti.) 

  

Strategický scénář B 
Tento scénář také počítá s vnitřními silami mediální krajiny, která bude směřovat 
k výraznějšímu podílu na formování agendy, a to v podmínkách nižší ekonomické závislosti 
na  národním hospodářství. Rozdíl spočívá v tom, že chce aktivně zasahovat do internalizace 
a vědomého užívání tohoto typu mediální krajiny.  Zatím se PVK vytváří tak, že na něm 
participují poučená a zainteresovaná média, mnohdy poučená (ale i zcela nepoučená) 
mocenská elita a intuitivně a téměř výhradně vlastními prožitky se řídící veřejnost. Přitom 
soubor idejí (ideologie, mytologie) provázející tento typ mediální krajiny je kusý. Je tedy 
nezbytné v čase co nejkratším zavést mediální výchovu, která by vytvořila rovné šance pro 
veřejnost participovat na mediálním diskurzu. Mediální výchova musí být organizována na 
všech typech škol, od obecných až po vysokoškolské studium. Musí však vzniknout i  
program pro celoživotní mediální vzdělávání. Výsledkem tohoto úsilí by měl být vznik 
metamediálního diskurzu, který by měl obsahovat odborné časopisy, vyspělou mediální 

 463 



 

kritiku, řadu organizací podílejících se na dění a zasahujících do mediálního diskurzu, ale 
zejména terminologicky a konceptuálně ukotvené vědomí o harmonickém fungování 
mediálního diskurzu. Měla by tak vzniknout mediální gramotnost srovnatelná s typologicky 
obdobnými mediálními krajinami. 

 

Cíle strategických scénářů A a B 
Tento vývoj veřejnosti v PVK je  vlastně směrován k posílení jejího autonomního postavení. 
Mezitím se však čas a vývoj nezastaví. Např. podstatně se proměňuje technologická povaha 
komunikačních procesů, a proto nelze  podcenit rýsující se (i pouze tušené) technologické 
inovace – především je třeba zdůraznit úplnou digitalizaci terestrického televizního vysílání, 
rozšiřování nabídky mediálních produktů v internetovém globálním prostoru a  prosazující se 
mobilitu účastníků na mediální komunikaci, jež popírají závislost na čase a prostoru (od 
posílání zpráv přes satelit až po agenturní informace na mobilním telefonu). Společným 
rysem těchto technologických inovací je především dramatický nárůst nabídky sdělení, a  tedy 
i výrazná diferenciace a individualizace skutečně konzumovaného produktu. Tím se může 
snížit vliv médiálního diskurzu na PVK, a mediální komunikaci může nahradit některý 
z méně komplexních a institucionalizovaných typů komunikace, např. interpersonální 
komunikace. 

 

Anomický scénář (scénáře) C 
Vliv nezbytné dynamické rovnováhy, která je podmínkou pro proces ustavování PVK, může 
být různě vychýlen nebo vychylován. Vztah mezi mediální a politickou sférou je do té míry 
tematizován, že se sám stává významnou součástí agendy nejen médií, ale i agendy obou sfér. 
Důležité postavení v agendě dovoluje probíhající systémové změny modifikovat, či dokonce 
deformovat.  To může uvést v život celý vějíř komunikačních strategií uplatňovaných 
s různou mírou důslednosti. Ty mohou mít např. retardační účinek (politická elita se může 
pokoušet vývojové trendy v médiích ještě více brzdit regulačními opatřeními), 
nebo marginalizační účinek (mediální sféra se může pokoušet ještě více vytlačovat politická 
témata a nahrazovat je jejich personalizací). Mohou se vyvinout anomické strategie se snahou 
politické, mediální nebo občanské sféry získat dominantní postavení v PVK. (Občanská sféra, 
jak bylo poznamenáno výše, není dosud rovnocenným partnerem ostatním sférám, a to do té 
míry, že není akceptována jako hráč, nýbrž je zpředmětňována jako téma.)  Dominance se 
tedy bude pravděpodobně řešit mezi dvěma silnějšími hráči  –  politickou a mediální sférou.  

 

Cíle anomických scénářů 
Anomické scénáře vždy vycházejí z potřeby dominovat PVK a podřídit si ostatní účastníky 
v tomto prostoru, většinou prostřednictvím médií. Takto získaná výhoda je sice v krátkém 
časovém horizontu lákavá, avšak dlouhodoběji na ní prodělávají nejen dominovaní účastníci  
PVK, ale i vítěz. Jenom rozvinutý PVK je zárukou dynamických procesů ve společnosti, ať 
ekonomických či sociálních, také politických, dokonce kulturních atp. Ve společnosti by měla 
existovat dostatečně silná a prozíravá zpětná vazba, která umožní tyto strategie a cíle 
demaskovat a odhalí je dříve, než se je podaří realizovat. 

 

Sekvence kroků vedoucích k realizaci  strategické koncepce 
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Média se nevyčleňují ze společenských struktur. Jejich souvislost s ostatními sociálními 
procesy je zřejmá. Nakolik česká společnost bude zvládat procesy své modernizace, natolik 
bude zvládat mediální krajinu. A vice versa: nakolik bude česká společnost zvládat mediální 
krajinu, natolik bude zvyšovat i svoje šance na to, aby zvládla svou modernizaci. Na důvěře 
v harmonické vztahy je založen Strategický scénář A. Součástí tohoto harmonického vývoje 
byl i plně funkční PVK vytvořený imanentním vývojem mediálního diskurzu v rámci daného 
typu mediální krajiny. Strategický scénář B předpokládá vzdělávací a osvětové programy pro 
klíčové hráče společenského vývoje. V ekonomické terminologii by bylo možné metaforicky 
konstatovat, že jedním ze způsobů, jak podpořit rozvoj funkčního PVK, je „kultivace 
poptávky“ po tomto PVK. Orientace na instituci školy a celoživotního vzdělávání kalkuluje 
s funkčními a generačními obměnami v personálním zastoupení klíčových hráčů v mediálním 
diskurzu, ale i v politické sféře a při budování veřejnosti. Tyto změny jsou nadosah. 
Ekonomická globalizace vytvořila situaci, se kterou se národní státy musejí vyrovnat. Média 
v tomto procesu budou fungovat jako nositelé globalizačních tendencí a budou ve svém úsilí 
úspěšná. Jestliže nenastanou regresivní metamorfózy (viz anomický scénář C), měl by se 
základní rozpor řešit v rámci evoluce společnosti a mediální krajiny. Vývoj bude provázen 
další akumulací kapitálu a organizačními restrukturacemi, dalším masivním vstupem 
nadnárodního kapitálu, podřízením se monopolům a oligopolům, což už ale nebude 
představovat kvalitativní změnu. Pravděpodobně se vytvoří  rovnováha v PVK tím, že se 
v jejím rámci rituálně posílí veřejná (občanská) sféra. Tento vývoj bude podmíněn generačně 
tak, že nastupující generace se zájmy a agendou emancipují od politické sféry, přestanou 
mediální obsahy chápat jako její výraz a nebudou fungování médií v globální společnosti 
problematizovat. Získají mediální gramotnost a zařadí média do souboru automatizovaných 
dovedností, kdežto vliv současných hlavních aktérů bude slábnout. 

 

 

25. Strategická koncepce: 
REÁLNÉ DECENTRALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY 
 

Abstrakt 
Reformě veřejné správy schází jasný a propracovaný politický konsenzus. Proto se omezuje jen na svou 
jednodušší, institucionální stránku. Logickým důsledkem je paradoxní situace, kdy formální decentralizace 
správy je provázena reálnou centralizací. Nejpostiženějším článkem veřejné správy je v tomto směru krajská 
samospráva, které v důsledku extrémní nerovnováhy potenciálních povinností a reálných práv hrozí politická 
diskreditace v očích regionálních komunit. Tím je ohrožen osud územní samosprávy jako celku. Klíčový krok 
strategické koncepce představuje systémová změna zákona o rozpočtovém určení daní.   
Tato strategická koncepce má vazbu na tyto oblasti: „sociální soudržnost“, „životní prostředí 
a využití územních potenciálů“, „národní identita a kultura“, „rozvoj ústavního, politického a 
právního systému země“, „regulační působení trhu, státu a občanského sektoru“ (zde je 
vazba dominantní) a „příprava na vstup a plné uplatnění v EU“. 

Pokud jde o prioritní problémy, na které strategická koncepce reaguje, jsou to tyto: 
„dysfunkce v řízení urbanistických procesů, územního plánování, financování rozvoje 
území a vymezení veřejného a soukromého sektoru“, „nízká autorita regionálního 
článku samosprávy“, „nízká úroveň důvěry občanů k institucím veřejné správy“, 
„nedostatečná koordinace mezi resorty ve veřejné správě (resortismus)“. 

 

Stručný popis aktuální situace 
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Reforma veřejné správy je v podmínkách ČR již nastartovaným strategickým procesem, který 
přináší a bude přinášet šance v té míře, v jaké bude realizován jako komplex a v jaké se podaří 
ochránit pilíře, které mu byly dány ideově do vínku: přibližování se západoevropskému 
správnímu modelu, decentralizace a regionalizace správy a posilování jejích mediačních 
aktivit (funkce služby veřejnosti). Reforma veřejné správy je současně procesem velmi 
dlouhodobým, který tím spíše vyžaduje rozsáhlý a principiální konsenzus politických sil 
země, resp. všech vrstev angažované veřejnosti. Diskuse o osudu veřejné správy, které se 
vedly od roku 1990, jasně signalizují, že k tomuto konsenzu je v naší společnosti poměrně 
daleko. Na této situaci máloco změnilo přijetí koncepce reformy na vládní úrovni (v roce 
1998 a v roce 1999) i dosud realizované kroky reformy (především vznik krajské 
samosprávy). Rozporné představy jednotlivých politických subjektů o ideových principech 
reformy i o jejím praktickém vyústění   vedou k tomu, že reforma je ve jménu partikulárních 
politických zájmů rozmělňována a oportunisticky zdržována a zpochybňována (ze strany 
odpůrců), nebo naopak „urychleně realizována“ jako sled nespojitých kroků, z nichž každý 
nese spíše pečeť aktuálně možného než koncepčně žádoucího (ze strany zastánců). V reformě 
veřejné správy přitom nejde o dogma a „čistotu ideálů“ – šancí se stává až v okamžiku, kdy se 
podaří najít styčné body mezi výše uvedenými ideovými pilíři reformy a praktickým řešením 
reálných problémů, na něž fungování veřejné správy  naráží.  Tyto reálné problémy lze 
zobecnit do podoby prioritních problémů, k jejichž řešení daná strategická koncepce míří. Jde 
o: 

• nízkou úroveň občanské participace na řízení věcí veřejných 
• nízkou úroveň důvěry občanů k institucím veřejné správy 
• resortismus ve veřejné správě 
• nejasnou dělbu práce a zodpovědnosti mezi politiky a úředníky ve veřejné správě 
• vysokou převahu ad hoc rozhodnutí nad rozhodnutími koncepčními ve veřejné správě 

 

Zatímní průběh reformy veřejné správy ani na jeden z takto vymezených problémů odpověď 
nedává, a pokud ano, spíše ve směru jejich petrifikace. 

Na první pohled zřejmým důvodem tohoto stavu je prvořadá orientace reformy veřejné správy 
na její institucionální stránku. Ta je zdánlivě prvotní, zejména je však – při daném 
nedostatku politického konsensu o smyslu reformy – snáze uchopitelná v politickém boji a 
také snáze realizovatelná (v horizontu volebního cyklu). Problémem přitom je, že pouhá 
institucionální reforma umožňuje vložit do vínku jednotlivým institucím veřejné správy i 
zcela protichůdný smysl jejich fungování. Není proto divu, že reforma veřejné správy 
nastartovaná s ideou decentralizace a regionalizace přináší paradoxně zatím výsledek, který 
nelze označit jinak než jako posílení centralizace a potlačení reálné regionalizace správy. 
Rizika tohoto výsledku jsou zřejmá: na jedné straně byrokratizace správy, na druhé straně růst 
vlivu regionálních a lokálních „mafií“. 

Na cestě od formální decentralizace a regionalizace k jejich reálnému naplnění stojí řada 
strategických otázek, jako jsou : 

• Do jaké míry se podaří překonat v české komunitě tradiční (a často pohodlnou) 
nedůvěru občanů a občanských organizací vůči institucím veřejné správy a do jaké 
míry budou tyto instituce pochopeny jako partner v dialogu a ochránce společných 
zájmů? 

• Do jaké míry se reálně podaří přiblížit veřejnou správu občanovi, jak se podaří v 
těchto vztazích využít výhod moderních informačních technologií? 

• Jakým vzorem pro budování nové správní kultury bude chování politických elit? 
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• Jakou roli si v globalizujícím světě zachová český stát (rozmělňování či posilování 
pojmu národní svrchovanosti – i ve vztahu k úloze samosprávních regionů)? 

• Do jaké míry se podaří eliminovat extrémní regionální rozdíly v nabídce životních 
šancí? 

• vznik krajské samosprávy v roce 2001 se nestal dostatečným impulsem pro překonání 
„tradičního“ centralistického modelu řízení země; 

 
Tyto otázky přitom nelze řešit akademicky, ale naplňováním smyslu reformy veřejné správy v 
každodenním chodu „nových“ i „starých“ institucí veřejné správy. Klíčem je jednoznačně 
provázání politické a ekonomické zodpovědnosti těchto institucí.  Nejaktuálněji v případě 
krajské samosprávy, které v opačném případě hrozí vážné nebezpečí politické diskreditace (s 
fatálními důsledky pro osud celé reformy).  

 

Návrh způsobu řešení 
Reálná decentralizace veřejné správy spočívá ve vybavení lokálních, a především 
regionálních samospráv reálnými kompetencemi, tedy takovými kompetencemi, za které 
dané orgány jednak ponesou plnou politickou odpovědnost a pro které za druhé budou 
vybaveny odpovídajícími ekonomickými nástroji. Tyto kompetence jsou přitom dvojího 
druhu: a) koordinační a strategické, b) nabídka veřejných statků. Zatímco v prvém okruhu je 
situace řešena alespoň formálně uspokojivě (zákon o podpoře regionálního rozvoje), v 
druhém převažují centralizační tendence – opírající se (paradoxně) o novou „odvětvovou“ 
legislativu (nejmarkantnější je tato situace ve školství a dopravě). 

Základním mechanismem realizace dané strategické koncepce je změna zákonů, které se 
dotýkají smyslu a poslání krajské (a potažmo i lokální) samosprávy. Spatřovat jádro strategie 
v legislativním procesu odpovídá logice decentralizace v podmínkách sloučené veřejné 
správy (tedy modelu, který byl nezvratně v ČR zvolen). Tento model klade na precizní 
legislativu mimořádné nároky, a to jednak v technickém slova smyslu (ostré a přitom 
podrobné oddělení agend státní správy a samosprávy), jednak v politickém slova smyslu 
(legislativa budovaná na principiální důvěře v politickou odpovědnost samospráv – 
samozřejmě se zabudováním nezbytných kontrolních, ale zejména motivačních 
mechanismů).  

Zatímní „nastavení“ zákonů týkajících se veřejné správy  vede k situaci, kdy:   

• i vinou nevyzrálosti občanského sektoru v ČR a nízké úrovně politické kultury 
převažují v řízení a správě věcí veřejných formalizované procedury, které vytvářejí 
bariéry mezi spravujícími a spravovanými. Tím klesá efektivnost veřejné kontroly 
veřejné správy, vytváří se prostor pro korupci a snižuje celková kvalita rozhodování;   

• v české společnosti hluboce zažitý odtažitý vztah k formálním strukturám všeho druhu 
se v nedaří eliminovat. Tím významně klesá efektivnost demokratických mechanismů;  

• sociální uzavřenost systému veřejné správy, nedostatečná veřejná kontrola a politický 
tlak spolu s nízkým sociálním statusem a mírou jistot u pracovníků veřejné správy 
vedou k společensky neproduktivní „konkurenci“ mezi jednotlivými institucemi veřejné 
správy (speciálně v odvětvovém řízení). Je nízká poptávka i akceptace koordinačních 
aktivit; 

•  v české veřejné správě převažuje amatérismus, zvláště pokud jde o samotný 
management výkonu veřejné správy. Mezi politiky a úředníky vznikají neprůhledné 
vazby, sílí prostředí pro korupci a nezodpovědnost. 
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Je zřejmé, že na změnu situace v těchto bodech jen samotná změna zákonů nepostačí. Stejně 
důležitá bude jejich „internalizace“ v chování aktérů. V této souvislosti půjde o růst aktivity 
občanské veřejnosti, rozvoj politické kultury a rozvoj správní kultury. Vývoj těchto faktorů 
ovšem bude nejspíše spojitý – za předpokladu „správně nastavené“ legislativy. 
 

Cíl 
Reforma veřejné správy zdůrazňuje „obstaravatelskou“, nikoli mocenskou úlohu státu a 
nižších vrstev veřejné správy. Je tedy především reformou činností. V tomto smyslu jde o 
posílení strategického řízení a koordinačních aktivit, zkvalitnění legislativní činnosti, 
zdokonalení regulačních procesů a rozšíření partnerské komunikace ve vztahu k 
veřejnosti. Decentralizace ve veřejné správě vytváří pro tuto koncepci reformy nutnou 
sociální (rozšíření půdy pro veřejný dialog) i politickou (rozvoj kontrolních mechanismů) 
podmínku. Nikoli však automaticky, ale jen v případě rovnováhy politické a ekonomické 
zodpovědnosti jednotlivých článků veřejné správy. Cílem dané strategické koncepce je tuto 
rovnováhu nastolit. Jakkoli je daný cíl „pohyblivý“ (neboť uvažovaná rovnováha je 
dynamickým jevem), má jednak jasně vymezené konsekvence (zvýšení autority krajského 
článku samosprávy, růst občanské angažovanosti při správě věcí veřejných, růst důvěry 
občanů v instituce veřejné správy a růst profesionality ve správě), jednak jasný výchozí 
princip. Tím je princip subsidiarity, nikoli však jen formálně zakotvený, ale reálně naplněný 
ekonomickou silou a zodpovědností. V prvé řadě u krajského článku samosprávy (neboť je 
politicky nejohroženější a je u něj nerovnováha práv a povinností nejzřejmější). 

 

Sekvence kroků  
Hlavním předmětem dané strategické koncepce se z tohoto hlediska stává v České republice 
organizace (včetně regulace) veřejného sektoru. Bezprostředním úkolem se v této 
souvislosti jeví delegování maxima možných kompetencí ve sféře nabídky veřejných služeb z 
centrální úrovně na úroveň regionální a obecní, doprovázená adekvátními změnami v 
soustavě veřejných financí (reálný fiskální federalismus). Prvním a uzlovým bodem dané 
strategické koncepce se proto stává změna zákona o rozpočtovém určení daní. Současný 
zákon o rozpočtovém určení daní demotivuje orgány lokální a krajské samosprávy jednak v 
jejich úsilí o vytváření optimálního podnikatelského prostředí na spravovaném území (jak 
cestou vlastní aktivní regionální politiky – tedy alokace vlastních prostředků –, tak 
prostřednictvím koordinačních a koncepčních aktivit), jednak v jejich úsilí o efektivní správu 
lokálního a regionálního veřejného sektoru. Nejde přitom jen o absolutní, malý objem 
prostředků, kterými lokální a regionální samospráva disponuje, ale o to, že jejich příjmy mají 
z převážné části ryze fiskální charakter (s mizivou možností je ovlivnit aktivitou dané 
komunity) a rovněž výdajová autonomie je nevelká. Svázanost místních a regionálních 
rozpočtů s rozpočtem státním (i když pomineme současný „přechodný“ stav extrémní 
závislosti na státních účelových dotacích daný fiskálním provizoriem nových krajů) nabývá 
sice skrytější podoby, je však o to intenzivnější. Masivní přerozdělovací procesy, které se za 
mechanismem působení zákona skrývají, jsou sice neseny mottem meziregionální solidarity, 
prospěch z nich však má pouze ústřední státní správa. V současné podobě je tento zákon 
klíčovým a bezprostředním zdrojem centralizačních tendencí v reformě veřejné správy a bez 
jeho zásadní novelizace se celá reforma mění na formální samoúčel, přinášející strategicky 
více hrozeb než šancí. 

Pod zásadní změnou tohoto zákona se rozumí respektování zásady, že „vzhledem k tomu, že 
užitek jednotlivých veřejných statků je prostorově omezený, mělo by se o poskytování a 
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úhradě těchto statků rozhodovat v rámci oblasti, ve kterém se užitek projeví“ (R. A. 
Musgrave, P. B. Musgraveová: Veřejné finance v teorii a praxi). 

Konkrétně to znamená : 

• jednoznačné delegování daňových příjmů podle jejich souvislosti s prostorovou 
strukturou reprodukce (dle zahraničních analogií např. daň z nemovitosti lokální úroveň, 
daň z příjmu fyzických osob regionální úroveň, nepřímé daně státní úroveň apod.), tak 
aby se před místní komunity nastavily racionální imperativy ekonomického chování; 

• zvětšení prostoru místních a regionálních samospráv pro stanovení sazeb delegovaných 
daní; 

• rozšíření prostoru pro výdajovou autonomii (autonomní preference místních komunit). 
 

Takto definovaná systémová změna ovšem musí být chápána jako evoluční, nikoli revoluční 
změna současného systému. Důvodem je jednak potřeba zachování jisté kontinuity ve 
financování místních samospráv, jednak souběžná nutnost změn dalších zákonů, a to jednak 
daňových (delegování daní, právo obcí a krajů stanovovat sazby, případně i další úpravy), 
jednak „odvětvových“, regulujících úlohu jednotlivých článků veřejné správy v příslušných 
odvětvích veřejného sektoru. Zcela jinak bude rovněž nutné (postupně) nastavit dotační 
systém státu, ve kterém by měly být zabudovány garanční a kontrolní mechanismy. 
Východiskem této dotační politiky by se musely stát velmi podrobné normativy vybavenosti 
území zařízeními veřejného sektoru. Konečně by souběžně s přípravou a realizací daného 
kroku musel být (adekvátně převzatým úlohám ve správě veřejného sektoru) dořešen převod 
majetku a dalších aktiv. 

Rozhodujícím problémem určení míry a způsobu finančních toků do rozpočtů jednotlivých 
stupňů veřejné správy (daní, dotací, vlastního hospodářství) je definice toho, co je uznáváno 
za veřejný statek a jaký stupeň veřejné správy se o jeho zajištění má postarat. Tím je 
definována výdajová struktura jednotlivých veřejných rozpočtů, jíž se v objemu i struktuře 
musejí blížit příjmy. Tento problém je ovšem de facto „trvalým osudem“ hierarchické 
struktury veřejné správy a po vyřešení výše uvedeného realizačního kroku strategické 
koncepce, tedy  změny zákona o rozpočtovém určení daní (a zákonů souvisejících) v úloze 
nastavení trvalého systémového parametru, jeho „průběžné řešení“.  
 

Nástroje a aktéři 
Pokud jde o aktéry  zapojené do realizace dané strategické koncepce, je třeba vycházet z toho, 
že regionální článek řízení tak nemá (a hrozí, že ještě dlouho nebude mít) dostatečnou 
možnost aktivně formulovat a obhajovat oprávněné regionální zájmy, což na jedné straně 
vede k hrozbě jejich ideologické hypertrofie (destrukce státu), jednak ke ztrátě důvěry 
regionální veřejnosti ve smysl vlastní samosprávy. Přes akutnost dané strategické koncepce 
proto nejsou její aktéři jasně rozhraničeni, a tedy i napětí mezi nimi nabývá chaotických 
forem. Spoléhat se za těchto okolností na „tlak zezdola“ je poněkud riskantní – rozhodně v 
případě realizace prvního kroku koncepce. Rozhodujícím „prvotním hybatelem“ 
decentralizace veřejné správy tak musí být sama veřejná správa - sama pod tlakem politické 
sféry. Této formulaci úlohy aktérů při startu strategické koncepce odpovídá i škála 
použitelných nástrojů: pomineme-li osvětové akce, půjde o přípravu a prosazování (a 
následnou aplikaci) zákonných norem.  

V další – „průběžné etapě“ – realizace dané strategické koncepce lze naopak očekávat 
razantní růst úlohy občanské veřejnosti a podnikatelských lobby.   
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26. Strategická koncepce  
DOSTUPNOSTI VEŘEJNÝCH SLUŽEB  
 
Abstrakt 

Česká republika je hodnocena jako země, kde byla završena transformace z centrálně 
plánované na tržní ekonomiku. Z hlediska veřejné správy a veřejného sektoru je však toto 
konstatování platné jen zčásti – obsah veřejné správy se změnil, institucionální změna 
uspořádání územní veřejné správy je v plném proudu, ale systém poskytování veřejných 
služeb se zdůvodněním jejich nezbytnosti zůstává zakonzervován, financovány jsou instituce, 
nikoliv potřeby občanů. Předáním zodpovědnosti za dostupnost veřejných služeb ze státu na 
samosprávu jako vedlejší produkt reformy územní veřejné správy je procesem, který vytváří 
prostor pro reformu veřejného sektoru, zároveň při ponechání celého procesu živelnému 
vývoji existují vážná rizika jak ze strany zabezpečení základních potřeb občanů, tak i 
z hlediska možnosti vzniku podstatných územních rozdílů i dalšího zhoršení výkonových 
parametrů poskytování služeb. 
Realizace navrhované strategické koncepce významně souvisí s řešením prioritních problémů v oblastech B1: 
Sociální soudržnost, B4: vývoj populace, zdraví, přirozená reprodukce, vnější migrace, rodina, bydlení, B6: Stav 
životního prostředí, územní potenciály rozvoje, C3: Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru a C4: 
Příprava České republiky na vstup a plné uplatnění v EU. 

 

 

Popis současné situace 
Reforma územní veřejné správy je založena na tzv. spojeném modelu, který není ve státech 
Evropské unie uplatňován. Tento demokratický model je založen na východisku spojení 
výkonu samosprávných kompetencí a kompetencí v přeneseném výkonu státní správy na 
jednom (spojeném) úřadě – na úrovni vybraných nižších či vyšších územních samosprávných 
celků – pověřených obcí či krajů. Reforma územní veřejné správy směřuje ke zrušení 
okresních úřadů ke konci roku 2002. Okresní úřady z hlediska dostupnosti veřejných služeb 
plnily funkci „zadních vrátek“ – v případě jakéhokoli selhání problém dostupnosti veřejných 
služeb řešily např. převzetím zřizovatelské funkce. V této chvíli okresní úřady jsou zřizovateli 
několika set organizací poskytujících veřejné služby, ale druhy zřizovaných organizací se 
podle jednotlivých okresních úřadů liší. 

Se zrušením okresních úřadů bude zákonem přenesena zřizovatelská funkce na kraje či 
vybrané obce, spolu s převodem zřizovatelské funkce budou přecházet i odpovídající finanční 
prostředky. Tento vlastní akt předání je významným prvkem odstátnění, nicméně bez 
vytvořeného rámce: 

- lze očekávat rozdílný vývoj v jednotlivých krajích; 
- není řešena otázka zodpovědnosti státu občanům za dostupnost základních veřejných 

služeb; 
- není systémově řešena otázka otevření „konkurence“ při poskytování veřejných služeb 

jako výrazného faktoru jejich „ekonomizace“. 
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Návrh možného způsobu řešení, vysvětlení základních principů a mechanismů, případně jejich 
důsledků 

- vymezení finančních podmínek pro garanty služeb; 

Pokud nepovažujeme systémově za vhodné ponechání živelného vývoje v této oblasti, pak jde 
o nalezení nepřímého mechanismu řízení, který by vymezoval rámec, ponechával dostatek 
prostoru pro rozhodování samosprávy o způsobu zabezpečení dané veřejné služby, ve smyslu 
Charty místní samosprávy poskytoval samosprávě při předání nového úkolu odpovídající 
finanční prostředky, vytvářel podmínky pro „otevření“ sektoru s důrazem na potřeby občana, 

Situaci České republiky po zrušení okresních úřadů z hlediska dostupnosti veřejných služeb 
lze ze států Evropské unie porovnávat prakticky jen s Velkou Británií, kde zodpovědnost za 
dostupnost veřejných služeb byla předána ze státu na samosprávu. Nicméně právní prostor 
Velké Británie je neporovnatelný s právním prostorem České republiky, takže z tohoto 
pohledu musí jít o zcela nové právní řešení. 
 
Ve Velké Británii byla pro řízení vyvinuta metoda „best value“ – nejlepší hodnoty. Právně 
jsou definovány kompetence (zodpovědnost) jednotlivých úrovní veřejné správy za 
dostupnost veřejných služeb. Samospráva získává ze státního rozpočtu prostředky na 
zabezpečení stanovených veřejných služeb v systému SSA (Standard Spending Assesment). 
Státní rozpočet je rozčleněn zvlášť na úroveň státu, krajů a nižší úrovně veřejné správy, částka 
pro úroveň krajů (a obdobně i pro nižší úroveň územní veřejné správy) je rozdělena mezi 
kraje podle speciálních vzorců, charakterizujících jejich výkonové parametry. Zároveň pro 
jednotlivé veřejné služby jsou stanoveny „performance indicators“ – výkonové ukazatele, 
podle kterých se zpracovávají celostátně výsledky a porovnává způsob uspokojení potřeb 
občanů jednotlivých krajů a jednotlivých obcí.  
 
Řešení v České republice musí vycházet vzhledem k podmínkám a zvolenému modelu 
územní veřejné správy z obdobných principů. Právní úprava by měla definovat 
- zodpovědnost jednotlivých úrovní či článků územní veřejné správy za dostupnost 

veřejných služeb; 
- vymezení základní úrovně standardů vybraných veřejných služeb (v požadované kvalitě i 

kvantitě); 

- celkový rámec práv a povinností zainteresovaných osob i zpětné informační vazby. 
 

Vedle toho by měly být vypracovány vzorové podmínky pro spolupráci mezi veřejnou 
správou a nevládními občanskými organizacemi. Právní úprava může představovat 
samostatný zákon i případnou novelizaci zákonů dle jednotlivých druhů veřejných služeb a 
obecných podmínek do zákona o obcích a zákona o krajích. 

Zákon by definoval zodpovědnost dané samosprávy za dostupnost dané veřejné služby ve 
vztahu k potřebám občanů, nikoliv ve vztahu k existující síti zařízení poskytující veřejné 
služby, ale nikoliv způsob jejího zabezpečení. Při vymezených prostředcích by samospráva 
byla zainteresována na nalezení optimálního řešení podle místních podmínek, uspořené 
prostředky (za podmínky zabezpečení standardů) by mohla použít na jiné účely. 

Celý systém však vyžaduje zapojení všech zainteresovaných osob do přípravy daného 
systému včetně prací na vymezení základní úrovně jednotlivých standardů veřejných služeb. 

 

Cíl 
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nikoliv na stávající síť zařízení, vytvářel možnosti benchmarkingu mezi samosprávou i 
poskytovateli, ale zároveň zabezpečoval  vymahatelnost práv občanů. 

REFORMY ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY  

Tento proces bude pokračovat ve II. fázi reformy územní veřejné správy. Dá se očekávat, že 
po prvních zkušenostech této výrazně demokratické změny se znovu objeví centralistické a 
etatistické tendence, a to především ze strany ústřední státní správy. Pokud ona sama se sebou 

 

Sekvence jednotlivých kroků  

Evropská unie připravuje přijetí Směrnice o službách v obecném zájmu na prosinec 2001. 
Připravovaná směrnice je založena na principech odpovídajících výše navrhovanému řešení. 
V Plánu legislativních úkolů vlády ČR je uveden „návrh věcného záměru zákona o 
standardizaci vybraných veřejných služeb“. Příprava a přijetí odpovídající právní normy je i 
vzhledem k volbám do Poslanecké sněmovny v České republice v polovině roku 2002 
realizovatelná v první polovině roku 2003, nicméně jde o politizovatelný problém... 

Jakkoli se zdá být řešení relativně vzdálené, po přijetí Směrnice Evropskou unií se Česká 
republika bude muset vypořádat se způsobem realizace této Směrnice jako součásti acquis 
communautaire v našich podmínkách. Neřešení problému ve střednědobém horizontu může 
vést k významným regionálním rozdílům z hlediska životních podmínek, a tedy narušení 
sociálně-ekonomické soudržnosti území státu. 

 

 

27. Strategická koncepce 

 
Abstrakt 

Smyslem strategické koncepce reformy ústřední státní správy je její transformace z podoby 
převážně vrchnostenské správy do podoby, v níž by se určujícím rysem její činnosti stala 
služba občanům. Zvláštní důraz musí být přitom kladen na vytváření a dodržování řádu 
v jejím organizovaném uspořádání. Jedná se o mimořádně náročnou strategickou koncepci, 
která sestává z několika vzájemně propojených tahů, a to: změny v procesních strukturách, 
změny v organizačních strukturách, změny v pracovních metodách, změny v kvalifikaci 
pracovníků, změny ve stylu práce. Jelikož nositelem reformy je sama ústřední státní správa, je 
třeba, aby byl postup realizace této strategické koncepce garantován jinými aktéry než jí 
samotnou – v tomto případě Parlamentem a územní veřejnou správou.  
Realizace navrhované strategické koncepce úzce souvisí s řešením prioritních problémů v oblastech C2: Rozvoj 
ústavněprávního a politického systému země, C3: Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru a C4: 
Příprava České republiky na vstup a plné uplatnění v EU. 

 

Aktuální situace  
Česká republika zahájila reformu veřejné státní správy, a to v duchu její europeizace při 
zachování jejích dobrých středoevropských tradic. Vznik krajského stupně veřejné správy, a 
to v pojetí tzv. smíšeného modelu, ve kterém si stát objednává výkon státní správy u úřadů 
samosprávy, přičemž si zachovává důsledný dohled nad kvalitou jejího výkonu a předává 
velký rozsah státní správy do kompetencí samosprávných orgánů, představuje zásadní zvrat 
v procesu decentralizace a dekoncentrace výkonu veřejné správy.  
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nic podstatného neudělá, bude chtít řešit vzniklé problémy opět centralizací a etatizací místo 
toho, aby se moderními nástroji metodického vedení, inspirace a cestou výkonnostního  
auditu (tedy auditu zaměřeného na porovnávání nákladů a dosaženého užitku) blížila k pojetí 
spolutvůrce občanské společnosti. Tedy toho subjektu, který bude sám inspirovat 
dekoncentraci, a zvláště pak decentralizaci veřejné správy. 

Reformu české veřejné správy nebylo možné zahájit reformou ústřední státní správy. Ústřední 
správa se musela v období po roce 1998, kdy se zahajovala faktická reforma veřejné správy, 
soustřeďovat na velké úkoly související s pokračováním transformace české společnosti. 
V takové situaci nebyl dostatek času pro zahájení tak významné změny. Na rozdíl od reformy 
územní veřejné správy neměla nová vládní garnitura v této oblasti dostatek zkušeností a ani 
neměla tuto část reformy veřejné správy podrobně připravenu. Také sama ústřední státní 
správa se zcela jednoznačně stavěla k možnosti své vlastní reformy zdrženlivě, až odmítavě. 

Ve výhledu nejbližších pěti let se ovšem rozhodující změny musejí odehrát právě na úrovni 
ústřední státní správy, tedy v systému, který je představován soustavou ministerstev a dalších 
ústředních orgánů a vztahů mezi nimi a ostatními subjekty veřejné správy. Postup a efekty 
těchto změn budou ovšem hodně záviset i na tom, jak rychle se naučí orgány územní veřejné 
správy zvládat své nové postavení.  

• Ústřední státní správa je výrazně zaměřena na operativní činnost. Koncepční činnosti, 
vytváření a naplňování veřejně politických strategií není prozatím její hlavní starostí. 

• Kvantitativní i kvalitativní předpoklady pro kvalifikovanou legislativní tvorbu jsou 
v příkrém nepoměru s potřebami současnosti i budoucnosti. S tím souvisí i slabší 
úroveň koordinace a plánovitosti legislativního procesu. 

K hlavním důvodům toho, že reforma české veřejné správy byla zahájena reformou územní 
veřejné správy, patří skutečnost, že nově vzniklá krajská samospráva se svou vlastní existencí 
stává mocným politickým nástrojem pro zahájení reformy i na centrální úrovni, z níž se 
mnohé kompetence přesouvají na nižší články řízení. Tím je zároveň postupně vytvářen 
prostor pro to, aby se těžiště činnosti ústřední státní správy přesunulo z operativních činností 
směrem k činnostem koncepčním, strategickým. 

Ústřední státní správa představuje v celé soustavě české veřejné správy nejslabší článek. Jejím 
hlavním nedostatkem je skutečnost, že je silně ovlivňována a ovlivnitelná politickou sférou, 
především představiteli politických stran, které jsou právě u moci. V důsledku této skutečnosti 
je personálně nestabilní, což dále negativně poznamenává její už tak dosti nízké kvalifikační 
předpoklady. K dalším skutečnostem snižujícím výkon a celkové efekty výkonu státní správy 
patří: 

• Nutná dělba práce mezi jednotlivými resorty není doprovázena účinnou meziresortní 
koordinací, a to zvláště při naplňování vládního programu.  

• Shodné činnosti vykonávané na jednotlivých ministerstvech a související jak 
s vnitřním chodem ministerstva či ústředního úřadu, tak s jeho hlavními funkcemi 
(např. tvorba strategie, metodické vedení výkonu státní správy apod.) jsou prováděny 
rozdílným způsobem, čímž se ztrácí jak efekt z unifikace a standardizace, tak i 
možnosti efektivní meziresortní koordinace. 

• Pojetí práce Úřadu vlády je málo vyvážené. Převládají činnosti související s vlastním 
chodem vlády. Existuje naopak výrazný deficit činností směřujících k objektivizaci 
resortních stanovisek i činností koordinačně horizontálního charakteru. 

 
Uvedené slabiny (výčet není zdaleka úplný) jsou však spíše slabinami procedurálního a 
organizačního charakteru. Jsou snadněji odstranitelné než ty, které se týkají samotného pojetí 
činnosti ústřední státní správy. Ve srovnání s objektivní potřebou demokratizace veřejné 
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správy je celá ústřední státní správa prodchnuta vlastnostmi zastaralého mocenského 
charakteru na úkor vlastností napomáhajících budování občanské společnosti, orientujících 
výkon správy směrem k občanovi a jeho potřebám. Česká ústřední státní správa se prozatím 
nechce vzdát tohoto zděděného charakteru. Dosud nedorostla ke změně. Neumí si představit 
fungování organizovaně uspořádané společnosti bez mocenského diktátu. Bojí se samosprávy; 
považuje ji za zdroj anarchie a potenciálního rozpadu státu. 

Budiž řečeno spravedlivě, že zajistit koncipování a realizaci reformy ústřední státní správy 
postavené na myšlence transferu z převážně vrchnostenského pojetí do pojetí služby 
veřejnosti a podpory rozvoje občanské společnosti, a to při zachování pevné osy státní 
disciplíny a v podmínkách zásadního zvratu charakteru společnosti samotné, je i objektivně 
mimořádně obtížný úkol. 

 

Cíle a návrh způsobu řešení 
Cílem strategie je uskutečnit přechod ústřední státní správy z podoby převážně vrchnostenské 
správy do podoby, v níž by se určujícím rysem její činnosti stala služba občanské veřejnosti, 
cílevědomě a programově podněcující rozvoj prvků občanské i profesní samosprávy. Zvláštní 
důraz musí být přitom kladen na vytváření a dodržování řádu v jejím organizovaném 
uspořádání. Zároveň však ústřední státní správa nemůže ztrácet ze zřetele ty funkce státu, 
v nichž je nezastupitelný. Konkrétně to znamená, že stát cestou státní správy odpovídá svým 
občanům za vytváření základních podmínek v těchto směrech: 

• Při uspokojování potřeby ochrany základních práv a svobod občanů, potřeby dovolat se 
spravedlnosti, potřeby kvalitního životního prostředí a potřeby ochrany území, na kterém 
státní společenství žije. 

• Při vytváření základní rovnosti šancí pro každého občana v možnosti uchovávat, rozvíjet a 
uplatňovat svůj vlastní potenciál. 

• Při uspokojování individuálních potřeb každého občana, potřebou výživy počínaje a 
kulturními potřebami konče. 

• Při vytváření legislativních, institucionálních i materiálních podmínek pro to, aby občan 
mohl uspokojovat své potřeby prostřednictvím trhu, státu i občanského sektoru, přičemž 
všechny tyto cesty musejí mít stanovená pravidla vycházející ze zásady, že svoboda 
jednoho končí tam, kde začíná ohrožovat svobodu druhého. 

 

Prověrkou naplnění této povinnosti státní správy je soustavná analýza zjišťování stavu 
životních podmínek z hlediska možností lidí uplatňovat se v roli tvůrců svého vlastního 
života, členů rodin, pracovníků, vlastníků, spotřebitelů a občanů. 

Tento přístup k úloze ústřední státní správy vyžaduje provádění permanentní hloubkové 
analýzy jednotlivých procesů výkonu ústřední státní správy a propracovávání strategie její 
reformy především v tom smyslu, jakým způsobem se bude vyvíjet dělba odpovědnosti mezi 
státní správou, občanskou a profesní samosprávou, a to i v prostorovém průmětu mezi 
centrem a územními orgány. I když stát, tedy především ústřední státní správa, nemusí být 
hlavním nositelem příslušných činností, neznamená to ještě, že ztrácí odpovědnost.  

Reformovaná ústřední státní správa přesouvá těžiště své činnosti do sféry analýzy a 
vyhodnocování politiky a správy, strategických a koncepčních činností, legislativní tvorby, 
koordinace, komunikace a metodického vedení státní správy a poskytování veřejných služeb. 
Akreditace a užitkový, výkonnostní audit jsou osvědčenými nástroji kontroly a tlaku na 
zvyšování kvality v dlouhodobé perspektivě. Proces postupného převádění kompetencí ze 
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státní správy na občanskou a profesní samosprávu neznamená, že se ústřední státní správa 
vzdává i své povinnosti soustavně nabízet nestátním (tedy nejenom veřejným, ale i 
soukromým subjektům) profesně odborné podněty věcného i metodického charakteru. 
Soustavná interakce mezi ústřední státní správou, územní správou a občanskými iniciativami 
je základní podmínkou fungování občanského a přitom disciplinovaného společenství. Je to 
cesta ke zmírňování odcizení státu občanovi, což je v České republice především 
z historických důvodů vážný a přetrvávající problém. 

Měnící se postavení a úloha ústřední státní správy vyžadují i změny v samotném jejím 
uspořádání a ve struktuře jejích funkcí, které odstraní nedostatky uváděné ve zdůvodňování 
vlastní strategie. Jedná se především o následující změny: 

•   Podstatné posílení strategických, legislativních, metodických a kontrolních činností i 
útvarů je zabezpečujících. 

•   Posílení útvarů a postupů zajišťujících horizontální a vertikální koordinaci na úkor 
specializovaných útvarů. 

•   Prosazení metodiky programování činnosti ústřední státní správy (alespoň pro jedno 
volební období). 

•   Prosazení standardizace výkonu shodných činností. 
•   Podstatné změny používání metod moderního managementu ve státní správě, 

především pak cílově programového řízení a vyhodnocování činnosti podle 
naplňování cílů ve smyslu dosahování užitku tak, jak bylo již naznačeno. Pod 
souhrnným označením regulatorní reforma svět nabízí a mezinárodní organizace 
doporučují mnohé postupy efektivního přenosu operativní a taktické úrovně řízení na 
nižší články veřejné správy nebo na nestátní subjekty při zachování potřebných 
klíčových kompetencí v rukou státu.  

•   Kvalitativní průlom v obsahu a způsobech komunikace ústřední státní správy 
s institucemi i občany. Co nejširší informování a dobrá úroveň komunikace jsou 
předpokladem vzájemného dorozumění a efektivní spolupráce, přičemž tíhu jejich 
zabezpečení na sebe musí převzít – s využitím moderních informačních a 
komunikačních technologií – samotná ústřední správa. 

Všechny tyto úkoly zvyšují nároky na příslušné profesní kompetence. Kromě podpory a 
rozvíjení příslušných studijních oborů připravujících budoucí úředníky na vysokých školách 
bude třeba rozvinout a dále posílit ucelený systém dalšího průběžného modulového 
vzdělávání pracovníků ústřední státní správy prostřednictvím specializovaných výukových 
institucí. 

Zdůrazňovat význam profesionality úředníků ústřední státní správy a považovat ji za 
strategický cíl je v době, kdy již byla přijata celá soustava vládních dokumentů a připravena 
k přijetí celá soustava předloh zákonů, téměř nadbytečné. Hlavním strategickým cílem je 
jejich realizace. Tedy dosažení stavu, kdy výkon státní služby v ústřední státní správě bude 
možno právem spojovat s takovými přívlastky, jako je profesionalita, čestnost, oddanost 
službě, přičemž smyslem této služby bude neustálá starost o obecné blaho a rozvoj občanské 
společnosti. Úředník, který svou vlastní prací usiluje o to, aby ho vlastně do budoucna ani 
nebylo moc potřeba a přitom společnost fungovala, snad nejlépe pochopil svoji úlohu. 

 

Sekvence kroků, popis nástrojů a aktérů realizace strategické koncepce 
Reformu ústřední státní správy je po kvalitní a podrobné přípravě nutno realizovat ve dvou 
krocích. První krok musí být rázný – bude totiž nutno použít metodu šoku. Uplatní ji vláda 
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ihned po svém nástupu do funkce. V čele započatého procesu musí stát premiér. To hlavní se 
musí udělat naráz na základě předem připraveného podrobného projektu. Druhý krok je 
dolaďovací. Celý tento proces je podmiňován tolika dílčími osobními a skupinovými zájmy, 
že pomalost změny by byla zárukou toho, že vše nakonec zůstane při starém. Pro změnu 
v ústřední státní  správě se musí rozhodnout sama vláda. Parlament a územní, zvláště krajské 
samosprávné orgány jí nesmějí dovolit, aby tak neučinila. 

Celý tento proces nesmí mít jednorázový charakter. Musí být neustále obnovován a 
vyhodnocován, aby byl čas ke změnám ve smyslu nejen decentralizace a dekoncentrace, 
nýbrž i centralizace a koncentrace, pokud si to podmínky vyžádají. Návrh k centralizaci však 
musí být tím posledním prostředkem zajištění případné nápravy. 

 

 

28. Strategická koncepce  
REFORMY VEŘEJNÉHO SEKTORU  
 

Abstrakt 

Veřejný sektor v České republice dosud nedosáhl uspokojivé funkční proměny z podoby 
vtisknuté mu ještě v dobách předchozího režimu do podoby odpovídající nárokům a potřebám 
demokratické společnosti, tržního hospodářství a odpovědné přípravy na vstup do Evropské 
unie a plného uplatnění v ní. Reforma veřejného sektoru jako proces komplexních politických, 
legislativních, správních a institucionálních změn povede k naplnění základního cíle – vytvořit 
předpoklady pro to, aby služby veřejného zájmu naplňovaly práva občanů zakotvená v Ústavě 
a navazujících zákonech, aby byly poskytovány efektivně, v odpovídající kvalitě a aby byly 
obecně dostupné a přispívaly tak ke kvalitě a udržitelnosti života. 
Realizace navrhované strategické koncepce úzce souvisí s řešením prioritních problémů v oblastech B1: Sociální 
soudržnost, B2: Vzdělání, B4: Vývoj populace, zdraví, přirozená reprodukce, vnější migrace, rodina, bydlení, 
B6: Stav životního prostředí, územní potenciály rozvoje, B7: Ekonomický vývoj, C3: Regulační působení trhu, 
státu a občanského sektoru a C4: Příprava České republiky na vstup a plné uplatnění v EU. 

 

Proč je reforma veřejného sektoru nutná 
Veřejný sektor v České republice prodělal a prodělává řadu změn. Přes uskutečňované 
reformní strukturální a funkční změny se plně nedaří překonat extenzivní přístup k reformě 
veřejného sektoru.  Důsledkem toho je, že větší část reformních změn veřejného sektoru   (k 
plně funkční a efektivní podobě zajišťování veřejných služeb –  služeb veřejného zájmu) stojí 
ještě před ním. Především s sebou stále nese tíhu institucionálního dědictví předchozího 
režimu, kdy byl zcela podroben státní moci – a stát navíc vystupoval také jako monopolní 
poskytovatel veřejných služeb. Po listopadu 1989, ve snaze překonat státní paternalismus ve 
veřejném sektoru, došlo  k druhému extrému, a to k typicky  nedomyšlené  liberalizaci  
mnoha služeb poskytovaných jeho prostřednictvím a k zanedbání veřejné kontroly úrovně a 
rozsahu služeb, což vedlo k mnoha poruchám a selháním. Jedním z průvodních faktorů 
probíhajících reformních změn ve veřejném sektoru je rozpor mezi očekáváními a nároky 
občanů promítajícími se do objemného spotřebního koše veřejných statků a omezenými zdroji 
vyčleňovanými pro tyto účely ve veřejných rozpočtech. Tento rozpor je pochopitelně i 
místem ostrých politických střetnutí. 
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Služby veřejného zájmu se týkají mnoha svébytných oblastí a sektorů – zdravotnictví, sociální 
péče, kultury, vzdělávání, sportu, bydlení, bezpečnosti, dopravy, spojů, výzkumu a vývoje, 
informačního sektoru, energetiky, vodního hospodářství, bezpečnosti potravin a životního 
prostředí – a to dále komplikuje hledání možného společného jmenovatele žádoucích proměn. 
Rychlejší přechod na novou trajektorii, v níž by se veřejný sektor stal plně funkčním a 
adaptovaným na změny generované politickou demokracií, tržní ekonomikou a postupující 
mezinárodněpolitickou integrací, tudíž není možný bez realizace strategické koncepce jeho 
reformy. 

 

Základní logika navrhovaného řešení 

Logika navrhovaného řešení je dána komplexností dané úlohy. Spočívá v paralelním 
posilování politické vůle k řešení, v pěstování veřejného dialogu o nejlepších cestách 
k dosažení žádoucích proměn, v kultivaci právního rámce činnosti organizací veřejného 
práva, ve zdokonalování alokačních rozhodovacích procesů a personálních činností a v 
zefektivnění managementu ve veřejném sektoru. Lze přebírat a ověřovat nejlepší zkušenosti 
ze zahraničí (se zvláštní pozorností  věnovanou Evropské unii a jejím členským zemím) či 
z jiných oblastí poskytování veřejných služeb a experimentálně ověřovat přijímaná řešení 
v samotné praxi. 

 

Cíl strategické koncepce 

Vytvořit odpovídající předpoklady pro to, aby služby veřejného zájmu naplňovaly práva 
občanů zakotvená v Ústavě a navazujících zákonech, aby byly poskytovány efektivně, 
v odpovídající kvalitě a aby byly obecně dostupné a přispívaly tak ke kvalitě a udržitelnosti 
života. Realizaci tohoto cíle ale znesnadňuje skutečnost, že v naší právní soustavě nikde není 
explicitně definován obsah a rozsah pojmu „veřejný zájem“ a vymezení jeho obsahu 
v konkrétních podmínkách není předmětem systematické a otevřené veřejné diskuse. 

 

Jak učinit veřejný sektor schopným odpovídat nárokům doby  

Východiskem realizace reformy veřejného sektoru bude co nejurčitější vymezení těch 
veřejných zájmů, které jsou jeho činnostmi uspokojovány. Dalším důležitým krokem bude 
přijetí legislativních úprav stanovujících podmínky pro ustavování, činnost a případný zánik 
organizací veřejného práva (veřejnoprávních korporací). Prostředkem k tomu může být buď 
příprava a přijetí jedné obecné legislativní normy, nebo většího počtu norem vymezujících 
postavení veřejnoprávních organizací v jednotlivých oblastech (viz například již existující 
zákonná úprava postavení veřejných vysokých škol). Světové trendy potvrzují, že zatímco na 
vlastním poskytování služeb se může podílet pestrá paleta státních, veřejnoprávních, 
nestátních neziskových i komerčních organizací, pak stanovení rozsahu, zajištění dostupnosti 
a kontrola kvality jsou a stále zůstanou doménou státu či institucí veřejného sektoru. Přitom 
se ovšem v praxi stále více prosazují specifické, relativně nezávislé regulatorní instituce 
(kterým stát ze zákona svěřuje některé ze svých řídících funkcí) i mechanismy (například 
akreditační procedury).  Je žádoucí, aby  v hlavních oblastech, které svým časovým 
horizontem mají dlouhodobý charakter (viz systém důchodových dávek), byl způsob 
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redistribuce a s tím spjatého financování pojat  konsenzuálně na úrovni parlamentních stran, 
sociálních partnerů a představitelů občanské veřejnosti. Za dvě klíčová kritéria poskytování 
těchto služeb lze považovat hledisko spravedlnosti a hledisko efektivnosti realizovaných 
služeb.  

Reforma veřejného sektoru je neoddělitelně spjata s reformou veřejné správy. V průběhu 
obou bude docházet k novému vymezování a dělbě práce mezi centrem, kraji, profesními 
samosprávnými orgány a obcemi. Půjde o komplikovaný proces: zatímco dosavadní periferie 
bude nadána novými kompetencemi a s ní spjatou novou odpovědností, centrum se bude učit, 
jak opustit dosud převažující operativní a dirigistický styl řízení a zhostit se úlohy konceptora, 
koordinátora, hodnotitele a regulátora příslušných aktivit. Klíčovým prvkem spojujícím obě 
reformy bude kultivace systému řízení veřejného sektoru s důrazem na zvyšování 
manažerských kompetencí řídících pracovníků pracujících v daných oblastech. Základním 
kritériem  reformy veřejného sektoru je učinit zkvalitnění služeb občanovi se současným 
sledováním kritéria efektivnosti.  K tomu je potřebné vytvořit odpovídající systém kontroly 
efektivní alokace veřejných výdajů, přeměnit současný systém tzv. procesní kontroly 
(založené pouze na sledování účetního hlediska a právní stránky) na systém kontroly založené 
na sledování výsledků (věcný audit), a to i ve vztahu k vynaloženým nákladům (metoda 
srovnání výnosů a nákladů). Nedílnou součástí reformy veřejného sektoru musí být též 
reforma veřejných financí.  

Změny, koncipované a realizované v rámci českého práva a veřejné politiky, nemohou být 
rozvíjeny bez přihlédnutí k paralelním změnám korespondujících institucí Evropské unie. 
Ekonomická a politická integrace tohoto společenství totiž vyvolává stále naléhavější potřebu 
přistoupit i ke koordinaci a následně společné regulaci veřejných služeb (služeb veřejného 
zájmu). V tomto smyslu se již připravuje rámcová směrnice zabývající se právním rámcem 
pro služby veřejného zájmu v EU. 

 

Aktéři a nástroje realizace strategické koncepce 
Představa o žádoucí podobě veřejného sektoru bude významně spolupodmíněna schopností 
představitelů různých politických proudů i zájmových skupin (včetně pracovníků působících 
v daných odvětvích a občanů – příjemců služeb) nalézt minimálního společného jmenovatele, 
dosáhnout trvalé dohody alespoň o základních parametrech této reformy. Úsilí budovat 
dlouhodobý konsenzus o těchto otázkách – podporou sociálního dialogu, iniciací veřejných 
diskusí na důležitá témata – by proto mělo patřit k základním charakteristikám odpovědné 
politické reprezentace. 

 
Použité prameny: 

Návrh rámcové směrnice právního rámce pro služby veřejného zájmu v Evropské unii. 2001. Brusel: Konference 
CEEP/ETUC „Právní rámec služeb veřejného zájmu“. 

 

 

29. Strategická koncepce 
 ROZVOJE MEZISEKTOROVÉHO DIALOGU 
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Abstrakt 

Dialog mezi představiteli veřejného, komerčního a občanského sektoru v ČR probíhá 
relativně úspěšně pouze na lokální úrovni. Jeho produktivnímu uplatnění na vyšších úrovních 
brání nízká připravenost veřejné správy převzít úlohu prostředníka v mezisektorovém dialogu 
o koordinaci a koncepci rozvoje a nízká zralost podnikatelského a občanského sektoru. 
Odstraněním těchto bariér cestou podpůrných opatření a ve finále též zákonem (zákon o 
strategickém plánování) vytvoří prostor pro efektivnější využívání nereprodukovatelných 
statků, koncentraci národních sil rozvoje a účinnější využívání veřejných zdrojů.    
Daná strategická koncepce má vazbu na tyto oblasti: „sociální soudržnost“, „životní prostředí a využití 
územních potenciálů“, „národní identita a kultura“, „rozvoj ústavního, politického a právního systému země“, 
„regulační působení trhu, státu a občanského sektoru“ (zde je vazba dominantní) a „příprava na vstup a plné 
uplatnění v EU“. 

Pokud jde o prioritní problémy, na které strategická koncepce reaguje, jsou to tyto: 
„dysfunkce v řízení urbanistických procesů, územního plánování, financování rozvoje 
území a vymezení veřejného a soukromého sektoru“, „nízká autorita regionálního 
článku samosprávy“, „nízká úroveň důvěry občanů k institucím veřejné správy“, 
„nedostatečná koordinace mezi resorty ve veřejné správě (resortismus)“, „nízká úroveň 
občanské participace na řízení věcí veřejných“, „nedostatečná subjektivizace 
občanského sektoru“. 

 

Stručný popis aktuální situace 
Společenské a ekonomické subjekty působící v rámci konkrétní územní komunity jsou 
vzájemně spojeny předivem kooperačních či konkurenčních vztahů, které je činí – v té či oné 
míře – na sobě závislými. Jádrem této závislosti jsou lokalizované (tedy omezeně prostorově 
mobilní) podmínky rozvoje, jež samozřejmě nemusejí mít pouze podobu materiální 
(infrastruktura, stavby). Naopak, jedním z relativně málo mobilních „faktorů rozvoje“ je sám 
člověk, a to nejen jako „pracovní síla“, ale i jako prvek svérázné, jím budované sociální 
struktury. Každý ekonomický a sociální subjekt přitom vstupuje do daného přediva 
kooperačních a konkurenčních vztahů jako aktivní nositel a realizátor svých vlastních zájmů. 
Jejich motivace je v konečném důsledku určována specifickými ekonomickými a 
společenskými zákonitostmi globální povahy. O čím vyšší řád územní komunity se jedná, tím 
autentičtěji se tyto globální zákonitosti chování ekonomických a společenských aktérů 
prosazují a tím slabší se zdá „závaží“ lokalizované vzájemné závislosti. Zřetelné jsou v tomto 
ohledu rozdíly mezi komunitou lokální, regionální a národní. Nikdy však nejsou lokalizované 
vazby tak slabé, aby nevyvolávaly potřebu překročení mezisektorových bariér. V případě 
lokálních komunit je tato potřeba zcela spontánní, u regionálních komunit, a zejména u 
národní komunity je již nutně více či méně formalizovaná. Základním nástrojem tohoto 
formalizovaného dialogu je právo, definující vzájemná práva a povinnosti jednotlivých prvků 
komerčního, občanského a veřejného sektoru.  

Právo a formalizované instituce vůbec se v tomto smyslu stávají základní zárukou, že 
mezisektorový dialog nebude monopolizován jedním ze sektorů a že zůstane zachována 
elementární rovnováha v regulačním působení trhu, občanského sektoru a veřejné správy na 
jednotlivé aktéry sociálního a ekonomického rozvoje. Tím, jak roste ve společnosti míra 
zprostředkování, a tedy i vzájemné závislosti jednotlivých aktérů, stává se ovšem tato 
formalizovaná podoba dialogu současně bariérou. V míře, v jaké se stává faktor vzájemné 
závislosti vědomým, se otvírá prostor i pro „doplnění“ tohoto formalizovaného dialogu mezi 
jednotlivými sektory dialogem neformálním. Je jasné, že v podmínkách lokálních komunit je 
proces uvědomování si vzájemných vztahů ekonomických subjektů, domácností, občanských 
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organizací a místní správy rychlejší, bezprostřednější a konkrétnější. Silný tlak 
lokalizovaných podmínek rozvoje, s nimiž každý z aktérů musí při volbě své individuální 
strategie počítat, vytváří vhodnou půdu pro spontánní hledání a prosazování společných 
rozvojových zájmů dané komunity. Současně je toto hledání a prosazování ulehčeno 
„přehledností“ lokálních komunit, kde aktéři nemusejí zůstávat anonymní a kde jsou namnoze 
sami spjati neformálními (např. sousedskými) vztahy. Tyto výhody současně přinášejí i dva 
významné zápory: nízkou faktickou „produktivitu“ daného dialogu, neboť lokální aktéři 
ovládají jen menší část podmínek, které rozvojové zájmy dané komunity determinují 
(mezisektorový dialog tedy inklinuje spíše k formulaci přání než akcí), a dále též silnou 
orientaci na okamžitá řešení (což otvírá prostor jednostranému lobbismu a koneckonců i 
korupci). Produktivní a nekorupční je přitom mezisektorový dialog jen tehdy, když v něm jde 
o strategickou koordinaci aktivit partnerů, tedy o formulaci vzájemných (vzájemně 
výhodných) koncepčních závazků. Neformální mezisektorový dialog se tak stává (resp. měl 
by se stát) nástrojem neformálního strategického plánování.   

Již v podmínkách větších měst, o regionech a státním celku ani nemluvě, ovšem naráží 
mezisektorový dialog (i jeho nutný produkt, tedy neformální strategické plánování) na řadu 
objektivních překážek. K těm základním patří : 

• připravenost veřejné správy stát se koordinátorem společenského a ekonomického 
života. Zatímco ve svých „tradičních“ funkcích vystupuje veřejná správa jako subjekt 
mocensky i ekonomicky nadřazený jiným subjektům trhu a občanského sektoru, v této 
funkci se stává jejich rovnocenným partnerem. Partnerství komerčního, občanského a 
veřejného sektoru má přitom šanci stát se motorem strategické koordinace (koncepce) 
rozvoje – jako nástroj překonání omezeného působení dílčích regulátorů společenského 
chování, jakými jsou trh, „stát“ a občanský sektor. Je zdánlivě paradoxní, že rozvoj 
mediačních aktivit tak formalizované struktury, jakou je veřejná správa, sehrává 
klíčovou úlohu při organizaci neformálního mezisektorového dialogu, nicméně vyplývá 
to z toho, že jedině ona má politickou legitimitu hledat a prosazovat veřejný zájem v 
podobě společného zájmu účastníků dialogu, a je také pro organizaci tohoto dialogu 
nejlépe personálně a informačně vybavena. V podmínkách ČR vytváří stávající 
legislativa uspokojivě podmínky pro rozvoj těchto mediačních aktivit jen na úrovni obcí 
(zákon o obcích vymezující dané komunitě právo na pořízení programu sociálního a 
ekonomického rozvoje, který chápe jako produkt neformálního a neformalizovaného 
dialogu mezi lokálními aktéry) a na úrovni regionů (zákon o podpoře regionálního 
rozvoje). Legislativní vakuum zůstává u ústřední státní správy (nepočítáme-li 
„tripartitu“ s jejím specifickým posláním). Pokus delegovat mezisektorové koordinační 
aktivity na poradní orgán vlády (RASES) se v této situaci ukázal jako neúčinný, a snad i 
předčasný. Příklady ze zemí EU ovšem ukazují, že trvalé zachování tohoto vakua je 
neudržitelné; 

• zralost komerčního sektoru. Podnikatelský sektor dosud z velké části chápe 
mezisektorový dialog jako nástroj „vytloukání renty“ z veřejných zdrojů. Jednostranný 
lobbismus je víceméně nutným průvodním jevem dosud nízké schopnosti českých 
podniků koncipovat a ve svém vlastním řízení uplatňovat vlastní dlouhodobé strategie 
rozvoje. Naproti tomu druhý limitující faktor, tedy nízká subjektivita daného sektoru (tj. 
schopnost budovat svou legitimní a kvalifikovanou reprezentaci), se zdá být postupně 
odstraňován; 

• zralost občanského sektoru. Problémem je obecně nízká aktivita občanských 
organizací, zejména však jejich nedostatečná schopnost budovat své „střechové 
orgány“. To do značné míry tento sektor v úloze suverénního partnera v 
mezisektorovém dialogu diskvalifikuje.  
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Návrh způsobu řešení 
Rozvoj mezisektorového dialogu stojí a padá na schopnosti odstranit výše uvedené překážky. 
Základním mechanismem je veřejná podpora tvorby lokálních, regionálních a národních 
strategií rozvoje jako klíčového produktu mezisektorového dialogu. Tato podpora má tří 
základní větve : 

• podpora vlastní tvorby koncepčních dokumentů (dotování nákladů na jejich pořízení) 
• podpora rozvoje občanských organizací  
• podpora kvality tuzemského managementu 

 

Ve všech třech větvích jde o kombinaci propagace „dobrých příkladů“ z praxe, finanční 
podporu aktivit vázaných na mezisektorový dialog a „technickou pomoc“ (včetně 
vzdělávacích aktivit). Teprve následně přichází v úvahu vytvoření legislativního rámce pro 
mezisektorový dialog, tedy zákona o strategickém plánování. 

 

Cíl strategické koncepce  
Základním cílem a současně nástrojem mezisektorového dialogu je strategická koordinace 
aktivit jednotlivých sektorů v zájmu společného rozvoje dané komunity. Základním výstupem 
tohoto dialogu jsou (resp. musejí být) produkty neformálního strategického plánování. V něm 
jde o vědomé dosahování (v rámci státní, regionální či lokální komunity, která se tím stává 
nejen objektem, ale i subjektem plánování) nejlepšího možného využití vždy omezených 
národních (regionálních, lokálních) zdrojů, a to v zájmu dosažení vědomě stanovených 
rozvojových záměrů.  V tomto smyslu je strategické plánování na úrovni státu, regionu i obcí 
historicky vzniklým doplňkem tržního mechanismu alokace společenských zdrojů, a to tam 
a tehdy, kdy tento mechanismus selhává. Druhým obecným cílem strategického plánování je 
úsilí o sociálně spravedlivé rozdělování výsledků využití národních zdrojů.  

Fenomén strategického plánování tak časově i logicky vzniká a rozvíjí se v souvislosti s 
rostoucí úlohou státu v ekonomickém i sociálním dění: státní zásahy do ekonomiky jsou na 
jedné straně produktem dysfunkce trhu v řadě sfér společenského života, a tedy i impulsem 
k hledání regulačních mechanismů produktivnějších, než je „čistý trh“ (schopnost respektovat 
externality trhu, brát v úvahu dlouhodobý vývoj rozvojových faktorů atd.) – tedy k hledání 
podoby, postupů a nástrojů vědomé, demokratické, nicméně tržně konformní makro i 
mikroekonomické regulace a koordinace. Na druhé straně státní zásahy samy, jako akty 
vědomého rozhodnutí, si žádají racionální zakotvení (jasné deklarování smyslu, definici 
žádoucích i nežádoucích účinků, vědomí funkčních souvislostí a kalkulaci efektu 
vynaložených prostředků): stávají se tedy první oblastí, kde je nejen možné, ale i nanejvýš 
žádoucí praktické uplatnění těchto postupů a nástrojů regulace a koordinace v podobě 
systematické, trvale prováděné činnosti. 

Úkolem strategického plánování jako cílevědomé a systematické aktivity rozvíjené 
jednotlivými stupni veřejné správy je tedy koordinace a regulace spontánně v rámci 
soukromého i veřejného sektoru vznikajících, vzájemně si konkurujících nároků na konkrétní 
přírodní, lidské, ekonomické a kulturní zdroje a vyrovnávání šancí jednotlivých skupin a 
vrstev společnosti na přístup k výsledkům na daných zdrojích založeného ekonomického a 
sociálního rozvoje. Podstatné přitom je, že konkurující si nároky neinterpretuje a nevybírá 
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veřejná správa sama, ale že o řešení, tedy volbě priorit rozhoduje konsenzus v dialogu 
nositelů těchto nároků.   

Strategické plány jsou tak pořizovány jako dokumenty dlouhodobé koordinace veřejných a 
soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického 
charakteru na území státu, regionu či obce. Hlavním smyslem strategického plánu je 
organizace všeobecného rozvoje příslušných komunit, a to na bázi sladˇování soukromých 
zájmů obyvatel i podnikatelské sféry a odstraňování jejich konkurenčních vztahů tam, kde 
vzájemné soupeření není ani z hlediska komunity jako celku a její prosperity, ani z hlediska 
dlouhodobých zájmů samotných nositelů konkurenčních vztahů produktivní. Z právního 
hlediska mají tyto dokumenty obecně vzato charakter koordinační a indikativní, nemají tedy 
zpravidla povahu obecně závazného předpisu. S jedinou podstatnou výjimkou: záměry 
vyjádřené ve strategických plánech a navržené postupy jejich realizace jsou závazné jen pro 
samotného pořizovatele plánu (stát, region, obec), pro ostatní fyzické a právnické osoby činné 
na daném území bývá plán závazný jen v míře, s níž samy vysloví dobrovolný souhlas. 

 

Sekvence kroků  
Dosažení daného cíle, tj. rozvinutí mezisektorového dialogu a jeho hlavního produktu – 
strategického plánování – představuje dlouhodobý proces, v němž je správné řazení kroků 
významnou podmínkou úspěchu. Hlavním rizikem by se mohly stát pokusy předčasně 
neformální dialog a neformální plánování formalizovat. Na druhé straně v situaci, kdy ze 
strany partnerů se již objeví spontánní poptávka po vzájemné koordinaci aktivit, mohla by se 
absence formalizovaných pravidel dialogu stát vážnou bariérou. Proto se základní legislativní 
krok, který by pravidla dialogu formalizoval, tedy zákon o strategickém plánování, nevkládá 
do startu, ale do finále realizace dané strategické koncepce. Před tímto finále je třeba 
realizovat tyto kroky: 

• mediální propagace „dobrých příkladů“ mezisektorového dialogu a neformálního 
plánování 

• podpora obcí a sdružení obcí při krytí finančních nákladů na pořízení dokumentů 
strategického plánování formou mezisektorového dialogu (PSER, LA 21) 

• podpora procesu subjektivizace občanského sektoru 
• podpora národních manažerských center 
• realizace pilotních pokusů aplikace „plánovacích smluv“ mezi jednotlivými stupni 

veřejné správy  pro realizaci projektů vzešlých z mezisektorového dialogu 
• v rámci reformy veřejné správy posílení koncepční a koordinační úlohy orgánů ústřední 

státní správy 
 

Nástroje a aktéři 
Pokud jde o aktéry  zapojené do realizace dané strategické koncepce, je třeba vycházet 
především z toho, že jde o partnery v dialogu, nikoli v konfrontaci. Napětí tak nevzniká mezi 
velkými skupinami (sektory) navzájem, ale uvnitř nich – přičemž dělicí čárou je míra 
pochopení strategické prospěšnosti tohoto dialogu pro konkrétního aktéra. Přes akutnost dané 
strategické koncepce proto nejsou její aktéři jasně rozhraničení, a tedy i napětí mezi nimi 
nabývá chaotických forem. Této formulaci úlohy aktérů při startu strategické koncepce 
odpovídá  škála použitelných nástrojů: prioritní jsou „osvětové“ akce, teprve v další etapě 
půjde o přípravu a prosazování (a následnou aplikaci) zákonných norem.  
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30. Strategická koncepce 
KONSOLIDACE OBČANSKÉHO SEKTORU 
 

Abstrakt 

Nabízená strategická koncepce vychází z předpokladu, že konsolidaci občanského sektoru 
brání především jeho nízká schopnost pracovat na sobě samém. Jejím cílem je 
prostřednictvím posilování vnitřní infrastruktury (sítě servisních organizací) občanského 
sektoru dosáhnout stavu, kdy bude občanský sektor schopen hrát roli sebevědomého 
společenského aktéra a autonomního partnera vůči ostatním sektorům. Strategická koncepce 
při posilování servisních sítí (koncepční, koordinační, advokační, informační, samoregulační 
…) občanského sektoru počítá s iniciativní podporou ze strany domácích i zahraničních 
nadací, které vypracují programy zaměřené na podporu jednotlivých sítí, vypíšou na realizaci 
svých programů grantová řízení a občanské organizace se formou projektů budou o tyto 
granty ucházet. 
Realizace navrhované strategické koncepce podmiňuje řešení prioritních problémů především 
v oblastech B1 sociální soudržnost, B3 trh práce, C2 politický systém, C3 regulační působení 
státu, trhu a občanského sektoru. 

 

Dosavadní snahy o konsolidaci neziskového sektoru 
Podíváme-li se na novodobou historii českého občanského sektoru, většina jeho aktuálních 
problémů v něm přetrvává už řadu let, a některé prakticky od jeho „znovuzrození“ po roce 
1989. Všeobecným trendem občanského sektoru v ČR je tedy velmi malá rychlost, resp. 
stagnace řešení jeho problémů způsobená nedostatkem politické vůle se jimi zabývat. Prudký 
nárůst počtu občanských organizací nebyl doprovázen adekvátními a rychlými změnami 
v systému státní podpory ani v systému norem regulujících činnost těchto organizací (např. 
systém financování občanských organizací z veřejných zdrojů je příliš centralizovaný, 
neprůhledný, konzervuje zastaralou strukturu sektoru a prostředky poskytuje jen krátkodobě). 

Politici, veřejná správa, podniková sféra i široká veřejnost si na působení NO zvykají velice 
pomalu a konsolidaci poměrů v neziskovém sektoru věnují pouze periferní pozornost. Zatímco 
komerční a veřejný sektor se v průběhu transformačního období těší vysoké pozornosti a značné 
finanční podpoře všech společenských aktérů, občanský sektor nebyl do transformačních úvah a 
koncepcí vůbec zahrnut a jeho rozvoj byl a je výrazně podkapitalizován.  

Občanský sektor se přitom konsoliduje nejen ve svých jednotlivých částech (odvětvích a 
regionech), ale i jako celek, to znamená, že usiluje o napravení svých deformací a o vytvoření 
vnitřního propojení a struktur, které mu dávají podobu svébytného celku. Občanský sektor tvoří 
sám sebe, ale nemá na to dostatečné zdroje, zkušenosti ani nástroje. Je evidentní, že proto, aby 
mohl programově čelit problémům vznikajícím při jeho fungování ve společnosti, zatím nemá 
dostatečnou kapacitu. Tím, co mu chybí nejvíce, jsou právě vnitřní koordinační a servisní 
mechanismy, jichž by mohl využít ke své konsolidaci a zlepšení svého postavení ve společnosti.  

 

Cíle 
Nabízená strategická koncepce konsolidace občanského sektoru vychází z předpokladu, že 
občanský sektor by vůči ostatním sektorům měl zaujmout pozici partnera a sebevědomého 
společenského aktéra, který je schopen poskytovat kvalitní služby i reprezentovat autentické 
zájmy občanů. Je zřejmé, že vztahy občanského sektoru k státu a komerčnímu sektoru zatím 
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nejsou partnerské, nýbrž asymetrické, přičemž ten slabší pól samozřejmě tvoří neziskové 
organizace. Např. občanský sektor je ve vztahu ke státu tlačen do role jakéhosi servisního 
apendixu, který by podle představ úředníků a politiků měl „vhodně“ doplňovat nabídku 
služeb státních organizací. Občanské organizace mají působit tam, kde státní organizace 
nepůsobí, resp. tam, kde působit nechtějí. Vize občanského sektoru jako subjektu řešícího 
problémy sociálního státu je plně legitimní, ale je nezbytné doplnit ji o vizi autonomního 
partnera, který svými servisními postupy a metodami představuje legitimní alternativu vůči 
státním organizacím. Vizi občanského sektoru jako pouhého řešitele problémů sociálního 
státu lze považovat za nedostatečnou i proto, že zamlčuje demokratizační, resp. nestranickou 
politickou dimenzi jeho působení ve společnosti. Budování občanské společnosti, vzbuzování 
zájmu občanů o věci veřejné, kultivace demokratického politického klimatu, ovlivňování 
směrů veřejných politik, vytváření „nárazníkového pásma“ mezi občanem a státem, to 
všechno se od neziskového sektoru často očekává a zároveň přesahuje hranice čistě servisní 
role, která mu je ze strany státních přestavitelů a části veřejnosti podsouvána jako ta pravá a 
jedině přijatelná.  

Protože nelze očekávat, že problémy občanského sektoru za něj vyřeší někdo jiný, koncentrují 
se úvahy o jejich úspěšném řešení stále naléhavěji do otázky, je-li tento sektor života 
společnosti schopen sám jednat jako společenský aktér. To znamená formulovat a hájit své 
zájmy prostřednictvím společných aktivit většího množství občanských organizací. Bez 
společné kolektivní akce většího množství občanských organizací zůstává identita 
občanského sektoru fragmentovaná a sektor jako celek nedokáže hrát roli partnera nejen na 
centrální společenské úrovni (tj. hlavně vůči vládě, ministerstvům a parlamentu), ale ani na 
regionální úrovni a ve větších městech. Základním předpokladem toho, aby se občanský 
sektor mohl chovat jako společenský aktér, je jeho schopnost koncepčně pracovat na sobě 
samém, posilovat svůj vnitřní rozvojový potenciál. To znamená schopnosti koncepčně 
připravovat, organizovat, facilitovat, koordinovat a moderovat změny uvnitř sebe sama. Jde o 
dosahování synergického efektu snažení mnoha jednotlivých občanských organizací, jejich 
odvětvových nebo regionálních seskupení, koalic, platforem, asociací či střešních organizací. 

Schopnost občanského sektoru jednat jako společenský aktér a partner státu tedy odvisí od 
jeho vnitřních kvalit jako celku, tj. od charakteru a hustoty jeho vnitřních sítí vzájemně 
propojujících jednotlivé občanské organizace. V zásadě lze rozlišit devět vnitřních sítí, které 
tvoří infrastrukturu občanského sektoru. 

 

Koncepční síť tvoří organizace (např. akademická pracoviště, katedry filantropie), dočasné ad 
hoc pracovní skupiny, neformální dlouhodobější seskupení expertů (think tanks) a jednotlivců 
zabývajících se tématem občanské společnosti, koncepčními otázkami neziskového sektoru 
jako celku i jeho jednotlivými částmi. V této síti se shromážďují hodnověrné poznatky o 
parametrech sektoru, zkoumají se a produkují představy o jeho roli, resp. o roli jeho 
jednotlivých částí ve společnosti. Jejím smyslem, kromě jiného, je vytvářet fórum pro 
konfrontaci idejí a názorů, zpracovávat koncepce pro řešení dílčích problémů, budovat 
myšlenkový fond občanské společnosti a zajišťovat pružnou reakci sektoru na náhle se 
vynořivší otázky.  

 
Koordinační síť – jejími nositeli jsou různé asociace občanských organizací, střešní 
organizace, platformy, regionální a oborová seskupení občanských organizací, lokální koalice 
apod. Jejím úkolem je integrovat občanské organizace, komunikovat navzájem s ostatními 
sítěmi a koordinovat naplňování cílů v souladu s produkty koncepční sítě, posilovat význam 
neziskového sektoru v občanské společnosti a zabezpečovat účast občanských organizací 
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v procesech formování veřejné politiky, dosahovat potřebné míry konsenzu v neziskovém 
sektoru, identifikovat společná témata a zájmy a mobilizovat občanský sektor i širokou 
veřejnost na jejich obranu. 

 
Facilitační síť má za úkol podporovat navazování kontaktů (networking) a povzbuzování 
spolupráce mezi občanskými organizacemi samotnými i mezi nimi a státní správou či 
komerční sférou, pěstovat tuto spolupráci a vytvářet klima důvěry mezi (potenciálními) 
kooperujícími subjekty. Tato síť se skládá jak z facilitačních center, tak z jednotlivých 
profesionálních facilitátorů, kteří se snaží řešit problémy budování koordinačních sítí, 
vzájemné rivality občanských organizací a jejich nedostatečné vzájemné komunikace. 

 

Advokační síť prostřednictvým advokačních center poskytuje občanským organizacím 
profesionální lobbovací a advokační servis v podobě monitoringu legislativních procesů, 
pěstování vhodných kontaktů, přípravy písemních podkladů a materiálů, udržování 
komunikačních kanálů, poskytování informací (školení) o technikách lobbismu a provádění 
právního poradenství v dané oblasti. Obecným smyslem advokační sítě je asistovat při  
žádoucích změnách, které jsou navrženy a vyjednány v koncepčních a koordinačních sítích 
sektoru. 

 

Evaluační síť se skládá z akreditačních komisí, poradních skupin při orgánech státní správy a 
asistenčních a monitorovacích center. Smyslem evaluační sítě neziskového sektoru je 
generovat a posuzovat standardy služeb poskytovaných občanskými organizacemi, 
diferencovat občanské organizace podle kvality jejich servisních produktů a vyhodnocovat 
praktickou realizaci finančně podpořených projektů. Vytvářet podmínky pro budování 
pozitivního image neziskového sektoru a bránit vlivu klientských sítí. 

 

Informační síť neziskového sektoru není jen záležitostí technického vybavení občanských 
organizací. Tuto síť tvoří různá informační centra (centrální, regionální, oborová apod.) a 
databáze občanských organizací. Cílem fungující informační sítě je široké zpřístupnění 
žádaných informací (např i pro výzkumné účely), nabídka příležitostí komunikovat těm, kteří 
mají o ně zájem, zprostředkovat kontakty, poskytnout prostor pro budování vzájemné důvěry, 
motivovat občanské organizace k prolomení bariéry izolacionismu a otevřít jim možnosti 
zapojit se do společných akcí, které mají velký vliv na formování společné kolektivní identity. 

 

Vzdělávací síť má za účel vytvořit podmínky pro profesionalizaci zaměstnanců a 
dobrovolníků občanských organizací, šířit a posilovat jejich kolektivní identitu jako členů 
jednoho – neziskového – sektoru ve společnosti, vytvořit silnou skupinu „občansky 
vzdělaných“ vysokoškoláků, kteří budou na svých pracovištích dále šířit myšlenky občanské 
společnosti i role neziskového sektoru ve společnosti. Její strukturu tvoří různá vzdělávací a 
výcviková centra (pro školení vedoucích pracovníků, profesionálů, specialistů a trenérů), 
poradenské organizace a akademická pracoviště. 

 

Osvětová síť je primárně vázána na každodenní působení jednotlivých občanských 
organizací, avšak její důležitou součástí jsou i specializované občanské organizace zaměřené 
na oblast PR aktivit. Smyslem této sítě je na profesionální úrovni zvládat řešení problémů v 
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oblasti vztahů občanských organizací a veřejnosti, orgánů státní správy a komerčního sektoru. 
Obsahovou náplní servisních neziskových PR organizací je hlavně realizace kampaní, 
zprostředkování zpětné vazby na PR aktivity občanských organizací, školení v oblasti PR, 
budování kontaktů v podnikatelských, státních i samosprávních strukturách, spolupráce 
s médii, prosazování a propagace výuky předmětů z oblasti občanské společnosti a 
neziskového sektoru na základních a středních školách apod. 

 

Samoregulační síť se uplatňuje při produkci, šíření a kontrole dodržování žádoucích 
neformálních norem chování. Jednu z klíčových rolí v tomto procesu sehrávají členské 
asociace občanských organizací, střešní organizace, ale i neformální seskupení občanských 
organizací, která vytvářejí vhodnou platformu pro diskutování etických problémů, 
formulování etických kodexů pro chování svých členů, šíření povědomí o nezbytnosti psaní 
výročních zpráv, kultivace a naplňování role správních rad. Tímto způsobem se podporuje 
klima transparentnosti aktivit občanských organizací a prostřednictvím neformální (sociální) 
kontroly dodržování sdílených pravidel hry je vytvářen tlak na chování jednotlivců i celých 
organizací. Samoregulační síť tedy podporuje pozitivní a potlačuje negativní vzory chování 
občanských organizací a jejich členů či pracovníků a zároveň tím posiluje legitimitu postavení 
neziskového sektoru ve společnosti. 

 

Logika strategické koncepce 
 

Strategická koncepce konsolidace občanského sektoru prostřednictvím posilování servisních 
sítí počítá s iniciativní podporou ze strany domácích i zahraničních nadací, které vypracují 
programy zaměřené na podporu jednotlivých sítí, vypíšou na realizaci svých programů 
grantová řízení a občanské organizace se formou projektů budou o tyto granty ucházet. 
Uvedení strategické koncepce do života musí předcházet široká kampaň uvnitř i vně 
občanského sektoru vedená nadacemi, jež přitáhne pozornost občanských organizací a také 
zajistí účast domácích a zahraničních sponzorů, případně i veřejné správy, která doposud 
rozvoj subjektivity občanského sektoru nepodporuje, ale často naléhá na vytvoření 
reprezentace sektoru na jeho různých úrovních a v různých oblastech. Realizace strategické 
koncepce bude tedy financována z pluralitních zdrojů a bude probíhat formou nabídky 
provokující iniciativu zdola, tj. od jednotlivých občanských organizací. Navrhovaná 
strategická koncepce by se za optimálních podmínek (nadace si uvědomí svou roli konceptora 
rozvoje občanského sektoru, přesvědčí sponzory, získají dostatek peněz a vzbudí dostatečný 
zájem občanských organizací) mohla realizovat do r. 2015. Tím by nadace získaly nejen 
peníze na svou činnost, ale i silné postavení a respekt uvnitř občanského sektoru. Úspěšná 
realizace strategické koncepce posilování servisních sítí ovšem předpokládá i to, že nadace 
budou schopny své programy nejen financovat, ale také důsledně kontrolovat jejich plnění, 
reflektovat potíže s jejich realizací a průběžně je podle toho revidovat. Musí se též připravit 
na aktivní odpor těch občanských organizací, které se budou cítit realizací strategie ohroženy. 
Půjde hlavně o silné (pražské) organizace, na jejichž půdě se během posledních deseti let 
zformovala tzv. „spontánní oligarchie“ občanského sektoru, jež má privilegovaný přístup 
ke státním finančním zdrojům a k relevantním informačním kanálům. Vnesením 
demokratických, síťových prvků do života občanského sektoru by o tato privilegia přišly. 
Realizaci dané strategické koncepce bude bránit  tzv. tvrdé jádro „autentických občanských 
organizací“, které již dnes působí jako advokační avantgarda občanského sektoru a hlídací pes 
demokracie. V zesíťování (hlavně ve vytvoření společných orgánů) občanského sektoru 
spatřuje tato část občanských organizací hrozbu své těžko nabyté avantgardní  pozice „v 
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pozadí“. Proti strategii budou vystupovat i některé intelektuální kruhy, které tak přijdou o 
možnost hovořit ve jménu občanské společnosti. Konečně s nezanedbatelným odporem se 
strategická koncepce může setkat i u některých významných politiků či celých politických 
stran, jimž nevyhovuje zvyšování vlivu občanského sektoru na život společnosti, a především 
jeho zasahování do rozhodovacích procesů. 
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1. Krajské komunity jako subjekt tvorby strategií 
Kraje (krajské komunity) představují svérázné prvky sociální struktury České republiky, které 
by bylo z věcného i metodologického hlediska chybné v rámci prací na ”Průvodci krajinou 
priorit pro ČR” pominout.  

Inspirativní je zejména fakt, že krajské komunity představují společenství, jež jsou svou 
podstatou o řád více otevřená než společenství národní (protože vliv vnějších, krajem 
neovlivnitelných faktorů je na této úrovni vyšší než v případě státu), a již proto musí být více 
flexibilní ve svém chování, a tedy i více orientována na akci (fenomén ”využívání 
příležitostí”). Přitom však jde ze sociálního hlediska o stejně složitě strukturovanou entitu, 
jakou je společenství národní, s kvalitativně shodnými prvky, vazbami mezi nimi a 
komplexností cílové funkce, kterou strategicky sleduje.     
Znamená to, že :  
1) aktéry v tomto společenství jsou tedy (analogicky k národnímu společenství):  
- místní podniky (produkce, technologie, toky zboží, investice, změny lokalizace, 

umístění); 
- místní domácnosti (práce, příjmy, spotřeba, vzdělávání, usídlení); 
- místní společenské a politické organizace (formulace dílčích zájmů a jejich 

prosazování); 

- odtud základní charakter cílové funkce krajského společenství (nikoli profit, ale benefit); 

- krajská a obecní správa (technická a sociální infrastruktura, rozpočtové příjmy a výdaje, 
investic, ekonomická stimulace); 

- státní správa (všeobecné podmínky hospodářské soutěže, daňový a dotační systém, 
regionální politika, investice a běžné výdaje státních institucí); 

2) tito aktéři jsou spjati (opět analogicky k národnímu společenství) takovými procesy, jako 
je (řazeno dle míry prostorové mobility):   
- informace; 
- pohyb kapitálu; 
- neekvivalentní finanční transfery; 
- směna zboží; 
- směna služeb; 
- práce; 
- infrastruktura; 
- území; 
- prostředí; 

3) shodné je též určení, který z aktérů je pro chování dané komunity určující. Jsou to místní 
domácnosti (obyvatelstvo): 

- odtud úzká spjatost rozvoje krajského společenství se sociálním rozvojem; 
- odtud morálně hodnotový rozměr krajského společenství (spravedlnost); 
- odtud společné rozvojové zájmy jako ”esence” krajského společenství; 
- odtud politická legitimita krajské správy koordinovat rozvoj krajského společenství;  

4) shodná jsou též kritéria trvale udržitelného rozvoje. Jedná se o :  
- vhodnost ekonomických a sociálních činností z hlediska vnitřních faktorů (lokalizačních 

výhod i nevýhod); 
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- vnější konkurenceschopnost ekonomických a sociálních činností; 
- srovnání vnitřní vhodnosti (účelnosti) a vnější konkurenceschopnosti, které potenciálně 

dovoluje definovat činnosti, jež jsou pro danou komunitu ”přítěží”, ”problémovým 
dítětem”, ”hvězdou” či ”dojnou krávou” (terminologie převzata z podnikového 
marketingu). 

V kontextu prací CESES na ”Průvodci krajinou priorit” se ovšem všechny tyto analogické 
charakteristiky slévají v jeden zvláště inspirativní rys, totiž ve schopnost (potenciál 
schopnosti) krajské komunity vyvinout svou vlastní, komplexní a přitom relativně 
autonomní strategii rozvoje. 

Schopnost vyvinout rozvojovou strategii svého kraje vychází primárně ze schopnosti utvořit 
si realistickou představu o stavu místní společnosti a ekonomiky, o jejích silných a slabých 
stránkách – tedy konec konců ve zobecněné podobě o vlastních prioritních problémech. 
Toto nutné východisko se tak nabízí ke srovnání a konfrontaci s prioritními problémy 
celospolečenskými, jak je formuloval ”Průvodce krajinou priorit”. Tato konfrontace může být 
jednak obsahová (shoda a různost tematického zaměření), jednak metodologická. 

Sama tato schopnost vyvinout provázanou, odborně kvalifikovanou rozvojovou strategii a v 
jejím rámci definovat své vlastní prioritní problémy a vize jejich řešení ovšem ještě kraji 
žádné faktické výhody nepřináší. Sebeosvícenější znalost optimálních  rozvojových vizí, cílů 
a rozvojových cest (projektů) k jejich dosažení je samoúčelným výhonkem teoretické 
abstrakce, není-li přítomna vůle a síla přeměnit ji v realitu. 

Efektivnost (E) práce na rozvojové strategii tak lze i v případě kraje vyjádřit jednoduchým 
vzorcem : E = Q.A, kde Q představuje kvalitu, úplnost a konzistentnost návrhu strategie 
(odvozeného od racionální analýzy a syntézy vnějších a vnitřních podmínek kraje) a A míru 
akceptace tohoto návrhu v dané komunitě. 

Nesporně je tedy prvořadá otázka akceptace rozvojové strategie kraje v co nejširším okruhu  
občanstva: bez vtažení obyvatel do diskuse a dialogu o budoucnosti kraje hrozí sebelepší 
odborné rozvojové strategii nebezpečí nepochopení, odmítnutí či zapomnění. Tím spíše lze 
bez pochopení a spolupráce místního obyvatelstva stěží doufat v praktické naplňování záměrů 
rozvojové strategie. Návody, jak  toto pochopení a spolupráci nejlépe organizovat, nabízí 
teorie a zejména praxe tzv. ”participativního plánování”. Právě o tuto praxi se opíral pokus o 
organizaci regionálních workshopů CESES ve spolupráci s vybranými kraji v srpnu a září 
2001. Šlo de facto o pilotní projekt praktické prověrky uplatnění dialogické metody, jejíž 
širší aplikaci předpokládá CESES v rámci svých prací na Vizi rozvoje České republiky v roce 
2002.  

Hledání rovnováhy mezi odborností a veřejnou akceptací rozvojové strategie se přitom v 
mnohém překrývá s hledáním rovnováhy mezi koordinačním a řídícím posláním krajské 
samosprávy. To našlo a nachází svůj odraz v již zpracovaných nebo právě zpracovávaných 
krajských koncepcích, v prvé řadě ve Strategiích rozvoje kraje (1999) a v nyní 
novelizovaných Programech rozvoje kraje (2000), a ovlivnilo i celkový průběh a vyústění 
zmíněné série regionálních workshopů. Zde bylo těžiště pozornosti záměrně vychýleno ke 
koordinačnímu a koordinujícímu pohledu krajské komunity na sebe sama.     
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2. Smysl organizace regionálních workshopů 
 
Smyslem organizace regionálních workshopů v kontextu prací CESES v roce 2001 byla 
konfrontace celospolečenského pohledu na prioritní problémy a strategické koncepce jejich 
řešení a analogického pohledu regionálních komunit. Z této konfrontace měl vzejít 
alternativní soubor prioritních problémů a vizí jejich řešení – dílem potvrzující soubory 
celospolečenské, dílem je konkretizující a dílem je doplňující. Tato případná doplnění přitom 
měla přinést inspiraci pro práci CESES jak v rovině věcné, tak metodologické. Konkrétně šlo 
o dosažení těchto cílů:  
a) o dialogické ověření přesnosti a úplnosti definice celospolečenských prioritních problémů 

ze strany CESES,  
b) o expertní stanovení vah významu vazeb mezi jednotlivými prioritními problémy,  

 

c) o konkretizaci kontextu prioritních problémů z hlediska regionálních elit (zejména pokud 
jde o systémový kontext) a  

d) o sběr námětů na řešení prioritních problémů a v této souvislosti o prověření reálnosti 
formulace vlastního teoretického rámce vymezení tohoto řešení v Průvodci krajinou priorit 
ze strany CESES.  

 
Vedlejším cílem, souvisejícím se samotnou metodou workshopu, byla popularizace a 
propagace práce na vizích ČR, aktivizace aktérů vizí rozvoje, získávání širší sítě 
spolupracovníků a sympatizantů pro práci CESES a spoluvytváření psychologicky příznivé 
atmosféry pro tuto práci. 
Konečně posledním – souvisejícím – cílem, jehož naplnění či nenaplnění bylo ovšem 
výhradně v rukou samotných účastníků workshopů, resp. krajských úřadů, byl cíl inspirační 
ve vztahu k tvorbě vizí rozvoje jednotlivých krajů. V této souvislosti stojí za opětovné 
připomenutí, že kraje v současné době zásadně inovují své střednědobé rozvojové koncepty 
(PRK – Programy rozvoje kraje), a i z tohoto důvodu se iniciativa CESES setkala ve většině 
případů s velmi příznivým ohlasem. Na druhé straně právě kapacitní zaneprázdněnost krajské 
politické reprezentace i dalších reprezentantů krajských elit související s pracemi na PRK byla 
pro menšinu z oslovených krajů hlavním argumentem, proč v daném čase (srpen–září 2001) 
na iniciativu CESES rezignovat.     
Pokud jde o zajištění realizace výše uvedených cílů, jsou jednotlivé organizační a obsahové 
kroky přípravy workshopů podrobně představeny v příloze č. 1.  

 
3. Teoretická a metodologická východiska 
 
3.1. Rizika a šance použití dialogické metody 
 
Pokud jde o metodu použitou k hledání odpovědí po obsahu prioritních problémů 
jednotlivých krajů, vizi jejich řešení a akčních strategických tahů směřovala ke shodnému cíli 
jako metoda aplikovaná v celém Průvodci krajinou priorit: získání pozitivních výroků, podle 
nichž mohou společenští aktéři volit své osobní a kolektivní strategie směřující k 
synergickému řešení obecných, společně pociťovaných problémů a hrozeb. Samotná cesta k 
tomuto cíli však byla v mnohém odlišná. Zčásti byl tento fakt ovlivněn technickými faktory, 
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jako byl pilotní charakter regionálních workshopů, disponibilní čas apod., podstatná ovšem 
byla rozdílná teoreticko- metodologická východiska. 
Regionální workshopy pracovaly výhradně dialogickou metodou: rozhodující byla 
konfrontace názorů účastníků workshopů budovaných na jejich životních zkušenostech, 
osobním rozhledu, kulturním zázemí, ale i tak subtilních jevech, jako jsou sebeidentifikace s 
danou komunitou,  sdílené hodnoty a preference způsobů chování z nich vyvěrající. Tyto 
názory jsou z povahy věci vždy subjektivní – a ne vždy primárně jen racionální (třebaže 
prostřednictvím řeči vždy alespoň dodatečně racionalizované).  
Objektivizace těchto subjektivních názorů se děla nikoli prostřednictvím kritické analýzy 
jejich předpokladů, vzájemných vazeb a možných důsledků, ale výhradně cestou hledání 
konsensu – jakéhosi ”nejnižšího společného jmenovatele”, který je akceptovatelný pro 
všechny účastníky diskuse. Hledání dialogického průsečíku názorů a postojů přímých aktérů 
společenského dění (resp. jejich reprezentantů) je základním pilířem metody tzv. 
participativního plánování, realizované regionální workshopy nicméně nelze považovat za 
důslednou aplikaci této metody v podmínkách krajů. Z jejích prvků, kterými jsou: 
1. organizační příprava podmínek rozvinutí mezisektorového dialogu; 
2. průzkum prostředí komunity; 
3. SWOT – analýza (dialogická definice podstatných kladů a problémů dané komunity a 

vnějších šancí a hrozeb); 
4. identifikace prioritních problémů (okruhů); 
5. stanovení souhrnné vize, cílů, strategií a realizačních projektů; 
6. sestavení strategického plánu; 
7. implementace strategického plánu; 
8. monitorování a aktualizace strategického plánu; 

byly v rámci regionálních workshopů realizovány jen body 1., částečně bod 3., bod 4. a zčásti 
bod 5. Výsledkem je proto nanejvýš zkusmé nahlédnutí do možností participativního 
plánování v podmínkách českých krajů než reálné využití těchto možností. Takový cíl si 
ostatně workshopy ani nekladly – v naději, že předchozí a následující body procesu 
participativního plánování budou realizovány v přímé režii jednotlivých krajů – např. při 
aktuálně probíhajících pracích na Programech rozvoje krajů. Cílem byla – jak již výše 
uvedeno – konfrontace těchto dílčích výsledků s výsledky analytických a syntetických prací 
CESES.  

Této konfrontaci stály v cestě (a současně ji umožňovaly) následující teoreticko-
metodologické rozdíly: 

Odlišně budovaná definice kriteriálního bloku syntézy řešení prioritních problémů. 
Zatímco Průvodce krajinou priorit volí za kritérium teoreticky argumentovanou kategorii 
kvality života a toto kritérium jasně vyslovuje a deduktivně ho promítá do interpretační 
struktury, v případě krajů je obdobné vrcholné kritérium de facto zamlčeno a promítá se v 
dialogu účastníků workshopu jen implicitně jako snaha po maximalizaci benefitu krajské 
komunity. Přitom je zřejmé, že se oba kriteriální bloky liší jen svou obecností a komplexností 
– a tedy i mírou společenského dosahu a dlouhodobostí svého působení. 

• Odlišná kombinace metody indukce a dedukce. Zatímco Průvodce krajinou priorit 
odvozuje z reality jen výčet a obsah prioritních problémů a ty následně konfrontuje s 
teoretickou stavbou v deduktivní linii: teoretická východiska – kriteriální blok – 
interpretační struktura – strategické koncepce, a právě v převaze dedukce spočívá jeho 
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inspirační síla, regionální workshopy kráčely výhradně cestou indukce od reality kraje k 
pokusu o celistvý obraz budoucí vize, a v okamžiku odvozování (formulace strategických 
tahů k dosažení této vize) očividně ztrácely půdu pod nohama – proto také se tohoto 
produktu workshopů v textu dále nedotýkáme. Přitom ani tento rozdíl nemusí být zásadní: 
možný a žádoucí ”mix” deduktivních a induktivních postupů  v mnoha ohledech vždy 
odpovídá ”mixu” teorie a praxe v procesu tvorby strategií. A účastníky regionálních 
workshopů byli v naprosté většině ”praktici”. 

• Odlišná míra obecnosti a konkrétnosti. Průvodce krajinou priorit pracuje na relativně 
vysoké úrovni abstrakce, což zaručuje vyšší míru komplexnosti jeho pohledu na rozvojové 
priority ČR, cenou za to je však současně menší obsahová konkrétnost, včetně přesné 
definice aktérů. Pro výsledky regionálních workshopů platí opačné charakteristiky. Přitom 
vyšší obsahová konkrétnost a nižší komplexnost záběru zde není ovlivněna jen 
společenským postavením účastníků diskuse nebo preferencí indukce – problém je hlubší: 
krajská komunita ”ovládá” řádově méně podstatných okolností svého vývoje než komunita 
národní, je více závislá na vnějších faktorech, které zpravidla nezná a nedokáže ovlivnit. 
Tím více své pohledy na vlastní budoucnost opírá o hodnocení lokalizovaných územních 
potenciálů (které zná a do jisté míry ovládá). Toto zúžené spektrum pozornosti umožňuje a 
vynucuje v daném koridoru prioritní pozornosti větší hloubku ponoru. V tom také spočívá 
základ ”přirozené” subsidiarity.               

Ve srovnání s tématy, jichž se dotýká Průvodce krajinou priorit, byla tedy tematická orientace 
regionálních workshopů poněkud odlišná. Tato odlišnost se projevovala ve vzájemně 
provázaných charakteristikách, jakými jsou : 

• Odlišné váhy racionálního a iracionálního v definování priorit rozvoje. Zatímco 
Průvodce krajinou priorit je budován na přísné racionalitě vazeb mezi jednotlivými výroky, 
ve výsledcích regionálních workshopů je často obtížné obě složky odlišit. I zde není na 
vině jen povaha diskutujících, ale obecnější fakt růstu úlohy ”komplexní osobnosti” 
(včetně emocí, sympatií a antipatií, podvědomých postojů apod.), čím o méně formální 
strukturu se jedná a čím konkrétnější (osobnější) problémy jsou nastoleny k řešení. 

• Rozdílná proporce akčního a inspirativního obsahu výstupů. Zatímco Průvodce 
krajinou priorit si klade za cíl inspirovat celou škálu společenských aktérů k racionální 
volbě svých strategií, regionální workshopy nutily své účastníky k aktu průběžných voleb 
mezi nabízenými možnostmi (prioritních problémů atd.) s tím, že kritériem nebyla 
zpravidla závažnost teoretických důsledků dané volby, ale potenciál praktické 
realizovatelnosti – z pohledu toho kterého účastníka workshopu.                 

 
Všechny tyto teoreticko-metodologické rozdíly konečně ústí i do jistých rozdílů v použité 
terminologii. Přesné pojmenování metodicky rozdílných a shodných rysů těchto kategorií je 
uvedeno dále v rámci příslušných částí textu. 
3.2. Srovnání tematického zaměření regionálních workshopů s tematickým 
zaměřením Průvodce krajinou priorit 
 

• aktuálnost témat (účastníci workshopů upozorňovali zpravidla na šance a rizika, jejichž 
kontury jsou již dnes zřetelné, a jejichž dopady jsou proto již dnes alespoň latentně v 
krajské komunitě pociťovány, jen výjimečně se ke slovu dostala témata skrývající v sobě 
dnes ještě nepoznaná rizika a šance); 
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• akčnost témat (prioritu měla jednoznačně témata, u nichž účastníci měli jasnou nebo 
alespoň přibližnou představu o formě a způsobu vlastní nebo kolektivní reakce, a to v 
relativně blízkém čase); 

• nižší míra abstrakce (jednoznačně převažující empirismus vtiskl tematické orientaci 
regionálních workshopů relativně konkrétní ráz, což jednak souvisí s již zmíněným 
důrazem na lokalizované – tedy vždy poměrně konkrétní – potenciály rozvoje daného 
území, jednak se společenským postavením velké většiny účastníků diskusí. Bylo zřetelné, 
že pokusy o zobecnění dotčených témat – vnášené na workshopy jak ze strany CESES, tak 
ze strany místních odborníků – byly ze strany reprezentantů privátního sektoru i veřejné 
správy chápány jako ”útěky od tématu”, resp. přímo jako výraz intelektuální bezradnosti). 

 
Pokud jde o srovnání dotčených témat s tematickou strukturou Průvodce krajinou priorit, 
vedly uvedené charakteristiky k silné nerovnováze. Prakticky zcela chybějí témata týkající se 
vnějších podmínek rozvoje ČR, pokud se bezprostředně nedotýkala v kraji lokalizovaných 
faktorů – proto např. absence úvah o dopadech globalizace, vnější bezpečnosti, 
mezinárodních vztahů apod. Procesy evropské integrace byly zmíněny jen v souvislosti se 
zcela konkrétními dopady vstupu ČR do EU z pohledu kraje, tedy např. v souvislosti s 
ochranou místního zemědělství, migrací pracovních sil a kvalitou místního managementu. 
Okrajově se dostala na pořad i vnitřní bezpečnost, právní stát, politický systém, média apod. 
Selektivně byla pozornost orientována též vůči problematice zdravotnictví, školství, 
občanského sektoru, vývoji sociálních vztahů, životního prostředí aj. – totiž vždy jen na ty 
prvky, které v kraji nacházely své konkrétní adresáty. Přitom ovšem nebyly tyto dílčí pohledy 
bez zajímavosti – např. v tématu vzdělávání velký důraz na vzdělávání dospělých nebo u 
životního prostředí důraz na zděděné lokální zátěže apod.. Z hlediska proporcí (měřeno 
počtem výroků, délkou času, která byla v diskusi tématu věnována, komplexností záběru) 
stála přibližně ve shodné řadě s průvodcem prioritami taková témata, jako je demografický 
vývoj, trh práce, národní (a regionální) identita a politický systém. Z logiky věci byla 
nadproporčně dotčena naopak taková témata, jako je reforma veřejné správy a regionální 
rozvoj. Právě v konotaci s nimi se odkryla též témata, kterých se náš průvodce dotýká jen 
okrajově, jako je rozvoj infrastruktury (zejména dopravní) a cestovní ruch. Toto porovnání 
tematického zaměření regionálních workshopů s prací CESES přitom není samoúčelné: 
zdůrazněné i zamlčené tematické okruhy diskuse na regionálních workshopech nacházejí své 
logické uplatnění v následné formulaci prioritních problémů krajů i ve vizích jejich řešení. 
 
 
4. Prioritní problémy rozvoje krajů 
 
4.1. Prioritní problémy jednotlivých krajů 
 
Jako prioritní rozvojové problémy krajů (tedy problémy, které lze označit za obecné – 
prolínající se do více sfér celkové sociální a ekonomické struktury kraje; problémy uzlové, v 
nichž se střetávají zájmy významných aktérů rozvoje regionu, a problémy dlouhodobé – 
řešitelné pouze prostřednictvím strategických rozvojových tahů koncentrujících lidský i 
materiální potenciál kraje) byly vahou převažujících názorů účastníků workshopů označeny 
tyto problémy (řazení nevyjadřuje větší či menší význam – výroky jsou významově 
stejnorodé): 
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Kraj Vysočina 
1. SLABÁ IDENTIFIKACE OBYVATELSTVA S KRAJEM (slabá propagace nového 

kraje ve vztahu k vlastnímu obyvatelstvu, nejasný užitek z kraje pro obyvatelstvo, 
nedostatečná funkce Jihlavy jako centrálního místa, odstředivé tendence obcí a 
mikroregionů, nevybudované regionální sociální vazby a struktury, absence symbolů 
a hodnotových vzorů) 

 
2. SLABÁ  AUTORITA  REGIONÁLNÍ  SAMOSPRÁVY (nevyjasněné kompetence ve 

správě sociální infrastruktury, nemotivující systém rozpočtového určení daní, nízká 
akceptace koordinační role krajské samosprávy ze strany podnikatelského sektoru, 
nedostatečná koncepční spolupráce s obcemi regionu) 

 
3. NEDOSTATEČNÁ PŘÍPRAVA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ NA 

PODMÍNKY  JEDNOTNÉHO  TRHU  EU (roztříštěný podnikatelský sektor, 
nedostatečná výrobní specializace v průmyslu i zemědělství, nízký tlak na růst 
inovační aktivity, využívání výsledků vědy a na přechod od druhosledových 
technologií, nedostatečná úroveň manažerských dovedností, kapitálová slabost 
drobného a středního podnikání) 

 
4. SLABINY V KVALIFIKAČNÍ  STRUKTUŘE  PRACOVNÍCH  SIL A V ÚROVNI 

JEJÍHO  VYUŽÍVÁNÍ  A  ZDOKONALOVÁNÍ (nízký podíl vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků, nedostatek technického vzdělání, vzdělávací programy 
neodpovídají potřebám trhu práce, nízká prostorová a profesní mobilita pracovních 
sil, absence systému celoživotního vzdělávání) 

 
5. RIZIKOVÁ  EKONOMICKÁ  STRUKTURA  KRAJE (vysoký podíl zaměstnanosti 

v zemědělství a jeho nízká rentabilita, oborová roztříštěnost průmyslu, vysoký podíl 
drobného a středního podnikání s nízkou přidanou hodnotou na výkonech kraje, 
nerozvinutý sektor služeb, nedostatečné využívání potenciálu pro cestovní ruch)   

 
6. NÍZKÁ  MZDOVÁ  ÚROVEŇ (nízký tlak na technologické inovace a růst 

produktivity práce, nízká atraktivita regionu pro kvalifikovanější pracovníky, 
migrační ztráty regionu) 

 
7. VYSOKÁ  ROZTŘÍŠTĚNOST  SÍDELNÍ  A  OBECNÍ  STRUKTURY (ekonomická 

a sociální dominance venkova, nedostatečná vybavenost sídel technickou 
infrastrukturou, potíže s dopravní obslužností) 

 

 497 



 

Karlovarský kraj 
1. NEDOSTATEČNÁ ADAPTACE PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ NA  

PODMÍNKY  JEDNOTNÉHO  TRHU  EU (nedostatečná inovační aktivita a 
využívání výsledků vědy a s tím spjatý přechod od druhosledových technologií, 
nedostatečná úroveň manažerských dovedností, kapitálová slabost drobného a 
středního podnikání) 

 
2. SLABINY  VE  VYUŽÍVÁNÍ  LÁZEŇSKÉHO POTENCIÁLU (slabý společný 

marketing a propagace lázeňství v regionu, absence výzkumné základny, 
nedostatečná infrastruktura pro trávení volného času, nedostatečná inovace pobytové 
náplně, slabiny v profesionalitě obslužného personálu, slabiny v bezpečnosti prostředí 
lázeňských míst a úpravnosti jejich širšího zázemí, problematická koordinace využití 
území pro lázeňství a cestovní ruch)   

 
3. NEDOSTATEČNÁ  KVALITA PRACOVNÍCH  SIL (nízký podíl vysokoškolsky 

vzdělaných pracovníků, pracovníků se zkušeností s prací ve službách, nízká 
prostorová a profesní mobilita pracovních sil, nedostatečná výkonnostní motivace 
vlivem nadměrné sociální ochrany) 

 
4. SLABÁ  REGIONÁLNÍ  IDENTITA  OBYVATELSTVA (nezakořeněnost, slabá 

střední třída, absence hodnotových vzorů, vypjatý individualismus, vysoký podíl 
sociálně problémových skupin) 

 
5. SLABÁ  AUTORITA  REGIONÁLNÍ  SAMOSPRÁVY (nemotivující systém 

rozpočtového určení daní, nízká akceptace koordinační role krajské samosprávy ze 
strany podnikatelského sektoru, nedostatečná spolupráce s obcemi regionu) 

 
6. ZNAČNÉ  VNITROREGIONÁLNÍ  ROZDÍLY V ÚROVNI  EKONOMICKÉHO  

ROZVOJE (koncentrace aktivit průmyslu, lázeňství a cestovního ruchu v pásu 
Poohří, periferní postavení venkovských oblastí opírajících se o zemědělství)     

 
7. SLABINY  V  DEMOGRAFICKÉM  VÝVOJI  A  STRUKTUŘE (celkově negativní 

vývoj počtu obyvatel kraje, vylidňování venkova, migrační ztráty mladších a 
kvalifikovanějších vrstev obyvatelstva)  

 
8. NÍZKÁ  ÚROVEŇ  OBČANSKÉ  PARTICIPACE (pasivita občanské veřejnosti, 

nízký počet, aktivita a vzájemná spolupráce občanských organizací)  
 
9. ROSTOUCÍ  ROZSAH  KRIMINALITY (vázané mj. na příhraniční polohu regionu 

a na některá odvětví cestovního ruchu) 
 
10. VYSOKÉ  HISTORICKÉ ZATÍŽENÍ  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  (zděděné zátěže 

po důlní činnosti) 
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11. NEDOSTATEČNÁ  ÚROVEŇ  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY (absence 
výkonné, moderní regionální sítě dálnic a železnic, nevyhovující stav místních 
komunikací)  

 
 
Olomoucký kraj 
1. NEDOSTATKY  VE  FUNKČNÍ  ORGANIZACI ÚZEMÍ (nedostatečné využívání 

podmínek územní dělby práce uvnitř kraje, konkurence regionálních středisek 
osídlení, nevyváženost sociálně-ekonomického rozvoje uvnitř kraje) 

 
2. OHROŽENÍ FUNKCÍ VENKOVA (ztráta tradičních vzorů chování, rozpad tradiční 

venkovské pospolitosti, úpadek ekonomické základny venkova, ztráty 
demografického potenciálu regionu) 

 
3. NEDOSTATEČNÁ OTEVŘENOST EKONOMIKY (klesající míra zapojení do 

mezinárodní dělby práce, ohrožená konkurenceschopnost průmyslu z titulu 
technického zaostávání, ztráta růstového potenciálu tradičních průmyslových odvětví 
regionu)  

 
4. NEDOSTATEČNĚ  VYUŽÍVANÝ  POTENCIÁL  CESTOVNÍHO  RUCHU (slabiny 

v infrastruktuře ubytovací a pro trávení volného času, v originalitě pobytové náplně, 
v kvalitě obsluhy)   

 
5. NEDOSTATEČNÁ  KVALIFIKACE  A  DOSTUPNOST  PRACOVNÍ  SÍLY    

(absence technického vzdělání, nedostupnost celoživotního vzdělávání, nízká 
prostorová a profesní mobilita pracovní síly, nedostatečná výkonová orientace) 

 
6. NEDOSTATEČNÁ  ÚROVEŇ  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY (regionální sítě:- 

spojení sever – jih kraje) 
 
 
 
Pardubický kraj 
 
1. REÁLNÁ  A SILNĚ  SPOLEČENSKY  REFLEKTOVANÁ  

VNITROREGIONÁLNÍ  DISPARITA  V  ÚROVNI  SOCIÁLNÍHO  A  
EKONOMICKÉHO  ROZVOJE (hrozba pro integritu regionu, nevyužívání 
diferencovaných podmínek územní dělby práce, hrozba emigrační toků ven z regionu 
i do center uvnitř něj)  

 
2. SYSTÉMOVĚ  NEDOŘEŠENÉ  PODMÍNKY  PRO  REÁLNÉ  UPLATNĚNÍ  

REGIONÁLNÍ  SAMOSPRÁVY (centralizační tendence státní správy, polovičatá  
realizace reformy veřejné správy, nevyjasněné kompetence krajské samosprávy, 
demotivující rozpočtové určení daní)  
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3. SLABINY V KVALIFIKAČNÍ  STRUKTUŘE  PRACOVNÍCH  SIL A V ÚROVNI 
JEJÍHO VYUŽÍVÁNÍ A ZDOKONALOVÁNÍ (nízký podíl vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků, málo technického vzdělání od učňovského po vysokoškolské, 
vzdělávací programy neodpovídají potřebám trhu práce, nízká prostorová a profesní 
mobilita pracovních sil, vlivem silné sociální sítě nedostatečná motivace k práci, 
absence systému celoživotního vzdělávání, nedostatečná péče zaměstnavatelů o 
kvalifikované pracovníky) 

 
4. NÍZKÁ  MZDOVÁ  ÚROVEŇ (”tradice” nízkých mezd, značný podíl mzdově 

neatraktivních odvětví, nedostatečná specializace kraje, nízký tlak na technologické 
inovace a růst produktivity práce, nízká atraktivita regionu pro kvalifikovanější 
pracovníky, migrační ztráty regionu) 

 
5. NEPŘÍZNIVÁ  DEMOGRAFICKÁ  STRUKTURA REGIONU (stárnutí populace, 

úbytky přirozenou měnou, vylidňování venkova, absence rodinné politiky)  
 
 
 
4.2. Celkové vyhodnocení prioritních problémů krajů a jejich srovnání s 
prioritními problémy Průvodce krajinou priorit pro ČR 
 
Při celkovém vyhodnocení za všechny dotčené kraje padne na první pohled do oka relativně 
rozsáhlý blok prioritních problémů, které jsou pociťovány ve všech krajích takřka shodně 
(slovo takřka je zde namístě, neboť i verbálně shodné definice za sebou vždy ”táhnou” zcela 
specifické souvislosti, vyrůstající z konkrétních podmínek té které krajské komunity).  
 
Na prvním místě stojí prioritní problém, který jde napříč všemi kraji a který by bylo možné 
zobecnit jako prioritní problém nesouladu kvalifikační struktury pracovních sil a jejich 
prostorové dostupnosti se současnými a budoucími požadavky poptávkové strany trhu 
práce. Nejde jistě o překvapivý výsledek, neboť pracovní síla je v převažující míře 
lokalizovaný, resp. regionalizovaný růstový faktor – překvapivý je poměrně shodný vnitřní 
obsah tohoto problému ve všech krajích, kde byly uspořádány regionální workshopy. To 
signalizuje, že hrozba aktuálních i budoucích poruch na trhu práce není hrozbou parciální, ale 
všeobecnou. Jako taková by měla nalézt svůj výraz ve výčtu prioritních problémů, s nimiž 
pracuje Průvodce krajinou priorit. Vzhledem k tomu, že takto formulovaný prioritní problém 
v daném výčtu chybí (jisté konotace k němu mají pouze prioritní problémy ”rozpor mezi 
současným charakterem zaměstnanosti a ideálem plné zaměstnanosti”, ”nevyváženost vztahů 
na domácím trhu práce a další neudržitelnost nízké ceny tuzemské pracovní síly”, ”nízká 
úroveň prostorové mobility obyvatelstva”), jde nesporně o silný apel, co se týče orientace 
prací CESES v roce 2002.         
Jako základní obsahové prvky tohoto prioritního problému jsou víceméně shodně indukovány 
ve všech krajích: 
• nízký počet vysokoškolsky vzdělaných pracovníků (zvláště pokud jde o technické 

vzdělání); 
• nerozvinutost systému vzdělávání dospělých jak ve veřejném školství, tak u soukromých 

zařízení a u zaměstnavatelů; 

 500 



 

• nízká prostorová a profesní mobilita pracovní síly; 
• nedostatečná motivace pracovní síly k výkonu (mj. vlivem silné sociální sítě).  
K tomu v případě dvou krajů (Vysočina a Pardubický) přistupuje jiný, leč s dysfunkcemi trhu 
práce tak úzce související problém, že jej lze považovat také za obsahový prvek právě 
probíraného prioritního problému, totiž nízká úroveň mezd.      
 
Dalším, nejčastěji se opakujícím prioritním problémem (třikrát) je (zobecněno)  
prohlubování vnitroregionálních disparit sociálního a ekonomického rozvoje. Ani v 
tomto případě jistě nejde o překvapivý výsledek, neboť tržní tlak na efektivní funkční 
diferenciaci využití územních potenciálů (viz celostátní prioritní problémy ”Prohlubování 
územní diferenciace sociálně- ekonomické úrovně obyvatelstva” a ”Úroveň infrastruktury, její 
význam pro evropskou integraci i pro hospodářský rozvoj jednotlivých regionů” z Průvodce 
krajinou priorit) se – obrazně řečeno – nezastavuje na krajských hranicích. Zajímavé jsou zde 
spíše rozdíly v konkrétní formulaci daného prioritního problému, jak k nim dospěly jednotlivé 
regionální workshopy.  
Tyto rozdíly totiž signalizují různou subjektivní citlivost jednotlivých krajských komunit na 
výše uvedený objektivní proces. Přitom korelace mezi tím, jak silně je v rámci kraje tento 
prioritní problém pociťován, a mezi reálnou mírou diferenciace je relativně volná. Tak v 
případě kraje Vysočina (kde daný prioritní problém v nominální hodnotě chybí) jsou 
vzhledem k relativně nízké konsolidaci krajské komunity a vzhledem k nižší celkové úrovni 
rozvoje i poměrně nevelké vnitroregionální rozdíly, odvozené od slabin v ekonomické 
struktuře kraje, chápány jako akutní hrozba dezintegrace kraje – proto se problém 
vnitroregionální diferenciace skrývá v obsahu prioritního problému ”slabá identifikace 
obyvatelstva s krajem” a ”riziková ekonomická struktura kraje”. V případě kraje 
Karlovarského je na prohlubující se diferenciaci v sociálním a ekonomickém rozvoji kraje (a 
to relativně značnou) pohlíženo jen jako na nutný důsledek nerovnoměrně rozmístěného 
potenciálu území s tím, že řešení problému (viz část 5) se ponechává v rukou státní 
strukturální politiky (podpora zemědělství), pro krajskou komunitu samotnou však 
nepředstavuje nejvážnější problém. Obdobný funkční pohled na diferenciaci územního 
rozvoje vykazuje i kraj Olomoucký, kde je ale obsah daného prioritního problému formulován 
jako nevyužívání podmínek územní dělby práce a důsledek konkurenčního chování 
jednotlivých středisek osídlení. Nejsilněji a nejkomplexněji je problém diferenciace 
pociťován v kraji Pardubickém.       
Právě o rozbor faktoru různé sociální vnímavosti na prohlubující se diferenciaci územních 
podmínek v rámci jednotlivých regionálních komunit bude v roce 2002 třeba konkretizovat 
výše zmíněné celostátní prioritní problémy. 
 
Stejně často, tj. třikrát, dospěly regionální workshopy k formulaci takřka shodného prioritního 
problému, jímž je nízká autorita krajského článku samosprávy. V případě jednoho kraje 
(Pardubického) je tento problém formulován především jako systémové nedořešení 
podmínek, v nichž krajská správa působí, tedy jako problém, který je vůči dané komunitě de 
facto vnější (nedostatek převodu kompetencí a jim příslušných finančních prostředků ze 
strany ústřední státní správy). U dvou krajů (Vysočina a Karlovarský) se nízká autorita 
krajské samosprávy odvozuje primárně od její slabé zakotvenosti v samotné krajské 
komunitě. Typické přitom je, že jde o tytéž kraje, kde je jako jeden z jejich prioritních 
problémů pociťována slabá regionální identita. A zrcadlově: tam, kde tento problém nebyl 
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na workshopu zmíněn (vedle již uvedeného Pardubického kraje i kraj Olomoucký), není 
aktuálně pociťována jako vážná překážka ani nízká autorita krajského článku samosprávy. Z 
toho je zřejmé, že síla či slabost krajské samosprávy není jen funkcí rozsahu jí svěřených 
působností (v rámci probíhající reformy veřejné správy), ale souvisí především s její 
neformální akceptací ze strany samotných obyvatel kraje. Jakkoli jde o spojité nádoby (bez 
právní a materiální síly nemůže krajská samospráva účinně reflektovat parciální politické, 
ekonomické a sociální preference dané regionální komunity a stává se pro ni de facto 
nepotřebnou), bude třeba v roce 2002 jinak obsahově adekvátní formulaci celostátního, 
shodně znějícího prioritního problému doplnit právě o rozbor diferencované ”přirozené 
autority” jednotlivých krajských samospráv ve vazbě na regionální identifikaci obyvatelstva, 
ale i akceptaci kraje ze strany podnikatelské sféry a obcí. 
Pokud jde o samotný obsah tohoto prioritního problému, míří shodným směrem jako prioritní 
problém formulovaný v CESES: jednoznačně nejalergičtějším bodem je demotivující 
rozpočtové určení daní, následováno nevyjasněnými kompetencemi krajů ve správě sociální, 
dopravní a technické infrastruktury a nízkou koordinační aktivitou krajské samosprávy.    
 
Další – dosud nezmíněné – prioritní problémy byly formulovány ve dvou či méně krajích, a 
jsou tedy zřejmě více závislé na konkrétních sociálních a ekonomických podmínkách dané 
komunity. Jejich zobecnění do podoby celostátní výzvy je proto poněkud diskutabilní. I zde je 
ovšem třeba mít na zřeteli, že úkolem regionálních workshopů nebyla identifikace 
nejvážnějších objektivních problémů, ale identifikace problémů, které jsou účastníky diskuse 
pociťovány a chápány v daném kraji jako nejvážnější. 
Toto upozornění je zvláště namístě u takových prioritních problémů, jako jsou (ve zobecněné 
formulaci): 
• nepříznivá demografická struktura  
• nedostatečná úroveň dopravní infrastruktury 
• nedostatečné využívání potenciálu cestovního ruchu a lázeňství 
• nedostatečná připravenost podnikatelských subjektů na podmínky jednotného trhu 

EU 
 
Je totiž zřejmé (jak dokládá i struktura typických výroků z diskuse na workshopech), že v jisté 
míře tyto problémy existují ve všech ”pilotních” krajích, jen někde (vždy ve 2 krajích ze 4) 
mají však povahu prioritního problému. 
 
Pokud jde o prioritní problém nepříznivé demografické struktury, má poněkud odlišný 
obsahový akcent než celostátně formulované prioritní problémy ve sféře demografie. Zatímco 
zde je těžiště ve fenoménu stárnutí obyvatelstva (na jedné straně rychlé přibývání 
obyvatelstva v postproduktivním věku, na druhé straně snižování počtu obyvatel v 
předproduktivním věku v důsledku nízké míry porodnosti), z ”krajského pohledu” stojí na 
prvním místě problémy s počtem a strukturou obyvatelstva v produktivním věku (ve vazbě na 
trh práce) a s tím související meziregionální (resp. obecně vnější) migrační toky.  
 
Prioritní problém nedostatečné úrovně dopravní infrastruktury naráží na jeden z 
rozhodujících faktorů ekonomického rozvoje krajů – alespoň z pohledu účastníků 
regionálních workshopů. To dokládá silné zastoupení této tematiky v diskusi i v rámci ankety 
mezi těmito účastníky. Na druhé straně je třeba konstatovat, že vždy šlo o pohled velmi 
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konkrétní a přesně lokalizovaný: obsahem daného prioritního problému byl zpravidla jasný 
požadavek na doplnění nadregionální a regionální sítě komunikací o konkrétní silniční či 
železniční stavbu, resp. jiné dopravní zařízení. A šlo také o požadavek adresovaný vůči státu. 
Tento obsah se obtížně srovnává s rozborem úlohy dopravní infrastruktury obsažené v 
celostátních prioritních problémech (”prohlubování územní diferenciace sociálně-ekonomické 
úrovně obyvatelstva” a ”úroveň infrastruktury, její význam pro evropskou integraci i pro 
hospodářský rozvoj jednotlivých regionů”). Nevyvrací ho, jen se pohybuje na zcela odlišné 
úrovni abstrakce.       
 
Co se týče prioritního problému nedostatečné využívání potenciálu cestovního ruchu a 
lázeňství, dotýká se tématu, které v rámci Průvodce krajinou priorit vůbec nebylo otevřeno, 
obsahové srovnání obsahu celostátního a krajského pohledu na danou problematiku proto 
odpadá, resp. stává se výzvou pro rok 2002. Z hlediska jednotlivých krajů je tento problém 
jasně prioritní v Karlovarském kraji, kde cestovní ruch a lázeňství představují dominantu 
ekonomické a sociální struktury kraje již dnes, a dále v kraji Olomouckém, kde by se takovou 
dominantou – dle názoru účastníků workshopu – mohl a měl stát v budoucnu. Cestovní ruch 
byl ovšem tématem zmíněným v té či oné míče i ve zbývajících dvou krajích. Obsah tohoto 
prioritního problému tvoří zejména infrastruktura cestovního ruchu (kvalitní ubytovací 
zařízení, zařízení pro trávení volného času apod.), profesionalita obslužného personálu a 
spolupráce soukromého a veřejného sektoru.   
 
Nedostatečná připravenost podnikatelských subjektů na podmínky jednotného trhu EU 
je dalším prioritním problémem, ke kterému se dospělo na několika (2) regionálních 
workshopech, aniž by měl přímou analogii ve výčtu prioritních problémů, s nimiž pracuje 
průvodce prioritami. Jakkoli jde verbálně nikoli o strategický, ale taktický problém (vzhledem 
k předpokládanému datu vstupu ČR do EU), skrývá se za ním obecně platná otázka kvality 
českého managementu, jeho adaptability na dynamicky se měnící podmínky, osvojených 
modelů řízení a schopnosti a ochoty navazovat strategická partnerství s veřejnou správou. Z 
tohoto širšího pohledu představuje i tento výsledek regionálních workshopů výzvu pro 
orientaci prací CESES v roce 2002. 
 
Další prioritní problémy byly již na regionálních workshopech zmíněny jen jednotlivě. Do 
jisté míry je to překvapivé [v konfrontaci s pozorností věnovanou analogickým tématům v 
Průvodci krajinou priorit např. u životního prostředí (jen Karlovarský kraj), občanské 
participace (také jen Karlovarský kraj)  či vnitřní bezpečnosti (rovněž Karlovarský kraj)].  
 
4.3. Celkové zaměření prioritních problémů krajů 
 
Obecně lze tedy konstatovat, že krajské prioritní problémy mají své tematické vrcholy jednak  
především ve stavu a vývoji lidského potenciálu krajů – tato celková charakteristika dává 
za pravdu zatímní orientaci CESES právě na tento strategický fenomén. Dalšími uzlovými 
body jsou postup reformy veřejné správy a optimalizace územně technických podmínek 
rozvoje. Tato trojice představuje zřetelnou výzvu regionálních workshopů k další orientaci 
strategických prací v ČR. 
Na druhé straně nelze nevidět, že tato výzva je do jisté míry ”rozmazaná” a v řadě ohledů si i 
protiřečí. Vyplývá to ze samotné metody hledání prioritních problémů pomocí regionálních 
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workshopů – jejich smyslem nebylo a nemohlo být hledání přísné kauzality vazeb mezi 
jednotlivými tvrzeními, která na této diskusní platformě odezněla, ba ani ověřování samotné 
věrohodnosti těchto tvrzení metodou kritické analýzy. Smyslem byl dialog zainteresovaných 
živých osobností, v němž vždy nutně vedle racionálního jádra dohody o prioritních 
problémech svého kraje prosvítají též iracionální postoje jednotlivých účastníků. Jakkoli je 
riskantní tyto individuální iracionální postoje zobecňovat do typického chování celé krajské 
komunity, byly při diskusích o prioritních problémech na jednotlivých regionálních 
workshopech tak zřetelné rozdíly v jejich celkové atmosféře, že je obtížné se tomuto 
zobecnění ubránit. Zejména typické byly kolektivní postoje, pokud jde o vztah mezi 
(regionální) solidaritou, resp. její mírou a důrazem na individuální výkon a úspěch – 
nikoli při hledání (racionální) shody o definici prioritních problémů, ale při hledání jejich 
”léčby”.   
Se značnou licencí se tedy zdá, že v případě kraje Vysočina a Olomouckého kraje je tato léčba 
obecně spatřována v silné a cílené regionální solidaritě mezi (dočasně) silnými a úspěšnými 
(odvětvími, sociálními, věkovými aj. skupinami apod.) a slabými a neúspěšnými. 
Naopak v případě Karlovarského kraje je akcentována cílená preference silných a 
úspěšných (odvětví, sociálních skupin apod.). 
Konečně Pardubický kraj se nalézá mezi těmito dvěma extrémy. Léčba je obecně spatřována 
v promyšlené rovnováze mezi regionální solidaritou mezi silnými a úspěšnými (odvětvími, 
sociálními, věkovými aj. skupinami apod.) a slabými a neúspěšnými na jedné straně a 
preferencí meritokratických hledisek (sázka na silné, podpora výkonnosti, zásluhovosti a 
individuální odpovědnosti za vlastní osud) na straně druhé. Zvláštností – již výše zmíněnou – 
je v této souvislosti zřetelná citlivost vůči (objektivně existujícím) regionálním disparitám.  
 
 
5. Vize řešení prioritních problémů 
 
5.1. Vize řešení prioritních problémů jednotlivých krajů 
 
V reakci na soubor identifikovaných prioritních problémů jednotlivých regionů dospěly 
regionální workshopy k definici dlouhodobých záměrů rozvoje svých regionů – jejich vizi. V 
tomto bodě už ovšem regionální workshopy spíše jen předznamenávaly budoucí hlubší dialog 
o strategii rozvoje krajů. K přesnějšímu obsahu vizí bude nutné ”dekódovat” regionální aktéry 
jejich naplňování, vnitřní napětí, které toto naplňování provází, a samozřejmě i vývoj vnějších 
okolností. To však už byly úkoly, které přesáhly jak zadání workshopu, tak jeho reálné 
možnosti. Úkolem regionálních workshopů spolupořádaných CESES bylo ”pouze” přinést 
inspiraci:  jednak pro samotné účastníky diskuse, jednak pro orgány kraje při jejich organizaci 
prací na Programech rozvoje, a konečně i pro ověření cesty, kterou naznačuje Průvodce 
krajinou priorit. Získaný nástřel vize je konstruován jako náročné, ale reálné synergické řešení 
výše uvedených prioritních problémů kraje (samozřejmě při využití jeho kladů a šancí)  a 
představuje také ”nejnižší společný jmenovatel” názorů členů workshopu. Konkrétní výsledky 
za jednotlivé kraje jsou následující : 
 
 
 

 

 504 



 

VIZE  ŘEŠENÍ  PRIORITNÍCH  PROBLÉMŮ  KRAJE  VYSOČINA 
 
VYSOČINA – POHOSTINNÝ KRAJ ZDRAVÉ PŘÍRODY, PAMÁTEK, VYSPĚLÉ 
INFRASTRUKTURY PRO  CESTOVNÍ  RUCH A PŘÍVĚTIVÝCH  LIDÍ (otevřená 
náruč nabízející zdraví a pohodu v čistém venkovském prostředí) 
 
VYSOČINA – KRAJ  INOVATIVNÍHO  PODNIKÁNÍ  (využívající svou průmyslovou 
tradici a otevřený vzdělaným a podnikavým lidem) 
 
VYSOČINA – KRAJ  MODERNÍHO  A  STABILNÍHO  ZEMĚDĚLSTVÍ, 
UDRŽOVANÉ  KRAJINY  A  ATRAKTIVNÍHO  VENKOVSKÉHO  PROSTŘEDÍ   

 
VYSOČINA – ”OSVOJENÝ” KRAJ SE  SILNOU  REGIONÁLNÍ  IDENTITOU  A 
HRDOSTÍ (reprezentovaný silnou samosprávou) 
 
VYSOČINA – KRAJ S MODERNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTUROU A  BYDLENÍM 
 
        VIZE  ŘEŠENÍ  PRIORITNÍCH  PROBLÉMŮ  KARLOVARSKÉHO  KRAJE 
 
KARLOVARSKÝ  KRAJ – POHOSTINNÝ  REGION (otevřená náruč nabízející 
zdraví, pohodu a dokonalý pobytový servis, brána republiky) 
 
KARLOVARSKÝ  KRAJ – REGION ATRAKTIVNÍ PRO  VZDĚLANÉ, 
INOVATIVNÍ  A  SPOLEČENSKY  ÚSPĚŠNÉ  OBČANY 
 
KARLOVARSKÝ  KRAJ – ”OSVOJENÝ” REGION SE  SILNOU  REGIONÁLNÍ  
IDENTITOU  A HRDOSTÍ (opírající se rostoucí ekonomickou výkonnost kraje, 
vyspělou sociální infrastrukturu a efektivní regionální samosprávu), KTERÝ  SE  UMÍ  
DOMLUVIT (aktivní aplikace partnerství soukromého a veřejného sektoru)  
 
KARLOVARSKÝ  KRAJ  – REGION  MODERNÍ  DOPRAVNÍ  A  TECHNICKÉ  
INFRASTRUKTURY   
 

VIZE  ŘEŠENÍ  PRIORITNÍCH  PROBLÉMŮ  OLOMOUCKÉHO  KRAJE 
 
OLOMOUCKÝ  KRAJ – REGION ATRAKTIVNÍ  PRO  VZDĚLANÉ, INOVATIVNÍ  
A  SPOLEČENSKY  ODPOVĚDNÉ  OBČANY  A  NABÍZEJÍCÍ  JIM  PRACOVNÍ  
UPLATNĚNÍ  A  ADEKVÁTNÍ  KOMFORT  SOCIÁLNÍ  A TECHNICKÉ  
INFRASTRUKTURY  
 
OLOMOUCKÝ  KRAJ – ”OSVOJENÝ” REGION SE  SILNOU  REGIONÁLNÍ  
IDENTITOU,  HRDOSTÍ  A  SOCIÁLNÍ  SOLIDARITOU 
 
OLOMOUCKÝ  KRAJ – REGION  S  PESTROU  A  SVÉBYTNOU  KULTUROU 
ATRAKTIVNÍ  PRO  NÁVŠTĚVNÍKY  I  TRVALE  BYDLÍCÍ 
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OLOMOUCKÝ  KRAJ – REGION  MODERNÍ  DOPRAVNÍ  A  TECHNICKÉ  
INFRASTRUKTURY   
 

VIZE  ŘEŠENÍ  PRIORITNÍCH  PROBLÉMŮ  PARDUBICKÉHO  KRAJE 
PARDUBICKÝ  KRAJ – REGION  MODERNÍHO PRŮMYSLU 
 
PARDUBICKÝ  KRAJ – LOGISTICKÝ  PRŮSEČÍK  REPUBLIKY 
 
PARDUBICKÝ KRAJ – POHOSTINNÝ REGION ZDRAVÉ PŘÍRODY, PAMÁTEK A 
VYSPĚLÉ INFRASTRUKTURY PRO  CESTOVNÍ  RUCH 
 
PARDUBICKÝ  KRAJ – ”OSVOJENÝ” KRAJ SE  SILNOU  REGIONÁLNÍ  
IDENTITOU  A  HRDOSTÍ (reprezentovaný silnou samosprávou) 
 
PARDUBICKÝ KRAJ – REGION  S MODERNÍ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTUROU A  
BYDLENÍM (rovnoměrně rozmístěnými) 
 
PARDUBICKÝ  KRAJ – REGION  S  VYSPĚLÝM  ŠKOLSTVÍM, VÝZKUMEM  A 
VÝVOJEM 
 
 

Rozdílů (které významně ztěžují bezprostřední srovnávání) mezi naším přístupem na národní 
úrovni a vizemi řešení prioritních problémů jednotlivých krajů je ovšem víc.  

5.2. Celkové vyhodnocení vizí řešení prioritních problémů krajů a jejich 
srovnání se základními souvislostmi vývoje české společnosti a její modernizace 
v globálním kontextu 
 
Z výše uvedeného přehledu za jednotlivé kraje je zjevná obecná tendence regionálních 
workshopů dospět vždy k jedinému, a to celistvému obrazu budoucích stěžejních 
charakteristik příslušného kraje. V tomto smyslu jsou vize vždy pokusem o jakousi obecnou 
pravdu o regionu, o odhalení podstatných trendů v sociální a ekonomické struktuře kraje, a to 
v jejich vzájemných, konkrétních (regionálně diferencovaných) souvislostech. Z povahy 
použité metody ovšem vyplývá, že tyto souvislosti nebyly a nemohly být podrobně 
analyzovány a verifikovány – spíše jde o jejich konsenzuální, kolektivní ”tušení”. Proto také 
nelze v jejich obsahu přesně odlišit složky normativní a volní. Vize jsou tudíž jakýmsi 
obecným cílem, který je i přáním, i fatální metou. V tomto smyslu jdou – jako svérázná 
interpretační struktura definovaných prioritních problémů – o krok dále než model vývoje 
české společnosti a její modernizace, užitý na úrovni celé země (kapitola II.). Zatímco tam je 
nabízena potenciálním společenským aktérům škála konzistentních řešení k volbě, v případě 
krajských vizí dospěly regionální workshopy k volbě samé – byť v mnoha ohledech intuitivní 
– a realizovaly ji.   

Vizím především schází teoretický rámec coby kriteriální blok výběru řešení prioritních 
problémů v ucelené soustavě strategických koncepcí (resp. tahů). Krajské vize jsou budovány 
výhradně cestou induktivní v linii zobecňování od SWOT analýzy vnitřních a vnějších 
podmínek a faktorů rozvoje kraje přes definici prioritních problémů po celistvou vizi s tím, že 
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cesta odvozování (dedukce) byla nastoupena v práci regionálních workshopů až v 
následujícím kroku – při hledání cest (tahů), jak zvolenou vizi komplexně realizovat, a to 
dosti neuměle a provizorně. Navíc při zmíněné indukci byly rovnocenně brány v potaz nejen 
samotné prioritní problémy krajů, ale i jejich šance. 
Absence kriteriálního bloku a přímá vazba krajských vizí na současné rozvojové problémy a 
šance kraje vtiskuje sice těmto vizím akční charakter, současně je však činí do jisté míry 
přízemními. Přes objektivně silný vliv vnějších faktorů na budoucí chování krajské komunity 
byly na regionálních workshopech zpravidla uvažovány jen ty z faktorů, které jsou již dnes 
zřetelné, a které tedy lze v konkrétní vazbě na lokalizované sociální a ekonomické podmínky 
kraje chápat jako přímou a známou hrozbu či šanci. Z teorie odvozený (normativní) kriteriální 
blok přinášející výzvy a varování, jež vycházejí z dosud spíše latentních procesů změn ve 
struktuře české společnosti a v ní sdílených hodnotách, v dopadech globalizace, vědecko- 
technického pokroku apod., byl v krajských vizích nahrazen zpravidla nevyslovenou, ale 
přesto vždy přítomnou komplexní cílovou funkcí – maximalizace benefitu pro krajskou 
komunitu.  
Tento benefit se zcela přirozeně chápal jako synergie ekonomické výkonnosti (vycházející z 
dnes daných nebo pro budoucnost očekávaných podmínek územní dělby práce), sociální 
spravedlnosti (včetně rovného přístupu ke kvalitním veřejným službám), zdravého 
životního prostředí a principu subsidiarity (ve smyslu autonomního rozhodování krajské 
komunity o podstatných okolnostech svého života).  
Nastavení této cílové funkce je přitom – z logiky použité induktivní metody – relativně 
krátkodobé a relativně konkrétní. Právě to vtiskuje takto definovaným vizím již zmíněnou 
akční (prakticky uchopitelnou) povahu, činí ji však velmi zranitelnou vůči změnám 
celospolečenských (národních, evropských, globálních) podmínek. Přitom nelze říci, že by si 
účastníci regionálních workshopů toto nebezpečí (tedy nebezpečí, že krátkodobě a 
střednědobě efektivní kroky v rozvoji kraje se mohou změnit v dlouhodobém časovém 
horizontu ve strategickou překážku) vůbec neuvědomovali. Pokud však již cítili potřebu na ně 
v dialogu o krajské vizi reagovat, spatřovali řešení ve vytváření podmínek pro maximální 
flexibilitu všech aktérů v krajské komunitě, ať již je to obyvatelstvo, podniky, společenské a 
politické organizace či občanský sektor. Právě ve flexibilitě byla hledána obrana vůči 
neznámým, resp. z úrovně krajské komunity neovlivnitelným hrozbám. Celková atmosféra 
diskuse na regionálních workshopech nicméně signalizovala ze strany účastníků malou 
ochotu akceptovat ve svých úvahách a ve svém jednání ty hrozby, které alespoň do jisté míry 
neinternalizovali ve svém vědomí a cítění – tedy především prostřednictvím svého vzdělání a 
své životní praxe.  
O co obtížnější je za těchto okolností přímé srovnávání našeho přístupu na národní úrovni s 
výsledky práce regionálních workshopů, o to snazší je porovnávání krajů mezi sebou 
navzájem.  
 
Nejčastěji, tj. ve všech čtyřech pilotních krajích, je jako prvek vize zmiňována silná 
regionální identita a hrdost. Jde o zřetelnou reakci na absenci, resp. nízkou praktickou 
funkčnost právě tohoto jevu v jednotlivých krajích – jak již ukázal rozbor krajských 
prioritních problémů. Bez rozvinuté sebeidentifikace krajských společenských aktérů s krajem 
se zásadně snižuje přirozená politická legitimita krajské samosprávy a její akční prostor. 
Současně byla prakticky ve všech pilotních krajích (byť v různých souvislostech a s různým 
důrazem) právě v silné regionální identitě a hrdosti na vlastní kraj spatřována nezbytně 
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emocionální báze pro budování neformálních sítí mezi krajskými společenskými aktéry 
(především pokud jde o private-public partnership), mj. jako flexibilní nástroj obrany vůči 
neočekávaným změnám vnějšího prostředí. Právě instrumentální chápání regionální identity 
jako ”prakticky užitečného nástroje” se přitom ve všech případech ukázalo jako účinná hráz 
proti akcentaci integrity krajského společenství na úkor společenství národního. V tomto 
smyslu souvisí s oblastmi ”společenská soudržnost” (B1) a ”národní kultura a identita” (C1). 
 
Ve všech čtyřech případech se jako prvek krajské vize objevuje (v různé konkrétní formulaci) 
rovněž moderní dopravní a technická infrastruktura. Ta je chápána jako základní 
předpoklad ekonomického a sociálního povznesení kraje a rovněž jako obrana vůči 
nenadálým změnám vnějších podmínek. Pod moderní infrastrukturou byly přitom chápány 
vesměs dnes známé (investičně a jinak náročné) systémy transferu lidí, věcí, médií a 
informací. Sázka na vědecko-technický pokrok a jeho implikace do chodu ekonomiky a 
způsobu života společnosti, směřující k jiné úloze infrastruktury v budoucnosti, byla vesměs 
odmítnuta jako riskantní. Daný prvek krajských vizí přímo souvisí s oblastí ”životní prostředí 
a územní potenciály” (B6). 
 
Třikrát volají krajské vize po pohostinném prostředí.  Bezprostřední konotace se zde sice 
váže k rozvoji uplatnění cestovního ruchu v ekonomické a sociální struktuře krajů, 
zprostředkovaně však jde i o ”pohostinnost” vůči vlastnímu (tj. trvale usedlému) obyvatelstvu 
– v diskusích na workshopech se v této souvislosti hovořilo o společenské slušnosti, 
zdvořilosti a toleranci (bohužel jako o jevech, které nelze vyvolat cílenou akcí). V přímém i 
nepřímém slova smyslu nemá tento prvek krajských vizí v tematizaci práce na národní úrovni 
dvojníka. 
 
Ve dvou krajských vizích je zachycen záměr atraktivity pro vzdělané a inovativní lidi (v 
případě Olomouckého kraje s dovětkem ”společensky odpovědné”, v Karlovarském kraji s 
dovětkem ”společensky úspěšné”). Sázka na vzdělání a růst jeho kvality (což nezahrnuje jen 
vysokoškolské vzdělání, ale např. i učňovské školství, vzdělávání dospělých apod.) je 
obecnou devízou vizí všech krajů – s představou aktuálně kladného dopadu na trh práce a 
strategicky kladného dopadu v růstu profesní, prostorové aj. flexibility. V tomto případě však 
jde navíc o záměr zlepšovat vzdělanostní strukturu kraje i prostřednictvím cílené migrace. Je 
zde jasná souvislost s oblastmi ”společnost vědění” (B2) a ” vývoj populace” (B4).            
 
Se základními funkcemi krajské samosprávy souvisí výzva obsažená ve dvou krajských 
vizích: být regionem s moderní sociální infrastrukturou a bydlením. V obou případech 
byla v podtextu této výzvy snaha po demografické stabilizaci kraje a vyrovnávání silných 
meziregionálních rozdílů. Tento prvek vizí souvisí s oblastmi ”sociální soudržnost” (B1) a 
”vývoj populace” (B4).   
Další prvky byly již v krajských vizích zmiňovány jednotlivě. Šlo o (v závorce související 
oblasti): 
• inovatívní podnikání (B2 ”společnost vědění” a B7  ”ekonomický rozvoj”) 
• moderní průmysl (B7  ”ekonomický rozvoj”) 
• vyspělé školství, výzkum a vývoj (B2 ”společnost vědění”) 
• pestrá a svébytná regionální kultura (C1 ”národní kultura a identita”) 
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• moderní a stabilní zemědělství a venkov (B6 ”životní prostředí a územní potenciál”, B7 
”ekonomický rozvoj”) 

 
 
5.3. Srovnání krajských vizí z regionálních workshopů a vizí obsažených v 
krajských strategických dokumentech 
 
Zajímavou se jeví nesporně otázka, do jaké míry se obsahově liší vize řešení prioritních 
problémů jednotlivých krajů, jak k nim dospěly regionální workshopy spoluorganizované 
CESES, a vize, které byly zachyceny v dříve zpracovaných koncepčních dokumentech krajů, 
tj. ve Strategiích rozvoje kraje (1999) a Programech rozvoje kraje (2000). Právě s těmito 
staršími dokumenty má cenu se srovnávat, neboť vznikaly zcela analogickou metodou, jakou 
užily regionální workshopy, tedy metodou participativního plánování v dialogu (jiných) 
reprezentantů společenských, politických, správních, ekonomických a občanských elit kraje 
(zatímco v nyní inovovaných Programech rozvoje mají již podstatnou odbornou úlohu nově 
konstituované Krajské úřady).  
Pokud jde o uvažované pilotní kraje, je přitom bohužel nutné vyloučit ze srovnávání kraj 
Karlovarský a kraj Vysočina, kde v citovaných dokumentech jakékoli pokusy o formulaci 
celistvé krajské vize chybějí – pro tyto kraje mohou být proto výsledky regionálních 
workshopů zcela zásadní inovací. Důvod této absence je zřejmý po posouzení formulace vizí 
v dokumentech zbývajících dvou krajů: je to jednak obtížná praktická uchopitelnost těchto 
formulací (obtížně lze za nimi hledat konkrétní aktéry, cesty a způsoby prosazování do praxe), 
jednak jsou tyto vize samy formulovány nikoli jako víceméně normativní mety, ale jako popis 
preferovaných procesů. Není proto divu, že za těchto okolností sehrávaly v rámci 
jmenovaných regionálních koncepčních dokumentů nanejvýš úlohu obecného apelu, tedy 
úlohu, bez které se v řadě krajů místní elity podílející se na tvorbě dokumentů dokázaly 
obejít.  
 
Přes tyto výhrady je možné z oficiálních krajských vizí vyčíst jistou verzi krajských priorit a 
srovnat ji s verzi regionálních workshopů. Tak v případě Olomouckého kraje byla rozvojová 
vize formulována (Strategie rozvoje kraje, 1999) jako : 
• zlepšováním technické infrastruktury a podporou hospodářského potenciálu dosáhnout 

rozvojové dynamiky, která umožní odpovídající zvyšování životní a sociální úrovně 
obyvatel Olomouckého kraje; 

• podporou vzdělanosti, kulturní a duchovní úrovně přispět k rozvoji harmonické osobnosti; 
• zlepšovat kvalitu životního prostředí a tím zabezpečit trvale udržitelný rozvoj 

Olomouckého kraje a zdraví jeho občanů; 
• posílit význam Olomouckého kraje a jeho postavení v rámci ČR, a to v souladu s 

integračními procesy nejen v evropském kontextu.  
 
Z této citace je zřejmé, že shodně v obou verzích vizí jsou uvedeny prvky, jako je technická (a 
dopravní) infrastruktura a svébytná regionální kultura. Záměr posílení významu kraje je ve 
vizi z regionálních workshopů instrumentalizován do podoby růstu atraktivity pro vzdělané 
občany (včetně z migrace). Naopak zde zcela chybí akcent na kvalitu životního prostředí a 
zdraví. Nově se naopak objevuje fenomén regionální identity a hrdosti. Která z obou verzí je 
lepší, ovšem nelze arbitrárně rozhodnout; v každém případě vykazují více shod než rozdílů. 

 509 



 

Totéž platí i pro Pardubický kraj, kde oficiální verze vize rozvoje má již vyloženě povahu 
apelu: 
• hospodářský růst kraje bude zajišťován na principu podpory lidských činností směřujících 

k trvalé ochraně a udržování zdravého životního prostředí a rovnováhy ekologických 
systémů; 

• musí být dosaženo rovnováhy pracovních a ubytovacích možností a musí být vytvořeny 
podmínky spravedlivého a rovnoprávného přístupu obyvatel k poskytování vzdělávacích, 
zdravotních, sociálních a ostatních veřejných služeb ve všech obcích a mikroregionech 
kraje; 

• kvalita dopravních sítí a technické infrastruktury území musí umožnit rozvoj různorodých 
žádoucích hospodářských aktivit. 

 
Vize, k níž dospěl regionální workshop, je znatelně konkrétnější, třebaže celkový duch je 
velmi podobný vizi z Programu rozvoje kraje z roku 2000. Konkrétnost se např. v případě 
dopravní infrastruktury projevuje v záměru změnit kraj v logistický průsečík republiky, 
hospodářský růst je konkretizován do polohy specializace na ”moderní průmysl”. Naopak 
obsah prvku vize, který se týká sociální a bytové infrastruktury kraje, je podrobněji rozebrán v 
oficiální verzi. 
Vcelku toto porovnání dvou na sobě nezávislých, leč na bázi stejné metody pracujících 
pokusů o formulaci krajské vize potvrzuje z praxe participativního plánování známý fakt, že 
při dostatečně reprezentativním zastoupení regionálních elit v diskusní základně je zpravidla 
dosahováno obdobného výsledku – nezávisle na konkrétní osobní účasti.        
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Příloha č. 1 
 
Organizace regionálních workshopů 

 
 
1. Příprava regionálních workshopů 
 
Míra realizace všech uvedených přímých i nepřímých cílů byla odvislá od pěti faktorů, na něž 
se soustředila příprava dané akce:  
• věrohodnost a inspirativnost vstupní formulace prioritních problémů ze strany CESES 

(resp. celkové informace o dosavadních výsledcích a záměrech CESES): vstupní podklad o 
prioritních problémech ČR byl podán v podobě stručně komentovaného výčtu – s 
odvoláním na Vizi 2000 a záměry CESES pro rok 2001, přitom šlo o výčet, který 
zachycoval stav prací CESES z června roku 2001, tedy poněkud odlišný od seznamu, který 
tvoří obsah kapitoly III. výsledného Průvodce krajinou priorit. Tato okolnost ovšem nijak 
vlastní průběh workshopů neovlivnila. Větší dopad měla skutečnost, že v době přípravy a 
pořádání regionálních workshopů nebyly k dispozici ani Základní souvislosti vývoje české 
společnosti a její modernizace v globálním kontextu (kap. II), ani Strategické koncepce 
(kap. IV.). Aktivity CESES vedoucí k jejich definici byly rozvinuty až po ukončení 
regionálních workshopů. Proto také jejich výsledky pracují s poněkud odlišnou 
terminologií, pohybují se na odlišné úrovni abstrakce a přinášejí i četná odlišná obsahová 
určení.  

• racionalita výběru regionů, v nichž budou workshopy pořádány: původní záměr obsadit 
workshopy všech 13 krajů (bez Prahy) se ukazuje jako časově a kapacitně naprosto 
neschůdný. Reálně uskutečněné workshopy proto měly charakter pilotních projektů. Jejich 
počet se nakonec zúžil na 4 s tím, že vyzváno ke spolupráci bylo 7 regionů. Při výběru 
oslovených krajů bylo třeba kombinovat 3 rozhodovací kritéria – a) typologická 
reprezentativnost vybraných krajů (v podmínkách ČR jde ovšem o kritérium poněkud 
vágní, neboť všechny kraje představují typ nodálního regionu a jejich sociálně-ekonomické 
charakteristiky se z tohoto důvodu od sebe zásadně neliší), b) dosavadní úspěšnost tvorby 
vlastních rozvojových dokumentů v jednotlivých krajích, c) lidské předpoklady kladného 
přijetí iniciativy CESES ze strany krajské politické reprezentace. 

 Na základě kombinace těchto kritérii byly osloveny tyto kraje: 
 

• Středočeský (průmyslové rozvojové území se značnou sociální dynamikou,  
     politická reprezentace – ODS) 
• Jihočeský (území se stabilním osídlením, sociálně konzervativní, pestrá ekonomická 

struktura, politická reprezentace – ODS, KDÚ–ČSL) 
• Karlovarský (příhraniční, rozvojově heterogenní území býv. Sudet, politická reprezentace 

– ODS) 
• Pardubický (v sociálním i ekonomickém ohledu průměrný český region, politická 

reprezentace – KDÚ–ČSL) 
• Olomoucký (v sociálním i ekonomickém ohledu průměrný moravský region,  
     politická reprezentace – KDÚ–ČSL) 
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• Liberecký (příhraniční, rozvojově heterogenní území býv. Sudet, politická reprezentace – 
ODS) 

• Vysočina (”nový” kraj na moravsko-českém pomezí s relativně slabým centrem, s 
výraznou úlohou zemědělství – KDÚ–ČSL)    

 
    Z oslovených krajů se workshopy nakonec realizovaly v kraji Vysočina, Karlovarském, 

Pardubickém a Olomouckém. Jedním z argumentů pro tento výběr byla i skutečnost, že 
jde vesměs o ”nové” kraje, tedy do jisté míry alespoň z hlediska institucionálního 
srovnatelné.   

• počet a kvalita skladby účastníků workshopů: v zásadě šlo v každém kraji o cca 20 
účastníků, přičemž skladba měla být jistým průřezem strukturou regionálních elit: hejtman 
(resp. 1. zástupce hejtmana) jako společenský garant a organizátor workshopů, ”krajský 
odborník” (dle místní situace vedoucí referátu regionálního rozvoje nebo zástupce 
poradenské firmy pracující dříve na krajské strategii rozvoje), člen CESES jako 
moderátor, 3–4 starostové významných měst, zástupci místní státní správy, regionálních 
vysokých škol a výzkumných ústavů, bank, Hospodářských a Agrárních komor, 3–4 velkých 
podniků, krajské odborové ústředny, tisku a 2–3 výrazné osobnosti občanského života. 
Účastníky zval na akci svým dopisem hejtman. 

• racionální zadání úkolu pro workshop: prvotním úkolem workshopu nebyla diskuse 
účastníků nad definicí a rozpracováním prioritních problémů CESES, nýbrž identifikace 
prioritních problémů vlastního regionu, jejich věcného, systémového a časového kontextu, 
předpokladů řešení a variant řešení. V tomto smyslu workshopy pracovaly na ”zelené 
louce” a veškeré předem poskytnuté podklady jak ze strany CESES, tak ze strany krajských 
úřadů měly pouze inspirační účel. Výsledkem měl být soubor prioritních problémů a jejich 
souvislostí výhradně z regionálního hlediska. Tento výsledek byl poskytnut jak orgánům 
kraje, tak místním médiím. 

• ”moderátorský um” facilitátora diskuse v rámci workshopu: základní úkol zde byl udržet 
diskusi na vizionářské rovině, tedy nedopustit, aby se stala pouze reflexí každodennosti. 

 
 
2. Charakter vstupu CESES do workshopů 
 
Vstupy CESES do průběhu workshopů měly charakter a) literární a b) organizační. Pokud 
jde o první složku měly čtverou podobu:  
• vstupní podklad o prioritních problémech ČR (viz výše); 
• anketní dotazník ke SWOT analýze kraje pro členy workshopu; 
• zápis z 1. kola workshopu, v kterém byly shrnuty a utříděny názory na přesnost a úplnost 

vstupního podkladu CESES, a zejména na odeznělé náměty, pokud jde o kontext 
(především ”systémový” – tj. ve vztahu k systému řízení) prioritních problémů. Součástí 
tohoto zápisu bylo vyhodnocení ankety vedoucí k návrhu formulace prioritních problémů 
kraje; 

• zápis z 2. kola workshopů, v kterém byly shrnuty náměty na způsoby řešení prioritních 
problémů. 

 
Pokud jde o organizační účast CESES na pořádání workshopů, má trojí podobu : 
• výběr lídra workshopu (v případě krajů hejtmani, případně jejich zástupci) a jeho oslovení; 
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• účast na sestavení členů workshopu (viz dále); 
• moderování workshopu (dva členové CESES). 
  
3. Harmonogram organizace workshopů 

 
Regionální workshopy byly organizovány v roce 2001 dvoukolově, přičemž smyslem prvního 
kola bylo definovat v diskusi a písemné anketě prioritní problémy daného kraje, smyslem 
druhého kola je shromáždit náměty řešení těchto problémů (strategické tahy) v podmínkách 
kraje. Termíny workshopů byly : 

• Karlovy Vary: 15. srpna + 5. září 
• Jihlava: 28. srpna + 10. září 
• Olomouc: 26. srpna + 13. září  
• Pardubice: 12. září + 26. září 

 
Setkání se vždy konala na příslušném krajském úřadě, který také zajišťoval organizaci 
workshopu po technické stránce. 
 
 
4. Průběh workshopů 

 
Workshopy měly do jisté míry ”standardizovaný” průběh: v úvodu přivítal účastníky krajský 
hejtman či jeho zástupce, který dále představil zatímní průběh prací na střednědobých 
koncepcích kraje a vyjádřil potřebu zakotvit tyto prací na konsenzuálně sdílené rozvojové 
Vize, dále reprezentanti CESES představili práce CESES na Vizi rozvoje ČR a podklad o 
Prioritních problémech. Poté se pod moderací CESES odehrála výměna názorů účastníků na 
prioritní problémy kraje, která se pak ze strany CESES zobecnila. Na závěr proběhla anketa 
ke SWOT analýze. Druhá setkání probíhala daleko ”svobodněji” – na základě předem 
zaslaného podkladu (viz výše). Před konáním druhého setkání byla zpravidla organizována 
tisková konference k prezentaci pohledu workshopu na prioritní problémy kraje a vizi jejich 
řešení (a k prezentaci CESES).  
V naprosté většině případů probíhala v obou kolech diskuse velmi živě a bez zbytečné 
autocenzury.   
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ZÁVĚREM 
 
V hledání priorit pro Českou republiku jsme a budeme stále na cestě. Vytyčené trasy i 
samotná krajina se mohou a budou měnit. Pro toto úsilí jsou ovšem podstatné některé jeho 
charakteristiky. Důležitá je především jeho otevřenost – tohoto hledání se může účastnit 
každý, kdo o ně projeví zájem. Další charakteristikou je úsilí o hledání smysluplných 
souvislostí. Zde jsme čtenářům naší studie zatím byli schopni nabídnout jen cosi jako 
stavebnici, z níž by bylo možno, bude-li dostatek vůle, metodického umu, teoretického i 
empirického poznání a času, vystavět ucelenější vize. Rádi bychom se o to spolu s vámi 
pokusili. Chceme totiž naše týmové výzkumné úsilí, opřené o spolupráci s desítkami, a snad i 
stovkami dalších odborníků a občanů, dovést v roce 2002 až do podoby identifikace klíčových 
strategických tahů, návrhů koncentrovaných proudů žádoucích společenských změn, které by 
se staly hnacím motorem zajištění vysoké kvality a trvalé udržitelnosti života v České 
republice – a přispívaly by i ke sledování tohoto kritéria v životě celého lidstva. 
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