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PěEDMLUVA
Vážení a milí þtenáĜi,
mám radost, že se Vám do rukou dostává tĜetí vydání sborníku LaboratoĜ Evropské unie a soutČže o nejlepší diplomovou
práci, který dává þerstvým absolventĤm vysokých škol možnost
veĜejnČ publikovat vlastní studijní nebo výzkumné práce. O projekt je znaþný zájem jak mezi studenty, tak þleny akademické obce,
tĜebaže je ještČ krátká doba na jeho zásadnČjší hodnocení. Dosavadní ohlas je však nepochybnČ pĜíslibem, že mezi námi roste Ĝada
mladých lidí, kteĜí dĜíve þi pozdČji budou respektovanými autoritami v oblasti evropské integrace.
Dne 1. kvČtna 2014 jsme si pĜipomnČli 10. výroþí vstupu
ýeské republiky do Evropské unie. Tato významná událost byla
pĜíležitostí k hodnocení toho, kam jsme se za dobu þlenství posunuli, ale také k úvahám o dalším smČĜování Evropské unie a o roli
ýeské republiky v tomto procesu. Jakkoliv toto hodnocení není
a nemĤže být þernobílé, je podle mČ jednoznaþné, že naší zemi
þlenství v Evropské unii výraznČ prospČlo.
Koncem kvČtna jsme také ve všech 28 þlenských zemích volili nové þleny Evropského parlamentu. ýeskou republiku v nČm
bude zastupovat 21 novČ zvolených zákonodárcĤ, kteĜí se vedle
našich zástupcĤ v RadČ budou podílet na schvalování evropské legislativy, jejíž návrhy pĜedkládá Evropská komise. Tato zĜejmá
vČc stojí za pĜipomenutí, neboĢ z Ĝady rĤzných dĤvodĤ, vþetnČ tzv.
mediální zkratky, þasto slyšíme, že „Brusel rozhodl“, nebo že
„Brusel naĜídil“, což u veĜejnosti vyvolává mylný dojem, že se
v Evropské unii rozhoduje o nás bez nás. Nepochybuji, že právČ
vy jste si tohoto problému vČdomi a že rozumíte, že to je pouze
jedno z úskalí informovanosti o Evropské unii.
Velkou roli v tomto smČru mohou sehrát právČ dnešní studenti – budoucí politici, experti, pedagogové þi žurnalisté. Hlavním cílem projektu LaboratoĜ Evropské unie je proto podnítit zájem studentĤ o evropské záležitosti a nabídnout tČm nejlepším
3

možnost prezentace vlastních nápadĤ. Mladí lidé, kteĜí jsou plni
ideálĤ a mají nové a svČží myšlenky, získávají díky tomuto sborníku také šanci stát se souþástí odborné diskuze a být inspirací pro
nás ostatní. Sborník LaboratoĜ Evropské unie proto mĤže být cestou, jak nenechat þasto neotĜelé pohledy na EU zapadnout, ale naopak je pĜedstavit a zpĜístupnit dalším zájemcĤm.
VČĜím, že vedle ocenČní autorĤ tĜí nejlépe ohodnocených sylabĤ diplomových prací bude pro þerstvé absolventy za jejich píli
a vynaložené úsilí cenČnou odmČnou také vydání tohoto sborníku.
Prokázání publikaþní þinnosti mĤže být užiteþné nejen pro doktorské studium v pĜípadČ tČch, kteĜí se rozhodnou pokraþovat v akademické dráze a budou i nadále rozvíjet teoretický diskurz o evropské integraci a aktuálních otázkách pro Evropu 21. století, ale
i pro ty, kteĜí se chystají zahájit svou profesní kariéru v soukromé
þi veĜejné sféĜe.
PĜeji všem publikovaným statím, aby se staly respektovaným
pĜíspČvkem k odborné i veĜejné debatČ a aby se vydání tohoto sborníku stalo prestižním a pravidelným zpĤsobem ocenČní práce a nápadĤ studentĤ. A na samotný závČr ještČ jednou dČkuji všem, kteĜí
zaslali své pĜíspČvky do tohoto projektu a tČm, kteĜí se podíleli na
hodnocení jednotlivých prací.

Jan Michal
vedoucí Zastoupení Evropské komise
v ýeské republice

4

ÚVOD

Diplomová práce je závČreþnou prací, jejímž sepsáním, obhajobou a zveĜejnČním (zpravidla ve studijním informaþním systému pĜíslušné univerzity/vysoké školy) student magisterského
studia prokazuje schopnost systematicky a samostatnČ písemnČ
zpracovat téma související s obsahem studovaného oboru a uplatnit
znalosti a dovednosti získané pĜi studiu. Je jednou ze studijních
povinností, po jejichž naplnČní student nabývá magisterský titul
a stává se absolventem oboru urþitého profilu. Obsahová i formální
kvalita obhájené diplomové práce svČdþí nejen o pĜipravenosti absolventa zahájit svou profesní kariéru, ale také o pĜístupech a nároþnosti jednotlivých univerzitních – vysokoškolských pracovišĢ.
Jelikož vysoká kvalita diplomové práce jako výstupu z prvotní samostatné výzkumné þinnosti studenta, jakož i odpovídající
úroveĖ vzdČlanosti absolventĤ univerzit/vysokých škol a jejich pĜipravenost na výkon povolání v obecném smyslu, jsou v ýeské republice imanentním zájmem celé spoleþnosti, je zapotĜebí uvítat
každou podpĤrnou aktivitu, která napomĤže nejen vstupu studentĤ
do praxe, resp. doktorského studia, ale umožní i výmČnu zkušeností a spolupráci mezi vysokoškolskými pracovníky pĜi zabezpeþování tČchto parametrĤ.
Takovou aktivitou je i projekt LaboratoĜ Evropské unie:
sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU (COMMPRA-7/2012), usilující jak o podnícení zájmu studentĤ diskutovat
o vČcné stránce diplomových prací, tj. evropských záležitostech,
tak o podporu kvalitních diplomových prací studentĤ, jež budou
splĖovat urþitá kvalitativní kritéria. Tento projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ýeské republice ve
spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech
ÚĜadu vlády ýeské republiky je realizován Katedrou svČtové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahĤ Vysoké školy ekonomické
v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci
dalších univerzit/vysokých škol v ýR. Jeho posláním je ocenit ty
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studenty/absolventy vysokých škol, kteĜí se vČnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou pĜihlášeny do
soutČže o nejlepší diplomovou práci a v této soutČži se umístí mezi
deseti nejkvalitnČjšími, zveĜejnČním sylabĤ tČchto prací ve sborníku, jehož výhradním majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ýR. Tím je autorĤm prací dána možnost prokázat v pĜípadČ
potĜeby kvalitu své prvotní vČdecké práce a využít ji tak i po skonþení vysokoškolského studia pĜi zahájení profesní kariéry. Ti studenti/absolventi, jejichž práce se umístí na 1. – 3. místČ, obdrží navíc i finanþní odmČnu. V tomto kontextu chce zvýšit celkový zájem vysokoškolských studentĤ o dČní na úrovni Evropské unie
i mezinárodní úrovni jako takové.
PĜedkládaný sborník je výsledkem 3. kola realizace projektu,
které bylo vyhlášeno v lednu a ukonþeno v þervnu roku 2014. Na
základČ Výzvy k úþasti na projektu LaboratoĜ Evropské unie a soutČži o nejlepší diplomové práce, urþené studentĤm – absolventĤm
magisterských nebo navazujících magisterských studijních programĤ/oborĤ v ýeské republice, se do tohoto kola pĜihlásilo se
svými diplomovými pracemi 23 absolventĤ. Na základČ hodnotících posudkĤ nezávislých hodnotitelĤ a vlastního seznámení se
s texty o deseti nejlepších pracích rozhodla kolektivnČ sedmiþlenná
redakþní rada, která se Ĝídila následujícími kritérii: stanovení cílĤ,
hypotéz a jejich naplnČní; použité metody; obsahová správnost
a hloubka provedené analýzy; schopnost argumentace a kritického
myšlení; citace a práce se zdroji; formální úprava, jazyková a stylistická úroveĖ.
Sborník nejlepších diplomových prací – roþník 2, þ. 1/2014 –
obsahuje autorské sylaby vybraných diplomových prací, které byly
jen výjimeþnČ upraveny editorkou sborníku na základČ vČcné korektury Evropské komise – ÚĜadu pro publikace. Po formální
stránce nebyly texty v zásadČ pozmČĖovány a sjednocovány
(vþetnČ formy citací a poþtu uvádČných pramenných dČl). Odrážejí
tak pĜístupy samotných autorĤ i zvyklosti pĜíslušných fakult
a oborĤ. Je respektován i rozdílný stránkový rozsah jednotlivých
záznamĤ prací. Diplomové práce v plném znČní lze nalézt na internetových stránkách, uvádČných za sylabem práce.
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Na 1. – 3. místČ se ze zveĜejnČných prací umístily diplomové
práce autorĤ:
1. Mgr. Luboš Fendrych, Univerzita Karlova, Praha, PĜírodovČdecká fakulta, obor Regionální a politická geografie;
2. Mgr. ŠtČpán Krajþa, Univerzita Palackého Olomouc,
Filozofická fakulta, obor Evropská studia a mezinárodní
vztahy;
3. Mgr. Pavla BĜízová, Univerzita Karlova, Praha, Fakulta
sociálních vČd, obor Ekonomie.

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
koordinátorka projektu LaboratoĜ Evropské unie
editorka sborníku
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STRATEGIE EVROPA 2020: JSOU NÁRODNÍ CÍLE
PěIMċěENÉ?
Mgr. Pavla BĜízová
Univerzita Karlova, Praha, Fakulta sociálních vČd, obor Ekonomie
Zpracovatel sylabu diplomové práce: Mgr. Pavla BĜízová

Abstrakt:
Souþasná ekonomická strategie Evropské unie – strategie Evropa
2020 – definovala pČt mČĜitelných hlavních cílĤ pro posílení ekonomického rĤstu, pĜiþemž umožnila þlenským státĤm stanovit si
své vlastní, národní þíselné hodnoty pro tyto cíle. Tato práce analyzuje kvalitu zmínČného stanovování cílĤ. Nejprve zjišĢuje, zda
byly cíle stanoveny lépe než u pĜedchozí Lisabonské strategie. Poté
zkoumá, zda byly národní cíle definovány jasnČ a jednoznaþnČ.
PĜedevším však na základČ originální empirické analýzy hodnotí,
zda byly národní cíle urþeny pĜimČĜenČ s ohledem na obecné možnosti jednotlivých evropských ekonomik. Hlavní závČry zkoumání
ukazují, že k urþitému pouþení se z Lisabonské strategie došlo,
nicménČ kvalita národních cílĤ je nedostateþná a mČla by být
zvýšena.
Abstract:
The current economic strategy of the European Union – the Europe
2020 Strategy – has defined five measurable Headline Targets to
enhance economic growth and allowed the Member States to set
their own national numerical values for these targets. This thesis
analyses quality of this target setting process. First, it tries to figure
out whether the targets have been set better than in the preceding
Lisbon Strategy. Second, it examines whether the National Targets
have been defined clearly and unequivocally. Third and the most
important, based on original empirical analysis, the thesis evalu-
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ates whether the National Targets have been determined reasonably with respect to general capacities of individual European economies. The main results reveal that some learning from the Lisbon
Strategy has been made, but the quality of the National Targets is
insufficient and should be increased.
Klíþová slova:
Evropa 2020, strategie, Evropská unie, národní cíle, empirická
analýza, MULTIMOORA, Ratio System of MOORA, Reference
point of MOORA, Full Multiplicative Form, Lisabonská strategie
Klasifikace JEL:
E61, F55, O52
______________
Úvod
Evropská unie je povČstná stanovováním rĤzných cílĤ, plánĤ
a strategií. Je však tĜeba si uvČdomit, že tak rozsáhlý politický
a ekonomický projekt potĜebuje mít jasnou pĜedstavu, kam smČĜuje a co je jeho cílem. Z tohoto dĤvodu vznikla v Unii tradice vytváĜení komplexních desetiletých strategií hospodáĜského rozvoje.
První taková strategie byla sepsána v roce 2000 a je známá jako
Lisabonská. Za svĤj hlavní cíl si vytyþila výrazné zlepšení ekonomické konkurenceschopnosti Evropské unie. BČhem svého desetiletého období byla prĤbČžnČ doplĖována a upravována, její cíle
však pĜes všechny snahy nakonec naplnČny nebyly.
V roce 2010 na ni navázala druhá evropská hospodáĜská strategie, pojmenovaná Evropa 2020. Stanovuje priority, jichž má být
v rámci evropských hospodáĜských politik dosaženo do konce tohoto desetiletí. Jako stČžejní bod celé strategie byla tentokráte zvolena podpora hospodáĜského rĤstu. PĜestože byla nová strategie
konstruována tak, aby navazovala na tu pĜedchozí, doznala její
struktura podstatných zmČn. Tou nejvýznamnČjší bylo stanovení
omezeného poþtu konkrétních a mČĜitelných cílĤ, jichž má být do
9

deseti let na úrovni Evropské unie dosaženo (tzv. hlavní cíle).
KromČ nich si navíc každý þlenský stát samostatnČ stanovil své
vlastní, národní hodnoty v rámci tČchto cílĤ, kterých se bude snažit
dosáhnout on sám (tzv. národní cíle).
Ve své první, teoretické þásti pĜedstavuje diplomová práce
podrobné shrnutí existujících poznatkĤ o tvorbČ, prĤbČžných úpravách a hlavních nedostatcích Lisabonské strategie, naþež navazuje
popisem vzniku strategie Evropa 2020 a identifikováním tČch
strukturních nedostatkĤ, které byly v rámci nové strategie napraveny. Ve druhé, analytické þásti se práce zamČĜuje na jeden ze zásadních pĜedpokladĤ úspČšného splnČní souþasné strategie, na kvalitu stanovených cílĤ. V souvislosti s tím hledá odpovČdi na tĜi
hlavní výzkumné otázky.
Nejprve porovnává proces stanovování cílĤ obou strategií
a zjišĢuje, zda byly cíle souþasné strategie stanoveny lépe než u té
pĜedchozí, zejména v souvislosti s nedostatky popsanými v první
þásti práce. NáslednČ peþlivČ provČĜuje oficiální, veĜejnČ dostupné
zdroje, v nichž byly publikovány národní cíle strategie Evropa
2020, a hodnotí, zda byly tyto cíle stanoveny jasnČ a jednoznaþnČ.
Nakonec zkoumá, zda byly národní cíle zvoleny pĜimČĜenČ s ohledem na obecné ekonomické možnosti a relativní startovní pozici
jednotlivých þlenských státĤ na zaþátku této dekády. Jinými slovy
zjišĢuje, zda si nČkteré státy v rámci strategie Evropa 2020 nestanovily nepĜimČĜenČ ambiciózní národní cíle, které budou jen tČžko
schopny splnit, a na druhé stranČ zda si nČkteré státy neurþily naopak pĜíliš skromné národní cíle, které ve svém dĤsledku neumožní
dosáhnout zamýšlených výsledkĤ na úrovni Unie jako celku.
Tento pĜístup k hodnocení ekonomických integraþních politik Evropské unie je zcela inovativní. Až doposud byly totiž ekonomické strategie posuzovány pouze na základČ toho, jaký pĜínos
mohou jejich cíle pĜedstavovat pro další rozvoj Evropské unie
a jestli bylo cílĤ nakonec dosaženo. Tato práce se naproti tomu zabývá relativní pĜimČĜeností samotného stanovování cílĤ. To umožĖuje alespoĖ þásteþnČ odhadnout budoucí úspČšnost dané strategie
už v okamžiku jejího spuštČní. Vzniká tak prostor k tomu, aby byly

10

nevhodnČ stanovené cíle ještČ zavþas pĜehodnoceny. PravdČpodobnost, že strategie Evropa 2020 bude na rozdíl od té pĜedchozí,
Lisabonské, vnímána jako úspČšná, tak mĤže být na základČ této
práce dodateþnČ zvýšena.
Následující tĜi kapitoly shrnují prĤbČh a výsledky ovČĜení
platnosti tĜí výzkumných hypotéz zabývajících se rĤznými aspekty
kvality stanovování cílĤ strategie Evropa 2020. Zatímco první hypotéza se vČnuje hlavním cílĤm strategie, platným pro Evropskou
unii jako celek, zbývající dvČ se vztahují k národním cílĤm þlenských státĤ.

1. Pouþení se z chyb Lisabonské strategie
Deklarované cíle jsou tím, co reprezentuje jakoukoli strategii, rozvojový plán þi iniciativu navenek. MČly by proto zcela zĜetelnČ odkazovat k hlavním myšlenkám daného projektu. KromČ
toho by stanovené cíle mČly být jednoznaþné, snadno hodnotitelné
a založené na empirických þi analytických poznatcích, které dokládají jejich adekvátnost. Pokud má daný rozvojový plán mezinárodní charakter, jako je tomu v pĜípadČ ekonomických strategií Evropské unie, je navíc tĜeba zajistit, aby zvolené cíle reflektovaly
a respektovaly rĤznorodost zúþastnČných zemí.
Na základČ tČchto obecných kvalitativních vlastností pro stanovování cílĤ nahlíží první výzkumná hypotéza na rozdíly mezi
dosavadními dvČma strategiemi Evropské unie pro ekonomický
rozvoj. Hypotéza zní: Cíle strategie Evropa 2020 byly stanoveny
lépe než cíle Lisabonské strategie. Její pravdivost je hodnocena na
základČ rozsáhlého studia existující odborné literatury.
Za nejvážnČjší nedostatky Lisabonské strategie tak, jak jsou
popsány v první þásti diplomové práce, lze z pohledu kvality procesu stanovování cílĤ považovat následující dva. Za prvé, stanovené cíle nerespektovaly rĤznorodost a odlišné socioekonomické
podmínky zúþastnČných zemí, jelikož byly stanoveny jednotnČ pro
celou Evropskou unii (one size fits all charakter). To ve svém dĤsledku vedlo k tomu, že se jednotlivé þlenské státy s tČmito cíli
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dostateþnČ neidentifikovaly a nepĜijali je za své, a z toho dĤvodu
následnČ neprojevily dostatek snahy podílet se na jejich splnČní.
Druhou slabinou Lisabonské strategie, co se procesu stanovování
cílĤ týþe, byl pĜíliš malý poþet kvantitativních, a tedy mČĜitelných,
cílĤ. Naprostá vČtšina cílĤ byla narativního charakteru. Pouze dva
byly vyjádĜeny numericky (1) a umožĖovaly tak skuteþnČ objektivní hodnocení.
Strategie Evropa 2020 pĜedstavuje v tomto ohledu výrazné
zlepšení. Na rozdíl od pĜedchozí strategie je jejím základem osm
jasných, mČĜitelných, kvantitativních cílĤ (2), kterým jsou navíc od
samého poþátku platnosti strategie pĜiĜazeny konkrétní statistické
indikátory sloužící k jednoznaþnému mČĜení pokrokĤ v dosahování tČchto cílĤ. SplnČní jakéhokoli cíle je tak jednoduše empiricky
ovČĜitelné. (V prĤbČhu Lisabonské dekády bylo sice vytvoĜeno
velké množství indikátorĤ (3), které mČly sloužit k monitorování
pokrokĤ v jednotlivých þlenských státech, tyto veliþiny nicménČ
nebyly nijak svázány s existujícími cíli, což vedlo k jejich nízké
efektivitČ.)
V þem naopak strategie Evropa 2020 selhala, to je vstupní
charakter (input character) nČkterých cílĤ. Již bČhem platnosti Lisabonské strategie upozorĖovali nČkteĜí vČdci (4), že cíl definovaný
jako navýšení výdajĤ na výzkum a vývoj nevypovídá ve svém dĤsledku nic o tom, zda se Evropská unie stává konkurenceschopnou
ekonomikou založenou na znalostech, jak znČlo hlavní motto Lisabonské strategie. Takový cíl namísto požadovaných výstupĤ
mČĜí pouze vstupy. Strategie Evropa 2020 však tento cíl pĜevzala
v nezmČnČné podobČ.
Podobná kritika navíc zaznívá i v souvislosti s cíli strategie
Evropa 2020, které vznikly zcela novČ (a nebyly tedy pĜevzaty
z Lisabonské strategie). Jedná se o cíle týkající se vzdČlávání. Ty
jsou definovány jako snížení procenta žákĤ, kteĜí odchází ze školy

(1) Evropská komise (2010a).
(2) Evropská komise (2013).
(3) Creel a kol. (2005).
(4) Mezi nimi napĜ.: Mrak (2010) nebo Vilpišauskas (2011).
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pĜedþasnČ, a zvýšení procenta lidí, kteĜí mají vysokoškolské vzdČlání. Csaba (2010) uvádí, že splnČní tČchto cílĤ samo o sobČ nezajistí zlepšení situace na trhu práce, protože zcela opomíjí otázku
kvality vzdČlání (zamČĜuje se pouze na kvantitu) a strukturních potĜeb trhu práce. PodobnČ lze pohlížet také na cíl snížení emisí skleníkových plynĤ nebo již zmínČný cíl pro výzkum a vývoj. Veliþiny
použité v definici tČchto cílĤ neodpovídají primárnČ zamýšlenému
efektu.
I pĜes právČ zmínČné nedokonalosti nelze strategii Evropa
2020 upĜít jedno zcela zásadní zlepšení oproti Lisabonské strategii.
Je jím koncept národních cílĤ, kdy si každý þlenský stát samostatnČ
definoval své vlastní þíselné hodnoty, kterých chce v rámci jednotlivých hlavních cílĤ dosáhnout. Národní cíle jsou Ĝešením nevhodného one size fits all principu Lisabonské strategie, jelikož umožĖují jednotlivým státĤm urþit si své cíle s ohledem na vlastní národní priority, specifické komparativní výhody, nebo tĜeba i rĤznČ
velké ambice pĜispČt ke spoleþnému evropskému rozvoji. KromČ
toho mohou þlenské státy pĜi stanovování národních cílĤ zohlednit
také svoji relativní startovní pozici v rámci Evropské unie. I ménČ
rozvinuté zemČ si tak mohou stanovit takové cíle, kterých budou
schopny dosáhnout, þímž aktivnČ pĜispČjí k naplnČní spoleþných
evropských cílĤ. Klíþovým faktorem je zde osobní identifikace se
zvolenými cíli, která motivuje k jejich následnému plnČní.
Na základČ dĤkladného porovnání obou strategií došla práce
k závČru, že cíle strategie Evropa 2020 byly skuteþnČ stanoveny
lépe, než tomu bylo u Lisabonské strategie, zejména s ohledem na
kvantitativní charakter cílĤ a možnost stanovit kromČ þíselných
hodnot spoleþných pro celou Evropskou unii také specifické národní cíle zohledĖující odlišnou ekonomickou situaci jednotlivých
þlenských státĤ. NČkteré již dĜíve popsané vady procesu stanovování cílĤ Lisabonské strategie však byly novou strategií bez nápravy pĜejaty, napĜ. vstupní charakter cíle pro výzkum a vývoj.
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2. Jednoznaþnost stanovených národních cílĤ
Skuteþnost, že si jednotlivé státy mohly v rámci národních
cílĤ pĜizpĤsobit spoleþné hlavní cíle strategie Evropa 2020 svým
vlastním potĜebám, sice pĜedstavuje kvalitativní posun v porovnání
s Lisabonskou strategií, nezaruþuje však kvalitu národních cílĤ
jako takových. StejnČ tak jako hlavní cíle, i jejich národní protČjšky
by mČly být definovány jasnČ a jednoznaþnČ, aby mohly co nejlépe
plnit svou funkci hlavního nástroje pro sledování a porovnávání
dílþích úspČchĤ jednotlivých zemí. Druhá hypotéza tedy zní: Národní cíle strategie Evropa 2020 byly stanoveny jasnČ a jednoznaþnČ.
Její ovČĜení spoþívá v peþlivé analýze oficiálních zdrojĤ strategie Evropa 2020, v nichž byly národní cíle zveĜejnČny. ParalelnČ
vedle sebe existují dva takové zdroje. Prvním je samostatný dokument (5) Evropské komise, odkazovaný na jejích oficiálních webových stránkách vČnovaných strategii Evropa 2020 (6). Ten obsahuje pĜehlednou tabulku odsouhlasených þíselných hodnot národních cílĤ jednotlivých þlenských státĤ pro každý hlavní cíl strategie. Druhým zdrojem je potom konkrétní webová stránka Eurostatu vČnovaná strategii Evropa 2020 (7), která byla urþena jako
oficiální zdroj dat pro úþely monitorování prĤbČžného plnČní cílĤ.
KromČ informací o hodnotách národních cílĤ poskytuje také souþasná i historická data statistických indikátorĤ, pomocí nichž byly
jednotlivé hlavní cíle definovány.
PĜestože jsou oba zmínČné zdroje považovány za rovnocenné, data v nich uvedená nejsou totožná. To pĜedstavuje závažné
pochybení procesu stanovování cílĤ strategie Evropa 2020,
zejména s ohledem na požadovanou pĜehlednost a jednoznaþnost
cílĤ. Konkrétním pĜíkladem odlišných údajĤ je cíl na zvýšení podílu obnovitelných zdrojĤ energie. Zatímco zdroj Evropské komise
uvádí národní cíle Maćarska a Polska ve výši 14,65 % a 15,48 %,
Eurostat pro tytéž zemČ publikuje hodnoty 13,0 % a 15,0 %.
(5) Evropská komise (2011).
(6) Evropská komise (2012).
(7) Eurostat (2013).
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Oba zmínČné oficiální zdroje se liší také, co se týþe použitých statistických veliþin. Komise udává jako indikátor cíle na snížení emisí skleníkových plynĤ veliþinu vyjadĜující snížení emisí
CO2 v porovnání s úrovní roku 1990 a odvolává se pĜitom na rozhodnutí 2009/406/EC (8). Eurostat definuje indikátor pro tentýž cíl
jako snížení emisí nejen oxidu uhliþitého, ale také metanu, oxidu
dusného a fluorovaných plynĤ, opČt oproti roku 1990. Odkazuje se
pĜitom na totéž rozhodnutí jako zdroj Evropské komise. Ze zmínČného dokumentu však vyplývá, že národní cíle byly ve skuteþnosti
definovány jako snížení skleníkových plynĤ v porovnání s rokem
2005, tedy nikoli 1990, jak uvádí oba oficiální zdroje.
Jednotné nejsou ani v jednotkách cíle na zvýšení energetické
úþinnosti. Eurostat uvádí jako hlavní veliþinu spotĜebu primární
energie mČĜenou v tisících tun olejového ekvivalentu, pĜiþemž definici tohoto hlavního cíle mnohem lépe odpovídá veliþina vyjádĜená jako procentní úspora spotĜeby energie, kterou Eurostat také
zveĜejĖuje, avšak pouze jako doplĖující indikátor. RovnČž Komise
odkazuje ve svém zdroji na absolutní spotĜebu energie. Jako jednotku však používá miliony tun olejového ekvivalentu.
Dalším nedostatkem v kvalitČ zveĜejnČní národních cílĤ je
nekompletnost údajĤ na stránkách Eurostatu. Tu považuje práce za
vážné pochybení, zejména s ohledem na skuteþnost, že databáze
Eurostatu vČnovaná strategii Evropa 2020 mČla sloužit ke sledování pokrokĤ jednotlivých zemí také široké veĜejnosti. Na Eurostatu zcela chybí hodnoty národních cílĤ pro snižování emisí, energetickou úþinnost a snižování chudoby, tedy pro tĜi z pČti hlavních
cílĤ.
Co se týþe kvality stanovení konkrétních vyjádĜení národních cílĤ, i zde byly nalezeny poþetné nedostatky. Za jednoznaþnČ
definovaný cíl napĜ. není možné považovat rozmezí hodnot, jelikož takový údaj není vhodný pro další empirické analýzy. Samotný
Eurostat takto deklarované cíle pĜevádí na hodnoty urþené jediným
þíslem. Dopouští se však pĜitom logické nekonzistentnosti, když
(8) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady þ. 406/2009/ES ze dne 23. dubna
2009 o úsilí þlenských státĤ snížit emise skleníkových plynĤ, aby byly splnČny
závazky Spoleþenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynĤ do roku 2020.
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volí vždy spodní hranici stanoveného rozmezí, nehledČ na žádaný
smČr vývoje dané veliþiny (9).
JeštČ vČtší nejednoznaþnost potom zpĤsobuje vyjádĜení národního cíle pomocí porovnávacího znaménka, napĜ. < 10 %, pĜípadnČ obdobného slovního vyjádĜení, napĜ. „nejménČ 40 %“. Negativní dĤsledky se opČt projevily již pĜi zveĜejĖování tČchto údajĤ
Eurostatem. Ten, aby mohl s daty dále pracovat, je pĜevedl na jednoþíselné hodnoty, pĜiþemž se opČt nevyhnul nekonzistentnímu zacházení, když všechna vyjádĜení typu „menší než“ nahradil hodnotami o jednu desetinu menšími (tj. 9,9 % místo < 10 %), ale u cílĤ
stanovených jako „více než“ ponechal pĤvodní þíselnou hodnotu.
PĜestože bylo zavedení konceptu národních cílĤ motivováno
pĜedevším zohlednČním specifik jednotlivých þlenských státĤ, nČkteré z nich možnosti stanovit si vlastní hodnoty cílĤ nevyužily
v plném rozsahu. To je pĜedevším pĜípad Velké Británie, která si
odmítla zvolit národní cíle pro þtyĜi z osmi hlavních cílĤ. KromČ
ní nedodalo kompletní sadu vlastních cílĤ ještČ dalších pČt zemí,
mezi nimi i ýeská republika (10).
Poslední v práci popsanou slabinou procesu stanovování národních cílĤ je nesrovnatelnost uþinČných závazkĤ v pĜípadČ, že
jsou cíle definovány s použitím nestandardních statistických indikátorĤ. K tomu docházelo nejþastČji u cíle na snížení chudoby, kde
velké množství státĤ definovalo svĤj cíl v rámci svých vlastních,
specifických národních indikátorĤ, místo aby respektovaly indikátor vytvoĜený za tímto úþelem Eurostatem. DĤsledkem je naprostá
netransparentnost a nesrovnatelnost takových cílĤ.
Na základČ detailní komparativní analýzy obou oficiálních
zdrojĤ tak práce došla k závČru, že národní cíle strategie Evropa
2020 rozhodnČ nebyly stanoveny jasnČ a jednoznaþnČ. Platnost
druhé výzkumné hypotézy tedy byla vyvrácena.

(9) PĜi odstraĖování cílĤ stanovených rozmezím tak uplatil u indikátorĤ, u nichž
je žádoucí rĤst (napĜ. zamČstnanost), mírný pĜístup, zatímco u veliþin, jež mají
klesnout (napĜ. emise skleníkových plynĤ), pĜístup pĜísný.
(10) Ta nestanovila národní cíl pro energetickou úþinnost.
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3. Relativní pĜimČĜenost národních cílĤ
Zatímco pĜedchozí þást analýzy se vČnovala formálním
aspektĤm kvality národních cílĤ, závČreþná þást práce posuzuje
adekvátnost samotných numerických hodnot tČchto cílĤ. Jak již
bylo uvedeno, hlavní pĜínos konceptu národních cílĤ spoþívá
v tom, že jednotlivé þlenské státy mohou samostatnČ urþit, jakým
dílem hodlají pĜispČt k naplnČní spoleþných cílĤ ekonomické strategie Evropa 2020. Mohou tak pĜi stanovování svých závazkĤ plnČ
zohlednit vlastní politické priority i národní specifika, stejnČ tak
jako relativní úroveĖ svých socioekonomických podmínek.
Tato svoboda pĜi stanovování cílĤ s sebou nicménČ nese také
urþitá rizika. NČkteré þlenské státy mohou ve snaze prezentovat se
na mezinárodním poli jako výraznČ proevropsky orientované deklarovat pĜíliš ambiciózní národní cíle. Jiné státy si zase mohou
urþit neadekvátnČ skromné cíle, které nepĜispČjí dostateþnČ k dosažení celkových zámČrĤ souþasné evropské rĤstové strategie.
A právČ touto optikou relativní pĜimČĜenosti hledí na kvalitu procesu stanovování cílĤ tĜetí výzkumná hypotéza: Národní cíle strategie Evropa 2020 byly stanoveny pĜimČĜenČ, s ohledem na relativní startovní pozice jednotlivých þlenských státĤ. Její platnost je
posuzována na základČ vlastní rozsáhlé empirické analýzy.
Práce má za to, že téma pĜimČĜenosti národních cílĤ je pro
budoucí úspČšnost strategie Evropa 2020 naprosto stČžejní, jelikož
úzce souvisí s pravdČpodobností dosažení hlavních cílĤ vztahujících se na Evropskou unii jako celek. Zatímco existující empiricky
orientovaná literatura zabývající se strategiemi Evropské unie (11)
se vČnovala pouze ex post hodnocení míry, nakolik byly cíle nakonec splnČny (12), a pĜimČĜenost cílĤ posuzovala až zpČtnČ (þasto na
základČ dosažených výsledkĤ), originalita pĜístupu této diplomové
práce spoþívá v tom, že zkoumá kvalitu procesu stanovování cílĤ
pĜímo, a to hned poté, co jsou vytvoĜeny. Díky tomu mohou být
(11) NapĜ. Coussens a kol. (2008), Baležentis a kol. (2011), Blanke a kol. (2010),
Treidler (2011) nebo Tilford a kol. (2010).
(12) Zkoumala tedy pouze Lisabonskou strategii, jejíž doba platnosti již byla dovršena.
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národní cíle strategie Evropa 2020 na základČ nejnovČjších vČdeckých zjištČní ohlednČ jejich pĜimČĜenosti ještČ v prĤbČhu pĤsobení
strategie upraveny, což výraznČ zvyšuje její šance na koneþný
dobrý výsledek.
Analýza relativní pĜimČĜenosti národních cílĤ, prezentovaná
v této práci, je založena na srovnání specifických startovních pozic
jednotlivých þlenských státĤ na poþátku dekády (v roce 2010)
a hodnot národních cílĤ, jež si vytyþily do roku 2020. Vzhledem
k omezenému poþtu pozorování a specifickému charakteru zkoumané otázky považuje práce za nejvhodnČjší použít statistickou
metodologii pro vícekriteriální rozhodování (13).
KonkrétnČ byla použita metoda zvaná MULTIMOORA (14),
kterou poprvé popsal Brauers (2004). Je založena na Ĝazení subjektĤ podle jejich relativní výkonnosti, k þemuž využívá nezávisle
na sobČ tĜi rĤzné statistické vzorce, z nichž každý klade dĤraz na
trochu jiný aspekt relativní výkonnosti, þímž je umožnČna urþitá
variabilita hodnocení. Na základČ tĜí takto získaných poĜadí je následnČ sestaven finální žebĜíþek, který zajišĢuje robustnost obdržených výsledkĤ (15).
V pĜípadČ této práce byla metoda použita k porovnání
27 þlenských státĤ Evropské unie (16) na základČ konkrétních þíselných hodnot statistických indikátorĤ reprezentujících hlavní cíle
strategie Evropa 2020. Nezávisle na sobČ byla metoda aplikována
dvakrát, pokaždé na jiný soubor dat. Nejprve byly státy seĜazeny
podle výkonnosti, které v rámci hlavních cílĤ strategie dosahovaly
v roce 2010 pĜi jejím spuštČní (tzv. startovní pozice). Potom byl
tentýž proces Ĝazení proveden ještČ jednou, avšak tentokrát nikoli
podle reálnČ dosažených výsledkĤ, nýbrž na základČ hodnot národních cílĤ, jichž se jednotlivé státy rozhodly dosáhnout do roku
(13) Statistical multi-criteria decision making methodology.
(14) Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis plus Full Multiplicative
Form method. Podrobný popis viz Brauers a kol. (2011).
(15) Brauers a kol. (2011).
(16) Chorvatsko, jež se stalo 28. þlenem Evropské unie 1. þervence 2013, nebylo
do analýzy zahrnuto, protože dosud nepĜijalo v rámci strategie Evropa 2020
žádné národní cíle.
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2020. Rozdíl mezi relativní ambicí daného státu vyjádĜenou stanovenými národními cíli a jeho relativní startovní pozicí potom pĜedstavuje relativní pĜimČĜenost zvolených cílĤ (ve výsledkové tabulce oznaþena velkým Ĝeckým písmenem delta).
Kladné hodnoty indikátoru znamenají vyšší relativní ambice
daného státu pĜi stanovování národních cílĤ pro rok 2020, než jaké
byly jeho relativní skuteþné výsledky na poþátku dekády. Záporné
hodnoty naopak odkazují na relativnČ skromnČjší cíle, než jaké bychom na základČ startovní pozice daného státu mohli pĜedpokládat.
Jako ideální se v tomto ohledu jeví hodnoty blízko nuly, které znamenají relativní soulad mezi ambicemi a reálnými výsledky. Je
vhodné zdĤraznit, že nepĜimČĜenČ ambiciózní cíle nejsou považovány za žádoucí, protože pĜedstavují riziko vyšších než splnitelných závazkĤ.
BČhem analýzy bylo zjištČno, že v dobČ vzniku strategie Evropa 2020 mČly v rámci indikátorĤ mČĜících osm hlavních cílĤ strategie nejlepší startovní podmínky Švédsko, Finsko a Rakousko. Na
chvostu žebĜíþku se nacházela Malta, Lucembursko a Kypr. Co se
týþe stanovení národních cílĤ, k nejvyšším absolutním hodnotám
indikátorĤ se zavázalo Švédsko, Rakousko a Portugalsko, zatímco
obsazení na konci žebĜíþku bylo totožné s poĜadím startovních
podmínek (což mimo jiné dokládá relativní pĜimČĜenost cílĤ stanovených tČmito zemČmi).
Mnohem zajímavČjší jsou však zjištČní vycházející z porovnání tČchto dvou pomocných žebĜíþkĤ. PĜiložená tabulka zobrazuje
výsledné poĜadí þlenských státĤ na základČ relativní pĜimČĜenosti
jejich národních cílĤ pro strategii Evropa 2020. Ukazuje, že zhruba
jen polovina státĤ si stanovila skuteþnČ pĜimČĜené cíle. Naproti
tomu byly identifikovány tĜi zemČ, jejichž národní cíle jsou extrémnČ nepĜimČĜené úrovni jejich reálných možností v roce 2010.
Jsou jimi na jedné stranČ Portugalsko a Irsko s krajnČ nadhodnocenými národními cíli a na stranČ druhé potom ýeská republika, jejíž
ambice projevené pĜi tvorbČ cílĤ byly v porovnání se startovními
podmínkami nejnižší v celé Unii.
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Relativní pĜimČĜenost
národních cílĤ
extrémnČ
nepĜimČĜené
nepĜimČĜené
pĜíliš
ambiciózní
mírnČ
nepĜimČĜené

pĜimČĜené

pĜimČĜené

mírnČ
nepĜimČĜené
pĜíliš
skromné

nepĜimČĜené
extrémnČ
nepĜimČĜené

ǻ

ýlenský stát

8
7
5
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
–1
–1
–1
–2
–2
–3
–4
–4
–4
–5

Portugalsko
Irsko
ŠpanČlsko
Rumunsko
Belgie
ěecko
Francie
Rakousko
Dánsko
Itálie
Kypr
Lucembursko
Malta
Polsko
Slovinsko
Švédsko
Bulharsko
Nizozemsko
Velká Británie
Estonsko
Lotyšsko
Maćarsko
Finsko
Litva
NČmecko
Slovensko

–6

ýeská republika

Na základČ tČchto zjištČní došla práce k závČru, že národní
cíle strategie Evropa 2020 nebyly stanoveny pĜimČĜenČ, berouce
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v potaz startovní pozice jednotlivých þlenských státĤ. ZnČní tĜetí
výzkumné hypotézy bylo tedy prokázáno jako neplatné.

ZávČr
ÚspČšnost jakékoli ekonomické strategie je podmínČna pĜedevším splnČním následujících pĜedpokladĤ. Strategie musí mít
velmi kvalitní cíle, její implementace musí být postavena na dobĜe
definovaných kompetencích všech relevantních aktérĤ a musí být
dostupné adekvátní nástroje hospodáĜské politiky. K zavedení strategie do praxe je navíc zapotĜebí znaþná politická vĤle.
Diplomová práce v souvislosti s aktuální ekonomickou strategií Evropské unie zkoumala první ze zmínČných pĜedpokladĤ,
tedy kvalitu cílĤ stanovených v rámci strategie Evropa 2020. Analyzovala a náležitČ diskutovala nČkolik klíþových faktorĤ kvality
procesu stanovování cílĤ. Na základČ rozsáhlého studia relevantní
odborné literatury nejprve ukázala, že kvalita cílĤ strategie Evropa
2020 je podstatnČ vyšší, než tomu bylo v pĜípadČ pĜedchozí Lisabonské strategie. Tento závČr je založen pĜedevším na faktu, že
souþasná strategie, na rozdíl od Lisabonské, definovala jasné numerické hlavní cíle, jež byly svázány s konkrétními statistickými
indikátory. ýlenským státĤm bylo navíc umožnČno stanovit si své
vlastní národní hodnoty pro každý z hlavních cílĤ, þímž byl vyĜešen problém nevyhovujícího one size fits all charakteru pĜedchozí
strategie. NČkteré další strukturní nedostatky, jako napĜ. vstupní
charakter cíle pro výzkum a vývoj, však strategie Evropa 2020
v nezmČnČné podobČ pĜejala.
Na základČ detailní komparativní analýzy dvou oficiálních
zdrojĤ dat o národních cílech strategie Evropa 2020 následnČ práce
ukázala, že národní cíle rozhodnČ nebyly definovány jasnČ a jednoznaþnČ, jak by vyžadovaly obecné nároky na jejich kvalitu.
PĜednČ, dva oficiální, paralelnČ existující zdroje prezentují rozdílné hodnoty konkrétních cílĤ. Dále, nČkteré národní cíle byly definovány nevhodným, nekonzistentním zpĤsobem, napĜ. formou
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rozmezí hodnot nebo komparativním kvantifikátorem namísto jediné þíselné hodnoty. NČkteré národní cíle nebyly specifikovány
vĤbec, mnohé další se odvolávají na jiné než oficiální statistické
indikátory. Aby mohla být strategie Evropa 2020 úspČšnČ implementována, je tĜeba tyto nedostatky odstranit.
Nakonec práce s použitím statistické metody pro vícekriteriální rozhodování nazvané MULTIMOORA zhodnotila adekvátnost stanovených národních cílĤ s ohledem na reálné startovní pozice jednotlivých þlenských státĤ. Výsledky ukazují, že mnoho
zemí nastavilo své národní cíle nepĜimČĜenČ skuteþným možnostem a kapacitám svých ekonomik. To mĤže na jedné stranČ vést
k sub-optimálnímu ekonomickému vývoji Evropské unie, na stranČ
druhé pak negativnČ motivovat ostatní þlenské státy ke stanovování nízkých, snadno dosažitelných cílĤ v budoucnu.
ZávČry práce naznaþují nČkolik dĤležitých implikací pro
souþasnou a budoucí praxi evropských ekonomických strategií,
zejména s ohledem na proces stanovování cílĤ. Za prvé, je nesmírnČ dĤležité zajistit rychlé sjednocení dvou existujících oficiálních zdrojĤ národních cílĤ. Za druhé, ty z národních cílĤ, které byly
definovány nevhodným zpĤsobem (nekonzistentní matematickou
formulací, nebo na základČ indikátorĤ nesrovnatelných s ostatními
státy), by mČly být pĜeformulovány. Za tĜetí, na základČ výsledkĤ
analýzy relativní pĜimČĜenosti by mČly být cíle nČkterých státĤ
znovu posouzeny, pĜípadnČ dodateþnČ upraveny.
V souvislosti s tvorbou budoucích strategií by potom mČlo
být zváženo vydání oficiálních pokynĤ definujících formální náležitosti národních cílĤ a náležité použití statistických indikátorĤ.
A koneþnČ, koncept hodnocení relativní pĜimČĜenosti cílĤ, tak jak
byl koncipován v diplomové práci, by mČl být napĜíštČ použit
pĜímo v prĤbČhu procesu stanovování cílĤ, þímž by mohlo být dosaženo mnohem vyšší kvality výsledných cílĤ.
Navzdory komplexnosti zkoumaného tématu lze vČĜit, že diplomová práce významnČ pĜispČje souþasné literatuĜe zabývající se
optimální specifikací cílĤ. Jejím hlavním pĜínosem je inovativní
pĜístup k posuzování pĜimČĜenosti cílĤ zaruþující objektivní
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a pĜímé hodnocení stanovování cílĤ, jež u existujících studií není
vždy pĜítomno.
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GLOBALIZACE, VOJENSKÁ MOC A STÁT
Mgr. Luboš Fendrych
Univerzita Karlova, Praha, PĜírodovČdecká fakulta,
obor Regionální a politická geografie
Zpracovatel sylabu diplomové práce: Mgr. Luboš Fendrych

Abstrakt:
Primárním cílem diplomové práce je testovat platnost predikcí teorií neorealismu, neoliberálního institucionalismu a kritické geopolitiky o dopadech ekonomické globalizace na strukturu ozbrojených sil Finska a Švédska. Výzkum je koncipován jako komparativní pĜípadová studie kombinující metody kongruence a processtracing. Konkrétní predikce jednotlivých teorií jsou následnČ komparovány s empiricky pozorovatelnými jevy. Empirická analýza
ukázala, že teorie neorealismu disponuje dostateþnou explanaþní
silou pro vysvČtlení bezpeþnostní politiky Finska. Navzdory ekonomické globalizaci, multilaterální spolupráci a rozpadu SSSR si
Finsko zachovává teritoriální obranný systém s dĤrazem na vysoce
mobilní pozemní armádu a masivní poþet rezervistĤ. Finská armáda navíc neprošla významnou transformací smČrem k expediþním a prĤzkumným jednotkám dle pĜedpokladĤ neoliberalismu
a kritické geopolitiky. Finsko navíc deklaruje zájem na hlubší spolupráci v rámci bezpeþnostních struktur EU (spoleþná zahraniþní
a bezpeþnostní politika, respektive spoleþná bezpeþnostní a obranná politika), užší souþinnost v programech NATO však odmítá.
Švédsko naopak omezuje svou teritoriální obranu ve prospČch expediþních a lehkých jednotek odpovídajícím požadavkĤm NATO
a dalších multilaterálních uskupení. Aþkoliv švédská obranná strategie þásteþnČ koreluje s predikcemi teorií kritické geopolitiky
a neoliberálního institucionalismu, jejich platnost nemĤže být plnČ
potvrzena z dĤvodu nenaplnČní dostateþných podmínek pro ovČĜení kauzality. Z tohoto dĤvodu nemĤžeme zcela vylouþit platnost
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teorie neorealismu. V pĜípadČ Finska se teorii neorealismu podaĜilo potvrdit, neboĢ nedochází k výrazné zmČnČ rozsahu a struktury
ozbrojených sil ve prospČch expediþních a prĤzkumných jednotek.
Studie také ukázala, že odlišná geografická exponovanost vĤþi
Rusku pĜispívá ke znaþné varianci ve švédské a finské obranné
strategii. Kauzální vztah mezi ekonomickou globalizací a pĜípadnou zmČnou obranných strategií nebyl empiricky prokázán.
Abstract:
The diploma thesis primarily aims to analyze predictions of neorealism, institutional neoliberalism, and critical geopolitics about the
effects of economic globalization on the structure of Finnish and
Swedish armed forces. Methodologically, the research is designed
as a theory-driven comparative case study combining methods of
congruence and process-tracing. The thesis proceeds with the comparison between empirically observable phenomena with theoretical predictions of particular theories. The results show that a theory
of neorealism provides necessary and sufficient conditions for the
explanation of a recent Finnish defense strategy. In spite of economic globalization, multilateral cooperation, and the collapse of
USSR, Finnish defense forces still favor territorial protection emphasizing ground weaponry, mobile field army and massive reserve forces. Identically, Finnish army does not undergo an essential military transformation toward expeditionary and reconnaissance units. Multilaterally, Finland prefers limited security
cooperation within the EU (ESDP) to a deeper involvement in
NATO structures. In contrast, Sweden significantly reduces its territorial defense forces in favor of expeditionary units and also
supports broader security cooperation within NATO. Although the
Swedish national security strategy partly corresponds with predictions of critical geopolitics and institutional neoliberalism,
theory of neorealism cannot be entirely rejected because of missing
sufficient conditions to do so. One of the key explanations for different defense structures is their distinct geopolitical exposure
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towards Russian potential threat. Furthermore, there is little evidence that economic globalization has any impact on Swedish and
Finnish strategic reasoning.
Klíþová slova:
ekonomická globalizace, bezpeþnost, ozbrojené síly, strategie, Finsko, Švédsko
Klasifikace JEL:
F68
______________
Úvod
PĜedkládaná práce je jedním z pĜíspČvkĤ do diskuze o dopadech ekonomické globalizace na klíþovou funkci bezpeþnostního
státu – obranu. Studie dále zkoumá, které z vybraných teorií jsou
s to úspČšnČ predikovat þi interpretovat reálný vývoj struktury a velikosti vojenských sil Finska a Švédska. Cílem práce je tedy testovat hypotézy, které nám umožní potvrdit þi zamítnout platnost predikcí následujících teorií: 1) neorealismus, 2) neoliberální institucionalismus a 3) kritická geopolitika (17). Rozhodnutí o výbČru
právČ tČchto výzkumných pĜístupĤ bylo uþinČno jednak na základČ
jejich odlišných predikcí o dopadech ekonomické globalizace na
strukturu obranných sil, obrannou strategii, potenciální spolupráci
a význam fyzického prostoru státu, a také díky jejich relativnČ jednoznaþným predikcím o funkci a významu bezpeþnostního státu
v mezinárodním systému. Následující Ĝádky nabízejí struþný pĜehled hlavních charakteristik a postulátĤ zvolených teorií.

(17) Výzkumný proud v souþasné politické geografii.
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Teoretický rámec
Neorealismus je jednou z teorií mezinárodních vztahĤ (MV)
považující suverénní stát za základní prvek mezinárodního anarchického systému. V této anarchické struktuĜe je primárním cílem
státu zajistit si vlastní bezpeþí, respektive pĜežití na úkor státĤ
ostatních (viz Layne 1994, Mearsheimer 2001). Neorealisté se
k celému procesu globalizace staví skepticky a rozhodnČ jej nepovažují za strukturálnČ významný þi ireverzibilní jev. Globalizaci
považují spíše za nástroj mocenského soupeĜení hlavních geopolitických hráþĤ, kteĜí vytváĜejí multilaterální vztahy za úþelem akumulace moci. NeorealistĤm však bývá vytýkáno pĜehlížení EU jakožto významného þinitele v zajišĢování míru v EvropČ. PĜedstavitelé neoliberálního institucionalismu (NI) ji naopak považují za
jednu z klíþových nadnárodních organizací podporující ekonomickou spolupráci, mír a spoleþnou evropskou identitu (Ruggie 1982,
Keohane 1995). Neoliberálové dále kladou dĤraz na mezinárodní
spolupráci (pĜedevším ekonomickou, ale i bezpeþnostní), pĜiþemž
nadnárodní instituce pĜedstavují prostĜedek k udržení míru
(Keohane 1984, Nye a kol. 2000). Výchozím pĜedpokladem NI
jsou pak existující sociální pravidla chování, kdy se dodržování
pravidel stává autonomní hodnotou každého aktéra (Haggard,
Simmons 1987). Mezinárodní instituce mohou nabývat podoby 1)
organizací (NATO, Evropská unie), 2) formálních pravidel þi režimĤ (napĜ. Úmluva OSN o obþanských a politických právech,
GATT), 3) neformálních konvencí (mírové operace OSN). PĜedstavitelé kritické geopolitiky (KG) pak poukazují na snižování významu státních hranic v dĤsledku stále se prohlubující mezinárodní
provázanosti (internacionalizace), globalizace a technického pokroku. DĤsledky tČchto zmČn vedou státy k pĜesunu pozornosti od
klasických bezpeþnostních hrozeb smČrem k hrozbám neteritoriálním a asymetrickým (Ó Tuathail 2000).
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Výzkumné otázky
Výzkumné otázky nám umožní lépe vymezit a uchopit klíþové aspekty studované problematiky. Z tČchto dĤvodĤ byly stanoveny dvČ hlavní výzkumné otázky a nČkolik vedlejších podotázek.
1) Odpovídají predikce testovaných teorií souþasným procesĤm v mezinárodní politice a bezpeþnosti?
x Do jaké míry dokáže geografická poloha, respektive
geopolitická pozice státu determinovat strukturu vojenských sil a celkovou bezpeþnostní strategii státĤ?
x Je pĜípadná zmČna obranných strategií Finska a Švédska dĤsledkem zmČny bezpeþnostní situace v EvropČ
(rozpad SSSR, rozšíĜení NATO, þlenství v EU)?
x Jsou za primární bezpeþnostní rizika považovány teritoriální (mezistátní válka, obrana území) nebo neteritoriální hrozby (terorismus, nelegální obchod atd.)?
2) Je globalizace natolik významným procesem, že dokáže
mČnit tradiþní bezpeþnostní chování Finska a Švédska,
respektive jejich strukturu obranných sil?
x ZpĤsobuje ekonomická globalizace snižování významu bezpeþnostního státu jakožto monopolu na organizované násilí?
x MĤžeme hovoĜit o pĜípadném snižování výdajĤ na
obranu a stavu armád jako o dĤsledcích ekonomické
provázanosti þi mezinárodní politické spolupráci?
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Metodika výbČru pĜípadĤ
Klíþovým empirickým nástrojem práce je metoda kongruence, jež nám umožní nalézt pozorovatelné implikace shodující
se s predikcemi teorií. K poodhalení kauzality mezi promČnnými
je sekundárnČ využita metoda process-tracing. Metodou „soubČžný výklad teorie“ pak docílíme empirického ovČĜení validity
teorií (Drulák 2008). Aby tento výklad byl empiricky proveditelný,
je zapotĜebí zvolit nezávislé promČnné (ekonomická globalizace,
politická globalizace a geopolitická konfigurace oblasti). První závislou promČnnou je globalizace bezpeþnosti. Indikátory promČnné poukazují na zmČny ve struktuĜe armád, poþtu vojsk a typu
výzbroje v dĤsledku ekonomické globalizace. Tyto indikátory jsou
konkrétním projevem zmČn v celkovém významu vojenské moci
a její struktury. Za druhou závislou promČnnou pak byla stanovena
variabilita bezpeþnostních dokumentĤ a obranných koncepcí Finska a Švédska. Nutno podotknout, že charakter tČchto dokumentĤ
mĤže být pouze deklaratorní, a tudíž nemusí odhalit skuteþné
zmČny v bezpeþnostní politice. Výzkum však prokázal, že obsah
tČchto dokumentĤ se þasto odráží i v samotné struktuĜe obranných
sil.
Samotný výbČr pĜípadĤ odpovídá strategii plausibility probe,
tedy výbČru nejvíce a nejménČ pravdČpodobného pĜípadu pro stanovenou teorii (George a Bennett 2005). Finsko a Švédsko jsou
nejvíce pravdČpodobnými pĜípady pro KG a NI. ObČ zemČ jsou
navíc vojensky formálnČ neutrální, postmateriální státy EU a zároveĖ neþelí bezprostĜednímu vojenskému ohrožení ve smyslu vypuknutí války. Výše popsané faktory by se mČly v souladu s predikcemi KG a NI promítnout i v pĜeformulování strategických dokumentĤ, bezpeþnostních politik a pĜedevším ve struktuĜe armád
obou státĤ.
Pro teorii neorealismu jsou vybrané státy naopak nejménČ
pravdČpodobnými pĜípady. PrávČ zde má teorie nejtČžší podmínky
pro ovČĜení své platnosti, jelikož studované pĜípady disponují vysokým stupnČm globalizace, víceúrovĖovým vládnutím apod. (Ge-
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orge a Bennett 2005, Gerring 2007). Avšak pokud se teorii neorealismu podaĜí i v takto tČžkých podmínkách potvrdit, potom se významnČ zvyšuje její explanaþní síla. V takovém pĜípadČ mĤžeme
oþekávat platnost neorealismu i v ménČ nároþných podmínkách,
kterými mohou být napĜíklad státy StĜedního východu.
Oba státy se však liší z hlediska jejich geopolitické pozice.
Finsko, jakožto hraniþní stát EU, þelí vČtším potenciálním teritoriálním hrozbám (zejména ze strany Ruska) než je tomu v pĜípadČ
Švédska. PrávČ tato variance v míĜe potenciálního teritoriálního
ohrožení nám ukáže, jak i relativnČ malý rozdíl v geostrategické
pozici mĤže zásadnČ ovlivnit strukturu armád a celkovou bezpeþnostní strategii obou zemí. Nutno podotknout, že v porovnání
s bezpeþnostní hrozbou ze strany bývalého SSSR je v souþasnosti
pravdČpodobnost takového napadení velice nízká, leþ ne zcela vylouþena.

Hypotézy
Na základČ diskuze teoretických pĜístupĤ byly stanoveny tĜi
hypotézy. Každá z nich je primárnČ urþena jedné teorii, avšak jejich obsah se þásteþnČ pĜekrývá. Klíþové jsou pozorovatelné implikace, které nám umožní potvrdit þi zamítnout hypotézu a tudíž i teorii.
H1: Kritická geopolitika
Platnost kritické geopolitiky bude potvrzena, pokud platí, že: rozvoj informaþních technologií, ekonomická provázanost a postmoderní hodnoty zpĤsobují pokles významu fyzického prostoru. DĤsledkem je snížení významu ozbrojených kapacit urþených pro
komplexní teritoriální obranu suverénního státu (tanky, tČžké dČlostĜelectvo, bojové letouny). Ohrožení naopak plyne z neteritoriálních hrozeb (terorismus, nelegální obchod, kybernetické útoky
apod.), což se promítne jak v obsahu bezpeþnostních dokumentĤ
a strategií, tak i v posilování strategické mobility armády, tj. napĜíklad zvýšeným zájmem o budování expediþních jednotek.
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H2: Neoliberální institucionalismus
Platnost neoliberalismu bude potvrzena, pokud platí, že: zvyšující
se ekonomická globalizace je kontinuálnČ rostoucí proces zásadnČ
ovlivĖující význam bezpeþnostního státu. Stát deleguje své klíþové
bezpeþnostní funkce na mezinárodní mírové a vojenské organizace, þemuž pĜizpĤsobuje své ozbrojené síly. DĤsledkem tohoto
procesu je snižování poþtu vojenských kapacit, obranných rozpoþtĤ a zmČna struktury armády smČrem k lehþím ozbrojeným jednotkám.
H3: Neorealismus
Platnost neorealistické teorie bude potvrzena, pokud platí, že: stát
nesnižuje objem vojenských kapacit v dĤsledku vzájemné interdependence, struktura obranných sil se zásadnČ nemČní a zĤstává postavena na teritoriální armádČ s velkou palebnou silou, silným letectvem a tankovou zbraní. Stát navíc nedeleguje klíþové kompetence na mezinárodní organizace, své bezpeþnostní a ekonomické
zájmy prosazuje bez ohledu na své závazky vĤþi ostatním státĤm.
Za tČchto podmínek má ekonomická globalizace zanedbatelný dopad na strukturu a zmČnu v obranných silách. PĜedpokládejme
tedy, že s ohledem na teorii neorealismu bude mít variance v míĜe
ekonomické globalizace nulový efekt na zmČnu struktury ozbrojených sil, výši obranných rozpoþtĤ a poþet vojákĤ.

Empirická analýza ekonomické a politické globalizace Švédska
a Finska: shrnutí výsledkĤ
Z této kapitoly vyplynulo, že i s pĜihlédnutím k nedávné ekonomické krizi mĤžeme sledovat stálé propojování ekonomických
aktivit a subjektĤ v hospodáĜsky vyspČlých státech. Švédsko a Finsko ve vČtšinČ indikátorĤ dosahují nadprĤmČrných hodnot, což
souvisí s jejich vysokou úrovní ekonomické globalizace. V relativním vyjádĜení se ekonomická interdependence projevuje více
v pĜípadČ Švédska než Finska. Provázanost je dále prohlubována
novými procesy a obchodními strategiemi, jakými jsou napĜíklad
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nová mezinárodní dČlba práce, systém subdodávek, nárĤst mezifiremního obchodu þi „offshoring“ a „outsourcing“.

Tab. 1: Pozorovatelné implikace stanovených hypotéz
Pozorovatelné implikace v pĜípadČ potvrzení hypotézy (*)
Význam
HypoTeorie
BezpeþStruktura
fyzického
téza
nostní doobranných prostoru
kumenty
sil
z hlediska
bezpeþnosti
expediþní
a prĤKritická
neteritoriální zkumné jedmarginální
H1
geopolitika
hrozby
notky, dĤraz
na strategickou mobilitu
teritoriální
armáda s vysokou palebNeorealisteritoriální
nou silou,
zásadní
H2
mus
hrozby
tanková
zbraĖ, silné
útoþné letectvo
teritoriální
a neteritoriexpediþní
ální hrozby
a prĤNeoliberální minimalizozkumné jed- malý, spíše
instituciona- vány díky
H3
notky, dĤraz ekonomický
lismus
þlenství
na strategicv mezinákou mobilitu
rodních organizacích
(*) V pĜípadČ zamítnutí hypotéz jsou oþekávány opaþné implikace.
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Avšak v nČkterých indikátorech (pĜíchozí pĜímé zahraniþní
investice þi podíl na zamČstnanosti firem v zahraniþním vlastnictví) vykazuje Finsko nižší než námi oþekávané hodnoty. Tato regionální anomálie byla z þásti pĜisouzena vyšším potenciálním bezpeþnostním hrozbám z dĤvodĤ nepĜíznivé geostrategické konfigurace zemČ v sousedství Ruska. Vzhledem ke své geopoliticky exponované pozici je Finsko mnohem ménČ chránČno pĜed útokem
cizích armád než Švédsko, a tudíž mĤže dojít k potenciálnímu
ohrožení investic realizovaných na finském území (viz Steinbock
2011, ale i Brooks 2005). Navzdory souþasné stagnaci ve vývoji
ekonomické provázanosti mĤžeme i nadále konstatovat, že Finsko
a Švédsko jsou ekonomicky nadprĤmČrnČ globalizované státy.
V pĜípadČ globalizace politické, jejíž dĤsledky se již zásadnČ
promítají v oblasti bezpeþnosti, mĤžeme sledovat urþitou variabilitu mezi zkoumanými státy. Dle KOF indexu politické globalizace (18) bylo Švédsko hodnoceno jako sedmý nejvíce politicky
globalizovaný stát, Finsko se naopak umístilo až na 27. pĜíþce.
Z hlediska standardu západoevropských státĤ je tato hodnota podprĤmČrná, pĜed ním se navíc umístily všechny ostatní severské
státy. Nižší ochota Finska participovat v globálních institucích je
þásteþnČ vyvážená snahou o vyšší kooperaci na úrovni regionální
(napĜ. Rada státĤ Baltského moĜe) a schopností zajistit si obranu
primárnČ vlastními prostĜedky (Ministry for Foreign Affairs of
Finland 2013). Politika vojenské neangažovanosti je jedním z klíþových pĜedpokladĤ pro zajištČní ochrany své vlastní zemČ. Švédsko si naopak snaží zachovat tváĜ historicky neutrální, vojensky
nezapojené a morální zemČ s dĤrazem na aktivní mírovou politiku.
Analýza úrovnČ politické globalizace Švédska a Finska poodhalila urþitou selektivnost ve výbČru jednotlivých politik
a stupnČ mezinárodní spolupráce. Navíc se ukazuje, že úroveĖ politické globalizace znaþnČ koreluje s národními zájmy obou zkoumaných státĤ.

(18) Index zkoumající úroveĖ politické globalizace pomocí celé Ĝady indikátorĤ,
napĜ. þlenství v mezinárodních organizacích, poþet ambasád, participace v mírových misích OSN apod.
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Finsko a Švédsko v kontextu geopolitických zmČn Baltského
regionu
Konec 2. svČtové války vedl k nČkolika klíþovým geopolitickým zmČnám ve svČtové rovnováze moci, které se výraznČ projevily nejen v bezpeþnosti baltského makroregionu, ale i v konkrétních bezpeþnostních strategiích a struktuĜe obranných sil Finska
a Švédska. Za tyto události jsou považovány 1) období Studené
války, 2) rozpad SSSR a následné geopolitické, vojenské a ekonomické oslabení Ruska v 90. letech 20. století, 3) opČtovné nabytí
nezávislosti pobaltských státĤ a jejich následné pĜijetí do struktur
NATO a EU v roce 2004, 4) pĜijetí Finska a Švédska do EU, respektive do alianþního programu Partnerství pro mír (Partnership
for Peace, PfP).
BČhem studenováleþného období si oba státy udržovaly
znaþný vojenský potenciál, který se opíral o brannou povinnost
a s tím související vysoký poþet kvalitních záloh s dĤrazem na pČchotní armádu. Aþkoliv souþasná globální vojenská moc Ruska nedosahuje úrovnČ SSSR, pro Finsko nepĜestává být potenciálním
zdrojem ohrožení. Tento pĜedpoklad demonstruje konstantní poþet
vojákĤ, mírnČ rostoucí výdaje na obranu a v zásadČ nemČnná struktura finských obranných sil ve sledovaném období (1972–2012).
Bezpeþnostní situace Švédska byla, a stále je, pĜíznivČjší.
Nejen že Finsko i nadále funguje jako teritoriální a vojenská pĜekážka proti pĜípadné ruské agresi, v roce 1994 navíc došlo ke stažení ruských vojsk z Estonska a dalších pobaltských zemí. Tento
krok severské státy výraznČ podporovaly a následnČ se výraznČ zasadily o zaþleĖování Pobaltí do struktur NATO.
Jak již bylo zmínČno, spoleþným rysem obou státĤ je jejich
deklarovaná neutralita a status vojensky nezapojených zemí. Ve
významu tČchto doktrín se však zájmy obou státĤ liší. Švédská neutralita se vyvíjela ve shodČ s vnitĜním politickým rozhodnutím
a snahou získat status „morální velmoci“ mezi dvČma studenováleþnými bloky (Nurick, Norderman 2011). Finská pozice byla naopak charakteristická svým „realpolitickým“ uvažováním a snaze
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vyhnout se nepĜátelským reakcím ze strany svého východního souseda. Rozpad SSSR a následné snížení potenciální hrozby útoku
umožnily Finsku otevĜenČji spolupracovat se státy NATO a zaþlenit se v roce 1995 do struktur EU za úþelem zvýšení své bezpeþnosti. Švédsko svým þlenstvím v EU naopak sleduje spíše obchodní zájmy a s NATO spolupracuje otevĜenČji než Finsko. S pĜijetím pobaltských státĤ do NATO a EU došlo k další významné
geopolitické zmČnČ. Švédsku odpadla nutnost udržovat rozsáhlé
námoĜní síly, jelikož pravdČpodobnost ruské námoĜní invaze,
vzhledem k omezenému pĜístupu k baltskému moĜi, je výraznČ
nižší. Analogický proces nastal i v rovinČ pozemních sil a to pĜedevším v pĜípadČ záloh, jejichž poþet bČhem post-studenováleþných let poklesl témČĜ þtyĜnásobnČ (The Military Balance 1992,
2012).

Analýza bezpeþnostní strategie a struktury finských obranných sil: shrnutí výsledkĤ
Bezpeþnost Finska je nadále založena na teritoriální obranČ. Historická zkušenost, pĜímé sousedství a souþasný rostoucí
vojenský potenciál (konvenþní i jaderný) þiní z Ruska klíþovou potenciální bezpeþnostní hrozbu. Tomu odpovídá i finská obranná
doktrína, jež je založena na konceptu „totální obrany“, zahrnující
všechny vládní a ekonomické sektory do procesu obranného plánování (Ministry for Foreign Affairs 2013). Hlavními komponenty
finské bezpeþnostní politiky jsou: 1) funkþní bezpeþnostní složky
schopné zajistit teritoriální integritu státĤ a ochranu svých obþanĤ,
2) možnosti jednat a rozhodovat unilaterálnČ ve vČcech vojenských, 3) mezinárodní spolupráce za úþelem posílení bezpeþnosti
a stability, 4) všeobecná branná povinnost, 5) politika vojensky nezapojené zemČ a 6) technologicky pokroþilé obranné prostĜedky
(Finnish security and defence policy 2001). Bezpeþnostní spolupráci Finsko prohlubuje skrze mezinárodní krizový management
ve shodČ s principy OSN, OBSE, Rady Evropy (RE) a EU. Širší
multilaterální zapojení finských obranných sil je však omezeno,
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a to Zákonem o mírových operacích stanovující maximální poþet
vojákĤ zapojených v mírových misích na 2000. Finsko si navíc vyhrazuje právo samostatnČ rozhodovat o úþasti vojenských sil v misích vedených EU, pĜiþemž každé rozhodnutí o poskytnutí svých
jednotek bude posuzováno „pĜípad od pĜípadu a s ohledem na finské bezpeþnostní zájmy, geostrategickou polohu, strukturu ekonomiky a závislost na lodní dopravČ (Finnish security and defence
policy 2001, s. 34 a 36). Z vládních dokumentĤ je také patrný nárĤst významu regionální spolupráce, a to zejména prostĜednictvím
Severské rady (SR), ale i v rámci Rady státĤ Baltského moĜe
(CBSS) þi prohlubováním bezpeþnostní spolupráce se Švédskem
(Finnish security and defence policy 2012, s. 25). Kontakt s NATO
je udržován alianþním programem PfP, jehož cílem je posilovat
bezpeþnostní stabilitu a mír. ZemČ navíc nepodepsala Smlouvu
o konvenþních ozbrojených silách v EvropČ (CFE) stanovující limity pro celkový poþet konvenþních zbraní a dalšího vojenského
materiálu. Finsko také odmítlo pĜipojit se k Ottawské smlouvČ
o zákazu šíĜení pozemních min (Finnish Ministry of Defence
2004). Tyto a další faktory poukazují na zdrženlivost Finska v pĜesunu rozhodovacích pravomocí o využití obranných sil na nadnárodní úroveĖ. Tím by totiž došlo k urþitému omezení nezávislosti
v rozhodování o využití vlastních vojenských prostĜedkĤ v pĜípadČ
jakékoliv hrozby (Finnish security and defence policy 2001, s. 21).
Finsko provedlo svou vlastní reformu ozbrojených složek mezi
lety 2001 a 2012 a každým rokem navyšuje výdaje na obranu. Cílem této reformy je udržet silnou a poþetnou armádu založenou na
teritoriální bázi, která navíc bude posilována všeobecnou brannou
povinností produkující mohutné a akceschopné rezervy. Armáda
také modernizuje konvenþní výzbroj za úþelem zvýšení mobility
a flexibility ozbrojených sil.
Z finské bezpeþnostní doktríny vyplývá, že Finsko usiluje
pouze o „spolupráci“, nikoliv o „integraci“ v rámci nadnárodních
uskupení. V ryze bezpeþnostní organizaci, jakou je bezesporu
NATO, Finsko pouze kooperuje na úrovni programu PfP. Navíc
samotné rozhodnutí participace na operacích NATO bude i nadále
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posuzováno „pĜípad od pĜípadu“ (Finnish security and defence policy 2004). Faktem je, že v žádném vládním þi obranném dokumentu není zmínČna „integrace“ finských bezpeþnostních složek
do nadnárodního uskupení. ýlenství v EU by navíc mČlo „sloužit
zejména finským zájmĤm“ a v rámci PfP by nemČlo dojít k „žádným zásadním zmČnám ve finské bezpeþnostní politice“ (Finnish
security and defence policy 2012, s. 26 a 43).
Na základČ detailního rozboru struktury finských obranných
sil bylo konstatováno, že nedochází k zásadní zmČnČ struktury ozbrojených sil a celkové bezpeþnostní koncepce ve sledovaném období. Finská obranná doktrína klade dĤraz na pozemní síly s podporou bojového letectva. Pouze v námoĜnictvu mĤžeme sledovat
snižující se význam bitevního loćstva na úkor minonosek a minolovek. Tento proces nicménČ souvisí s celkovou restrukturalizací
armádních jednotek za úþelem zvýšení flexibility a mobility. Finsko, na rozdíl od Švédska, nesnižuje absolutní výdaje na obranu.
V poslední dekádČ mĤžeme dokonce hovoĜit o jejich konstantním
rĤstu. Po rozpadu SSSR navíc dochází k výrazné revitalizaci výzbroje a modernizaci stávajících bojových prostĜedkĤ.

Analýza bezpeþnostní strategie a struktury švédských obranných sil: shrnutí výsledkĤ
Primárním cílem švédských obranných složek je 1) zabránit
konfliktĤm a válkám, 2) zachovat suverenitu zemČ a 3) ochránit
své obþany (Ministry of Defence 2008). Švédsko od roku 1992
kontinuálnČ snižuje procentuální podíl obranného rozpoþtu na celkovém HDP. Za pravdČpodobnČ nejdĤležitČjší geopolitickou
zmČnu, která mohla ovlivnit vývoj poþtu švédských vojenských
kapacit, bylo pĜijetí pobaltských státĤ do struktur NATO a EU.
Tím došlo k omezení projekce ruských námoĜních a pozemních
ozbrojených sil a tudíž i ke snížení pravdČpodobnosti útoku na
švédském území. Tato geopolitická zmČna se následnČ projevila
v redukci švédských ozbrojených sil, a to zejména u složek urþe-
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ných k teritoriální obranČ (hlavní bojové tanky, váleþné lodČ). Pokles poþtu útoþných a stíhacích letounĤ již nČkolik let stagnuje, neboĢ nČkteré typy byly pĜestavČny za úþelem prĤzkumných a výzvČdných letĤ.
Severoatlantická aliance je na rozdíl od Finska považována
za ústĜedního aktéra švédské bezpeþnosti (Government Offices of
Sweden 2011). Švédsko také podporuje zlepšení evropské spolupráce v oblasti vyzbrojování prostĜednictvím Evropské obranné
agentury (EDA). Vzhledem k pĜíznivému bezpeþnostnímu vývoji
Švédsko stále snižuje rozpoþet a redukuje velikost svých obranných sil zpĤsobující restrukturalizaci armády a snížení významu
domobrany (Our Future Defence 2004). Navzdory této redukci naopak dochází k nárĤstu vojenských kapacit v oblasti mezinárodních mírových operací, což kontrastuje s finskou obrannou strategií. Jedním z dĤsledkĤ užší multilaterální spolupráce mezi Švédskem a nČkterými státy EU (vþetnČ Finska) byl vznik Severské bojové skupiny (NBG) v roce 2008 (Government Offices of Sweden
2011). Jedním z primárních požadavkĤ kladených na souþasnou
švédskou armádu je její operaþní flexibilita a adaptace na vznikající neteritoriální, komplexní, nestátní a nevojenské hrozby
(Government Offices of Sweden 2011).
Švédské strategické a bezpeþnostní dokumenty mnohem
více zdĤrazĖují neteritoriální hrozby, zejména pak ochranu pĜed
kybernetickými útoky, nelegální migrací þi environmentálními
hrozbami. Komplexní analýza geopolitických zájmĤ ostatních
státĤ (Ruska) naopak chybí a pĜípadný útok cizích vojsk je v souþasných globálních podmínkách hodnocen jako vysoce nepravdČpodobný (Government Offices of Sweden 2011).
S urþitou opatrností bylo konstatováno, že neorealistické
predikce o významu geopolitické konfigurace oblasti, geografické
poloze a schopnosti pragmaticky rozhodovat o vlastní bezpeþnosti
a mezinárodní spolupráci pĜedstavují klíþové pĜíþinné mechanismy
zmČn závisle promČnných (struktura a poþet vojenských sil) jak
v pĜípadČ Finska, tak i v pĜípadČ Švédska. PĜípad Švédska nám
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však ukázal, že menší exponovanost území z hlediska potenciálních bezpeþnostních hrozeb mĤže zásadnČ zmČnit strukturu obranných sil a celkové bezpeþnostní strategie.

ZávČr: vyhodnocení stanovených hypotéz
H1: Kritická geopolitika
Finsko:
Deklaratorní význam finských strategických a bezpeþnostních dokumentĤ nadále zdĤrazĖuje teritoriální hrozby, kterým Finsko musí být schopné þelit bez vnČjší pomoci. Objektivním ukazatelem pĜípadných zmČn v bezpeþnostní koncepci je konkrétní
zmČna ve struktuĜe vojenských sil. Empirická analýza ukázala, že
Finsko i nadále udržuje, vzhledem ke svému nízkému poþtu obyvatel, rozsáhlou armádu (zejména díky vysokému poþtu záloh)
s podporou moderních bojových tankĤ a víceúþelových bojových
letounĤ. Navzdory zvyšování celkové mobility armády je význam
expediþních jednotek zanedbatelný. Jelikož je Finsko v pozici „stČžejního pĜípadu“ (19), disponujeme dostateþnými a zároveĖ nezbytnými podmínkami pro zamítnutí platnosti teze KG.
Švédsko:
PĜípad Švédska nám ukázal, že menší exponovanost území
z hlediska potenciálních teritoriálních hrozeb zásadnČ pĜispívá ke
zmČnČ obranné doktríny. Švédská obranná strategie akcentuje neteritoriální hrozby, zejména pak ochranu pĜed kybernetickými
útoky, nelegální migrací þi environmentálními hrozbami. Jak již

(19) Dle neoliberální predikce a pĜedpokladĤ kritické geopolitiky se Finsko dostává do pozice stČžejního pĜípadu (crucial case), který pĜesnČ odpovídá predikcím KG a NI, pĜiþemž ostatním teorií (neorealismu) se zcela vymyká (Eckstein
1975).
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bylo zmínČno, jedním z primárních požadavkĤ kladených na souþasnou švédskou armádu je její adaptace na vznikající neteritoriální a nevojenské hrozby.
Švédsko se nicménČ nenachází v pozici stČžejního pĜípadu
a tudíž disponujeme pouze nezbytnými podmínkami pro potvrzení
teze KG. Jelikož však nebyly splnČny dostateþné podmínky pro
ovČĜení kauzality kritické geopolitiky, nemĤžeme vylouþit pĜípadnou platnost pĜedpokladĤ vyplývajících z NI a neorealismu.
H2: Neoliberální institucionalismus
Finsko
Vysoká úroveĖ ekonomické globalizace nemá zásadní dopad
na bezpeþnostní politiku Finska. I když dochází k prohlubování
mezinárodní spolupráce v rámci mezinárodních organizací, rozhodování o bezpeþnostní koncepci a o struktuĜe vojenských sil zĤstává na jednotlivých orgánech finské vlády. Stát si þlenstvím
v nadnárodních þi regionálních organizacích nepochybnČ vytváĜí
dĤležitá ekonomická a politická spojenectví, avšak v zajišĢování
bezpeþnosti, jakožto základní funkce suverénního státu, se Finsko
omezuje na pouhou kooperaci, nikoliv na integraci. Aþkoliv je EU
považována za základní stabilizaþní prvek mezinárodního prostĜedí a její spoleþná zahraniþní a bezpeþnostní politika (SZBP) za
garanta spoleþné evropské bezpeþnostní politiky, Finsko si Zákonem o mírových operacích a selektivním posuzováním hrozeb zachovává vlastní obrannou strategii. Jak již bylo uvedeno, struktura
vojenských sil je i nadále založena na teritoriální bázi a ochranČ
fyzického prostoru.
PodobnČ jako v pĜípadČ první hypotézy disponujeme dostateþnými a zároveĖ nezbytnými podmínkami pro zamítnutí platnosti
teorie NI. Hypotéza urþena k testování platnosti NI tudíž nebyla
v pĜípadČ Finska potvrzena, jelikož ekonomická globalizace zásadnČ nemČní význam a funkce bezpeþnostního státu.
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Švédsko
Švédsko se naopak staví otevĜenČji ke spolupráci s NATO
a považuje jej za ústĜedního aktéra evropské bezpeþnosti. ZároveĖ
podporuje zlepšení evropské spolupráce v oblasti vyzbrojování
prostĜednictvím EDA. Švédská bezpeþnostní strategie z roku 2004
ještČ více podporuje mezinárodní spolupráci a multilaterální jednání o pĜíhraniþních bezpeþnostních hrozbách (Our Future Defence 2004). S poklesem vojenských kapacit schopných bránit teritorium došlo ke snížení významu fyzického prostoru jakožto klíþového objektu švédské obrany.
Jelikož se Švédsko nenachází v pozici stČžejního pĜípadu,
disponujeme pouze nezbytnými podmínkami pro potvrzení teorie
NI. Dostateþné podmínky pro ovČĜení kauzality NI chybí, a tudíž
nemĤžeme vylouþit pĜípadnou platnost teorie neorealismu.
H3: Neorealismus
Finsko
Neorealismus je teorií, jejíž predikce o mezinárodní politice
a klíþovém významu vojenské moci dokáže nejlépe vysvČtlit bezpeþnostní strategii Finska. ZemČ podporuje EU jakožto zásadního
vyvažovatele moci proti Rusku, není þlenem NATO a politika „vojensky nezapojené zemČ“ odpovídá snaze udržet si maximální kontrolu nad svými obrannými prostĜedky. Finsko si navíc ponechává
významné ozbrojené síly schopné ubránit fyzický prostor státu.
Strategické a bezpeþnostní chování Ruska i nadále výraznČ
ovlivĖuje finskou bezpeþnostní politiku. Rusko v rozšiĜování
NATO stále vidí hrozbu pro svou bezpeþnost a je ochotné pĜistoupit k odvetným akcím. To platí zejména pro sousední Finsko, pro
které by pĜijetí plného þlenství v NATO mohlo znamenat ekonomické sankce, diplomatické spory, provokace þi dokonce vojenskou hrozbou ze strany Ruska (Russia of transformations 2010).
Tím mĤžeme vysvČtlit finskou snahu podporovat SZBP, jakožto
potenciální mezinárodní bezpeþnostní alternativu NATO.
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Jelikož je Finsko v pozici stČžejního pĜípadu, disponujeme
dostateþnými a zároveĖ nezbytnými podmínkami pro potvrzení hypotézy urþené k testování platnosti neorealistické teorie. Explanaþní síla a kauzální robustnost z neorealismu vytváĜí teoreticky
silnou základnu pro vysvČtlení bezpeþnostního chování Finska
v mezinárodním systému. ZároveĖ mĤžeme konstatovat zamítnutí
KG a NI, pro jejichž potvrzení jsme nezískali dostatek dĤkazĤ.
Švédsko
Jelikož Švédsko není stČžejním pĜípadem, musíme se spokojit pouze s nezbytnými podmínkami pro potvrzení platnosti teorie
neorealismu. Naopak dostateþné podmínky, které by byly s to plnČ
zamítnout þi potvrdit teorii neorealismu, nám chybí.

Klíþová zjištČní
Potvrzení teorie neorealismu v pĜípadČ Finska je jedním
z klíþových výsledkĤ této studie. Navíc se ukazuje, že i relativnČ
malý rozdíl v teritoriálních hrozbách a geografické poloze zásadnČ
diferencuje strukturu obranných sil. Navzdory malé, avšak stále
pĜítomné, potenciální bezpeþnostní hrozbČ ze strany Ruska je Finsko nuceno uvažovat v intencích rovnováhy moci a udržovat odpovídající vojenské prostĜedky. Geograficky ménČ exponovaná
poloha Švédska je v tomto smČru mnohem více otevĜena alternativnímu (mírovému) zpĤsobu bezpeþnostního uvažování.
Z výsledkĤ práce byly vyvozeny politicko-bezpeþnostní implikace pro Armádu ýeské republiky (AýR). Na základČ zbČžné
analýzy struktury ozbrojených sil je zĜejmé, podobnČ jako u drtivé
vČtšiny menších evropských státĤ, že AýR nemá dostatek vojenských kapacit schopných ubránit své území. ýR navíc neplní své
závazky vĤþi NATO a nedostateþnČ usiluje o prohloubení spolupráce v rámci SZPB, resp. spoleþné bezpeþnostní a obranné poli-
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tiky. ýR by se mČla naopak snažit tuto spolupráci prohlubovat, navýšit výdaje na obranu a vzhledem k výsledkĤm práce udržovat
alespoĖ základní prvky teritoriální obrany.
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Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat evropskou politiku hospodáĜské a sociální soudržnosti v jižních zemích Evropy z pohledu
její efektivity a úspČšnosti. Smysl regionální politiky spoþívá v posílení soudržnosti (koheze) skrze snižování rozdílĤ v socioekonomické úrovni jednotlivých þlenských zemí EU a jejich regionĤ.
Významná položka v rozpoþtu Evropské unie alokovaná na výkon
regionální politiky potvrzuje její dĤležitost. Státy jižní Evropy
(konkrétnČ Portugalsko, ŠpanČlsko, Itálie a ěecko) mají dlouholetou zkušenost s implementací této politiky, a tak lze na jejich pĜíkladu hodnotit úþinnost provádČných opatĜení. Výsledkem práce
jsou potenciální doporuþení na národní a evropské úrovni vedoucí
ke zvýšení efektivity kohezní politiky.
Abstract:
The aim of the diploma thesis is the analysis of the European policy
of economic and social cohesion in the southern states of the European Union. The importance of the regional policy consists in
the strengthening of cohesion through the diminution of existing
differences in socioeconomic level between EU member states and
theirs regions. Significantly high budget item assigned to the regional policy on the European level affirms its importance. The selected states of the southern Europe (Portugal, Spain, Italy and
Greece) gained long-standing experience in the implementation of
the cohesion policy; therefore they are suitable for the evaluation
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of its effectiveness. The thesis seeks to deliver potential recommendations for the effectiveness improvement on the national as
well as on the European level.
Klíþová slova:
jižní Evropa, regionální politika, hospodáĜská a sociální soudržnost, politiky EU, strukturální fondy, komparace, efektivita
Klasifikace JEL:
F36
______________
Úvod
Evropská unie pĜedstavuje jedineþný projekt mezinárodní integrace, který se zrodil po 2. svČtové válce a formuje se dodnes.
BČhem posledních šedesáti let se z uskupení šesti zakládajících
þlenĤ se zamČĜením pouze na obchod s uhlím a ocelí stala politická
a ekonomická unie o 28 þlenských státech zahrnující více než
500 milionĤ obyvatel. V návaznosti na skuteþnost, že se bČhem jejího vývoje mČní název, legislativní ukotvení a pĜedevším poþet
þlenĤ a hloubka integrace, vyvíjí se a pĜizpĤsobují i jednotlivé politiky EU. Politika hospodáĜské a sociální soudržnosti neboli také
regionální þi kohezní politika sahá k samotným poþátkĤm celého
uskupení, nicménČ její cíle, rozsah a nástroje se v þase významnČ
liší. ObecnČ lze regionální politiku charakterizovat jako snahu
o harmonický rozvoj celé Evropské unie skrze snižování hospodáĜských, sociálních a územních rozdílĤ (neboli disparit) mezi þlenskými státy i jednotlivými regiony navzájem.
Regionální politice byla v minulém programovém období
2007–2013 vČnována více než tĜetina rozpoþtu EU (347 miliard
EUR), což svČdþí o její dĤležitosti a komplexnosti zároveĖ. Tato
práce si klade za cíl analyzovat efektivitu vynaložených prostĜedkĤ
na pĜíkladu zemí jižního kĜídla Evropy (ŠpanČlska, Portugalska,
ěecka a Itálie). Výstupem z této analýzy je odhalení slabých míst
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pĜi þerpání z evropských fondĤ na stranČ poskytovatele, pĜíjemce
i na systémové úrovni a pĜedevším následné vypracování návrhĤ
a doporuþení vedoucí ke zvýšení úþinnosti regionální politiky.
První kapitola pĜedkládá potĜebný teoretický základ k porozumČní široké problematice politiky hospodáĜské a sociální
soudržnosti. Nejprve pĜedstavuje definici regionální politiky, dále
poskytuje pĜehled o jejím historickém vývoji a poskytuje pĜehled
o cílech a nástrojích sloužících k jejich naplnČní.
Na základČ statistických dat o dopadech kohezní politiky
byla stanovena hypotéza þ. 1: „Efekty politiky hospodáĜské a sociální soudržnosti mohou být pro pĜijímací ekonomiku relativnČ
velmi významné.“ Druhá kapitola se bude vČnovat právČ ovČĜení
této hypotézy hodnocením konkrétních dopadĤ v jednotlivých zemích. Souþástí analýzy je shrnutí dopadĤ na infrastrukturu, inovace, lidské zdroje a životní prostĜedí a dále vliv tČchto investic na
hlavní makroekonomické ukazatele (HDP, HDP/obyv., míra zamČstnanosti, nezamČstnanosti, prĤmČrná mzda a produktivita
práce, míra inflace a fiskální ukazatele). Za dĤležité jsou považovány i informace vypovídající o schopnosti zemČ þerpat dostupné
prostĜedky.
UplatĖovaný princip partnerství a subsidiarity v regionální
politice znamená, že rozhodování o rozdČlení a využití prostĜedkĤ
spadá do kompetence orgánĤ na nejnižší možné úrovni. Tento fakt
vedl ke stanovení hypotézy þ. 2: „ÚspČšnost kohezní politiky do
urþité míry závisí na vhodné implementaci v dané zemi.“ Tato hypotéza bude ovČĜena v kapitole 2.5 formou komparativní analýzy
mezi státy jižní Evropy.
Na základČ informací pĜedešlých kapitol bude ve 3. kapitole na regionální politiku kriticky nahlíženo se zámČrem stanovit
její systematické slabiny s ohledem na plánované zmČny do dalšího
programového období. Tato kapitola provČĜí poslední stanovenou
hypotézu þ. 3: „Existuje prostor pro zvýšení efektivity politiky hospodáĜské a sociální soudržnosti.“ Ve 4. kapitole následuje souhrn
potenciální opatĜení a doporuþení vedoucích ke zvýšení efektivity
þerpání spoleþných prostĜedkĤ pĜi respektování rozdílĤ jednotlivých ekonomik.
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ZávČr pĜipomíná vytyþené cíle a stanovuje stupeĖ jejich naplnČní, potvrzuje þi vyvrací na zaþátku stanovené hypotézy, shrnuje fakta a vykrystalizované poznatky. KromČ toho jsou v závČru
popsány nedostatky zvoleného postupu, omezení práce a pĜedložena témata k další diskuzi.
Podkladové informace pro zpracování této diplomové práce
jsou þerpány z knih vČnujících se regionální politice a vývoji evropské integrace, z legislativy upravující kohezní politiku, dále
z oficiálních zpráv orgánĤ Evropské unie (napĜ.: Kohezní zprávy,
Analýzy chyb v regionální politice) a nezávislých institutĤ zabývajících se politikami EU (napĜ.: Švédský institut pro evropské politické studie – SIEPS) a koneþnČ ze statistik pĜedních statistických
úĜadĤ (Eurostat, OECD, ýeský statistický úĜad).
1. Úvod do problematiky politiky hospodáĜské a sociální
soudržnosti
Neexistuje všeobecnČ uznávaná definice pojmu regionální
politika, avšak mezi nejvýznamnČjší se Ĝadí definice Vanhove
a Klaassena z roku 1987:
„Regionální politika pĜedstavuje všechny veĜejné intervence, které vedou ke zlepšování geografického rozdČlení ekonomických þinností, resp. které se pokoušejí napravit urþité prostorové dĤsledky volné tržní ekonomiky pro dosažení dvou vzájemnČ
závislých cílĤ – ekonomického rĤstu a zlepšení sociálního rozdČlení ekonomických efektĤ.“
ObecnČ lze regionální politiku charakterizovat jako cílevČdomou þinnost veĜejných pĜedstavitelĤ na všech úrovních správy
s cílem dosáhnout hospodáĜského rĤstu a zároveĖ zvyšující se životní úrovnČ všech obyvatel daného uskupení skrze optimalizaci
rozložení ekonomických aktivit a vhodné sociální rozdČlení ekonomických efektĤ.
Na pĜípravČ, realizaci a hodnocení regionální politiky se podílí mnoho subjektĤ na evropské, národní i regionální úrovni,
nicménČ celková zodpovČdnost za realizaci regionální politiky leží
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na þlenských státech. Právní základ kohezní politiky je stanoven
ve SmlouvČ o EU a její priority urþuje Evropská unie, nicménČ realizace kohezní politiky pĜipadá na þinitele na národní a regionální
úrovni. Primární odpovČdnost za stanovení výše rozpoþtu pro dané
programové období, tzv. finanþní perspektivy, leží na Evropské
RadČ. Podle množství prostĜedkĤ urþených na regionální politiku
pĜedkládá Evropská komise návrh na rozpoþet jednotlivých fondĤ
a vypracovává pravidla využívání tČchto prostĜedkĤ Evropskému
parlamentu a RadČ EU.
Každý þlenský stát si urþuje tzv. „Ĝídící orgán“, který zodpovídá za realizaci regionální politiky v daném státČ. Tento orgán
kromČ jiného vypracovává dokumenty vymezující podobu politiky
pro programové období – tzv. Národní strategický referenþní rámec (NSRR) a Národní rozvojový plán (NRP) – které jsou v souladu s vyhlášenými prioritami a obecnými zásadami Evropské komise. Referenþní rámec specifikuje strategii jednotlivých státĤ
a definuje soustavu operaþních programĤ (OP), které mají vést
k naplnČní vytyþených cílĤ. Evropská komise následnČ tyto operaþní programy schvaluje, pĜípadnČ pĜipomínkuje. ProvádČní operaþních programĤ je dále v kompetenci „Ĝídícího orgánu“, mezi jehož další úkoly patĜí výbČr, kontrola a hodnocení navržených projektĤ. Tento Ĝídící orgán se bČžnČ liší podle konkrétního operaþního programu, tudíž vČtšinou kromČ nich existuje ještČ „koordinaþní orgán“, který zastĜešuje všechny operaþní programy a zastává roli oficiálního partnera vĤþi Evropské komisi.
Veškeré politiky EU se Ĝídí obecnými a zvláštními principy
zakotvenými v primárním a sekundárním právu EU, a tak i provádČní kohezní politiky respektuje následující principy: princip koncentrace, princip programování, princip monitorování a vyhodnocování, princip subsidiarity, princip partnerství a princip adicionality.
Podoba kohezní politiky odráží vývoj integraþního uskupení,
jelikož reaguje na potĜeby jednotlivých státĤ a spoleþenství jako
celku. První zmínky o regionální politice se objevují již v zakládajících smlouvách, nicménČ je faktem, že tato politika nebyla na ev-
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ropské úrovni jasnČ definována a tudíž probíhala i nadále na národní úrovni bez spoleþné koordinace. Mezi dĤležité milníky ve
formování regionální politiky lze zaĜadit podepsání ěímské
smlouvy, která zakládá Evropský sociální fondu (ESF) a Evropskou investiþní banku (EIB). Dalším krokem je vznik Evropského
zemČdČlského orientaþního a záruþního (garanþní a podpĤrný)
fondu (EAGGF) v roce 1961, jenž se ze své podstaty výraznČ regionální politiky dotýká.
Faktické provádČní spoleþné regionální politiky však podnítil až vstup Velké Británie, Irska, Dánska (1973) a ěecka (1981)
do EU. Irsko a ěecko pĜedstavovaly relativnČ chudší státy, které
v roce 1981 dosahovaly 77 %, resp. 86 % evropského prĤmČru
HDP/obyv. podle parity kupní síly. Velká Británie se naopak vyznaþovala výraznými regionálními disparitami a právČ ona hrála
zásadní roli pĜi formování evropské regionální politiky, jelikož
svým vstup do EU pĜišla o pĜíjmy z cel, které mČly být regionální
politikou kompenzovány.
Dalším popudem byla tzv. Thomsonova zpráva (britský komisaĜ George Thomson ve funkci mezi lety 1973–1977), která varovala pĜed zvyšujícími se meziregionálními rozdíly jako pĜekážkou k dokonþení jednotného volného trhu. Zpráva konstatuje, že
od roku 1958 až do roku 1972 nedochází k vyrovnávání rozdílĤ
mezi regiony, naopak, že se tyto rozdíly ještČ více prohlubují.
KromČ toho je regionální politika dávána do úzké souvislosti se
zámČrem zavedení spoleþné mČny, která by schopnost zemí vyrovnávat regionální disparity ještČ snížila. Tato zpráva navrhuje vytvoĜení „Fondu regionálního rozvoje“, který po vyjednávání þlenských státĤ opravdu v roce 1975 vzniká NaĜízením Rady (EHS)
þ. 724/75 pod názvem Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund, ERDF).
Za významný milník v utváĜení kohezní politiky je považováno pĜijetí Jednotného evropského aktu s úþinností od roku 1987
(JEA, Single European Act, SEA), který deklaroval ambici zavedení jednotného vnitĜního trhu do roku 1992 a poprvé zavedl politiku hospodáĜské a sociální soudržnosti (HSS) jako samostatnou
politiku. Snaha o naplnČní vytyþených cílĤ vyústila v tzv. Balíþek
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Delors I, který zdvojnásobil množství prostĜedkĤ smČĜujících do
ménČ vyspČlých regionĤ. Nutnost implementace balíþku stála za
zformováním programových období umožĖující stĜednČdobé plánování: 1989–1993 (5 let), 1994–1999 (6 let), 2000–2006 (ustáleno na 7 letech), 2007–2013 a souþasné 2014–2020. Smlouva
o Evropské Unii stanovila soudržnost jako hlavní cíl po boku cíle
dosažení hospodáĜské a mČnové unie a jednotného vnitĜního trhu.
Jako další nástroj kohezní politiky založila Maastrichtská smlouva
Fond soudržnosti (FS, Cohesion fund, CF) a Finanþní nástroj pro
podporu rybáĜství (Financial Instrument for Fisheries Guidance,
FIFG). ÚmČrnČ nárĤstu dĤležitosti regionální politiky narĤstal
i rozpoþet na ní vynakládaný. Jestliže v roce 1970 bylo na strukturální výdaje vČnováno 2,82 % celkového rozpoþtu Spoleþenství,
v roce 2000 to bylo již 31,73 %.
Regionální politika se musela vyrovnat s plánovaným východním rozšíĜením o 10 státĤ v roce 2004, o 2 státy v roce 2007
a zatím poslední þlen pĜistoupil k EU v roce 2013. Tyto zemČ dosahovaly zhruba poloviþního prĤmČrného HDP/obyv. oproti pĤvodnímu Spoleþenství.
AdekvátnČ s historickým vývojem se formovaly i jednotlivé
cíle, které si regionální politika kladla. ObecnČ lze Ĝíci, že poþet
stanovených dílþích cílĤ se v þase snižuje a jejich struktura zjednodušuje. V souþasném programovém období se poþet cílĤ ustálil
na dvou: Investice pro rĤst a zamČstnanost a Evropská územní spolupráce.
K naplĖování stanovených cílĤ slouží jednotlivé fondy, které
jsou zaĜazovány do regionální politiky podle aktuálních potĜeb
a priorit. Mezi dlouholeté nástroje se Ĝadí ERDF, ESF a Fond
soudržnosti, v aktuálním programovém období se k nim pĜidává
Evropský zemČdČlský fond pro rozvoj venkova a Evropský námoĜní a rybáĜský fond.
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2. Dopady hospodáĜské a sociální politiky soudržnosti
Investice z rozpoþtu Spoleþenství do kohezní politiky dosahují ve zkoumaných zemích jižní Evropy znaþných objemĤ. Na
druhou stranu vzhledem k souþasnému pĤsobení rĤzných politik
a pĜirozených tržních sil nelze dopady na ekonomiku pĜisoudit jednotlivým opatĜením, spíše se jedná o kombinaci vlivĤ, které zapĜíþiĖují výsledný stav. Efekty kohezní politiky jsou významnČ ovlivnČny disponibilním objemem prostĜedkĤ, rozvržením tČchto financí mezi cíle, nastavením priorit na regionální úrovni a nepochybnČ také konjunkturním vývojem. Detailní komparativní analýza odhalila nČkteré shodné a nČkteré rozdílné prvky þerpání z evropských fondĤ.
Mezi shodné prvky vyskytující se ve vybraných státech patĜí
postupný nárĤst finanþní alokace s tím, jak se na regionální politiku kladl vČtší dĤraz, tudíž státy dosahovaly s rostoucí zkušeností
na vČtší objem prostĜedkĤ. Tento fakt lze považovat za velmi pĜínosný ve srovnání se situací v ýeské republice, kdy bylo právČ pro
první období pĜidČleno pravdČpodobnČ nejvČtší množství prostĜedkĤ vĤbec.
Nezkušenost veĜejné správy s þerpáním velkého objemu financí a jeho pĜerozdČlováním mezi operaþní programy vykazovaly
taktéž všechny þtyĜi zemČ, v jejichž pĜípadech vyústila pĜedevším
v roztĜíštČnost aktivit. Lze pozorovat, že v prvním období byl stanoven vysoký poþet cílĤ a následnČ definováno mnoho operaþních
programĤ. S každým novým obdobím docházelo k redukci poþtu
cílĤ a koncentraci prostĜedkĤ do ménČ OP, což pĜispČlo k všeobecnému zjednodušení a zpĜehlednČní nejen pro žadatele. Snížení administrativních nárokĤ se projevilo i na snížení pĜíspČvku na OP
Technická pomoc, který je urþen pro správu operaþních programĤ.
ZjednodušenČ je možno identifikovat 3 fáze investic, kam
postupnČ smČĜovalo nejvíce zdrojĤ. Prvotním úkolem bylo zajištČní základní infrastruktury, pĜedevším skrze výstavbu a zkvalitnČní dopravních a komunikaþních sítí. Po zajištČní nutné infrastruktury se nejvýznamnČjší objem prostĜedkĤ pĜesmČroval do
oblasti lidských zdrojĤ s cílem zvýšit zamČstnanost a omezit riziko
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chudoby a sociálního vyþlenČní. Za tĜetí fázi investic lze považovat
zvyšování produktivity práce skrze podporu produktivního prostĜedí, technologické infrastruktury, informaþní spoleþnosti, výzkumu a vývoje, aj. Jelikož každá ze zemí disponovala odlišnými
výchozími podmínkami, ocitla se v jiné fázi potĜebných investic.
ýásteþnČ tyto fáze podléhají zvolené strategii na národní úrovni.
Projekty využívající podpory z rozpoþtu EU musí být do
urþité míry kofinancovány z jiných zdrojĤ, nejþastČji z národních
nebo regionálních veĜejných rozpoþtĤ a soukromých investic.
V tomto ohledu se projevuje otázka vyvážení regionálních a tematických (sektorových) operaþních programĤ a to s ohledem na potĜebu kofinancování na lokální úrovni, na níž nemusí být alokováno dostatek zdrojĤ. Spoleþným rysem je postupný nárĤst podílu
soukromých investic na úkor veĜejných zdrojĤ (napĜ. v pĜípadČ
ěecka ze 7,3 % celkových výdajĤ v období 89–93 na 25,8 % v období 94–99 a podobnČ v pĜípadČ ŠpanČlska z 16,7 % na 22,5 %),
což lze zdĤvodnit kromČ jiného zvyšující se informovaností soukromých subjektĤ, nárĤstem dĤvČry v projekty spolufinancované
z evropských fondĤ a zlepšujícími kompetencemi žadatelĤ.
Portugalsko, ŠpanČlsko, Itálie a ěecko se však v þerpání
podpory z fondĤ Evropské unie v mnohém liší. Jednou z diferencujících skuteþností je míra rozložení pravomocí mezi centrální
správou a regionálními samosprávnými jednotkami. Pro vČtší autonomii místní samospráv mluví lepší flexibilita a uplatĖování
principu subsidiarity. Na druhou stranu jsou s pĜenosem pravomocí
spojené vyšší náklady na koordinaci. Management operaþních programĤ mĤže být buć provádČn skrze agentury v rámci stávající administrativy (ŠpanČlsko) anebo vznikne paralelní systém orgánĤ
jen pro strukturální fondy (Portugalsko). Výhoda v pĜípadČ duálního systému spoþívá napĜíklad v možnosti náboru a udržení kvalifikované pracovní síly, pokud je omezena atraktivita státní správy
jako zamČstnavatele.
VýraznČjší trend regionalizace se projevil pĜedevším v Portugalsku, ménČ ve ŠpanČlsku a Itálii, nejnižšími pravomocemi disponují regiony v ěecku. Portugalsko prošlo transformací od centralizovaného Ĝízení k delegaci þásti pravomocí na lokální jednotky
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a je þasto dáváno za pĜíklad správného Ĝízení evropských fondĤ.
ŠpanČlské regiony disponují mnohými pravomocemi, nicménČ
þerpání z evropských fondĤ probíhalo zejména v prvních dvou období zcela v dominanci centrální vlády. Multiregionální programy
zĤstaly v kompetenci centrální vlády, zato o zajištČní fungování
regionálních programĤ se dČlí s regiony. V Itálii se o míru autonomie lokálních jednotek vede spor mezi severními a jižními regiony
a to zejména kvĤli možnosti zrevidování systému financování regionĤ ve prospČch severních regionĤ. ěecko se vyznaþuje vysokou
mírou centralizace, jež se projevuje v malém podílu na správČ veĜejných investic na regionální a místní úrovni, který se pohybuje
na úrovni cca 20 %.
Rozdíly v alokaci zdrojĤ mezi regionální a sektorové operaþní programy lze názornČ demonstrovat na komparaci Itálie
a ěecka. Itálie investovala 63,3 % v období 2000–2006 a 73,7 %
mezi 2007–2013 do regionálních programĤ na rozdíl od ěecka,
kde podíl regionálních programĤ má mnohem menší váhu (35 %
v 2000–2006, 40, 2 % v 2007–2013). Spoleþným znakem je nárĤst
jejich dĤležitosti v þase v obou pĜípadech. Nutným doprovodným
jevem decentralizace je posilování technických kapacit na regionální úrovni, aby se snížil þas vČnovaný nekvalitním projektĤm,
které nemají nárok na financování z evropských fondĤ, a naopak
se zvýšil se podíl relevantních žádostí.
Jak již bylo naznaþeno, zemČ se liší svými výchozími podmínkami a tím pádem i oblastmi, do kterých je alokováno nejvČtší
množství investic. Rozdíly však existují i u státĤ se srovnatelnou
výchozí situací jako je napĜíklad Portugalsko a ŠpanČlsko. Zatímco
ŠpanČlsko výraznČ upĜednostĖovalo investice do infrastruktury,
Portugalsko finanþnČ podporovalo pĜedevším rozvoj produktivního prostĜedí. Tento trend byl zĜetelný pro první dvČ období a projevil se v rĤstu produktivity práce. Mezi lety 1995–2005 se zvyšovala produktivita práce v Portugalsku výraznČ více (1,25% rĤst reálného HDP/zamČstnance roþnČ) než ve ŠpanČlsku (cca 0,1 %),
kde se produktivita práce zvyšovala nejpomaleji v celé EU27.
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Vysoké veĜejné výdaje ve stavebnictví ovlivĖují pouze krátkodobou zamČstnanost a zároveĖ podporují inflaci cen a mezd, navíc nepĜinášejí multiplikaþní efekt. Aþkoliv nepodložena rostoucí
produktivitou práce, zvyšovala se minimální mzda ve ŠpanČlsku
od roku 2002–2010. V pĜípadČ Portugalska byl tento rĤst významnČ pomalejší.
HospodáĜská politika vĤþi MSP se projevuje napĜíklad v rozdílné úrovni danČ z pĜíjmu právnických osob (DPPO). Zatímco ve
ŠpanČlsku se DPPO ocitá ve výši 35 %, v Portugalsku je korporátní
daĖ stanovena na úrovni 30 %. Na druhou stranu ve ŠpanČlsku dosahuje témČĜ tĜetina populace vysokoškolské vzdČlání, nejvíce
z vybraných zemí. Do jaké míry se však daĜí vzdČlávacímu systému reflektovat potĜeby pracovního trhu je tČžko zmČĜitelné.
Rozdíly se vyskytují i v úþelnosti a efektivitČ investic, které
smČĜují do stejné oblasti. Jako vhodný pĜíklad poslouží zpráva
o stavbČ dálnic a silnic vyhotovená Evropským auditorským dvorem, která porovnávala náklady pĜi rĤzných fázích stavby ve ŠpanČlsku, NČmecku, Polsku a ěecku. Tato zpráva došla k závČru, že
nejdražší celková výstavba dálniþní a silniþní sítČ/1 000 km2 je ve
ŠpanČlsku (496 tis. EUR/1 000 km2), následované Polskem
(445 tis. EUR/1 000 km2). LevnČji se staví v ěecku (357 tis. EUR)
a nejefektivnČji jsou vynaložené prostĜedky v NČmecku (287 tis.
EUR). VysvČtlení lze hledat þásteþnČ ve skuteþnosti, že ve ŠpanČlsku existuje velký rozdíl mezi náklady na konstrukci komunikace
a prĤmČrnými náklady na stavbu. Tento fakt spoþívá pĜedevším ve
vysokých nákladech na mosty a tunely. Na samotnou konstrukci
silnice bez zahrnutí prací nejvíce prostĜedkĤ vydává Polsko.
Náklady na plochu silnic a dálnic je jeden ze zpĤsobĤ porovnání, srovnání s náklady na uživatele komunikace nabízí odlišnou
perspektivu zohledĖující chybovost v odhadech využití plánovaných tahĤ. Z 22 zkoumaných se mezi 5 projekty s nejvyššími náklady (celkové náklady 1 km dálnice/uživatele) umístily 3 španČlské, 1 polská a 1 Ĝecká dálnice. V pĜípadČ nejdražší komunikace
„La Herradura“ (4 121 EUR/uživatele) za koneþnou vysokou cenou stál pĜedevším chybný odhad využitelnosti, která se ani z poloviny nenaplnila.
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3.

Kritika souþasného zpĤsobu vykonávání politiky hospodáĜské a sociální soudržnosti

Kritika nahlíží na nedostatky systémového nastavení na evropské a národní úrovni. ýasto diskutovaným prvkem politiky
soudržnosti stanoveným Evropskou Komisí je míra spolufinancování ze strany EU a podíl zdrojĤ investován ze strany pĜíjemce dotace. V minulém programovém období se míra kofinancování pohybovala mezi 75–95 % podle cíle, pod který region spadal (koreluje s vyspČlostí regionu). Pro nadcházející finanþní rámec 2014–
2020 se míra spolufinancování bude lišit pouze podle vyspČlosti
regionu:
x 75–85 % v ménČ rozvinutých a odlehlých regionech
(<75 % HDP/obyv. prĤmČru EU v PPS),
x 60 % v pĜechodových regionech (75–90 % HDP/obyv.
prĤmČru EU v PPS),
x 50 % ve více rozvinutých regionech (>90 % HDP/obyv.
prĤmČru EU v PPS).
ZešíĜení škály odstupĖování pomoci dle vyspČlosti regionu
je možno považovat za pĜínosný krok vedoucí k adekvátnČjšímu
nasmČrování vyhrazených zdrojĤ. Dopad krize na jednotlivé státy
se významnČ lišil a právČ zemČ více postižené poklesem
HPD/obyv., vyšší nezamČstnaností a rostoucím ohrožením chudobou budou þelit více problémĤm a zároveĖ jim k dispozici bude
ménČ národních veĜejných zdrojĤ.
Aktuální nastavení grantového systému disponuje propracovanými monitorovacími a evaluaþními technikami, ale stále postrádá výraznČjší motivaþní prvek pro žadatele pro 100% naplnČní
nebo pro pĜekroþení plánovaných cílĤ. Komplexní koncepci zahrnující motivaþní prvek a Ĝešení nedostateþných finanþních zdrojĤ
pro kvalitní projekty by mohla nabídnout Evropská komise ve spolupráci s EIB a Evropským investiþním fondem (EIF). Tato koncepce by mohla zahrnout i chybČjící propojení navazujících úspČšných projektĤ v þase. Ze samotné podstaty dotací vychází i jejich
negativní vliv na fungování volných tržních sil a v této souvislosti
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vyvstává otázka, zda by preference návratných finanþních nástrojĤ
nebyla v dlouhodobém mČĜítku pro ekonomiky pĜíznivČjší.
Podle Evropského úþetního dvora bylo za rok 2012 chybnČ
vyplaceno více než 6 mld. EUR mimo jiné také na regionální politiku. VČtšinou za porušením pravidel stojí nerespektování þi neznalost pĜíslušné legislativy. K typickým chybám patĜí platby nezpĤsobilým pĜíjemcĤm nebo na nezpĤsobilé projekty, pĜi nichž nebyla ĜádnČ uplatnČna pravidla pro zadávání veĜejných zakázek.
Mezi státy s vysokými mČrami chybovosti se Ĝadí 3 ze 4 zkoumaných státĤ: ŠpanČlsko, ěecko, Itálie a dále Polsko nebo ýeská republika. Za prvé je tĜeba zkvalitnit kontrolu na národní úrovni tak,
aby se chyby odstranily pĜed proplacením dotace, a za druhé existuje potenciál ve vČtší podpoĜe systému celoevropských veĜejných
zakázek.
Evropská unie zavedla soubor minimálních harmonizovaných pravidel, která jsou povinná pro všechny veĜejné zakázky.
Pro ústĜední a jiné veĜejné instituce jsou stanoveny tzv. prahové
hodnoty, které urþují, zda postaþí zadání veĜejné zakázky podle
vnitrostátních pravidel (splĖující evropské minimum) nebo zda je
zapotĜebí vypsání celoevropského veĜejného zadávacího Ĝízení.
Zadávání nadlimitních zakázek podrobnČ upravují smČrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2004/18/ES a 2004/17/ES. Prahové hodnoty se liší podle oblasti investic, podle zadavatele a obsahují mnoho výjimek. Ze složitosti této právní úpravy nepochybnČ taktéž vyplývá zvýšená chybovost pĜi zadávání veĜejných
zakázek.
Následující odstavce se vČnují kritice systémového nastavení
na národní a regionální úrovni pĜedevším s ohledem na zkoumané
zemČ. Dlouhodobý trend ve zjednodušování implementace regionální politiky probíhá v jednotlivých zemích rĤznČ rychle. V pĜípadČ Portugalska se poþet operaþních programĤ postupnČ snižoval
z 60 v prvním období na 15 v souþasném období 2007–2013, z þehož jen 3 OP jsou tematického zamČĜení (TOP). Ve ŠpanČlsku se
poþet tematických OP taktéž ustálil na tĜech (+ OP Technické asistence), v Itálii na 5 (+ OP Technické asistence). ěecko aktuálnČ
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þerpá ze 7 tematických OP (+ OP Technické asistence), jejichž poþet byl snížen oproti minulému období z deseti, nicménČ stále je
rozdČlení financí pomČrnČ široké. S poþtem OP souvisí náklady na
Technickou asistenci, která zajišĢuje její správu. Výše pĜíspČvku
na OP Technická pomoc však odráží i velikost zemČ a tedy množství zpĤsobilých regionĤ. Nejvíce zdrojĤ na správu OP vydává
v tomto programovém období Itálie (0,37 mld. EUR) na rozdíl od
ŠpanČlska, jenž je srovnatelné svou velikostí a poþtem regionĤ,
které na administraci OP vydává šestinu prostĜedkĤ (0,06 mld.
EUR).
VšeobecnČ lze Ĝíci, že þím bohatší region, tím ménČ zdrojĤ
(po pĜepoþtu na hlavu) smČĜuje do dané oblasti, tudíž mezi ekonomickou vyspČlostí a alokací prostĜedkĤ do jednotlivých regionĤ
existuje negativní závislost. Její síla se však rĤzní podle zemí, na
rĤzné úrovnČ regionĤ reaguje nejadekvátnČji regionální politika ve
ŠpanČlsku a Portugalsku. Ve ŠpanČlsku jsou regiony adekvátnČ financovány více ménČ dle své hospodáĜské úrovnČ, nápadnČ nadfinancovaný je jen nejchudší region Extremadura a naopak více
zdrojĤ by pĜíslušelo oblasti Murcie. V pĜípadČ Portugalska mezi
tČmito veliþinami existuje silná negativní závislost, ale mezi prĤmČrnými alokacemi na hlavu jsou velké rozdíly. Itálie rozdČluje
prostĜedky mezi ROP celkem rovnomČrnČ s ohledem na ekonomickou úroveĖ regionĤ, jedinou možnou kritikou je nadmČrné financování regionu Liguria (421 EUR/obyv., 110 % HDP/obyv.
v PPS), zatímco podobnČ osídlenému avšak hospodáĜsky ménČ výkonnému regionu Abruzzo (104 EUR/obyv., 86 % HDP/obyv.
v PPS) se dostává prostĜedkĤ zĜetelnČ ménČ.
V ěecku je možno najít znatelné rozdíly mezi výšemi pĜíspČvkĤ smČĜujících do jednotlivých regionĤ, Voregio Aigaio
(1 860 EUR/obyv., 68 % HDP/obyv. v PPS) a Notio Aigaio reprezentující oblasti, kterým je pĜidČleno pomČrnČ mnoho prostĜedkĤ
oproti napĜ. Kentriki Makedonii. Po slouþení Ĝeckých regionĤ se
ještČ snížila síla závislosti alokace/obyv. na HDP/obyv. v PPS, neboĢ se hodnoty rozdílných regionĤ zprĤmČrovaly. Avšak tČžko obhajitelná je skuteþnost, že sdružení regionĤ s nejnižším HDP/obyv.
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v PPS (Sterea Ellada – Thessalia – Ipeiros, prĤmČr 72 %) je pĜidČleno nejménČ zdrojĤ, pokud pĜepoþteno na obyvatele. Hlavní
mČsto pĜedstavuje zdaleka nejvyspČlejší oblast zemČ, a pĜestože
v nČm žije skoro polovina obyvatel ěecka, alokace ve výši 12 %
zdrojĤ na Cíl 1 a 2 (594 EUR/obyv.) není opodstatnČná a ve srovnání s ostatními jihoevropskými státy bČžná.
Pro úspČšnou implementaci kohezní politiky je zapotĜebí
zajistit dostateþné zdroje, jež budou za prvé kofinancovat podpoĜené projekty a za druhé pomohou pĜeklenout dobu od schválení
projektu do proplacení penČz pĜíjemci dotace. Jednou z nejþastČjších variant jsou veĜejné zdroje v podobČ státních, krajských
a obecních rozpoþtĤ. K nezbytným zásadám regionální politiky
však patĜí dodržování principu adicionality, což je ze strany Evropské unie kontrolováno. Na poþátku programového období (exante) se stanoví míra veĜejných výdajĤ, která se v polovinČ a na
konci období vyhodnocuje. V souþasném finanþním rámci se
v roce 2010 podle EK daĜilo v prĤmČru stanovenou míru veĜejných
výdajĤ dodržovat, aþkoliv se situace v jednotlivých zemích rĤzní.
Ze sledovaných státĤ se pouze ŠpanČlsku podaĜilo udržet a dokonce navýšit míru výdajĤ z veĜejných rozpoþtĤ, i když mezi dĤvody se Ĝadí i nutnost sanace bankovního sektoru. V Portugalsku
klesly veĜejné výdaje o 8,2 % oproti plánu, zato v Itálii a ěecku
o více než 20 % (21,4 %, resp. 22,4 %). V pĜípadČ Itálie byl pokles
zapĜíþinČn spíše nerealistickým odhadem, v ěecku nutným krácením výdajĤ kvĤli dluhové krizi.

4.

Doporuþení
Na evropské úrovni vyplývají z kritiky následující doporu-

þení:
1) Optimalizace míry kofinancování ze strany EU
2) Propojení finanþních nástrojĤ na evropské úrovni a regionální politiky
3) Podpora systému celoevropských veĜejných zakázek
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Na národní úrovni lze na základČ komparativní analýzy identifikovat tato doporuþení:
1) Zjednodušení systému OP
2) Optimalizace alokace zdrojĤ v rámci ekonomiky
3) UmožnČní snadnČjšího pĜístupu k alternativním finanþním nástrojĤm
4) Vymezení právní a majetkové odpovČdnosti

ZávČr
Tato diplomová práce si kladla za cíl pomocí komparativní
analýzy provádČní regionální politiky ve 4 státech jižní Evropy dospČt k doporuþením pro zvýšení efektivity vynakládaných finanþních prostĜedkĤ primárnČ z rozpoþtu Evropské unie. HospodáĜská,
sociální a územní soudržnost je považována za dĤležitou podmínku správného fungování jednotného trhu EU a její význam potvrzuje i objem alokovaných prostĜedkĤ a právní ukotvení.
Samotná realizace regionální politiky probíhá pĜedevším
skrze pĜerozdČlení prostĜedkĤ ve prospČch potĜebných oblastí v podobČ investic, pochopitelnČ se však potýká se stĜety zájmĤ zúþastnČných subjektĤ. Zatímco Evropská komise sleduje zejména naplnČní cílĤ kohezní politiky, jednotlivé státy posuzují výši prostĜedkĤ plynoucích do ekonomiky ve srovnání s pĜíspČvkem do evropského rozpoþtu a koneþní pĜíjemci porovnávají náklady s žádostmi o dotace s potenciálním možným pĜínosem. SladČní rĤzných zájmĤ ústí v každém finanþním rámci v politický kompromis,
který je akceptovatelný všemi zúþastnČnými. Nedokonalosti v implementaci kohezní politiky jsou þásteþnČ tímto kompromisem
zpĤsobeny a je nutno na nČ tedy tak nahlížet.
Základní hypotéza stanovená na úvodu této práce Ĝíká, že
„efekty politiky hospodáĜské a sociální soudržnosti mohou být pro
pĜijímací ekonomiku relativnČ velmi významné.“ PĜes nemožnost
spolehlivČ oddČlit efekty zpĤsobené regionální politikou lze podle
pokroku dosaženého v jednotlivých oblastech na základČ analýzy
provedené ve 2. kapitole potvrdit, že dopady intervencí pro ménČ
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rozvinuté ekonomiky a regiony mají zĜetelný význam. Poþet regionĤ s úrovní HDP/obyv. v PPS menšího než 75 % prĤmČrĤ EU se
dlouhodobČ ve státech jižní Evropy snižuje, a to i bez statistického
efektu. Ekonomická krize mČla na proces konvergence jednoznaþnČ negativní vliv, jelikož slabší ekonomiky, resp. regiony, zaznamenaly výraznČjší pokles HDP, pĜípadnČ se projevily a zesílily
nedostatky fungování místního hospodáĜství. Poslední dostupná
data z roku 2010 zaĜazují do skupiny ménČ rozvinutých oblastí
(< 75 % HDP/obyv. v PPS) dvacet z 60 regionĤ vybraných státĤ
(Portugalsko – 3, ŠpanČlsko – 1, Itálie – 7, ěecko – 9), což lze
hodnotit jako úspČch. Neoddiskutovatelný vliv na konvergenci
k prĤmČru EU má nepochybnČ zapojení do jednotného trhu Evropské unie. V tomto bodČ se cíl a dĤsledek kohezní politiky prolíná,
protože vyšší míra zapojení do spoleþného trhu pĜináší sbližování
jednotlivých území (cíl) a na druhou stranu správnČ provádČná kohezní politika umožĖuje ménČ rozvinutým oblastem se jednotného
trhu plnohodnotnČ zúþastnit (dĤsledek).
Implementace regionální politiky spadá do kompetencí státĤ,
þímž dochází k rozdílným výsledkĤm napĜíþ jednotlivými zemČmi.
Schopnost ekonomik alokované zdroje úþelnČ absorbovat demonstruje míra þerpání prostĜedkĤ, která se mezi státy znatelnČ liší
(k 13. 6. 2013 existoval rozdíl mezi nejrychleji a nejpomaleji þerpajícím státem – Portugalsko-Itálie ve výši 18,5 p. b.). KromČ objemu prostĜedkĤ mohou státy v souþasném nastavení kohezní politiky v rámci stanovených pravidel ovlivnit oblasti, kterým bude
vČnována nejvČtší pozornost skrze definování tematických OP
a regiony s nejvČtším pĜíspČvkem díky regionálním OP. Reálné dopady realizace regionální politiky vyplývají pĜedevším a zejména
z kvality schválených projektĤ, které jsou schvalovány taktéž na
úrovni Ĝídících orgánĤ operaþních programĤ. Míra chybovosti þásteþnČ vypovídá o schopnosti pĜidČlené prostĜedky správným zpĤsobem dle pravidel þerpání použít a následnČ vykázat. Vybrané
zemČ jsou posuzovány dle široké škály indikátorĤ a na základČ jejich výsledkĤ lze odvodit doporuþení pro individuální zlepšení ve
sledovaných oblastech. PomČrnČ dobĜe si ve srovnání s ostatními
státy vede ŠpanČlsko a Portugalsko, o nČco hĤĜe Itálie, zato velké
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nedostatky v þerpání, jež jsou þásteþnČ zapĜíþinČny souþasnou dluhovou krizí a nestabilitou tamní ekonomiky, se projevují v ěecku,
nicménČ mohou být hodnoceny i jako jedny z pĜíþin tohoto stavu.
Na základČ provedené komparativní analýzy lze konstatovat, že
hypotéza þ. 2 („ÚspČšnost kohezní politiky do urþité míry závisí
na vhodné implementaci v dané zemi.“) se jednoznaþnČ potvrdila.
Ve 4. kapitole jsou nastínČny doporuþení na evropské a národní úrovni, které by dle provedené analýzy mohly pĜispČt k zvýšení efektivity opatĜení kohezní politiky. Mezi nejvýraznČjší návrhy úpravy politiky hospodáĜské a sociální soudržnosti na evropské úrovni patĜí optimalizace míry kofinancování ze strany EU pĜi
souþasném zavedení motivaþního prvku pro pĜíjemce dotace
a vyšší podpoĜe naplĖování cílĤ kohezní politiky ze strany EIB
a EIF ve formČ návratných finanþních nástrojĤ. Jednotný trh EU
pĜes veškeré snahy stále vykazuje nemalé pĜekážky ve svém fungování a to i na poli veĜejných zakázek pĜi uskuteþĖování kohezní
politiky, což má za následek zvýšené náklady. Podpora celoevropského systému veĜejných zakázek nejen, ale i pro projekty spolufinancované z evropských fondĤ v podobČ zjednodušení pravidel
pro zveĜejĖování, zvýšení jazykové dostupnosti a propagace portálu TED mezi potenciálními subjekty.
OpatĜení smČĜující k vyšší efektivitČ na národní úrovni vyplývají jednak z analýzy jednotlivých zemí a následnČ jsou pod
nejvýznamnČjšími body shrnuty do doporuþení v podobČ maximálního zjednodušení systému OP, optimalizace alokace zdrojĤ mezi
regiony podle jejich ekonomické vyspČlosti a mezi oblasti podle
jejich pĜínosu ke konvergenci ménČ rozvinutých regionĤ. ZároveĖ
umožnČní snadnČjšího pĜístupu k alternativním finanþním nástrojĤm v kombinaci s dotacemi by otevĜel OP subjektĤm s nižší kapitálovou vybaveností, pro které je úþast na souþasných projektech
omezena. Ze zkušenosti s komplikacemi v pĜípadČ navracení
chybnČ þerpaných zdrojĤ vyvstává potĜeba jasného vymezení
právní a majetkové odpovČdnosti mnohých subjektĤ úþastnících se
procesu alokace prostĜedkĤ z fondĤ Evropské unie.
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Výše uvedená doporuþení pĜedstavují podklady pro potvrzení poslední stanovené hypotézy þ. 3: „Existuje prostor pro zvýšení efektivity politiky hospodáĜské a sociální soudržnosti.“ NČkteré z návrhĤ se þásteþnČ promítají do pĜicházejícího programového období 2014–2020, jiné si na svou pĜípadnou realizaci budou
muset ještČ poþkat.
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REGIONY V EVROPSKÉ ARÉNċ: PěÍPADOVÁ STUDIE
ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PěI EVROPSKÉ
UNII
Mgr. ŠtČpán Krajþa
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Evropská studia a mezinárodní vztahy
Zpracovatel sylabu diplomové práce: Mgr. ŠtČpán Krajþa

Abstrakt:
Vznik regionálních zastoupení v Bruselu zaznamenal v posledním
desetiletí prudký nárĤst. PĜítomnost tČchto subjektĤ je v souþasné
dobČ bČžnou souþástí politického života Evropské unie. S pĜistoupením ýeské republiky k Evropské unii zaþaly i þeské kraje následovat tento trend. Tato práce je pĜípadovou studií Zastoupení Olomouckého kraje pĜi Evropské unii. Na základČ funkþní kategorizace þinnosti regionálních zastoupení z nových þlenských státĤ od
Carolyn Rowe analyzuje relevanci tohoto modelu v pĜípadČ Zastoupení Olomouckého kraje pĜi Evropské unii. Práce sleduje konkrétní þinnost Zastoupení a zjišĢuje, zda tato koresponduje s uvedenou kategorizací.
Abstract:
The emergence of regional representations in Brussels in the last
decades has seen a sharp increase. The presence of these entities is
currently a common part of the political life of the European
Union. With the accession of the Czech Republic to the European
Union the Czech regions have begun to follow this trend. This paper is a case study of the Olomouc Region Representation to the
European Union. Based on the functional categorization of the
activities of regional representations in the new Member States
from the Carolyn Rowe it analyzes the relevance of this model in
the case of the Olomouc Region Representation to the European
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Union. Specific activities are monitored and it is examined whether
they correspond with the categorization of Carolyn Rowe.
Klíþová slova:
regionální zastoupení, Olomoucký kraj, Evropská unie, víceúrovĖové vládnutí, reprezentace zájmĤ, analýza politických sítí
Klasifikace JEL:
F55, F59, R50
______________
Úvod
Tato práce se zabývá pĜípadovou studií Zastoupení Olomouckého kraje pĜi EU (ZOk). Funkci zastoupení v souþasné dobČ
vykonává zájmové sdružení právnických osob OK4EU, jež zapoþalo svou aktivní þinnost v záĜí roku 2011. Cílem této práce je pĜispČt k propojení dosavadních teoretických poznatkĤ z oblasti problematiky regionálních zastoupení v Bruselu a hlubokých praktických znalostí o fungování ZOk.
Práce se þasovČ omezuje na analýzu þinnosti ZOk mezi záĜím 2011, kdy ZOk zahájilo ve své nové podobČ svou þinnost, a listopadem 2013.
Téma „Regiony v evropské arénČ: pĜípadová studie Zastoupení Olomouckého kraje pĜi Evropské unii“ bylo zvoleno z dĤvodu
pĤlroþního pĤsobení autora práce na pracovní stáži v Bruselu pro
ZOk (od záĜí 2012 do února 2013). Autor má k dispozici množství
oficiálních i pracovních materiálĤ a praktické zkušenosti s fungováním a chodem ZOk. Tyto tvoĜí v analytické þásti práce hlavní
zdroj informací a dat. DoplĖkovým zdrojem informací je rozhovor
s vedoucí ZOk Michaelou Vráželovou. I když je rozhovor veden
pouze s jedním respondentem, z povahy této práce je ve sledovaném období osoba vedoucí ZOk tím nejvhodnČjším. Pro kontrolu
informací jsou pak používány primární zdroje v podobČ zpráv
o þinnosti, výroþních zpráv apod.
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Zkoumání þinnosti ZOk je rovnČž pĜínosné i z toho pohledu,
že z hlediska právní formy (sdružení právnických osob) se minimálnČ v rámci ýeské republiky jedná o ojedinČlou formu zastoupení konkrétního kraje v Bruselu. Je zajímavé sledovat, zda mĤže
mít tato forma vliv na þinnost ZOk a zda jej mĤže odlišovat od
ostatních zastoupení.
Cílem této práce je s pomocí typologie, kterou ve své práci
Regional Representations in the EU: Between Diplomacy and Interest Mediation pĜedstavila Carolyn Rowe, analyzovat fungování
ZOk v pĜedem stanovených oblastech þinnosti. Tímto zpĤsobem
tak mohou být vyvráceny þi zpĜesnČny nČkteré obecné závČry,
k nimž C. Rowe ve své práci v pĜípadČ regionĤ z nových þlenských
státĤ dochází.
Dle C. Rowe závisí agenda a þinnost regionálních zastoupení
na samotném typu regionu. Tyto rozdČlila do dvou, respektive tĜí
kategorií, kdy poslední kategorii tvoĜí regiony z nových þlenských
státĤ a formálnČ mohou být zahrnuty do jedné z pĜedcházejících
dvou. Jedná se tedy o regiony:
1. konstituþní,
2. administrativní,
3. z nových þlenských státĤ.
C. Rowe pak kategorizuje þinnost regionálních zastoupení
do pČti oblastí, které jsou pro nČ typické a jejichž vykonávání, rozsah þi samotný význam se liší v závislosti na samotném typu regionu. Jedná se o následující aktivity:
1. shromažćování informací, interpretace a analýza politik
(uvažováno jako aktivity smČrem „dolĤ“),
2. reprezentace a lobbing (uvažováno jako aktivity smČrem
„nahoru“),
3. tvorba sítí a spolupráce,
4. komerþní pĜíležitosti, vyhledávání partnerĤ a provádČní
analýz fondĤ,
5. promoþní a propagaþní aktivity pro region, prezentace kultury, produktĤ, turistických zajímavostí a investiþní pĜíležitosti.
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Diplomová práce se zabývá následující výzkumnou otázkou:
„Odpovídá rozsah þinnosti ZOk obecné charakteristice tohoto typu
regionu dle C. Rowe?“
Práce je rozdČlena na tĜi základní þásti, které se následnČ dČlí
do jednotlivých kapitol. První þást tvoĜí teoretický a konceptuální
rámec, kde bude pĜedstaven zejména konceptu víceúrovĖového
vládnutí (Multi-level governance, MLG). Dále bude vČnována pozornost konceptu analýzy politických sítí, který je nČkterými autory vnímán jako vhodný doplnČk konceptu MLG. KonkrétnČ pak
budou pĜedstaveny politické sítČ, které vznikají v procesu vládnutí
v EU. Poslední z hlavních prvkĤ této þásti bude tvoĜit kategorizace
Carolyn Rowe.
Druhá þást práce se obecnČ vČnuje konceptu prosazování zájmĤ regionĤ skrze jednotlivé kanály a instituce EU. Krátce jsou
pĜedstaveny faktory vedoucí k mobilizaci regionĤ a vliv regionální
politiky EU na tento fenomén. Je pĜedstavena role regionĤ ve vytváĜení evropské politiky. V neposlední ĜadČ jsou zkoumány kanály regionálního vlivu, a to zejména skrze Výbor regionĤ, Evropský parlament (EP), Evropskou komisi (EK), Radu ministrĤ, asociace a sítČ regionĤ pĤsobících v Bruselu a koneþnČ skrze samotné
regionální zastoupení v Bruselu.
TĜetí (analytická) þást práce se vČnuje samotné pĜípadové
studii þinnosti ZOk. ýinnost ZOk je zaĜazena do pĜedem stanovených kategorií dle kategorizace C. Rowe a následnČ je zjišĢováno,
zda tato odpovídá obecnČ stanovenému rozsahu þinnosti administrativního regionu z nového þlenského státu EU.

1. Koncept víceúrovĖového vládnutí (MLG)
Proces rozhodování a vytváĜení politik v EU zahrnuje množství aktérĤ a zájmĤ, jejichž poþet je tak vysoký, že je obtížné stanovit konkrétní odpovČdnost. Spolu s velmi vysokým poþtem aktérĤ hrajících urþitou roli se konstantnČ mČní i struktura EU. Koncept MLG vznikl na poþátku 90. let, kdy dosavadní pĜevládající
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pĜístupy (intergovernmentalismus a supranacionalismus) ve zkoumání procesĤ vládnutí na úrovni EU pĜestávaly být schopny postihnout mČnící se realitu. Ve druhé polovinČ 20. století probíhaly
v EvropČ dva protichĤdné procesy. Na stranČ jedné docházelo k decentralizaci a regionalizaci, kdy národní státy pĜenášely þást svých
pravomocí na nižší územnČ správní celky – regiony. K tomuto procesu docházelo nezávisle na evropské integraci. Na stranČ druhé
docházelo k prohlubování evropské integrace a k pĜenosu kompetencí z úrovnČ národních státĤ na nadnárodní úroveĖ EU. Vládnutí
se tak ze státní úrovnČ rozšiĜuje þi pĜesouvá na úroveĖ regionální
þi supranacionální a pĜed výzkumem vládnutí se tak otevírá víceúrovĖová perspektiva (Hooghe, Liesbet, Marks, Gary, 2001)
MLG nám umožĖuje pĜedstavit si EU jako systém složený
ze tĜí základních úrovní – supranacionální úroveĖ EU, národní úroveĖ a regionální úroveĖ. Každá úroveĖ má pravomoc v urþitých
oblastech a tyto úrovnČ navzájem spolupracují a komunikují. Tato
práce tak považuje koncept MLG za základní pĜístup, který je
schopen vysvČtlit narĤstající viditelnost a vliv regionĤ v rámci EU.
MLG je v jisté míĜe unikátní tím, že doslova zmiĖuje podíl
regionální úrovnČ na procesu vládnutí v EU. NČkteré další konkurenþní koncepty zabývající se touto problematiky objasĖují dĤvody, proþ þlenské státy pĜesunuly své pravomoci na supranacionální úroveĖ a objasĖují postupný spill over (neofunkcionalismus)
þi dvouúrovĖové vyjednávání v rámci liberálního intergovernmentalismu. Role regionĤ, byĢ nČkteĜí mohou namítnout, že je v urþitých okamžicích zanedbatelná, však zĤstává tČmito teoriemi nepostihnuta. Koncept MLG je tak vhodným nástrojem, který dokáže
postihnout sílící regionální mobilizaci na konci 80. a na poþátku
90. let minulého století. Jedním z nejhmatatelnČjších projevĤ této
mobilizace je pak zĜizování regionálních kanceláĜí v Bruselu.

2.

Koncept politických sítí

Vznik konceptu politických sítí je odvozen od snahy porozumČt zpĤsobu, jakým je vytváĜena politika v národních politických
74

systémech, kde dochází k posunu od government ke governance.
PĜi prvotním výzkumu tohoto tématu se ukázalo problematické porozumČt, jakým zpĤsobem aktéĜi z rĤzných institucí spolupracují
za úþelem dosažení urþitých politických výsledkĤ a jak si centrální
autority dokáží poradit s reprezentací a mobilizací aktérĤ z periferie þi ze zájmových skupin. Ve snaze blíže pochopit tento proces
zakládající se na vytváĜení aliancí a agregaci zájmĤ pĜišel R. Rhodes s konceptem politických sítí (Warleigh, Alex, 2006). Dle J. Petersona je pojem síĢ þasto používán pro popis klastru rĤzných aktérĤ, jenž jsou navzájem propojeni v politickém, sociálním þi ekonomickém životČ. SítČ mohou mít volnou strukturu, ale stále jsou
schopny podniknout spoleþnou akci þi šíĜit informace (Peterson,
2003). Termín politická síĢ (policy network) je pak charakterizován opČt jako klastr aktérĤ, z nichž má každý zájem v daném politickém sektoru a zároveĖ má kapacitu pomoci ovlivnit politický
úspČch þi neúspČch v dané vČci.
Schopnost aktérĤ ovlivnit výsledek politického procesu je
dána nČkolika základními faktory. Jedná se zejména o jejich schopnost získat þlenství a postavení v privilegované skupinČ aktérĤ,
kteĜí kontrolují události v urþité politické oblasti. AktéĜi se ve
snaze dosáhnout tohoto postavení snaží stát souþástí politické sítČ.
Relativní postavení a síla uvnitĜ politické sítČ jsou pak závislé na
kvantitČ a kvalitČ zdrojĤ, jako jsou finanþní prostĜedky, znalosti,
dovednosti þi kontakty (Warleigh, 2006) Politické sítČ tak mají nČkolik funkcí. Urþují limity, kdo mĤže participovat na procesu
tvorby politiky, definují role, které tito aktéĜi mohou zastávat, filtrují a pĜedkládají agendu, formují chování aktérĤ skrze pravidla
a normy.
Dle mnoha autorĤ je právČ prostĜedí EU vhodným „podhoubím“ pro vznik politických sítí a následnČ pro jejich analýzu.
Díky stále více formálnČjšímu a komplexnČjšímu procesu vládnutí,
jenž je dán ve smlouvách, vznikají neformální struktury. Vznik
a šíĜení politických sítí „ve stínu formálních institucí“ v EU tak lze
považovat za dĤsledek formalizovanČjšího systému rozhodování
v rámci EU. Dle nČkterých se dokonce kreativní využívání nefor-
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málních strategií ve snaze pĜedejít zablokování politického procesu stalo pĜirozenou souþástí vládnutí v EU (Héritier, Adrienne,
1997). A co více, EK je sama v této oblasti aktivní a snaží se prosazovat zapojení politických sítí a budování koalic v procesu
tvorby politiky – aĢ už se jedná o sektorální, transnacionální þi subnárodní sítČ.
Dle C. Moore pak vznik politických sítí zahrnujících regionální aktéry, tedy zpravidla jejich regionální zastoupení, podtrhuje názor, že nČkteré regionální kanceláĜe vyzrály do podoby
efektivních politických aktérĤ v bruselských kruzích. Regionální
aktéĜi mají váhu demokratické legitimity na nižší než celostátní
úrovni, což je faktor, který usnadĖuje jejich zapojení v ĜadČ politických sítí (Moore, 2008).
Regionální aktéĜi se v prostĜedí EU snaží spojovat a vytváĜet koalice þi aliance, aby tak byli schopni prosadit svĤj spoleþný
zájem. Díky provázanosti a propojení jednotlivých úrovní v procesu vládnutí v EU, tak jak je popisuje a definuje koncept MLG,
jsou pak regionální aktéĜi schopni prosadit své zájmy. A právČ spojování se v rámci politických sítí a následné posilování pozic
umožĖuje subnárodním aktérĤm tyto své partikulární zájmy efektivnČ artikulovat a prosazovat.

3.

Kategorizace Carolyn Rowe

Mezi regiony a jejich zastoupeními v Bruselu existují pomČrnČ velké rozdíly. Tyto rozdíly jsou dány zejména charakterem
þi typem daného regionu. Spektrum þinností, které odlišné regiony
v Bruselu vykonávají, je rovnČž pomČrnČ rozdílné.
Typologizací regionálních zastoupení v Bruselu se ve své
práci Regional Representations in the EU: Between Diplomacy
and Interest Mediation zabývá C. Rowe. Jedná se o velmi komplexní, podrobný a obsáhlý rámec pro analýzu þinností regionálních zastoupení. C. Rowe definuje pČt oblastí þinností, kterými se
regionální zastoupení v Bruselu zabývají a s jejichž využitím ná-
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slednČ analyzuje fungování regionálních zastoupení. Nosným tématem její analýzy je výzkum relativního významu ekonomických
aktivit zastoupení – snaha o získávání zdrojĤ je v pĜímém kontrastu
s dĤrazem na ovlivĖování politiky na evropské úrovni (policy shaping). Kategorie þinností jsou dle C. Rowe následující:
1. Shromažćování informací, interpretace a analýza politik
(uvažováno jako aktivity smČrem „dolĤ“)
2. Reprezentace a lobbing (uvažováno jako aktivity smČrem
„nahoru“)
3. Tvorba sítí a spolupráce
4. Komerþní pĜíležitosti, vyhledávání partnerĤ a provádČní
analýz fondĤ
5. Promoþní a propagaþní aktivity pro region, prezentace kultury, produktĤ, turistických zajímavostí a investiþní pĜíležitosti

4. Kanály regionálního vlivu v Evropské unii
Dle G. Markse (1992) mĤžeme v EU pozorovat mobilizaci
regionálních, ale i lokálních aktérĤ, kteĜí se snaží získat pĜímý kontakt s tvĤrci evropských politik. Tohoto se regiony snažily dosáhnout nČkolika zpĤsoby, mimo jiné také vytvoĜením regionálního
zastoupení v Bruselu. G. Marks tento vývoj spojuje s dostupností
nových pĜíležitostí na úrovni EU (jedná se zejména o evropské
fondy, schopnost vykonávat vliv na podobu politik EU a pĜístup
k informacím).
Vznik a postupný rĤst významu regionální politiky EU vedl
k mobilizaci regionĤ v Bruselu. Role, kterou získaly regiony v procesu programování a implementace politiky, jim poskytla nové
kompetence a podpoĜila evropeizaci státĤ.
Jedním ze zásadních faktorĤ, který ovlivĖuje roli regionu
v Bruselu, je faktor institucionální. Ten ovlivĖuje celkové vystupování a profil regionu mnohem více, než je tomu v pĜípadČ þlenského státu. NapĜíklad regiony s vČtší autonomií vĤþi centru
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(zejména federální státy) jsou v lepším postavení, co se týþe prosazování svých zájmĤ, v porovnání s regiony institucionálnČ slabšími (Brunazzo, 2010).
Evropské regiony mají nČkolik možností a kanálĤ jak ovlivnit a úþastnit se na procesu tvorby politiky v EU. Tyto kanály se
liší v závislosti na právu regionĤ úþastnit se procesu tvorby politiky
EU, které je odvozeno buć z evropské legislativy, nebo z národního práva. PĜístup k procesu tvorby politiky je rovnČž ovlivnČn
tím, zda je tento pĜímý, þi se dČje skrze þlenské státy. (Brunazzo,
2010).
Pokud se zamČĜíme na úroveĖ EU, mĤžeme pozorovat šest
možných pĜíležitostí, díky kterým mohou regiony ovlivnit tvorbu
politik EU. Tyto pĜíležitosti jsou uplatĖovány skrze Radu ministrĤ,
EK, EP, Výbor regionĤ (VR), regionální kanceláĜ v Bruselu a evropské sítČ a asociace (Tatham, 2008). PĜedpokládá se, že ve snaze
maximalizovat reprezentaci svých zájmĤ se regionální aktéĜi snaží
využít všech šest kanálĤ reprezentace. Tato multiplikace je dle
L. Hoogheho a G. Markse souþástí širší transformace EU – od státocentrického vládnutí k víceúrovĖovému vládnutí (MLG) (Hooghe, Marks, 2001).

5.

Analýza þinnosti Zastoupení Olomouckého kraje pĜi EU

Olomoucký kraj v souþasné dobČ zastupuje pĜi EU zájmové
sdružení právnických osob OK4EU. Sdružení zahájilo svou þinnost v záĜí 2011. Úþelem zájmového sdružení právnických osob
OK4EU je zajistit zastupování zájmĤ þlenĤ sdružení – subjektĤ se
sídlem na území Olomouckého kraje v institucích Evropské unie.
Sdružení má v souþasné dobČ tĜináct þlenĤ. PatĜí mezi nČ Olomoucký kraj, všechna okresní mČsta a mČsto Litovel, Univerzita
Palackého v Olomouci, Vysoká škola logistiky, Moravská vysoká
škola, Krajská agrární i hospodáĜská komora þi neziskové organizace zastoupené Nadaþním ústavem regionální spolupráce.
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ýinnost sdružení je v následující þásti analyzována v návaznosti na teoretický rámec uvedený v pĜedchozích þástech této
práce.
A. Shromažćování informací, interpretace a analýza
politik (uvažováno jako aktivity smČrem „dolĤ“)
Z analýzy þinnosti ZOk v této oblasti vyplývá, že ZOk neprovádí analýzu evropských politik jako takovou a prioritou je
zejména zamČĜení se na shromažćování informací o vývoji evropských politik a výstupĤ z realizovaných projektĤ. ýást této aktivity
je tak úzce propojena s aktivitami v oblasti vyhledávání komerþních pĜíležitostí, partnerĤ a provádČní analýz fondĤ. Na hlubokou
analýzu nových legislativních návrhĤ þi zmČn ve stávajících politikách není ZOk v souladu s konstatováním C. Rowe dostateþnČ
personálnČ vybaveno. ZOk na rozdíl od obsahu þinnosti definovaného C. Rowe neprovádí pĜeklad cizojazyþné legislativy, který je
þasovČ velmi nákladný. Lze také konstatovat, že ZOk se zpravidla
nevČnuje interpretaci politik. Jsou však shromažćovány a poskytovány informace o vývoji nČkterých evropských politik, a to
pouze v obecné rovinČ na pĜíslušné odbory Krajského úĜadu. S výjimkou analýzy legislativních návrhĤ a pĜekladu cizojazyþné legislativy však lze konstatovat, že ZOk funguje v souladu s kategorizací C. Rowe. ZamČĜuje se zejména na získávání a pĜenos informací do regionu, což je jedna ze stČžejních aktivit v této oblasti.
Tato aktivita je vykonávána na základČ dobré znalosti bruselského
prostĜedí a na základČ znalosti regionálního prostĜedí, kdy jsou pĜenášené informace vhodnČ adresovány relevantním subjektĤm.
B. Reprezentace a lobbing (uvažováno jako aktivity
smČrem „nahoru“)
Pokud srovnáme rozsah þinnosti ZOk v této oblasti s rozsahem þinnosti pĜíslušného regionálního zastoupení dle C. Rowe, lze
konstatovat, že absence témČĜ jakékoliv aktivity v oblasti lobbingu
je v tomto pĜípadČ spoleþná. ZOk se v souladu s C. Rowe snaží
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o reprezentaci regionu spíše skrze akce typu Evropského týdne regionĤ a mČst, kterého se aktivnČ zúþastnilo v letech 2012 i 2013.
V pĜípadČ ZOk je rovnČž možno vysledovat pĜímý kontakt se zástupci evropských institucí, napĜíklad z EK. Ten probíhá pomČrnČ
þasto, a to jednak díky otevĜenosti EK a jednak díky jejímu výsadnímu postavení v legislativním procesu EU. Interakce probíhá také
prostĜednictvím ShromáždČní evropských regionĤ (Assembly of
European Regions, AER), které umožĖuje pĜímý kontakt regionálních zástupcĤ s pracovníky EK. Díky þlenství Olomouckého kraje
v AER mĤže ZOk diskutovat legislativní návrhy EK a interpretovat postoje a názory svých þlenĤ k danému legislativnímu návrhu.
C. Tvorba sítí a spolupráce
Z analýzy þinnosti ZOk v této oblasti vyplývá, že pro ZOk je
spolupráce v rámci sítí pĜedmČtem výmČny informací þi zkušeností. Hlavním cílem aktivit v rámci sítí je snaha o monitoring
a pĜípadné zapojení þlenĤ sdružení do mezinárodního konsorcia
a pĜíprava projektových žádostí v rámci tČchto uskupení. Pro ZOk
je þlenství v sítích rovnČž dĤležitým prostĜedkem k efektivnímu
pĜenosu informací, zkušeností a pĜíkladĤ dobré praxe. Uvedené
motivy þlenství v sítích a spolupráce s jinými regiony plnČ odpovídají konceptu C. Rowe. Ta Ĝíká, že partnerství þi aliance s ostatními regionálními zastoupeními jsou zásadním úkolem pro regionální kanceláĜe z nových þlenských státĤ. Konstatuje, že „cílem je
vytváĜení projektĤ, þerpání prostĜedkĤ z evropských fondĤ þi pĜenos zkušeností z ostatních regionĤ“ (Rowe, 2011).
Schopnost ovlivnit výsledek politického procesu je však
v pĜípadČ ZOk (jak již bylo zmínČno v pĜedchozí þásti analýzy)
omezená. Koncept analýzy politických sítí Ĝíká, že schopnost aktérĤ ovlivnit politický výsledek je ovlivnČna faktory jako je schopnost získat þlenství a postavení v privilegované skupinČ aktérĤ. Relativní síla je pak závislá na kvantitČ a kvalitČ zdrojĤ jako jsou finanþní prostĜedky, znalosti, dovednosti þi kontakty. ZOk je tak li-
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mitováno i v tomto smČru, jelikož jeho finanþní prostĜedky a personální obsazení jsou nedostateþné pro zisk silné pozice v rámci
dané politické sítČ.
D. Komerþní pĜíležitosti, vyhledávání partnerĤ a provádČní analýz fondĤ
Z analýzy þinnosti ZOk v této oblasti vyplývá, že pro ZOk je
vyhledávání partnerĤ a provádČní analýz fondĤ klíþovou aktivitou.
Nedílnou souþástí práce je úþast na tzv. informaþních dnech, kde
jsou podrobnČ pĜedstaveny aktuálnČ vyhlášené výzvy v pĜíslušných programech a dochází k síĢování partnerĤ. ZOk vykazuje ve
srovnání s þinností definovanou C. Rowe vČtší aktivitu v regionu
a vykonává tak osvČtu mezi místními subjekty, jelikož povČdomí
o komunitárních programech je mezi potenciálními pĜíjemci stále
ještČ pomČrnČ slabé. Jelikož C. Rowe nezmiĖuje ve své práci roli
regionálních zastoupení pĜi vzdČlávacích a informaþních aktivitách
v rámci regionu, je tato þinnost ZOk nad rámec její analýzy.
Lze tak konstatovat, že rozsah aktivit v této oblasti v podstatČ
koresponduje s konceptem C. Rowe. ZOk ovšem pĜekraþuje tento
rámec a snaží se o osvČtovou þinnost v rámci regionu skrze poĜádání semináĜĤ komunitárních programĤ. Cílem této aktivity je opČt
vČtší povČdomí a zapojení regionálních subjektĤ do žádostí o finance z komunitárních programĤ.
E. Promoþní a propagaþní aktivity pro region, prezentace kultury, produktĤ, turistických zajímavostí a investiþní pĜíležitosti
Z analýzy plyne, že funkce promoþní a propagaþní je v pĜípadČ ZOk funkcí doplĖkovou. Hlavní význam a smysl zastoupení
spatĜují þlenové ve výše uvedených þinnostech. To je zĜejmé již
z rozpoþtu sdružení. Prezentaci a propagaci se ZOk vČnuje pouze
jako jedné ze svých aktivit. To je rozdíl oproti jiným þeským zastoupením (napĜ. pravidelné aktivity hl. m. Prahy v tzv. Pražském
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domČ) a jiným evropským regionĤm. Prezentaþní aktivity poĜádané ZOk tak tvoĜí pouze okrajovou þást þinnosti a promoþní a propagaþní funkce je tak spíše doplĖkovou aktivitou.
C. Rowe konstatuje, že tato oblast je regionálními zastoupeními z nových þlenských státĤ považována za naprosto klíþovou
a dokonce ji oznaþuje za aktivitu s nejvČtší prioritou. Zde tak existuje zásadní rozpor mezi fungováním ZOk a konstatováním
C. Rowe. Propagaþní a prezentaþní aktivity nelze v pĜípadČ ZOk
považovat za klíþovou a zásadní oblast þinnosti. Rozsah aktivit
v této oblasti tak neodpovídá obecné charakteristice tohoto typu
regionu.

ZávČr
Pro zodpovČzení výzkumné otázky stanovené v úvodu této
práce byla zkoumána þinnost ZOk, kterou vykonává sdružení
OK4EU. Jako rámec analýzy byla využita kategorizace þinností
regionálních zastoupení od C. Rowe. Tato práce si ve svém úvodu
stanovila následující výzkumnou otázku: „Odpovídá rozsah þinnosti ZOk obecné charakteristice tohoto typu regionu dle
C. Rowe?“
Z analýzy fungování ZOk vyplynulo, že ZOk funguje jako
expertní organizace v oblasti analýzy a zprostĜedkování dotaþních
pĜíležitostí z komunitárních programĤ s organizaþní kapacitou pro
zajištČní kompletního servisu pro pracovní návštČvy v Bruselu.
Pokud se podíváme podrobnČji na srovnání þinnosti ZOk
s kategorizací C. Rowe v první oblasti, tedy shromažćování informací, interpretaci a analýzu politik, lze konstatovat, že zde ZOk
neprovádí analýzu politik jako takovou a cílenČ se zamČĜuje spíše
na získávání informací ohlednČ regionální politiky þi pĜíprav víceletého finanþního rámce. Lze konstatovat, že s výjimkou absence
pĜekladu legislativy a interpretace politik odpovídá rozsah þinnosti
ZOk obecnČ definovaným úlohám zastoupení z nových þlenských
státĤ.
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Ve druhé oblasti, tedy reprezentaci a lobbingu, se ZOk zamČĜuje spíše na první zmínČnou aktivitu. OstatnČ i C. Rowe tvrdí,
že tato zastoupení se lobbingu vČnují jen velmi málo. Bez jasnČ
definovaných stanovisek, požadavkĤ a zadání zejména ze strany
politické reprezentace kraje, ale také od pĜedstavitelĤ jednotlivých
þlenĤ sdružení, však cílený lobbing není v praxi realizovatelný.
Druhou otázkou je síla Olomouckého kraje ovlivnit proces vládnutí. NapĜíklad þlenství v AER þi pĜístup k SZ ýR nabízejí vhodné
pĜíležitosti tyto zájmy artikulovat a prosazovat. V souladu
s C. Rowe jsou tak souþasné cíle ZOk daleko více pragmatické
a zamČĜují se spíše na podporu regionálních projektĤ a získávání
finanþních prostĜedkĤ z EU. ýinnost ZOk v této oblasti je úzce
spojena s otázkou úþasti na systému víceúrovĖového vládnutí, tak
jak byl definován v první kapitole této práce. Analýza ukázala, že
Olomoucký kraj jednoduše nemá kapacity a institucionální charakteristiky a nastavení, které by mu umožĖovali aktivnČ se skrze ZOk
angažovat v rozhodovacím procesu EU.
TĜetí oblastí aktivit je tvorba sítí a spolupráce. Olomoucký
kraj je zapojen do jedné z nejvýznamnČjší evropské sítČ regionĤ,
AER. V souladu s tvrzením C. Rowe je v þinnosti ZOk marginalizována snaha o naplnČní politicky orientovaných cílĤ a je v tČchto
pĜípadech omezena na shromažćování a pĜenos informací þi spolupráci pĜi þerpání prostĜedkĤ z evropských fondĤ. SíĢ hustých
kontaktĤ v této oblasti je nepochybnČ silnou stránkou ZOk a pĜedpokladem pro úspČšné získání finanþních prostĜedkĤ z EU. Schopnost ZOk vstupovat a aktivnČ pĤsobit v rámci politických sítí je
však velmi omezená. Relativní síla, která je závislá na množství
zdrojĤ, je totiž v pĜípadČ ZOk velmi malá.
Ve þtvrté oblasti, tedy ve vyhledávání komerþních pĜíležitostí, partnerĤ a provádČní analýz fondĤ, vidí ZOk svou klíþovou
roli. ZOk tak aktivnČ vyhledává vyhlášené výzvy z komunitárních
programĤ, zasílá svým þlenĤm jejich pĜehled a pĜípadným zájemcĤm zajišĢuje zahraniþní partnery. ZOk se v tomto pĜípadČ rozsahem své þinnosti liší od obecné charakteristiky C. Rowe. Ve snaze
zvýšit šance regionálních subjektĤ na zisk prostĜedkĤ z EU poĜádá
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v regionu semináĜe komunitárních programĤ. Rozsah þinnosti ZOk
je tak v této oblasti širší, než je tomu u kategorizace C. Rowe.
Co se týþe poslední kategorie, funkce promoþní a propagaþní
je v pĜípadČ ZOk funkcí doplĖkovou. Hlavní význam a smysl zastoupení spatĜují þlenové sdružení ve výše uvedených þinnostech.
To je zĜejmé již z rozpoþtu sdružení, prezentaci a propagaci se
OK4EU vČnuje pouze jako jedné ze svých aktivit. V žádném pĜípadČ tak nelze v kontrastu s C. Rowe tuto oblast z úrovnČ Olomouckého kraje považovat za naprosto klíþovou a za þinnost s nejvyšší prioritou. Rozsah aktivit v této oblasti tak neodpovídá obecné
charakteristice tohoto typu regionu.
Pokud se pokusíme odpovČdČt na stanovenou výzkumnou
otázku, lze souhrnnČ konstatovat, že rozsah þinnosti ZOk neodpovídá obecné charakteristice regionu z nových þlenských státĤ. NejvČtší rozdíl v dĤrazu na provádČní a význam aktivit lze pozorovat
v oblasti promoþních a propagaþních aktivit. V ostatních oblastech,
s výjimkou absence þinnosti v oblasti interpretace politik a pĜekladu legislativy, a naopak vČtšího rozsahu aktivit v oblasti poĜádání regionálních semináĜĤ komunitárních programĤ odpovídá
rozsah þinnosti ZOk charakteristice a rozsahu þinnosti tak, jak jej
definovala C. Rowe pro regionální zastoupení z nových þlenských
státĤ.
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Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá prvním funkþním obdobím pĜedsedy
Evropské rady (ER) Hermana Van Rompuye, které trvalo od prosince 2009 do kvČtna 2012. Herman Van Rompuy se po pĜijetí Lisabonské smlouvy stal prvním stálým pĜedsedou ER a diplomová
práce si klade otázku, zda naplĖoval své povinnosti podle Lisabonské smlouvy, vyhýbal se jim, nebo se snažil o emancipaci. Tyto
možnosti nabízí institucionalismus racionální volby a jeho model
principál-agent, z nichž práce teoreticky vychází. Metodou, která
sloužila k ovČĜení hypotézy, byla kritická diskurzivní analýza vybraného vzorku Van Rompuyových veĜejnČ dostupných výstupĤ.
Abstract:
The diploma thesis focuses on Herman Van Rompuy's first term in
office as a President of the European Council (EC). Herman Van
Rompuy became the first permanent president of the EC after
adoption of the Lisbon Treaty in December 2009 and his first term
in office lasted until May 2012. This thesis raises a question
whether he fulfilled his responsibilities according to the Lisbon
Treaty, avoided them, or attempted to emancipate. These options
are offered by the rational choice institutionalism and its principalagent model, on which this thesis is theoretically based. The method used to verify the hypothesis is a critical discourse analysis of
a chosen sample of Van Rompuy's publicly available outputs.
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Úvod
Diplomová práce se zabývá jedním z institucionálních
prvkĤ, který byl poprvé obsažen v neschválené SmlouvČ o ÚstavČ
pro Evropu a své místo si udržel následnČ i v Lisabonské smlouvČ
a u nČhož nebylo od poþátku zĜejmé, zda se má jednat o posílení
mezivládního nebo naopak nadnárodního integraþního paradigmatu. Jedná se o pĜedsedu Evropské rady (ER), formálnČ nejvýše
postaveného funkcionáĜe Evropské unie (EU), jelikož stojí v þele
instituce, kde se pravidelnČ scházejí hlavy státĤ a vlád.
Již z podstaty funkce je evidentní, že moc soustĜedČná v rukou pĜedsedy ER by mohla být znaþná. Na druhou stranu její parametry jsou specifikovány Lisabonskou smlouvou, ta byla dílem
þlenských státĤ a urþuje, jaký prostor se pĜedsedovi ER otvírá. ProstĜednictvím zkoumání jeho reálného pĤsobení na novČ vytvoĜeném postu mĤžeme posoudit, nakolik vymezeného prostoru využívá, pĜiþemž je tĜeba vzít v potaz, že do zákulisí evropské politiky,
která hraje také svou roli, bČžný pozorovatel nemá pĜístup.
Cílem práce je provést komplexní analýzu funkce pĜedsedy
ER od jejího vzniku 1. prosince 2009 se vstupem Lisabonské
smlouvy v platnost do konce prvního 2,5letého funkþního období.
Teoreticky je práce ukotvena v institucionalismu racionální volby
pracujícím s modelem principál-agent. Využívanou metodou je
kritická diskurzivní analýza.
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1.

Teoretická þást – stanovení hypotézy a nastavení výzkumu

Základním pĜedpokladem, z nČhož pĜi Ĝešení výzkumného
problému vycházíme, je, že funkce pĜedsedy ER byla þlenskými
státy vytvoĜena jako jejich agent podle logiky institucionalismu racionální volby. Po Hermanu Van Rompuyovi, který od prosince
2009 funkci aktivnČ vykonával, se žádalo, aby plnČ respektoval
a naplĖoval úkoly v rozsahu, v jakém mu je stanovila Lisabonská
smlouva, a pracoval ve prospČch þlenských státĤ – principála.
PĜedpokládáme, že Herman Van Rompuy se choval v souladu s teorií institucionalismu racionální volby, a proto byla stanovena hypotéza v následujícím znČní: „Herman Van Rompuy vykonával funkci pĜedsedy ER ve svém prvním funkþním období v souladu s kompetencemi, které mu stanovila Lisabonská smlouva.“
Van Rompuyovo chování ve funkci mĤže vést podle institucionalismu racionální volby ke tĜem výsledkĤm. PĜedseda ER
mĤže beze zbytku plnit roli agenta þlenských státĤ, což pĜedpokládáme, nebo se naopak plnČní svých úkolĤ vyhýbat (shirking), popĜ.
þinit rozhodnutí v rozporu s preferencemi principála (slippage)
(Pollack 1997, s. 108–109). U pĜedsedy ER bude nČkterá z tČchto
tendencí vyvozena na základČ diskursu, který bČhem svého prvního funkþního období v souvislosti se svou funkcí utváĜel.
Diskurz byl zkoumán prostĜednictvím kritické diskurzivní
analýzy. Diskurzivní analýzu Ĝadíme do skupiny metod kvalitativní metodologie. Vychází z pĜedpokladu, že sociální realita není
objektivnČ dána, ale je neustále konstruována spoleþenskou interakcí a komunikací. Za hlavního sociálního konstruktéra je považován jazyk. Realita je konstruována jazykem, nikoli jazyk realitou
(Skálová a kol. 2011, s. 63). K pochopení textu se musíme ptát, co
mluvþí þi pisatel textu zamýšlel, jak se jeho text þi promluva jeví
ve spoleþenském kontextu, jak jej tento kontext ovlivnil a jak mu
jeho pĜíjemci mohli þi naopak nemohli rozumČt. Proto existuje
i názor, že diskurzem nemĤžeme rozumČt jen samotný text, ale
také sociální praxi (Skálová a kol. 2011, s. 58–59). Kritická diskurzivní analýza pracuje ve tĜech rovinách zkoumání. První di-
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menze se zamČĜuje na vnitĜní vztahy a strukturu textu, druhá dimenze se zabývá vnČjšími vztahy textu a mezidiskurzivními
vztahy. DĤraz je kladen na skuteþnost, že text byl realizován v urþitých vnČjších vztazích, v kontextu tvoĜeném spoleþenskou praxí.
TĜetí rovina analýzy pĜechází od zkoumání diskurzivní praxe
k analýze praxe spoleþenské. ZamČĜuje se na vztahy mezi diskurzem jakožto významovou strukturou, ideologií a mocí. Vychází
z pĜedpokladu, že pravidla diskurzu ovlivĖují mocenské vztahy
mezi lidmi tím, že ovlivĖují zpĤsob, jakým spolu lidé jednají a komunikují, zároveĖ je diskurz ovlivĖován lidmi (Beneš 2008,
s. 102–103). V textech bychom mČli analyzovat zpĤsob a formu
argumentace, zvolené argumentaþní strategie, vnitĜní logiku
a kompozici textu, dĤsledky a náznaky, které jsou v textu obsaženy
implicitnČ, symbolismus, metafory, idiomy, rþení, klišé, slovní zásobu a stylistiku. Podstatné jsou i projevy pĜítomné v mluvené
formČ – dĤraz na nČkterá slova, intonace, zaváhání, opravování se
apod. (Meyer 2001, s. 26).
Úkoly, které má pĜedseda ER ve své funkci plnit, byly v základní podobČ vymezeny v þl. 15 SEU ve znČní Lisabonské
smlouvy. Stálý pĜedseda ER, který se stal souþástí institucionálního rámce EU, pĜevzal úkoly dosavadního rotujícího pĜedsednictví þlenských státĤ v ER a byl obohacen o nČkteré další.
Z toho, jak jsou v primárním právu a jednacím Ĝádu Rady
vymezeny úkoly pĜedsedy ER, lze usuzovat, že þlenské státy si
v pozici pĜedsedy ER pĜály organizátora, manažera a vyjednavaþe,
který svou úþastí na jednáních zefektivní fungování ER. Pokud by
si v þele ER pĜály leadera EU nebo integraþního vizionáĜe, jeho
pravomoci by musely být stanoveny jinak, napĜ. by mu byla udČlena legislativní iniciativa nebo by on byl reprezentantem EU navenek na všech úrovních.
Proto lze pĜedpokládat, že pokud by se pĜedseda ER rozhodl
plnit beze zbytku pĜání þlenských státĤ, utváĜený diskurz by byl
následovný: pĜedseda ER by o sobČ vytváĜel pĜedstavu úĜedníka,
jehož práce je spíše technického charakteru a který nemá ambici
promlouvat do evropského dČní, radČji chce moderovat diskuzi
o nČm. Vyjednavaþské role by se ujímal v zákulisí, takže z jeho
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projevĤ na veĜejnosti by nebylo možné vyþíst pĜíliš konkrétních
informací o názorovém souladu nebo nesouladu þlenských státĤ.
Nedával by najevo nespokojenost s tím, jak byla jeho pozice v institucionální struktuĜe þlenskými státy nadefinována. Jeho projev
by jevil známky stĜídmosti, nenápadnosti, naznaþoval by automatické plnČní úkolĤ. Lze také pĜedpokládat, že ve svých vystoupeních a projevech by se rád opíral o oficiální stanoviska pĜijatá þlenskými státy s absencí reprezentace vlastního názoru, þlenské státy
by vnímal jako nadĜazenou autoritu. Komunikaþní strategie v médiích i v oficiálních prohlášeních by byla neútoþná, klidná, vČcná.
Rozhodnutími þinČnými v rozporu s preferencemi principála
rozumíme snahu pĜedsedy ER o vlastní emancipaci, vytváĜení
vlastní evropské politiky a reprezentace vlastního názoru na prĤbČh integrace. Pokud by se pĜedseda dopouštČl tohoto chování, byl
by i jím utváĜený diskurz zcela jiný než v pĜedchozím pĜípadČ. Za
jeho vystoupeními bychom mohli pozorovat snahu o legitimaci
a podsouvání vlastních názorĤ, dĤraz na vlastní dĤležitost a dĤležitost ER, v pĜípadČ názorového nesouladu s þlenskými státy by se
mohla objevit tendence navození nejistoty o správnosti postupu
þlenských státĤ. Pro prevenci vyboþení agenta z jeho role þlenské
státy pĜijaly kontrolní mechanismy, které by pĜíliš zĜejmou snahu
o pĜedsedovu emancipaci odhalily a umožnily reflektovat, v krajním pĜípadČ až odvoláním z funkce. V pĜedsedovČ diskurzu bychom mohli oþekávat pĜedstírání požadované manažerské funkce,
mocenské ambice by se projevovaly nenápadnČ, opatrnČ a v náznacích. Ve vlastní prezentaci by však byl aktivní, nČkdy až útoþný,
snažil by se používat úþinné pĜesvČdþovací metody, þemuž by pĜizpĤsobil slovník i nonverbální projev.
Vyhýbání se úkolĤm je poslední uvažovanou možností,
jedná se také o selhání ve funkci agenta þlenských státĤ, projevuje
se ale na rozdíl od pĜedchozího pĜípadu pasivitou v momentech,
kdy by mČl být pĜedseda aktivní. Znamenalo by napĜ. nedostateþné
zasazení se o dosahování konsensu, zanedbávání kontaktu s ostatními institucemi nebo nedostateþná reprezentace v SZBP. OpČt
platí, že v zájmu setrvání ve funkci by pĜedseda v rámci svého diskurzu vytváĜel dojem manažera a vyjednavaþe, ve skuteþnosti by
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však bylo možné odhalit náznaky pasivity, nespolupráce a rezignace na svČĜené úkoly. V mediální prezentaci by se vyhýbal problematickým a diskutabilním otázkám, þasto by se odvolával na
svá dĜívČjší prohlášení, poskytoval by zavádČjící a nekonkrétní odpovČdi. PĜi pĜípadné kritice na jeho osobu by se snažil vyvolat dojem mylného pochopení své funkce ze strany veĜejnosti nebo médií, prostĜednictvím kritiky nČkterých svých kolegĤ by ospravedlĖoval vlastní postup atd.
Vybrané zdroje budou analyzovány na všech tĜech úrovních
zkoumání, které lze v pĜípadČ diskurzivní analýzy uplatĖovat. Pro
posouzení v první dimenzi postaþí vybrané Van Rompuyovy výstupy, pĤjde zejména o vnitĜní strukturu, jazyk textu a nonverbální
projev. Pro vyhodnocení druhé dimenze, tzn. vnČjších vztahĤ
a kontextu bude tĜeba využít i dalších zdrojĤ, abychom si o okolnostech, ve kterých se události odehrávaly, mohli vytvoĜit pĜesnou
pĜedstavu. Bude využito oficiální dokumentace EU i dalších, mj.
mediálních výstupĤ. Analýza v druhé dimenzi nám poskytne pĜedstavu o celkové situaci a podmínkách, za kterých se pĜedseda ER
své práci vČnoval. TĜetí dimenze nabízí nejvíce prostoru pro vlastní
interpretaci. Ve Van Rompuyových vyjádĜeních budou sledovány
zejména stopy projevu mocenských ambicí, aspirace na posílení
vlastní pozice nebo naopak vyvolávání dojmu nevýznamnosti
vlastní funkce.
Analyzováno bude 34 Van Rompuyových veĜejnČ dostupných výstupĤ, tj. rozhovory, videozáznamy tiskových konferencí,
proslovy, videoposelství, haiku a vyjádĜení na sociálních sítích.
Zdroje byly vybírány s cílem zachovat jejich co nejvČtší pestrost,
rozložení v celé sledované dobČ, široký zábČr témat i platforem,
kde byly prezentovány.
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2. Empirická þást – pĜedseda ER v prvním funkþním období
První rok ve funkci: 1. prosinec 2009 – 30. listopad 2010
Provedená analýza deseti výstupĤ zveĜejnČných v prvním
roce Hermana Van Rompuye ve funkci ukázala, že krátce poté, co
se ujal své funkce pĜedsedy ER, pĜíliš nevČdČl, jak s ní naložit. PĤsobil nejistČ až rozpaþitČ, þemuž odpovídal i diskurz, který o své
funkci vytváĜel. Nedá se pĜímo Ĝíci, že by se plnČní své role vyhýbal a docházelo tak k efektu shirking podle institucionalismu racionální volby; nenaplnČní potenciálu vyplývalo spíše ze špatné orientace v evropském prostoru a nejistoty, co pĜedseda ER má
a nemá, resp. mĤže a nemĤže dČlat. O tom svČdþí zejména analýza
jeho projevĤ na pĤdČ evropských institucí po nástupu do funkce,
zejména nejistý výkon na tiskové konferenci po prvním zasedání
ER, kterému pĜedsedal, dne 11. února 2010.
Již v únoru 2010, tĜi mČsíce od jmenování do funkce, pĜi Van
RompuyovČ proslovu v Collège d’Europe došlo k posunu. PĜihlásil
se o roli tvĤrce kompromisu a agenda-settera v ER, za své pĜijal
hospodáĜské otázky, klimatické problémy, transatlantické vztahy.
Také ale naznaþil, že se bude snažit být i aktivním tvĤrcem zahraniþní politiky EU, kde bylo možné tušit konflikt rolí s dalšími aktéry vnČjších vztahĤ, zejména s vysokou pĜedstavitelkou Unie pro
zahraniþní vČci a bezpeþnostní politiku a pĜedsedou Evropské komise. ZmČna diskurzu hovoĜila ve prospČch role, pro kterou byla
funkce pĜedsedy ER vytvoĜena, tedy agenta þlenských státĤ.
Van Rompuy pochopení pro náplĖ práce agenta prokazoval
pĜedevším pĜi vystoupeních na neutrální pĤdČ, tedy na setkání rĤzných apolitických organizací nebo think-thankĤ. Projednávaným
tématem tehdy byly zejména ekonomické otázky a v takových momentech Van Rompuy pracoval odpovČdnČ ve prospČch þlenských
státĤ.
V prĤbČhu doby a na vnitĜní politické scénČ EU však byla
situace odlišná. Na pĤdČ EU docházelo k bojĤm o moc a názorovým rozepĜím, ve kterých se Van Rompuy snažil prosadit vlastní
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názory a posílit své postavení, pĜestože pĜímo tyto problémy nepĜiznal. Zejména v konfliktu o pravomoci s vysokou pĜedstavitelkou
a v názorových pĜích s þlenskými státy, které samozĜejmČ možné
jsou, ale z hlediska zájmĤ EU by bylo vhodnČjší Ĝešit je spíše za
zavĜenými dveĜmi a neprezentovat je na tiskových konferencích
nebo pĜi poskytování rozhovorĤ, mĤžeme dospČt k závČru, že se na
konci prvního roku jeho funkþního období objevily tendence k þinČní rozhodnutí v rozporu se zájmy þlenských státĤ. Jak jsme názornČ mohli vidČt na spoleþné tiskové konferenci Hermana Van
Rompuye a Angely Merkel, þlenské státy v takovém pĜípadČ byly
schopné uplatĖovat své kontrolní mechanismy a pĜedsedu ER navracet do jemu urþených hranic.
Druhý rok ve funkci: 1. prosinec 2010 – 30. listopad 2011
Diskurz, který pĜedseda ER o svém postu ve druhém roce
funkþního období vytváĜel, nabral dva nesourodé smČry.
Prvním byla linie neúspČšného komunikátora agendy EU,
resp. ER smČrem k veĜejnosti. Není zcela jasné, jestli se jedná
pĜímo o Van RompuyĤv úkol. Smlouva o niþem podobném nemluví a jednací Ĝád ER také ne. Ale byl to pĜedseda ER, kdo na
tiskových konferencích po zasedání ER po boku pĜedsedy EK
Barrosa zprostĜedkovával výsledky jednání ER médiím, byl žádán
o rozhovory a sám zaþal být aktivní na sociálních sítích, zveĜejĖoval své videozprávy, ve kterých odpovídal na dotazy obyvatel EU
nebo k nim promlouval z vlastní iniciativy. Proto je možné dospČt
k závČru, že mu komunikaþní úkoly náležely a vzhledem k tomu,
že jich v prĤbČhu doby neubývalo, lze také Ĝíci, že þlenské státy
s tím byly srozumČny. PĜestože Van Rompuyovi nelze upĜít urþitou
snahu, v roli neobstál a navíc se nČkterým z úkolĤ i vyhýbal, konkrétnČ poskytování rozhovorĤ v angliþtinČ. Pokud opomineme
otázky a odpovČdi na závČr tiskových konferencí, bylo množství
online zveĜejnČných rozhovorĤ v anglickém jazyce za celé jeho
funkþní období minimální, nČkteré z nich navíc byly poskytnuté
v psané formČ nebo Van Rompuy znal prokazatelnČ otázky pĜe-
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dem. I jeho videozprávy, které pĤvodnČ mČly být vstĜícným gestem k veĜejnosti, vČtšinou neoplývaly vysokou pĜidanou hodnotou.
Snaha tak byla spíše deklaratorní a Van Rompuy se radČji realizoval dovnitĜ ER. Van Rompuy si nicménČ své komunikaþní neúspČchy uvČdomoval a vyvolávaly u nČj pocity bezradnosti, jak ukazuje
analýza haiku zveĜejnČná na jeho úþtu na Twitteru 6. února 2011
(Van Rompuy 2011a).
To je i druhá rovina diskurzu, kterou je možné na základČ
analýzy dalších þtrnácti záznamĤ z druhého roku ve funkci definovat. A tady lze jeho pĤsobení vyhodnotit odlišnČ – jeho aktivita bez
problémĤ splĖovala kritéria agenta þlenských státĤ, dokonce v urþitých momentech šla i nadále nad rámec pravomocí stanovených
Lisabonskou smlouvou až smČrem k efektu slippage. Výrazný byl
tento moment napĜ. ve Van RompuyovČ tlaku na pokrok EU smČrem k fiskální unii, kdy pro své výroky evidentnČ nemČl podporu
v názorech þlenských státĤ.
Jak se ukázalo, Van Rompuy dokázal pĜimČt svým aktivním
pĜístupem þlenské státy, aby na nČj samy pĜevádČly více pravomocí, což jsme mohli pozorovat v souvislosti s Ĝešením dluhové
krize v ěecku. Protože pĜedseda ER prokázal schopnost navrhovat
Ĝešení, která mČla šanci na pĜijetí v rámci kompromisních snah,
zvČtšoval se jeho manipulaþní prostor. Proces však probíhal pod
kontrolou þlenských státĤ. Jedná se o nový jev, který pĜímo teorie
institucionalismu racionální volby nepĜedvídala, je však logický
vzhledem k volnému nastavení, jaké se funkci pĜedsedy ER dostalo
v Lisabonské smlouvČ.
PĜestože diskurz aktivního manažera ER pĜevládal, i uvnitĜ
ER se objevily dílþí situace, kdy Van Rompuy neþinil všechno, co
by mohl, aby naplnil oþekávání þlenských státĤ. Stále více se projevovaly tenze a nízká míra spolupráce s vysokou pĜedstavitelkou
Unie pro zahraniþní vČci a bezpeþnostní politiku, jak znovu potvrdila napĜ. analýza jeho rozhovoru poskytnutého pro Schumanovu
zprávu o EvropČ (Van Rompuy 2011). Aktivní pĜedseda s vyjednávacími schopnostmi Van Rompuye by problém vyĜešil, zvláštČ
uvážíme-li, že s pĜedsedou EK se rozpory vyjasnit podaĜilo. Van
Rompuy tak z nČjakého dĤvodu v tomto pĜípadČ Ĝešení dostateþnČ
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aktivnČ nehledal a radČji volil taktiku vyhýbat se tématu na veĜejnosti a pravdČpodobnČ i uvnitĜ EU.
Druhý rok proto vyznívá pro Van Rompuye nejednoznaþnČ.
Z pohledu þlenských státĤ je rozhodující, že byl schopen efektivnČ
Ĝídit jednání ER. Van Rompuy sám si byl svých kvalit vČdom a získal ve funkci patĜiþné sebevČdomí, které se mj. projevovalo obþasnými pokusy o prosazení vlastních idejí, i když se rozcházely s postoji þlenských státĤ. Objevilo se i problematické plnČní úkolĤ
s þásteþným efektem shirking v oblasti komunikace s veĜejností.
V dobČ krize, kdy bylo tĜeba soustĜedit se hlavnČ na evropská témata, byly þlenské státy zĜejmČ ochotny to tolerovat, avšak lze si
pĜedstavit, že v klidnČjší dobČ, kdy by byl þas zamČĜit se více na
prezentaci EU navenek, by to mohlo pĜedsedovi ER þinit potíže.
ZávČr funkþního období: 1. prosinec 2011 – 30. kvČten
2012
V posledním pĤlroce prvního Van Rompuyova funkþního
období již k zásadní promČnČ diskurzu nedošlo, jak prokázala analýza dalších deseti jeho vyjádĜení.
Diskurz komunikátora se mu podaĜilo vylepšit v prostĜedí
sociálních sítí, nikoli v prostĜedí videoposelství. Nedá se Ĝíci, že
byl ochotnČjší k poskytování rozhovorĤ, takže i nadále se þásteþnČ
svému úkolu vyhýbal. Zajímavé je, že všeobecnČ vzato se k této
roli pĜihlásil dobrovolnČ, a tak není jasné, proþ tak þinil. Jeho komunikace s veĜejností byla pomČrnČ plytká, trvalým znakem bylo
množství nevyužitých šancí, co se týká témat, ke kterým se mohl
vyjádĜit. Pouze v pĜání do nového roku z prosince 2011 se dopustil
i osobnČjšího sdČlení, což by mohla být cesta, jak si obþany EU
naklonit, ovšem v oblasti komunikace s veĜejností Van Rompuy
jednoduše narážel na hranice svých možností.
Diskurz smČĜující dovnitĜ ER urþitou zmČnou pĜece jen prošel. Zmizely z nČj snahy o pĜekraþování svých pravomocí, což si
lze vysvČtlit jednoduše jako Van Rompuyovu taktiku v zájmu
svého znovuzvolení do funkce pĜedsedy ER. DefinitivnČ pĜišel
o roli agenda-settera a bez problémĤ se tomu podvolil, pĜestože
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v minulosti si postavení aktivnČ hájil. I když mČl dostatek pĜíležitostí, nesnažil se prosazovat vlastní pĜedstavu integrace v rozporu
s pĜedstavou þlenských státĤ, jak to þinil v minulosti. Dobrým pĜíkladem v tomto ohledu mĤže být jeho vystoupení na HumboldtovČ
univerzitČ 6. února 2012, pĜi nČmž vČnoval své úsilí tomu, aby pĜítomné pĜesvČdþil o smysluplnosti evropského projektu. Rétorika
zĤstala i pĜes silné poselství umírnČná, i když svĤj pĜínos na Ĝešení
hospodáĜských problémĤ Van Rompuy pomČrnČ explicitnČ neopomnČl zdĤraznit.
Definici agenta þlenských státĤ formálnČ Van Rompuy nejlépe naplĖoval až v samém závČru prvního funkþního období. Protože tak neþinil pro prospČch þlenských státĤ, ale svĤj vlastní a sledoval tím svĤj cíl být znovu zvolen na post pĜedsedy ER, lze Ĝíci,
že pĜestože se jako agent choval, ve skuteþnosti jím nebyl. Držel si
stále svou linii agenta více þi ménČ þasto usilujícího o autonomii
ve svém úĜadu, ale v závČru funkþního období na základČ pro nČj
tolik charakteristického pragmatismu byl schopen své skuteþné
snahy a ambice skrývat, což je v dĤsledku ještČ zákeĜnČjší forma
slippage, než když otevĜenČ deklaruje, že má také své zájmy, které
chce hájit.

ZávČr
Cílem práce bylo pomocí diskurzivní analýzy vybraných autorských dokumentĤ pĜedsedy ER Hermana Van Rompuye zjistit,
zda ve svém prvním funkþním období naplĖoval svoji roli podle
kompetencí, které mu vymezila Lisabonská smlouva. Pro identifikaci situací, které mohly nastat, bylo využito institucionalismu racionální volby. Nabízely se tĜi možnosti. Pokud by Van Rompuy
dodržoval své kompetence, byl by agentem þlenských státĤ. V pĜípadČ jejich pĜekroþení hovoĜíme o slippage a pĜi vyhýbání se povinnostem o shirking.

97

Diskurz, který pĜedseda o své funkci od prosince 2009 do
kvČtna 2012 vytváĜel, prošel dynamickým vývojem charakteristickým váhavými zaþátky, výrazným 2. rokem a zdánlivou stabilizací
v závČru funkþního období.
Lisabonská smlouva není ve vymezení povinností a pravomocí pĜedsedy ER pĜíliš konkrétní. Na poþátku pĤsobení Van
Rompuye ve funkci byla zĜejmá nejistota, která pramenila þásteþnČ
z tohoto faktu a þásteþnČ z nejistoty o správnosti nČkterých rozhodnutí þlenských státĤ. PĜestože Van Rompuy neplnil zpoþátku svoje
poslání uspokojivČ, nelze jednoduše Ĝíci, že by se povinnostem vyhýbal, spíše nevČdČl, jak k nim pĜistoupit. Výsledek je však v obou
pĜípadech podobný.
Charakteristickým Van Rompuyovým znakem, který se projevoval nejvýraznČji na poþátku funkþního období, byla nejistota
v kontaktu mimo EU a vyšší míra jistoty dovnitĜ ER. StejnČ tak byl
lépe schopen naplnit oþekávání, pokud mu byla umožnČna dostateþná pĜíprava. Nerad improvizoval, a pokud k tomu byl nucen,
zvyšovalo se riziko selhání.
Již po prvním pĤlroce ve funkci bylo možné pozorovat výrazné zmČny diskurzu. Van Rompuy zaþínal pĤsobit sebevČdomČji
a zejména na poli meziinstitucionálního boje o moc mezi ním,
pĜedsedou EK Barrosem a vysokou pĜedstavitelkou hájil svou pozici tak dĤraznČ, že se dostával až za hranici Lisabonské smlouvy
k efektu slippage.
Zatímco s pĜedsedou EK se mu podaĜilo spory vyĜešit
a dokázal, že umí pracovat funkþnČ v souladu s pĜedstavami þlenských státĤ, s vysokou pĜedstavitelkou se situace nevyjasnila. Van
Rompuy na Ĝešení rezignoval (shirking) a navíc místy posiloval
svou pozici na její úkor. ýlenské státy proti vývoji situace nezasáhly, takže také nelze situaci interpretovat tak, že by Van Rompuy
þinil rozhodnutí v pĜímém rozporu s nimi.
V závČru prvního roku a v prĤbČhu druhého roku osciloval
Van Rompuyem utváĜený diskurz mezi agentem þlenských státĤ
a snahou o emancipaci. V analyzovaných pĜípadech se objevovaly
náznaky tendencí ke slippage, pohlédneme-li však na problém jako
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na celek, je evidentní, že opakované náznaky znamenaly dlouhodobý Van RompuyĤv zámČr provázený snahou nebýt pĜíliš nápadný. PĜedseda ER výraznČ prezentoval vlastní vizi integrace, nČkdy i v pĜímém rozporu s þlenskými státy, zejména v otázce hlubší
integrace ve fiskální oblasti. Agent se snaží obhajovat názory þlenských státĤ a nikoli svoje, takže v tomto ohledu byla jeho emancipaþní snaha dlouhodobČ zĜejmá. VýraznČ také vyzdvihoval svĤj
pĜínos na práci ER a pĜiþítal si pĜinos v Ĝešení problémĤ celé EU.
ýlenské státy však umČly úþinnČ uplatnit proti jeho emancipaþním
snahám kontrolní mechanismy, proto se kontrole nevymkl a navíc
se nauþil autoregulaci. Zjistil, co jsou þlenské státy ochotny tolerovat a co ne a umČl se podle toho zaĜídit.
Objevil se i aspekt dobrovolného pĜevedení vČtších pravomocí þlenskými státy na agenta v pĜípadČ, kdy samy nebyly
schopny nalézt vhodná Ĝešení uvnitĜ ER. Van Rompuyovi nahrávala složitá situace Ĝecké krize, kde si dlouhodobou snahou o seberealizaci dokázal posílit svou pozici s posvČcením þlenských
státĤ. Ukázal, že je možný nejen proces, kdy se agent podvoluje
vĤli þlenských státĤ, ale také mĤže nastat situace, kdy þlenské státy
vyhoví tlaku agenta, pokud z toho mohou mít prospČch. Pro agenta
se jedná o motivaþní faktor, aby se o podobný vývoj pokoušel opakovanČ, pokud je jeho cílem posilovat své postavení.
NejvýraznČjší Van Rompuyovou slabou stránkou byla komunikace s veĜejností. V prĤbČhu 2,5 let sice bylo možné zaznamenat posun, ale celkovČ lze hodnotit jeho pĤsobení kriticky. PĜitom sám aktivnČ rozšiĜoval své spektrum aktivit v roli komunikátora, a tak by se dalo oþekávat, že hodlal být k veĜejnosti otevĜený.
ChybČly ale hmatatelné výsledky, opakovanČ nevyužíval své šance
konkrétnČ se vyjádĜit k palþivým otázkám, a tak je také tĜeba konstatovat, že se vyhýbal stoprocentnímu plnČní role, ke které se sám
hlásil.
ZávČr funkþního období by mohl sloužit jako pĜíruþka, jak
má vypadat skuteþný agent þlenských státĤ, který pravomoci ani
nepĜekraþuje, ani se nevyhýbá povinnostem. Van Rompuy zmírnil
svou rétoriku, byl opatrnČjší ve vyjádĜeních pro tisk, byl ochoten
zakrývat skuteþné aktivity ER až do nalezení potĜebných Ĝešení,
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pokud to bylo v zájmu þlenských státĤ, ale þinil tak, aniž by na své
pĜínosy upozorĖoval. Jak bylo ale objasnČno, pĜesto nemĤžeme
Ĝíci, že by se skuteþnČ v této dobČ jako agent þlenských státĤ choval. Šlo o jeho „pĜedvolební kampaĖ“, protože stál o prodloužení
mandátu ve funkci pĜedsedy ER. Naopak jeho strategie nese z morálního hlediska negativní znaky. Van Rompuy opČt potvrdil, jako
již nČkolikrát v prĤbČhu funkþního období, že je pragmatikem,
který þiní, co je tĜeba, aby dosáhl svých cílĤ.
Diskurz, který Van Rompuy v prĤbČhu 2,5 let ve funkci vytváĜel, prošel více rĤznorodými podobami a nelze ho vystihnout
jedním jednoduchým oznaþením. Objevily se u nČj všechny tĜi tendence, které pĜedpokládal institucionalismus racionální volby. Van
Rompuy si je dobĜe vČdom, jak podle pĜedstav þlenských státĤ ideálnČ vypadá agent sloužící jejich zájmĤm, protože v momentČ, kdy
to potĜeboval, dokázal se do role bez problémĤ vžít. ýasto byla tato
pozice zĜejmá také v politicky neutrálním prostĜedí na univerzitní
pĤdČ nebo mezi podnikateli, kde Van Rompuy zapomínal na své
emancipaþní snahy. PĜesto u nČj pĜevažovala snaha funkci dodat
pĜidanou hodnotu nad rámec Lisabonské smlouvy, zpestĜit její repertoár a zvČtšit své vlastní možnosti. Využíval i toho, že Lisabonská smlouva nechávala mnohá prostranství otevĜená.
Takový závČr je podstatný pro druhé funkþní období, které
právČ probíhá. Po nČm Van Rompuy již nemĤže být znovu zvolen,
a tak lze oþekávat, že využije pĜíležitosti k tomu, aby svou emancipaci dále posílil. ěekli jsme, že kontrolní mechanismy fungují,
ale lze pĜedpokládat, že na Van Rompuye v prvním období úþinkovaly i díky vizi prodloužení mandátu. Ve druhém funkþním období by proto mohl být odvážnČjší a posunout hranice postu ještČ
dále, þímž by nastavil i širší pole pĤsobnosti pro svého nástupce.
Pokud by se v ER stalo, že pĜedsedové ER budou absolvovat obČ
dvČ funkþní období vždy, povede to v horizontu nČkolika let,
resp. desetiletí k rozšíĜení pravomocí funkce jako takové, pokud
ovšem budou pĜedsedy ER jmenováni politici podobných ambicí,
jaké nakonec projevil Herman Van Rompuy. Varianta takĜka automatického prodlužování mandátu není úplnČ nepravdČpodobná
vzhledem k tomu, že ostatní aktéĜi vnČjších vztahĤ mají pČtiletý
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mandát, na což upozorĖoval i Van Rompuy. Pokud se pĜedsedovi
ER podaĜí sladit s nimi své aktivity, bylo by z pohledu þlenských
státĤ nestrategické takového þlovČka hned po 2,5 letech z funkce
odvolávat a znovu absolvovat období meziinstitucionálních rozporĤ.
Z hlediska interinstitucionální stability bude proto tĜeba i nadále vČnovat otázce pĤsobení pĜedsedy ER v institucionální struktuĜe EU pozornost a do budoucna se pĜípadnČ zamýšlet nad tím,
jak fungování institucí dále zefektivnit.
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Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je pĜinést ucelený pĜehled o podmínkách pro zakládání firem v Evropské unii. Práce definuje základní
podnikatelské pojmy, informuje o historickém vývoji podnikatelského prostĜedí a o podmínkách pro založení firmy na území
dnešní Evropské unie. PĜináší pĜehled právních forem podnikání
a rozebírá postup založení firmy v ýeské republice, ve vybraných
státech EU a v rámci Evropské unie. Dále se vČnuje problematice
daní a dopadu daĖové politiky státĤ na zakládání firem. Práce identifikuje a hodnotí kritéria ovlivĖující podmínky pro založení firmy
a jejich vývoj v þase. Srovnává výsledky jednotlivých státĤ Evropské unie a na základČ zanalyzovaných dat pomáhá rozhodnout, zda
a pro jaké typy firem je výhodnČjší založit firmu v ýR nebo v jiné
zemi EU.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to provide a comprehensive overview of conditions for establishing a company in the European
Union. This work defines basic business terms and discusses the
historical development of the business environment and conditions
for establishing a company in the territory of today´s European
Union. Surveys the legal forms of businesses and analyzes the procedure of founding a company in Czech Republic, in selected EU
member states and in the European Union. It deals with taxes and
the impact of the tax policy on the establishment of companies.
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The work identifies and evaluates the criteria which determine conditions for starting up a business and their development in time. It
compares the results of the EU member states and based on the
analyzed data helps to decide whether it is better and for what kind
of a company to establish a company in Czech Republic or in another country in EU.
Klíþová slova:
založení firmy, podnikatelské prostĜedí, podmínky pro podnikání,
ýeská republika, Evropská unie, podnikání
Klasifikace JEL:
F23, G32, H25, K22, L26, M13
______________
Úvod
Práce se zamČĜuje na podmínky pro založení firmy v ýeské
republice a jejich srovnání s podmínkami v Evropské unii. Od
vstupu ýR do EU ubČhlo již devČt let a v této souvislosti si práce
klade následující otázky. Jaké jsou dnes podmínky pro založení
firmy v ýeské republice a jak moc se liší od ostatních zemí Evropské unie? Je zde znát pĜibližující se a sjednocující se trend? V jakých oblastech se podmínky pro založení firmy výraznČ liší?
V rámci využívání výhod pokroþilého stádia ekonomické integrace
dochází k zakládání firem v jiných þlenských státech, než je ten
domácí. Jak þasto a pro které typy firem je tento postup výhodný?
Dle mé hypotézy jsou podmínky pro zakládání firem v západních zemích EU pĜíznivČjší než v ýeské republice. Naopak
v ýeské republice jsou podmínky lepší než v ostatních zemích EU
bývalého východního bloku. V zemích EU, které dĜíve byly souþástí SovČtského svazu, se dá pĜedpokládat vyšší míra korupce než
na západČ, což bude jeden z klíþových faktorĤ, který bude negativnČ ovlivĖovat hodnocení tamního podnikatelského prostĜedí.
Dále k horšímu hodnocení povede fakt, že ve východních zemích
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je zkostnatČlejší a ménČ flexibilní státní aparát, mezi jehož primárními cíli nebude snaha o zlepšení fungování celé spoleþnosti, ani
dílþích þástí. PĜesto dle mé hypotézy bude docházet ke sbližování
podmínek, jak z dĤvodu vyšší konkurenceschopnosti, tak z dĤvodu
spoleþné politiky v rámci EU. PĜedpokládám také, že se najde nČkolik státĤ mimo EU 15, které právČ napĜ. na základČ zvýšení
své konkurenceschopnosti budou mít lepší podmínky pro podnikání a zakládání firem, než státy EU hospodáĜsky vyspČlejší.
Na zaþátku práce definuji základní pojmy a vČnuji se historii
podnikání na území dnešní Evropské unie vþetnČ podmínek pro
zakládání firem. NáslednČ rozebírám existující právní formy spoleþností vþetnČ nové možnosti založit spoleþnost dle evropského
práva.
V následující kapitole se zamČĜuji na postup založení firmy
a možnosti založit firmu tzv. na klíþ. Jaké jsou výhody a nevýhody
založení firmy na klíþ, co všechno firmy, které prodávají hotové
firmy ušité na míru nebo ve standardizované formČ, nabízí?
Dále se vČnuji tématu daní, jejich komplexnosti v jednotlivých státech a v neposlední ĜadČ vlivu, který má tato oblast na rozhodování o založení firmy v zahraniþí. S tímto úzce souvisí otázka
tzv. daĖových rájĤ. Shrnuji, které zemČ do této specifické skupiny
spadají a jaké nabízejí firmám podmínky. Také analyzuji, jakým
firmám se vyplatí založení firmy v jedné z offshorových destinacích a jaké jsou jejich výhody a nevýhody.
V další kapitole se zamČĜuji na podporu podnikání v ýR
a všeobecnČ ze strany EU vþetnČ podpory legislativní. NáslednČ
vyhodnocuji, jaký pokrok ve zlepšování podnikatelského prostĜedí
udČlaly jednotlivé státy v þase, a které faktory nadále pĜíznivý rozvoj podnikání brzdí. Poté hodnotím dĤvody, klady a zápory pro
založení firmy v zahraniþí na základČ zanalyzovaných informací
a rozhovoru s odborníkem z praxe.
Cílem práce je analyzovat aktuální situaci, pĜinést pĜehled
faktorĤ, které je tĜeba zvážit a rozebrat pĜed skuteþným založením
firmy, ale i pĜi a po nČm. Dále vybrat specifické faktory, které jsou
charakteristické pro vybrané zemČ a tvoĜí tak konkurenþní výhodu,
nebo naopak jsou nevýhodné a mohou od založení firmy v daném
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státČ odradit. Také si kladu za cíl odpovČdČt si na položené otázky
a potvrdit þi vyvrátit stanovenou hypotézu.
V práci jsou použity pĜedevším vČdecké metody komparace,
analogie a analýza a syntéza. DĤležitým zdrojem þíselných dat
a podkladĤ k reformám v podnikání je databáze SvČtové banky
a Mezinárodní finanþní korporace DoingBusiness.org. Podklad pro
právní náležitosti tvoĜí zejména þeský obchodní zákoník, evropský
právní server eur-lex.europa.eu a právní zákoníky vybraných zemí.
Data týkající se daní jsou získána pĜevážnČ z databáze poradenské
spoleþnosti KPMG. Informace o reálných podmínkách zprostĜedkovává Jan Habermann, odborník z praxe, na základČ osobního
rozhovoru.
PĜínosem práce je zpĜehlednČní tématiky a zpracování nejdĤležitČjších kritérií na základČ informací, které dnes jsou dostupné témČĜ všem, avšak kterých je nepĜeberné množství, a tudíž
není snadné se v nich orientovat a vždy vyhledat všechny potĜebné
relevantní údaje. Tato práce by mČla být nápomocným vodítkem
pĜedevším pro ty, kteĜí uvažují o založení firmy v ýR, nebo o založení firmy v jiné zemi EU.

1. Definice pojmĤ
V zaþátku práce definuji základní pojmy týkající se podnikání. Dle þeského obchodního zákoníku (zákon þ. 513/1991 Sb.)
mĤžeme podnikání charakterizovat následovnČ: „Podnikáním se
rozumí soustavná þinnost provádČná samostatnČ podnikatelem
vlastním jménem a na vlastní odpovČdnost za úþelem dosažení
zisku.“ (20) Evropská komise definuje podnikání jako „myšlení
a proces k vytvoĜení a rozvoji hospodáĜské þinnosti kombinující

(20) Zákony: Obchodní zákoník – ýást I. – Hlava 1 – Díl 1 – Obecná ustanovení.
Business.center.cz [online]. 2013 [cit. 2013-05-21]. Dostupné z:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx.
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podstupování rizik, kreativitu a/nebo inovace s Ĝádným Ĝízením
v rámci nové nebo existující organizace.“ (21)
Podnikatelem je podle þeského zákona þ. 513/1991 Sb., § 2
odst. 2:
a) osoba, která je zapsaná v obchodním rejstĜíku;
b) osoba podnikající na základČ živnostenského oprávnČní;
c) osoba podnikající na základČ jiného než živnostenského
oprávnČní podle zvláštních pĜedpisĤ;
d) osoba provozující zemČdČlskou výrobu zapsaná do evidence podle zvláštního pĜedpisu.
Podnikem se v þeském právu rozumí soubor hmotných,
osobních a nehmotných složek podnikání. Lze jej také charakterizovat jako „subjekt, ve kterém dochází k pĜemČnČ zdrojĤ (vstupy)
ve statky (výstupy)“ (22).
2. Pohled do historie podnikání v ýR a v EU
Pro pochopení a možnost analýzy souþasné situace na poli
podnikání se vrátíme do minulosti a shrneme si podnikatelské prostĜedí a podmínky pro zakládání firem od období pĜed industrializací až do 90. let 20. století na území dnešní Evropské unie.
PĜed obdobím industrializace bylo podnikání silnČ ovlivĖováno panovníky. Založení firmy bylo vázáno na jejich vĤli, jelikož
oni udČlovali koncese, povolení k usídlení pro pĜistČhovalce
a rĤzná privilegia. Nebyl to trh, který mČl dopad na úspČch firmy,
ale podpora ze správných míst. Hlavní roli v tomto období hrály

(21) EM5765/03 COM (03) 27 – European Commission Green Paper: Entrepreneurship in Europe. [online]. 2013 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200203/ldselect/ldeucom/142/142.pdf.
(22) Co by mČl podnikatel vČdČt: Pojetí a význam malých a stĜedních firem.
VEBER, Jaromír a kol. Podnikání malé a stĜední firmy. 2. aktualizované a rozšíĜené vydání. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 13–23. ISBN 978-80-2472409-6.
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malé podniky. Toto vše se však zaþalo v 19. století mČnit. V návaznosti na prĤmyslovou revoluci a industrializaci došlo k pĜevratným zmČnám v oblasti transportu, komunikace a produkce. Industrializace mČla za následek zmČnu dĤležitosti nejvýznamnČjších prĤmyslĤ své doby. DĤležitou roli tehdy pĜi tvorbČ zákonĤ
a naĜízení sehrálo Rakousko-Uhersko, þímž ovlivnilo rozvoj evropských státĤ v mnoha ohledech. Tento historický vývoj má dopad jak na dnešní ýeskou republiku, tak na další zemČ Evropské
unie i EU jako celek.
Podnikání po roce 1918 v ýeskoslovensku vzkvétalo, pĜedevším díky prĤmyslovČ zamČĜeným þeským zemím, které byly ještČ
tČsnČ pĜed první svČtovou válkou, co se hospodáĜské vyspČlosti
týþe, nad evropským prĤmČrem. Naopak slabinou tehdejšího ýeskoslovenska byla jeho východní þást (Slovensko a Podkarpatská
Rus), která byla pĜedevším zemČdČlská a patĜila mezi hospodáĜsky
nejménČ vyspČlé oblasti v EvropČ. Problémem, se kterým se novČ
vzniklá ýeskoslovenská republika po rozpadu Rakouska-Uherska
musela vypoĜádat, byl nedostatek kapitálu. V roce 1919 bylo následnČ vyhlášeno, že všechny spoleþnosti, které pĤsobí na území
ýeskoslovenské republiky, sem musí pĜenést i svá sídla. Tzv. nostrifikace mČla vést k posílení postavení þeských bank, shromáždČní
kapitálu a vzdČlaných pracovních sil v ýeskoslovensku a tím
k hospodáĜskému rozvoji mladého státu. (23)
Krátce po válce Evropa bojovala s recesí, ale od roku 1924
nastávají „zlatá léta“. Nové objevy a rĤst v prĤmyslové výrobČ pĜispČly k boomu ve vČtšinČ evropských ekonomik. Od roku 1929
byla však Evropa tvrdČ zasažena svČtovou krizí, která vedla ke
zhroucení ekonomik po celém svČtČ. Nejvíce zasáhla USA, NČmecko, Polsko, ale i ýeskoslovensko. V návaznosti na hospodáĜskou krizi v roce 1939 vypukla druhá svČtová válka. V tomto šes-

(23) RģŽIýKA, M. ýESKÁ TELEVIZE. PrĤkopníci podnikání v þeských zemích: Jaroslav Preiss. 1998 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1036836797-prukopnici-podnikani-v-ceskych-zemich/298327273350001-jaroslav-preiss/.
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tiletém období bylo þeskoslovenské hospodáĜství Ĝízeno na základČ potĜeb okupujícího NČmecka, mnoho podnikĤ a živnostníkĤ
však v rámci možností provozovalo svou þinnost nadále.
Po druhé svČtové válce došlo k radikálním zmČnám v politice
a ve fungování mnoha evropských ekonomik vþetnČ þeskoslovenské. Východní Evropa byla sdružena pod SovČtský svaz a byl nastolen socialismus. V socialistické ekonomice neexistoval trh, tržní
ceny ani podnikání. V ýeskoslovensku došlo ke znárodĖování soukromého majetku v roce 1948 a státními zásahy bylo zrušeno svobodné podnikání a s ním volný trh. Zatímco východní Evropa byla
odizolována železnou oponou, západní Evropa vykroþila po válce
smČrem ke sjednocení jednotlivých státĤ a položila základy Evropské unie. Až v 90. letech došlo v celé EvropČ k významným geopolitickým zmČnám, které uvolnily podmínky pro podnikání
a umožnily jeho rozkvČt.
Po revolucích a rozpadu SovČtského svazu na konci 80. let
musely bývalé státy sovČtského bloku projít transformací ekonomiky z centrálnČ plánované na tržní. ZmČna režimu znamenala pro
ýeskoslovensko možnost svobodného podnikání, a tak došlo k rapidnímu nárĤstu poþtu individuálních podnikatelĤ a nových firem.
Tento trend byl podpoĜen uskuteþnČním malé a velké privatizace
a zároveĖ relativnČ jednoduchými podmínkami k založení firmy.
V prĤbČhu 90. let se ale postupnČ situace pro vznik nových firem
mČnila. Založení firem se stalo komplikovanČjší, vzrostly administrativní náklady a poþet procesĤ, podmínky byly nároþnČjší a komplexnČjší. Stále totiž nebyl vytvoĜen kompletní právní Ĝád, mnohé
instituce teprve vznikaly a zároveĖ morální hodnoty obyvatelstva
byly pokĜivené z dob socialismu, aĢ se jednalo napĜíklad o korupci
þi okrádání státu. (24) Na základČ tohoto vývoje získalo podnikání
v ýR velmi špatnou povČst, která pĜetrvává v pĜedstavách mnoha
obþanĤ dodnes. Pro zemČ západní Evropy se otevĜely nové trhy
a pĜíležitosti a následný vývoj ovlivnil budoucnost Evropy i tamní
podnikatelské prostĜedí.

(24) ŽÍDEK, Libor. Transformace þeské ekonomiky: 1989–2004. Vyd. 1. Praha:
C. H. Beck, 2006. ISBN 80-717-9922-X.
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3. Právní formy podnikání
Tato kapitola se zamČĜuje na jednotlivé právní formy v ýR
a ve vybraných státech EU. Také se vČnuje spoleþnostem, jejichž
forma vznikla z podnČtu Evropské unie a které umožĖují snazší
pĜeshraniþní spolupráci.
V ýeské republice je možné podnikat jako fyzická nebo
právnická osoba. Fyzická osoba provozuje na základČ živnostenského oprávnČní tzv. živnost (ohlašovací nebo koncesovanou)
nebo podniká na základČ jiného než živnostenského oprávnČní,
tedy vykonává tzv. svobodné povolání (napĜ. duševní tvĤrþí þinnost, restaurování památek, lékaĜi, advokáti, znalci, tlumoþníci).
Právnická osoba má volbu mezi nČkolika subjekty: spoleþnost s ruþením omezeným, akciová spoleþnost, veĜejná obchodní spoleþnost, komanditní spoleþnost, družstvo.
V Evropské unii se mĤžeme z hlediska historického vývoje
setkat pĜevážnČ se stejnými právními formami podnikání. StejnČ
tak jako v ýesku je i ve vČtšinČ evropských zemí nejbČžnČjší právní
formou podnikání živnost pro fyzické a spoleþnost s ruþením omezeným pro právnické osoby. Z právního hlediska si jsou evropské
spoleþnosti s ruþením omezeným velmi podobné, výraznČji se odlišují až povinnou zákonnou výší základního kapitálu a zpĤsobem
zdanČní.
Evropské hospodáĜské zájmové sdružení, evropská spoleþnost a evropská družstevní spoleþnost spadají pod evropské právo
a jsou upraveny zvláštními pĜedpisy. Jedná se o spoleþnosti, které
mĤže založit podnikatel kterékoliv zemČ Evropské unie.
Zvolit vhodnou formu podnikání je klíþové pro založení
a fungování podnikání. Není to však rozhodnutí jednoduché
a špatnČ zvolená forma se pozdČji nesnadno mČní. V této kapitole
jsou proto také podrobnČ rozebrána kritéria, která by mČla být zvážena pĜed finálním rozhodnutím o právní formČ podnikání.
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4. Založení a vznik firmy
Proces založení firmy u nás i v ostatních zemích EU je pomČrnČ komplexní záležitost, která vyžaduje vyĜízení mnoha dokumentĤ a þasto osobní návštČvy pĜíslušných úĜadĤ.
Na zaþátek je dĤležité si definovat pojmy „založení“
a „vznik“ firmy:
í založení: spoleþnost je založena sepsáním a podpisem spoleþenské nebo zakladatelské smlouvy,
í vznik: spoleþnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstĜíku.
Jednou z podmínek pro podnikání v ýR je zajištČní živnostenského þi jiného oprávnČní k výkonu þinnosti. Zahájení živnosti
je tĜeba oznámit na kterémkoliv živnostenském úĜadu nebo Czech
Pointu, tzv. ýeském podacím ovČĜovacím informaþním národním
terminálu. Založení a vznik právnické osoby je v práci popsán na
pĜíkladu nejþastČji se vyskytující formy podnikání u nás, spoleþnosti s ruþením omezeným. Postup založení všech právních forem
definuje obchodní zákoník (Zákon þ. 513/1991 Sb.). Na tomto
místČ je dĤležité zmínit, že od roku 2014 vstoupil v platnost nový
zákon o obchodních korporacích, který založení firmy v ýR zjednodušuje. První zmČnou je prodloužení lhĤty podání návrhu na zápis spoleþnosti do obchodního rejstĜíku, druhou velmi výraznou
zmČnou je minimální výše vkladu u s. r. o., která novČ þiní 1 Kþ,
pokud spoleþenská smlouva neurþí jinak.
Postup a podmínky založení a vzniku firmy v zemích Evropské unie se od sebe liší. Poþínaje zákonnou minimální výší vloženého kapitálu pĜi založení, pĜes náklady na založení, po poþet dní
a procesĤ potĜebných k jejímu založení. Pro porovnání založení
firmy v ýR s dalšími zemČmi Evropské unie práce uvažuje založení s. r. o. v Irsku, zemi, kde doba založení firmy, poþet procesĤ
potĜebných k jejímu založení i minimální vložený kapitál pĜi založení patĜí k nejnižším v EU. Pro kontrast je druhým státem ke srovnání Rakousko, kde se doba založení pohybuje ke konci celounijního žebĜíþku, stejnČ tak jako poþet procesĤ a výše finanþních nákladĤ.
111

Tato kapitola se dále zabývá postupem založení evropských
spoleþností spadajících pod právo Evropského spoleþenství a možností založit „firmu na klíþ“. Mnohdy složité postupy a zdlouhavá
komunikace s úĜady pĜi zakládání firmy pĜispČla v zemích, kde se
jedná o pomČrnČ složitý a pomalý proces, ke vzniku firem, které se
na zakládání firem specializují. Tzv. firmy na klíþ nebo readymade spoleþnosti jsou nejoblíbenČjší v zemích, kde se musí pro
založení provést velký poþet administrativních úkonĤ, kde je silná
byrokracie a pĜíslušné úĜady pracují pomalu. NovČ vznikla v ýR
také druhá možnost. ZalozFirmu.cz je obecnČ prospČšná spoleþnost, která umožĖuje založení firmy pĜes internet. Na rozdíl od
spoleþností, které se poskytováním tČchto služeb živí, je založení
firmy s pomocí ZalozFirmu.cz bezplatné. Provoz portálu je financován z dotací a grantĤ na podporu podnikání a je podporován
HospodáĜskou komorou ýR. Díky prĤbČhu založení firmy online
je tento proces velmi rychlý a provádí se prostĜednictvím jednoduchého registraþního formuláĜe.

5. DanČ
DanČ hrají dĤležitou roli pĜi rozhodování o právní formČ
a místČ založení firmy. VšeobecnČ se jedná o jeden z klíþových
faktorĤ, skrze které státy vytváĜejí pĜíznivé podmínky pro podnikání. V rámci EU se také þím dál významnČjšími hráþi stávají orgány Evropské unie, jejichž cílem je unifikovat zákony, a tak zjednodušit jejich komplexitu a odlišnosti mezi jednotlivými zemČmi.
DaĖový systém v ýeské republice je v hlavních bodech podobný systémĤm v EvropČ, patĜí však z celoevropského mČĜítka
k jednomu z nejsložitČjších. VšeobecnČ lze také Ĝíci, že daĖové zatížení je v ýR nižší, než je prĤmČr EU. K významným zmČnám
v oblasti daní došlo z dĤvodu vstupu ýeské republiky do Evropské
unie v roce 2004. Podmínkou pro vstup bylo (mimo jiné) sladČní
právního Ĝádu ýR s Ĝádem spoleþenství (acquis communautaire).
Co se ostatních zemí EU týþe, má každá zemČ vlastní daĖovou politiku a mĤže si tedy urþovat výši daní sama. NČkteré státy
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využívají daĖových výhod þi úlev k regulaci podnikatelského prostĜedí a pĜílivu investorĤ do zemČ.
DaĖové zatížení má pĜímý dopad na podnikání na vnitĜním
trhu EU a znaþnČ je ovlivĖuje. Jedním z prostĜedkĤ, jak upevnit
spoleþný trh a zjednodušit mezinárodní obchod, je harmonizace
daĖových systémĤ þlenských zemí. DaĖový systém v domácí zemi
bývá sám o sobČ velmi komplexní a podnikatel þasto musí využívat
služeb daĖového poradce. O to více se situace komplikuje, když
vstoupí na zahraniþní trhy. Náklady na daĖové poradenství tak bývají þasto velikou finanþní a administrativní zátČží pro podnikatele,
kteĜí by sjednocení na spoleþném trhu nepochybnČ uvítali. ýlenské
zemČ se však bojí o svou suverenitu a jsou v oblasti daní k jakémukoliv sjednocování velmi skeptické. PĜestože tedy pĜímé danČ
zĤstávají nadále plnČ v kompetenci jednotlivých státĤ, bylo dosaženo harmonizace v oblasti nepĜímých daní, které ovlivĖují volný
pohyb zboží a služeb. Vznikla spoleþná ustanovení o minimálních
sazbách a minimálním daĖovém základu u DPH a spotĜebních
daní.
ExtrémnČ pĜíznivé daĖové podmínky naleznou firmy v tzv.
daĖových rájích nebo zemích s optimalizovaným daĖovým režimem. Mimo znaþné úspory patĜí mezi výhody daĖových rájĤ napĜíklad i podstatnČ nižší administrativní povinnosti ve vztahu
k státu. DaĖové ráje a offshore (onshore) zemČ také poskytují podnikatelĤm ochranu a zachování anonymity. ZemČ, které se profilují
jako daĖové ráje, jsou obvykle malé zemČ s nízkým poþtem obyvatel a vysokou životní úrovní. PatĜí sem napĜíklad Andorra, Bahamy, Gibraltar, Lichtenštejnsko. Za onshore destinace v Evropské unii mĤžeme považovat pĜedevším Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Maltu, þasto zahraniþní firmy zakládají svá sídla i ve
Velké Británii a Irsku. Onshore destinace jsou þastou volbou podnikatelĤ, jejichž primárním cílem není daĖová optimalizace, ale
spíše lépe vymahatelná legislativa a jednodušší a jasnČjší zákony
než v jejich domácí zemi. NejoblíbenČjší destinací þeských firem
je Nizozemsko, kde je poþet þeských firem ze všech zahraniþních

113

zemí s výrazným náskokem nejvyšší, následováno Kyprem a Lucemburskem. Z dĤvodu krize se však nyní mnohé evropské zemČ
snaží proti úniku daní svých obþanĤ do daĖových rájĤ bojovat.

6. Podpora podnikání
V každém státČ Evropské unie existují programy, které podporují zaþínající podnikatele v jejich podnikání, aĢ se jedná o rozjezd þi již jejich samotné fungování. Souþásti podpory podnikatelského prostĜedí jsou národní a operaþní programy, státní instituce
a sdružení, dále rĤzná fóra a komunity, které podnikatele sdružují
a podporují z hlediska financí, informovanosti, legislativy atd. Národní programy jsou financovány ze státního rozpoþtu, zatímco
v pĜípadČ operaþních programĤ rozhodující zdroje pochází ze
strukturálních fondĤ EU. V rámci národních programĤ je podporováno pĜedevším malé a stĜední podnikání. ObecnČ se jedná
o pĜímé dotace, záruky za úvČry a krytí úrokĤ. Evropská unie podporuje podnikání jak informativnČ, tak finanþnČ i strategicky. EU
vytváĜí rámcové podmínky pro rozvoj a fungování malých a stĜedních podnikĤ a následnČ prosazuje jejich implementaci v jednotlivých þlenských zemích.
V ýR podporují podnikatele napĜ. portál BusinessInfo.cz,
sloužící ke zvýšení informovanosti pĜedevším malých a stĜedních
podnikatelĤ a exportérĤ, CEBRE, kanceláĜ v Bruselu, která prezentuje a obhajuje zájmy þeských podnikatelĤ v EU, projekt „Informaþní místa pro podnikatele“, který si klade za cíl vytvoĜit síĢ
informaþních míst po celé ýeské republice, ministerstva – jak
v ýR, tak v EU, agentury specializující se na podporu podnikatelského prostĜedí (CzechTrade, CzechInvest), ýeskomoravská záruþní a rozvojová banka (ýMZRB) pro podporu malého a stĜedního podnikání þi Exportní, garanþní a pojišĢovací spoleþnost
(EGAP) a ýeská exportní banka (ýEB), které jsou dĤležitými institucemi pro exportéry.
Evropská unie se intenzivnČ snaží podporovat podnikání
v EvropČ a za tímto úþelem poskytuje rozsáhlé dotace a granty,
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které jsou pĜidČlovány na národní úrovni. Dále existuje nespoþetné
množství unijních organizací, projektĤ a informaþních serverĤ
vzniklých na podporu zaþínajících podnikatelĤ, stejnČ jako vzdČlávacích programĤ a programĤ odborné pĜípravy pro podnikatele.
Podnikání a jednotný trh ale Evropská unie nepodporuje pouze finanþnČ þi informativnČ, ale významnČ i vydáváním naĜízení
a smČrnic, jejichž implementací ve všech þlenských státech dochází k postupnému zjednodušování podmínek pro podnikání
v nich a mezi nimi.

7. Srovnání podmínek pro založení firmy a pĜíznivosti
podnikatelského prostĜedí ve státech Evropské unie
Jak bylo zmínČno v pĜedchozí kapitole, hraje pĜívČtivost podnikatelského prostĜedí dĤležitou roli pro malé a stĜední podniky
a následnou konkurenceschopnost celé ekonomiky. Podnikatelské
prostĜedí má tak jistý vliv na vznik nových firem. Jak skuteþnČ
podnikatelské prostĜedí ovlivĖuje vznik podnikĤ a jak se státy starají o zavedení þi udržení pĜíznivého podnikatelského prostĜedí?
V kterých oblastech došlo v posledních letech ke zlepšení a naopak? Na následující otázky se práce snaží najít odpovČdi pomocí
zanalyzovaných dat a vybraných faktorĤ, jakými jsou poþet novČ
založených firem, regulace podnikatelského prostĜedí, nároþnost
založení firmy i index vnímání korupce v jednotlivých státech Evropské unie.
Po hloubkové analýze vybraných vstupĤ lze vyvodit následující závČry. Je evidentní, že podmínky pro podnikání mají nejideálnČji nastavené severské zemČ vþetnČ Velké Británie, které odráží vysoký životní standard, velikou míru liberalizace a rovnosti
ve spoleþnosti, efektivního Ĝízení státu a stability a dĤvČryhodnosti
Ĝídícího aparátu.
Skupinou, ve které probíhá nejvíce zmČn, jsou vybrané cílevČdomé státy vČtšinou bývalého východního bloku, které s vytrvalostí a vidinou kvalitního fungujícího státního aparátu a uvČdomČním si dĤležitosti efektivních reforem podnikatelského prostĜedí
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podnikají výrazné zmČny k dosažení vytyþených cílĤ. Do této skupiny lze zaĜadit Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Slovensko a Portugalsko.
Naopak ŠpanČlsko, Itálie a ěecko se i pĜes Ĝadu reforem nachází všeobecnČ na konci celounijního žebĜíþku.
Bulharsko a Rumunsko jsou zemČ, které vstoupily do Evropské unie jako poslední. Ze všech þlenských zemí se Ĝadí k nejménČ
vyspČlým, což je zĜetelné i na skuteþnosti, že v jednoduchosti podnikání se nacházejí témČĜ na samém konci žebĜíþku. Z analyzovaných dat je však možné vysledovat pozitivní kroky uþinČné ke
zjednodušení procesĤ nutných k založení firmy.
Francie, Nizozemsko a Belgie se všeobecnČ nacházejí na celoevropském prĤmČru. NČmecko a Rakousko, další dva stabilní
þlenové EU se v jednoduchosti podnikání umístily v první polovinČ
žebĜíþku, z jejich strany však není znát zájem o zmČny a inovace,
což se z dlouhodobého hlediska mĤže projevit jako problém.
ýeská republika, Polsko a Maćarsko, zemČ bývalého sovČtského bloku, þlenové EU od roku 2004, se z hlediska jednoduchosti podnikání nachází ke konci celounijního žebĜíþku. Na rozdíl
od Maćarska, kde jsou znatelné zmČny k lepšímu, se podobnými
výsledky ýeská republika ani Polsko pochlubit nemohou. ObČ
zemČ se ve všech parametrech nacházejí až v druhé polovinČ ze
všech zemí Evropské unie. Skuteþnost, že k pĜíliš mnoha zmČnám
nedochází ve vyspČlejších státech EU (viz NČmecko, Nizozemsko
apod.) je pochopitelná, všeobecnČ mají jednodušší a lépe nastavené
podmínky pro podnikání. Že ke zmČnám ale nedochází v zemích
bývalého východního bloku, není zde patrná snaha k výrazným
zmČnám ani k aktivnímu zlepšování podnikatelských podmínek ve
srovnání napĜ. se Slovenskem, Lotyšskem þi Estonskem, je znepokojující. Abychom mohli být konkurenceschopní, je tĜeba minimálnČ držet krok, ne-li být podnČcovateli inovací a zmČn; tato vĤle
však bohužel není v ýeské republice ani Polsku patrná. Do skupiny
k ýeské republice a Polsku je také možné zaĜadit Litvu, která pĜes
pomČrnČ dobrý výsledek v jednoduchosti podnikání ve všech ostatních oblastech spíše zaostává, a nachází se na podobných pĜíþkách
jako ýR a Polsko.
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Irsko, Kypr, Lucembursko a Maltu zaĜazuje SvČtová banka
mezi offshore finanþní centra. Na rozdíl od ostatních tĜí zemí je
Irsko pomČrnČ pokrokové, co se zlepšování podmínek pro podnikání týþe. PĜes nadprĤmČrný poþet novČ vznikajících firem na
MaltČ a v Lucembursku obČ zemČ, co se jednoduchosti podnikání
a poþtu dnĤ a poþtu procesĤ potĜebných k založení firmy týþe, skórují z hlediska prĤmČru EU velmi špatnČ. Malta dokonce þasto nejhĤĜe z celé Unie. Z tohoto je zĜejmé, že pro poþetné množství zájemcĤ o založení firmy v tČchto destinacích žádné z výše uvedených kritérií nehraje roli a zemČ jim nabízejí zcela jiné výhody.
Na základČ provedené analýzy lze shrnout, že podmínky pro
podnikání a postupy k založení firmy v ýeské republice ve srovnání s Evropskou unií nejsou ideální. Jak v jednoduchosti podnikání, tak v dalších hodnocených parametrech ýesko skóruje pod
prĤmČrem Evropské unie. ýeská republika od vstupu do Evropské
unie v roce 2004 zrealizovala v rámci zlepšení podnikatelského
prostĜedí základní nutné kroky a další zmČny jsou již dnes v procesu realizace. Ve srovnání s ostatními zemČmi EU však, co se
zmČn za úþelem zlepšení podnikatelského prostĜedí týþe, dopadá
spíše podprĤmČrnČ. PĜes velmi dobrou výchozí pozici ve srovnání
s ostatními zemČmi bývalého východního bloku pĤsobí ýR dojmem, že v posledních letech „usnula na vavĜínech“ a znaþná þást
zemí ji mezitím pĜedehnala. To je škoda, protože potenciál zde byl
veliký, bohužel se zdá, že realizace a snaha na správných místech
chybČla a stále chybí.
8. Založení firmy v ýR þi v zahraniþí (v rámci EU)?
Evropská unie nabízí otevĜené trhy, podporu a vybrané zemČ
EU výhodné podmínky pro investory. Rozhodli by se þeští podnikatelé založit svou firmu mimo území ýR, a pokud ano, jaké motivy vedou k tomuto rozhodnutí? Na tuto a další otázky ohlednČ
zakládání firem pomohl najít odpovČdi odborník z praxe Jan
Habermann, spoluzakladatel a partner venture kapitálového fondu
Credo Ventures.
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DĤvody pro založení firmy v zahraniþí jsou rĤzné a u jednotlivých firem se mohou lišit podle jejích potĜeb. VšeobecnČ ale lze
Ĝíci, že se sem Ĝadí fungující právní systém, nižší daĖové zatížení,
náklady na založení a udržování firmy a povČst vybrané zemČ.
Jak složité je založit firmu v zahraniþí? K založení firmy
v zahraniþí je vhodné využít služeb administrátorské firmy, kterých je v každé zemi dostatek. Dle zkušeností Jana Habermanna se
zakládáním firmy na Kypru je ideální nechat si administrátorskou
firmu doporuþit na základČ zkušeností dĤvČryhodného zdroje. Poté
je založení vlastní firmy velmi jednoduché. Pro vyĜízení veškerých
formalit není tĜeba žádné osobní schĤzky v dané zemi, vše mĤže
probČhnout pĜes internet. Založení firmy je rychlé a vše probíhá
bez problémĤ v angliþtinČ. Jak tedy následnČ vedení firmy v zahraniþí funguje? Partnerská firma poskytuje pronájem sídla, umožĖuje
pĜístup do zasedací místnosti, vede úþetnictví a vyĜizuje veškeré
administrativní náležitosti. ZároveĖ zprostĜedkuje lokálního Ĝeditele, který je þlenem pĜedstavenstva. V místČ založení firmy pak
zasedá pĜedstavenstvo a valná hromada.
I pĜestože je dle Jana Habermanna založení firmy v ýR zbyteþnČ komplikované, mĤže být pro mnoho firem i pĜesto vhodnČjší.
Ne pro všechny firmy je totiž založení firmy v zahraniþí dobrou
volbou. NapĜíklad tuzemský maloobchod þi Ĝemeslná výroba patĜí
do této skupiny. Proti mluví nejenom náklady na vedení firmy
v dané zemi, ale i nedĤvČra obchodních partnerĤ þi dodavatelĤ
a pĜedevším místo pĤsobištČ. Pokud má založená firma v plánu být
aktivní pouze na þeském trhu, je pro ni naprosto zbyteþné Ĝešit jiné
struktury.

ZávČr
Cílem diplomové práce bylo srovnání podmínek pro založení
firmy v ýR a v EU. Na základČ zanalyzovaných dat a s pĜihlédnutím k historickému vývoji zemČ se ukázalo, že pro zakládání firem
není v ýeské republice nejpĜíznivČjší prostĜedí. Ve srovnání
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s ostatními zemČmi Evropské unie se ýesko umístilo podprĤmČrnČ.
Dle oþekávání se ve východních zemích vyskytuje vyšší
míra korupce než v zemích západní Evropy. Hraje zde roli dČdictví
socialismu, které pĜes transformaci ekonomiky pĜetrvává nejen ve
státních institucích, ale pĜedevším v myšlení lidí, a brzdí tak ekonomický i celospoleþenský rozvoj.
Potvrdila se hypotéza, že podmínky pro zakládání firem jsou
ve vČtšinČ západních zemí EU pĜíznivČjší než v ýeské republice.
Na druhou stranu se nepotvrdilo tvrzení, že v ýeské republice jsou
podmínky lepší než v ostatních EU zemích bývalého východního
bloku. Státy Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko a Slovensko vyšly
z analýzy výraznČ lépe než ýeská republika, dokonce i lépe než
ostatní zemČ východní, ale i jižní Evropy. Tato skupina tak odpovídá domnČnce, že bude možné identifikovat nČkolik státĤ mimo
EU 15, které budou mít lepší podmínky pro založení firmy než
státy hospodáĜsky vyspČlejší. VšeobecnČ lze Ĝíci, že v oblasti podmínek pro zakládání firmy se (až na hodnoty vnímání korupce)
smývají rozdíly mezi zemČmi bývalého SovČtského svazu a zemČmi západní Evropy a nejhĤĜe dopadající státy západní Evropy
se nachází na úrovni zemí východní Evropy nebo dokonce i níže.
Lze shrnout, že ze špatnČ nastaveného podnikatelského prostĜedí vyvstává v domácí ekonomice závažný problém. Domácí
podnikatelé se uchylují k zakládání firem ve stabilnČjších jurisdikcích s dĤvČryhodným právním systémem, nízkými danČmi a mírou
korupce a lepší vymahatelností práva než poskytuje jejich domácí
ekonomika. V ýeské republice toto Ĝešení získává na oblibČ a státu
tak na daních unikají vysoké þástky.
ěešení tohoto problému je komplikované a je bČhem na
dlouhou traĢ. PĜesto již byly identifikovány kroky, které mohou
ýeskou republiku posunout dál, pokud budou implementovány.
Hlavním dĤležitým bodem je dle návrhu EU zavedení kvalitního
zákona o státní správČ, který by pomohl omezovat prostor pro korupci, umožnil nestrannČ aplikovat efektivní zmČny a ĜádnČ a dĤslednČ potírat trestnou þinnost. Od vstupu ýR do EU v roce 2004
bylo ze strany EU navrhnuto ýR množství podnČtĤ na zlepšení
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i vþetnČ možných zpĤsobĤ realizace. Ne vždy byly všechny návrhy
aplikovány, avšak na základČ výsledkĤ zemí EU, které reformy
v oblasti zjednodušení zakládání firem a optimalizaci podnikatelského prostĜedí zavedly, by mohlo být pro ýeskou republiku prospČšné doporuþení Evropské unie realizovat. Jak se ukázalo, hraje
Evropská unie dĤležitou roli v navrhování zmČn, a díky její silnČ
pro-podnikatelské strategii tak dochází k dlouhodobému zlepšování a sjednocování podnikatelského prostĜedí.
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Abstrakt:
Práce analyzuje dosavadní postup integrace elektroenergetického
trhu v EU, pĜekážky tohoto procesu a možnosti jejich úspČšného
pĜekonání. První kapitola testuje míru integrace skrze regresní analýzu souladu vývoje cen na energetických burzách a cen pro koneþné spotĜebitele. Druhá kapitola se vČnuje problematice pĜenosových soustav, jejich významu pro spoleþný trh a trhu podpĤrných služeb. TĜetí kapitola je zamČĜena na politiku obnovitelných
zdrojĤ a její dĤsledky pro spoleþný trh s elektĜinou. ýtvrtá kapitola
zkoumá pĤsobnost regulaþních orgánĤ v energetice a regulaþní
modely distribuþních sítí.
Abstract:
The paper analyzes the current electricity market integration process in the EU, barriers to this process and the possibility of a successful solution. The first chapter tests the level of integration
through regression analysis according to the price development of
energy markets and prices for final consumers. The second chapter
is dedicated to the transmission system, their importance to the
common market and market support services. The third chapter focuses on renewable energy policy and its consequences for the
common electricity market. The fourth chapter examines the scope
of regulators in the energy industry and regulatory models of distribution networks.
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Úvod
Projekt spoleþné energetické politiky a spoleþného energetického trhu patĜí mezi ambiciózní a strategicky velmi významné
kapitoly evropské integrace. Tato politika má nedocenitelné potenciální pĜínosy pro stĜednČdobý a dlouhodobý rozvoj naší civilizace,
je tedy nepochybnČ spoleþným zájmem všech þlenských státĤ EU
a jejích obþanĤ, aby byla úspČšnČ provádČna.
Práce komplexnČ pojímá souþasný vývoj elektroenergetického trhu v EU, navzdory své hloubce stále srozumitelnČ i pro
laika. Cílem práce je zhodnocení dosavadní integrace elektroenergetického trhu a identifikace hlavních pĜekážek, které brání v dokonþení tohoto ambiciózního projektu.
Teoreticky práce vychází ze zákona jedné ceny. Na nČm je
založena hypotéza, že pĜi odstranČní pĜekážek na spoleþném vnitĜním trhu nebudou rozdíly v cenách elektĜiny pro koneþného zákazníka. Tato základní hypotéza zjevnČ naplnČna není a diplomová
práce ve svých kapitolách poukazuje na pĜíþiny a analyzuje, zda by
bylo možné se pĜiblížit stavu, který zákon jedné ceny pĜedvídá.
První kapitola se vČnuje segmentu velkoobchodního trhu
s elektĜinou. Ceny elektĜiny na tomto trhu v sobČ nezahrnují transakþní náklady, pĜiblížení se zákonu jedné ceny je tedy na tomto
segmentu trhu nejpravdČpodobnČjší.
Druhá kapitola se zamČĜuje na pĜenos elektĜiny, posilování
pĜenosové soustavy a pĜeshraniþních pĜenosových kapacit a rovnČž
fungování trhu podpĤrných služeb.
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TĜetí kapitola rozebírá konflikt dvou politik EU, spoleþného
trhu s elektĜinou a politiky obnovitelných zdrojĤ.
ýtvrtá kapitola je zamČĜena na problematiku regulace distribuþních služeb, spolupráci regulátorĤ v EU a speciální pĜípad elektroenergetického trhu ve Francii.

1.

Cena silové elektĜiny

Tato þást pĜedstavuje úvod do problematiky liberalizace
elektroenergetického trhu. Analyzuje stav velkoobchodních trhĤ
v jednotlivých zemích z hlediska rozvoje obchodu na energetických burzách, podílu obchodu s elektĜinou v tČchto zemích na burzách a zapojení tČchto burz do pĜeshraniþní spolupráce. Využívá
regresní analýzu k posouzení míry závislosti vývoje cen mezi jednotlivými burzami navzájem a návaznosti vývoje cen na burze na
vývoj cen pro koneþné odbČratele, zvláštČ pro firmy a zvláštČ pro
domácnosti.
Bohužel ne všechny zemČ dosud implementovali 3. liberalizaþní balíþek, nebyl dokonþen proces unbundlingu a v nČkterých
zejména východoevropských zemích je obchodování s elektĜinou
stále ve velmi rané fázi rozvoje.
Naproti tomu jiné trhy mají za sebou delší rozvoj a jsou mezi
sebou integrovány v maximální míĜe, kterou umožĖuje souþasný
stav elektroenergetické pĜenosové soustavy. Díky zavedení market
couplingu odpadl problém s povinností zvláštního nákupu pĜeshraniþních kapacit v síti a byla tak odstranČna významná pĜekážka mezinárodního obchodu s elektĜinou. V nČkterých zemích je podíl
burzovních obchodĤ s elektĜinou velmi nízký, z dĤvodĤ historického vývoje pĜetrvávají smluvní kontrakty s ménČ transparentní
cenotvorbou.
Testování cen poukázalo na odlišnou úroveĖ cen na nČkterých burzách a velmi slabou souvislost mezi cenami na burzách
a cenami pro odbČratele. PĜestože dochází ke korelaci mezi vývojem cen na nČkterých burzách, cenová úroveĖ se stále velmi liší.
Zásadní podmínkou fungujícího spoleþného vnitĜního trhu
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s elektĜinou je dostateþná pĜeshraniþní pĜenosová kapacita sítí. Indikací splnČní této podmínky by byla jediná cena na energetických
burzách. Sbližování koneþných cen komplikuje fakt, že cena silové
elektĜiny má na koneþné cenČ pro spotĜebitele relativnČ nízký podíl.

2.

PĜenosové a distribuþní sítČ

Kapitola pĜináší teoretický rozbor problematiky síĢových
odvČtví a pĜirozeného monopolu a možností, jak se s problematikou monopolní struktury vypoĜádat co nejpĜátelštČji k trhu. Podává
ucelený pĜehled o zvoleném modelu unbundlingu, legislativních
opatĜeních EU a analyzuje, nakolik byla tato opatĜení implementována v jednotlivých zemích. Je zde dokumentován výraznČjší pokrok u starých þlenských zemí oproti novým þlenĤm EU, kde liberalizace zaþala pozdČji.
Pro zajištČní fungování spoleþného trhu s elektĜinou je nezbytná úzká spolupráce jednotlivých operátorĤ pĜenosových soustav, kteĜí se za tímto úþelem sdružují do organizace ENTSO-E.
Úþelem sdružení je úþinná komunikace mezi þleny sdružení (operátory pĜenosových soustav), regulátory, Komisí a národními vládami za úþelem naplnČní cílĤ energetické politiky EU – zejména
integrace obnovitelných zdrojĤ, posílení stability a bezpeþnosti sítČ
a propojení elektroenergetických soustav. Do oblasti pĤsobnosti
patĜí také výmČna poznatkĤ pĜi tvorbČ trhu podpĤrných služeb,
který by mČl snížit náklady na provoz pĜenosových soustav.
Výstavba elektroenergetické infrastruktury je klíþovou podmínkou pro fungování spoleþného trhu s elektĜinou a po jejím dostavČní by mČl být naplnČn zákon jedné ceny na velkoobchodních
trzích. V rámci sdružení ENTSO-E byl pĜipraven desetiletý plán
rozvoje evropské elektroenergetické soustavy (TYNDP). Tento
plán bere v úvahu trendy zmČn ve spotĜebČ a výrobČ elektĜiny v EvropČ a identifikuje v pĜenosové soustavČ takzvaná úzká hrdla, která
brání dokonalé mobilitČ elektrické energie. Investice v následujících deseti letech by mČly znaþnČ posílit pĜenosovou soustavu na
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klíþových místech, pĜesto dosud vyþlenČný objem investic nebude
dostateþný. PĜenosová kapacita tedy bude pĜekážkou spoleþného
trhu ještČ dlouho.
Poslední þást kapitoly je zamČĜená na proces nákupu takzvaných podpĤrných služeb, které udržují síĢ v chodu. PodpĤrná
služba je zjednodušenČ závazek výrobce þi odbČratele upravit na
pĜíkaz operátora pĜenosové soustavy množství odebírané þi dodávané elektĜiny. Jakkoliv je to technicky zdánlivČ komplikované,
patĜí trh s podpĤrnými službami mezi dobĜe fungující segmenty
elektroenergetického trhu a pĜispívá k efektivitČ a transparentnosti
prostĜedí. Práce pĜímo porovnává stav tohoto trhu v ýeské republice a NČmecku. NČmecký trh je díky delším zkušenostem vyspČlejší, trendy jsou však stejné, cílem je umožnit zapojení do trhu
podpĤrných služeb co nejvČtšímu poþtu subjektĤ vþetnČ malých
elektráren a maximálnČ zprĤhlednit proces cenotvorby za úþelem
zvýšení bezpeþnosti a stability pĜenosové soustavy a souþasném
poklesu celkových nákladĤ na provoz pĜenosových soustav.

3.

Podpora obnovitelných zdrojĤ v EU

Politika obnovitelných zdrojĤ velmi výraznČ ovlivĖuje elektroenergetické prostĜedí. Tato politika je mnohem starší než projekt spoleþného trhu s elektĜinou. Evropské zemČ jsou tradiþnČ
lídry v oblasti ochrany životního prostĜedí, druhý okruh zastáncĤ
má tato politika kvĤli energetické bezpeþnosti a posílení energetické nezávislosti na nedemokratických a tedy potenciálnČ nebezpeþných zemích.
Smutným konstatováním je, že politika podpory obnovitelných zdrojĤ je provádČna nezávisle na politice spoleþného trhu
s elektĜinou. ÚstĜedním tématem se stal boj proti klimatickým
zmČnám a maximální rozvoj výroby elektĜiny z obnovitelných
zdrojĤ bez ohledu na dĤsledky pro elektroenergetický trh.
Práce se zde zabývá stanovenými cíli v oblasti podílu obnovitelných zdrojĤ na spotĜebČ energií a analyzuje metody, jakými se
jich státy snaží dosáhnout. Mezi nejrozšíĜenČjší patĜí garantované
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výkupní ceny þi prémie k výkupní cenČ. DistributorĤm je také uložena povinnost pĜednostnČ odkoupit veškerou elektĜinu vyrobenou
obnovitelnými zdroji.
Následkem této formy podpory je, že dochází k vytČsĖování
levné konvenþní elektĜiny dražšími obnovitelnými zdroji. Protože
nejdĜíve musí být odkoupena drahá obnovitelná elektĜina a teprve
zbytek poptávky mĤže být uspokojen prostĜednictvím volného
trhu, klesá na volném trhu poptávka a tento trh míĜí ke kolapsu,
zatímco spotĜebitelé platí þím dál více. HnČv spotĜebitelĤ se tak
obrací i proti liberalizaci trhu s elektĜinou, od které jim bylo slibováno zlevnČní. NejvČtší nebezpeþí této politiky je ve ztrátČ tržních
signálĤ. Dnes už není tržní cena, která by indikovala potĜebu stavČt
nové zdroje. Aby bylo možné nové zdroje postavit, i ony budou
muset mít administrativnČ urþenou garanci výkupní ceny. Takový
systém vede ke ztrátČ efektivity a úpadku odvČtví.
Politika obnovitelných zdrojĤ ve své souþasné podobČ není
sluþitelná s politikou spoleþného trhu s elektĜinou. Za souþasného
nastavení systému podpor obnovitelných zdrojĤ nemĤže být dosaženo niþeho, co by trh pĜipomínalo. Buć se tedy zĜekneme tržního
prostĜedí v energetice, nebo razantnČ zmČníme politiku obnovitelných zdrojĤ energie.
ěešením by mohlo být využití jiných nástrojĤ podpory obnovitelných zdrojĤ, které by nemČly takový dopad na ceny a nedeformovaly tržní prostĜedí. Tím však dojdeme k tomu, že by provoz
þi investice musely být hrazeny z veĜejných rozpoþtĤ. Dosažení cílových podílĤ obnovitelných zdrojĤ na hrubé energetické spotĜebČ
je s jinými možnostmi podpory naprosto nemožné.
Od podpory obnovitelných zdrojĤ byl oþekáván rozvoj
tČchto technologií, jejich zlevnČní a následné zapojení do volné
soutČže. Tato strategie je však velice nákladná a nepĜirozenČ
urychlený technologický pokrok bude muset zaplatit spotĜebitel.
Otázkou pak je sama správnost takové strategie, zda to, co bylo
podpoĜeno, není pouze výroba jedné technologie na úkor jejího
dalšího rozvoje.
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Fakt, že EU vynakládá znaþné množství zdrojĤ na politiku
obnovitelných zdrojĤ a tČmito náklady zatČžuje podniky a domácnosti, tČžce oslabuje její konkurenceschopnost na svČtových trzích.
ZároveĖ pĜedstavují znaþné ztráty náklady obČtované pĜíležitosti.
Tak jde politika obnovitelných zdrojĤ proti svému smyslu þelit klimatickým zmČnám. Toho je schopna jen bohatá spoleþnost a my
se znaþného bohatství souþasným nastavením politik zĜíkáme.
Navzdory tomu, že tyto potíže vstupují do širšího povČdomí
odpovČdných pĜedstavitelĤ, není plánována žádná zmČna politiky
obnovitelných zdrojĤ, která by zachránila spoleþný trh s elektĜinou.

4. Regulace na elektroenergetickém trhu
Tato kapitola se podrobnČ vČnuje problematice distribuþní
soustavy a její regulace. Distribuce elektĜiny je významnou složkou ceny pro koncové zákazníky, podíl se pohybuje mezi 30í40 %
koneþné ceny.
Po vzoru jiných síĢových odvČtví je i pro energetiku ustanoven nezávislý úĜad regulátora, v jehož gesci je regulace vztahĤ
mezi dodavateli a odbČrateli, vztahĤ mezi výrobci elektĜiny a operátory pĜenosových a distribuþních sítí a cenová regulace poplatkĤ
za pĜenos a distribuci, která je pak úþtována koncovým zákazníkĤm a na kterou se tato práce zamČĜuje.
Pokud má být na elektroenergetickém trhu naplnČn pĜedpoklad zákona jedné ceny, je nutné, aby i tato složka byla pro koncového zákazníka ve všech zemích podobná. Tento pĜedpoklad je
nejvíce vzdálen souþasné realitČ. Integrace tohoto segmentu energetiky je také vĤbec nejpomalejší.
Vzhledem k monopolnímu charakteru sítí je nutná cenová
regulace, dosud se však ani neuvažuje o jednotné metodice pro
þlenské zemČ. Není totiž znám ani zpĤsob regulace, který by vedl
k dlouhodobČ uspokojivým výsledkĤm. PĜi rešerši regulaþních modelĤ v jednotlivých státech nebyly nalezeny modely totožné, v žádném zkoumaném státČ regulaþní model nevydržel více než jedno
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regulaþní období, což jen podtrhuje, jak komplikovaná tato regulace je. Existuje totiž znaþná informaþní asymetrie mezi regulovaným subjektem a regulátorem. Regulovaný subjekt ví o svých nákladech vždy více než regulátor.
Práce podává pĜehled o jednotlivých typech regulace a jejich
výhodách a nevýhodách. Dopady zvolených modelĤ na elektroenergetické prostĜedí jsou analyzovány na pĜíkladech vývoje
v ýeské republice, Finsku, Norsku a Velké Británii. Regulaþní
vzorce se neustále vyvíjejí a zdokonalují, þímž se stávají relativnČ
složitými zejména zabudováním prvkĤ srovnávací analýzy nákladĤ (DEA), nicménČ nČkteré prvky jako price sharing (pĜi regulaci povolených výnosĤ þi zisku je pĜebytek pomČrnČ dČlen mezi
distribuþní spoleþnost a koncové zákazníky) by pĜi správném nastavení mohly být úþinné pro hlavní smysl regulace – motivovat
k efektivitČ a nízkým nákladĤm, aniž by byly zanedbávány investice do infrastruktury.
Zvláštní pozornost je vČnována celkovému elektroenergetickému prostĜedí ve Francii. To se velmi liší od prostĜedí ve zbytku
EU díky fenoménu EDF. Tento státem vlastnČný koncern má na
francouzském trhu výsadní postavení dané skladbou zdrojĤ pĜevážnČ jaderných a vodních, vystavČných s podporou a garancemi
francouzské vlády. Francie má díky tomu témČĜ nejlevnČjší
elektĜinu v EU, patĜí mezi její exportéry elektĜiny a EDF má aktivity prakticky po celém svČtČ. To jsou faktory, pro které Francie
postupuje v liberalizaci jen minimálnČ, nepĜináší žádné výhody ani
pro spotĜebitele, ani pro státní koncern. Vzhledem k velikosti francouzského trhu a jeho geografické poloze tento pĜístup Francie
spoleþný trh ohrožuje.
Práce neopomíjí ani spolupráci regulátorĤ v EU. Ta dosud
probíhala ve formČ poradních orgánĤ Komise, se 3. liberalizaþním
balíþkem je zakládána agentura ACER sdružující evropské regulátory. Od úĜadu se oþekává dozor nad propojováním energetických
trhĤ, kontrola plnČní investiþního plánu TYNDP 2012, analýza
a vyhodnocování regulaþních modelĤ a jejich harmonizace skrze
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nejlepší praxi. V pĜípadČ úspČšného pokraþování integrace energetických trhĤ by pak subjekty energetického trhu s nadnárodním významem mohly podléhat pĜímo tomuto regulátorovi.
Z hlediska dopadĤ na energetický trh lze oþekávat harmonizaci i v oblasti cen za distribuci, nelze však oþekávat, že by se tyto
ceny v pĜijatelném þasovém horizontu sjednocovaly. Tempo a úroveĖ integrace v této oblasti je vĤbec nejnižší a znaþnou þást nákladĤ distribuþních spoleþností tvoĜí mezinárodnČ neobchodovatelné statky. Nejbližším hmatatelným pĜínosem v této oblasti tak
bude výmČna zkušeností a dohoda na pravidlech regulace tak, aby
byl zajištČn rozvoj distribuþních soustav za co nejnižší cenu pro
koneþného spotĜebitele.

ZávČr
Elektroenergetické odvČtví nyní prochází razantní zmČnou
filozofie z veĜejné služby na volnotržní odvČtví. Není to tak dávno,
kdy bylo nČco takového pro vČtšinu veĜejnosti nepĜedstavitelné.
Dosažený pokrok v této oblasti je velkým úspČchem evropské integrace a evropských institucí, aþkoliv cíle ještČ zdaleka nebyly
dosaženy.
Práce analyzovala stav elektroenergetického trhu v EU, pĜiþemž teoreticky vycházela ze zákona jedné ceny. Bylo pĜedpokládáno, že se tento zákon jedné ceny uplatní na velkoobchodním trhu
s elektĜinou, ani zde však není integrace na takové úrovni, aby byly
ceny elektĜiny na stejné cenové hladinČ. NejvČtší pĜekážkou pĜedpokládanému stavu je nedostateþná kapacita pĜenosové soustavy.
Velkoobchodní trhy jsou nejrychleji se integrujícím segmentem
elektroenergetického trhu, pĜestože vyspČlost velkoobchodního
trhu s elektĜinou je v rĤzných zemích rĤzná, velmi se liší podíl burzovních a mimoburzovních obchodĤ. Platí, že pĤvodní þlenské
zemČ jsou na tom zpravidla lépe, než nové þlenské zemČ.
Posílení pĜenosových kapacit je nezbytnou podmínkou pro
fungování spoleþného trhu s elektĜinou, proto jsou v následujících
deseti letech plánovány masivní investice, které by mČly zvýšit
132

možnosti pĜenosu elektĜiny na území EU a usnadnit tak obchodování s touto komoditou. Ani tyto investice ale nejsou dostateþné,
aby odstranily veškeré pĜekážky obchodu s elektĜinou. OperátoĜi
pĜenosových soustav spolu velmi dobĜe spolupracují ve sdružení
ENTSO-E. Díky této spolupráci dochází k výmČnČ poznatkĤ v oblasti bezpeþnosti provozu elektroenergetické soustavy, zajištČní
pĜístupu tĜetích stran k síti a rozvoji trhu podpĤrných služeb, aby
byl tento trh pĜístupný co nejširšímu okruhu subjektĤ, nákup služeb
ze strany operátorĤ probíhal transparentnČ a náklady na provoz
pĜenosové soustavy tak byly co nejnižší.
NejvČtší a nejaktuálnČjší hrozbou pro spoleþný trh s elektĜinou je v souþasné dobČ konflikt politiky podpory obnovitelných
zdrojĤ elektĜiny a politiky spoleþného trhu s elektĜinou. Ze zjištČných poznatkĤ vyplývá, že souþasné nastavení politiky podpory
obnovitelných zdrojĤ energie nevyhnutelnČ vede ke zhroucení velkoobchodního trhu s elektĜinou. Již nyní jsme ztratili tržní signály
z tohoto trhu, které by nám indikovaly potĜebu stavby nových
zdrojĤ, prostĜedí je pro investice nejisté a vyžaduje garance cen ze
strany vlády, to už však není to prostĜedí, kterého se snaží dosáhnout politika spoleþného trhu s elektĜinou. VyĜešení deformací
elektroenergetického trhu vyžaduje pĜehodnocení zpĤsobu podpory obnovitelných zdrojĤ, pravdČpodobnČ i snížení ambiciózních
cílĤ v této oblasti a dost možná i pĜevzetí již existujících závazkĤ
k výrobcĤm obnovitelné energie veĜejným sektorem, aby byl odstranČn negativní dopad na konkurenceschopnost ekonomiky.
NejobtížnČji se integrujícím segmentem elektroenergetického trhu je oblast distribuce elektĜiny. Vzhledem k významu této
složky na koneþné cenČ pro spotĜebitele se práce vČnovala problematice regulace monopolního postavení distribuþních firem. Pro
distribuþní firmy i pro regulátory se jedná po implementaci evropské legislativy o nové prostĜedí, se kterým se musí nauþit pracovat.
Dosud se nepodaĜilo najít takový model regulace, který by naplĖoval oþekávání, tedy motivoval distribuþní firmy k dostateþným investicím do distribuþní soustavy a pĜinášel co nejnižší náklady koneþnému spotĜebiteli.
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Se tĜetím liberalizaþním balíþkem byla ustanovena agentura
ACER sdružující energetické regulátory a dohlížející na kroky vedoucí k integraci elektroenergetického trhu.
Práce objasnila ne pĜíliš pĜátelský postoj Francie k liberalizaci a integraci elektroenergetického trhu daný specifickými podmínkami francouzské energetiky.
Bylo identifikováno mnoho pĜekážek, které brání dokonþení
spoleþného trhu s elektĜinou, tyto pĜekážky však nejsou nepĜekonatelné. Spoleþný trh s elektĜinou má strategický význam pro technickou úroveĖ a konkurenceschopnost evropské ekonomiky, jeho
úspČšné dokonþení by proto mČlo být prioritou.
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Abstrakt:
PĜedkládaná diplomová práce se bude zabývat postojem Evropského parlamentu k reformám komitologie. Komitologie pĜedstavuje v rámci EU kontrolní mechanismus, jehož prostĜednictvím
þlenské státy kontrolovaly Komisi pĜi výkonu delegovaných pravomocí. Evropský parlament se stal hlavním kritikem kontrolního
mechanismu, jelikož byl dlouhou dobu ze systému výborĤ vylouþen. Vadilo mu, že jako jediný pĜímo volený orgán a jako jeden
z legislátorĤ nemá právo podílet se na kontrole delegovaných pravomocí. Základem práce bude analýza jeho požadavkĤ k fungování komitologie s ohledem na jeho celkové postavení v institucionálním systému EU. Jednotlivé ambice EP budou zkoumány od
vzniku tohoto systému výborĤ s ohledem na smČĜování EU k Lisabonské smlouvČ. Cílem práce bude odpovČdČt na otázku, zda výsledná reforma komitologie provedená v Lisabonské smlouvČ skuteþnČ odráží veškeré požadavky EP.
Abstract:
This master thesis deals with the position of the European Parliament to the revisions of the Comitology. Comitology represents
a control mechanisms designed by member states of EU, which
primary task was to supervise executive activities of the European
Commission. The European Parliament strongly opposed Comitology committees, because it was not involved in this supervision.
The European Parliament as a directly elected body doesn´t have
right to control executive activities. The main purpose of this thesis
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will be the analysis of the parliamentary requirements for the parliament´s involvement in the Comitology. Individual ambition will
be examined from the creation of the first Comitology committees
with regard to Lisbon treaty. In the context of Lisbon treaty we will
clarify if the last revision of Comitology system reflects the whole
European Parliament position.
Klíþová slova:
Evropský parlament, komitologie, delegované pravomoci, provádČcí pravomoci, Lisabonská smlouva, teorie racionální volby
Klasifikace JEL:
F55, H77
______________
1. Úvod
Evropská unie je pozoruhodným výsledkem integraþního
procesu mezi evropskými státy, který po dlouhá léta formoval její
institucionální a politickou architekturu do dnešní funkþní podoby.
PĤvodnČ jasná dČlba moci v EU prošla pomČrnČ významnými promČnami, které byly provázeny pĜesunem kompetencí mezi jednotlivými aktéry. Zejména pro realitu výkonu exekutivních pravomocí se stal typický proces delegování na Komisi. Transfer tČchto
kompetencí zĤstal ze strany þlenských státĤ kontrolován pomocí
soustavy jimi vytvoĜených výborĤ, jejichž vztah s Komisí zaþal být
oznaþován pojmem komitologie.
Komitologie pĜedstavovala v dimenzi Evropské unie
„mystérium“, jež se pozvolna vyvinulo v systém disponující dostateþným prostorem pro vlastní rozhodování a stalo se útvarem, který
vedle institucionálního trojúhelníku EU zaþal znaþnČ ovlivĖovat
evropský legislativní a exekutivní prostor. Zpoþátku byla komitologie považována pouze za þistČ kontrolní mechanismus. NicménČ
ten zdaleka pĜesáhla rozsahem svých funkcí, jelikož výbory zaþaly
þím dál více samostatnČ rozhodovat o stále narĤstajícím objemu
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legislativy. Není troufalé o tomto systému výborĤ Ĝíci, že byl
a i nyní je zahalen do urþité „nevČdomosti“, kdy o skuteþném fungování komitologie vČdí jen její samotní aktéĜi a veĜejnosti ani politické elitČ není mnoho známo. Vedle defektu spoþívajícího v nedostateþné transparentnosti tohoto systému se dalším palþivým
problémem stal parlamentní dohled nad výkonem exekutivních
pravomocí. Evropskému parlamentu jako jednomu z legislátorĤ
zaþala vadit jeho absence v tomto systému. Expanze utváĜení politiky skrze delegované pravomoci a nepĜítomnost EP v komitologii
pĜispívala k jeho celkovému oslabování v institucionálním systému. Z tohoto dĤvodu pĜijal hned od poþátku vývoje komitologie
dobrovolnČ roli jednoho z nejvČtších kritikĤ systému výborĤ. Na
základČ teorie racionální volby mĤžeme pĜedpokládat, že se EP
bude snažit maximalizovat své kompetence a chtít dosáhnout toho,
aby se politika odehrávala skrze procedury, v nichž disponuje urþitým stupnČm kontroly nad politickým rozhodováním. Pro EP
bude tudíž logické požadovat úþast v kontrolním mechanismu delegovaných kompetencí. Lisabonská smlouva jako poslední
smluvní revize výraznČ posílila vyjednávací sílu EP, a proto budeme zkoumat, zda mocenský potenciál EP skuteþnČ vedl k tomu,
že byly prosazeny jeho veškeré nároky ke komitologii. Cílem práce
bude odpovČdČt na otázku, zda „Odpovídá reforma komitologie
provedená Lisabonskou smlouvou požadavkĤm Evropského parlamentu na jeho zapojení do této procedury?“. Abychom zjistili, že
Lisabonskou revizí byly naplnČny veškeré požadavky EP, je zapotĜebí sledovat jejich linii v prĤbČhu vývoje komitologie. Proto bude
postoj EP ke komitologii a jeho požadavek na zaþlenČní do kontrolního mechanismu zkoumán na základČ parlamentních stanovisek v jednotlivých þasových fázích s ohledem na jeho postavení
dle formálních institucionálních pravidel.
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2. PĜedstavení fenoménu komitologie v kontextu Evropské
unie
Aþkoliv systém kontroly delegovaných pravomocí nebyl
souþástí poþáteþních smluv zakládajících Evropské spoleþenství,
stal se fenoménem, který evropskou integraci provází od jejích poþátkĤ. PĤvodnČ povČĜení o delegaci kompetencí bylo vágnČ vymezeno již v þlánku 155 Smlouvy o EHS. Samotná smlouva o EHS
pĜinášela spíše nový rozmČr do evropské integrace spoþívající
v budování spoleþných politik dĤležitých ekonomických zájmĤ,
jako byla spoleþná zemČdČlská politika. Nový trh na evropské
úrovni znamenal rozšíĜení supranacionální administrativy, kterou
mČla vykonávat Komise, þímž by došlo k naplnČní jejích aspirací
po vČtší pravomoci. Tento vývoj se stal impulsem pro vytvoĜení
prvních výborĤ kontrolujících Komisi a znamenal zrod komitologie. Zlomovým ve vývoji komitologie se stal Jednotný evropský
akt, který byl první smluvní revizí, která se výraznČji dotkla problematiky delegování pravomocí a kodifikovala fungování systému komitologie. Úprava delegování pravomocí a smluvní zakotvení komitologie znamenala, že do budoucna zaþalo docházet
k pĜesnČjšímu vymezení fungování tČchto procedur skrze usnesení
Rady. Jednotlivá naĜízení Rady se postupnČ stala objektem intenzivní mezi-institucionální rivality o podobu fungování komitologie, která pĜicházela zejména ze strany EP.
Základním spoleþným atributem výborĤ komitologie je jejich složení z národních reprezentantĤ, díky þemuž jsou svou strukturou, ale i charakterem hlasování podobné RadČ. Jejich nejdĤležitČjším úkolem je interpretovat pravidla legislativních aktĤ, která
jsou po pĜijetí Radou pĜíliš obecná a abstraktní a vyžadují specifikaci provedenou právČ skrze delegování kompetencí. BČhem plnČní tČchto funkcí by výbory mČly jednat jako tzv. gatekeepers,
jejichž úkolem je kontrolovat Komisi a hlídat vlastní národní zájmy. Komitologie funguje skrze jednotlivé procedury, jejichž prostĜednictvím þlenské státy umožĖují Komisi vykonávat delegované
pravomoci. Skrze tyto procedury mohou þlenské státy participovat
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na ovlivĖování politických otázek a posilovat svou exekutivní
moc.

3. Postoj Evropského parlamentu ke komitologii v prĤbČhu
evropské integrace
3.1 Postoje Evropského parlamentu ke komitologii
v rané fázi jejího vývoje
Evoluce komitologie jako kontrolního mechanismu se zapoþala v Evropském spoleþenství v 60. letech a až do její smluvní
kodifikace v 80. letech ji lze považovat za ranou fázi. PostupnČ se
rozvíjel systém výborĤ, který se dostával do povČdomí hlavních
institucionálních aktérĤ. EP v této dobČ pĜedstavoval nejslabší þlánek institucionálního trojúhelníku bez faktických reálných pravomocí v politickém procesu, a proto byl vylouþen z procesu a kontroly delegování pravomocí. Jeho postoj ke komitologii vycházel
z požadavku na akceptaci jeho konzultativní pravomoci ve sféĜe
implementace legislativních aktĤ. EP tak poprvé pĜedstavil svĤj
požadavek na tzv. droit de regard neboli právo kontroly, které se
stalo základním atributem jeho postoje ke komitologii. ObecnČ lze
konstatovat, že EP vystupoval k systému výborĤ spíše nedĤvČĜivČ,
jelikož se jeho kritika nemohla opírat o silné institucionální postavení. EP souhlasil s delegací pravomocí, ale obával se, že by se
Komise mohla stát podĜízeným aktérem Rady díky silnému postavení komitologie a tím pádem by byla oslabena její odpovČdnost
vĤþi EP.
3.2

Postoj Evropského parlamentu ke komitologii
v 80. letech

Období 80. let lze s ohledem na postoj EP ke komitologii
oznaþit za etapu, v níž EP již konkrétnČ dokázal naformulovat své
požadavky ke komitologii a snažil se je, aþ neúspČšnČ, prosadit.
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Jeho postoj v institucionálním systému ES vycházel z pĜímé demokratické legitimity a opíral se o silnČjší kompetence v legislativní
a rozpoþtové oblasti, a proto si mohl dovolit dĤraznČji vystupovat
proti tomuto zpĤsobu kontroly delegovaných pravomocí. Na zaþátku tohoto období je možné pozorovat, že EP ve svém postoji ke
komitologii stále vycházel z pĜedpokladu, že Komise je jediným
exekutivním aktérem, který má vykonávat implementaci legislativních aktĤ, a to nezávisle na kontrole þlenských státĤ. Z tohoto
dĤvodu neuznával existenci výborĤ s restriktivní kontrolní procedurou a pĜipouštČl pouze fungování poradních výborĤ. PĜijetí nové
smluvní revize, která pĜinesla kodifikaci komitologie, pĜineslo EP
možnost pokusit se ovlivnit její þinnost. VytváĜení konkrétní
úpravy delegovaných pravomocí v podobČ pĜijetí naĜízení Rady
umožnilo EP nahlas vyslovit svĤj názor. Ve svých požadavcích
chtČl být pĜímo jako Rada zahrnut do þinností komitologie.
NicménČ jeho nárok byl pĜíliš radikální, a proto ho radČji doplnil
o zámČr být informován o dČní ve výborech. NaĜízení Rady
87/373/EEC, které poprvé detailnČji upravilo fungování komitologie, bylo pro EP neþekanou deziluzí. V žádném pĜípadČ nereflektovalo jeho požadavky a zcela potvrdilo, že v pĜípadČ komitologie
mocenský monopol náleží RadČ. EP se následnČ radČji zamČĜil na
získávání informací o fungování výborĤ skrze uzavĜení meziinstitucionální dohody, aby alespoĖ nČjakým zpĤsobem pronikl do komitologie.
3.3 Postoj Evropského parlamentu ke komitologii
v 90. letech
V Maastrichtském období lze spatĜovat zlom v postoji EP ke
komitologii, a to z dĤvodu posílení jeho postavení na základČ procedury spolurozhodování, podle níž se stal rovnocenným legislátorem jako Rada. Díky této nové funkci získal obrovský potenciál
k jejímu „vydírání“, což si þlenské státy ihned neuvČdomily. Sílící
tlak na jejich pĤsobení v komitologii ze strany EP je pak donutil ke
vstĜícnosti, která se promítla do ochoty dČlit se o informace. Tento
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závazek se projevil opČt pouze v podobČ meziinstitucionální dohody, se kterou mČl EP již negativní zkušenost z 80. let. NicménČ
v pĜípadČ modus vivendi lze mluvit o úspČchu, jelikož se k ní poprvé pĜidala Rada. EP, povzbuzený svým zdarem, se následnČ rozhodl realizovat své požadavky ke komitologii v rámci primárního
práva. Vedle zisku informací bylo opČt jeho výchozím zámČrem
získat plnohodnotné právo na kontrolu. NepodaĜilo se mu ale dosáhnout úpravy komitologie a kontroly delegovaných pravomocí
v Amsterodamské smluvní revizi. DĤvodem tohoto neúspČchu
bylo, že se þlenské státy nedokázaly dohodnout na podobČ reformy
a i když u nich panovala shoda nad zahrnutím EP do komitologie,
nebyly ochotny mČnit rámec nČkolika þlánkĤ. Deklarovaly pouze
svĤj zámČr provést tuto zmČnu skrze nové naĜízení, což pro EP
znamenalo výzvu, aby se v žádném pĜípadČ nenechal obejít jako
pĜi pĜedešlém rozhodnutí Rady. Oproti pĜedcházející úpravČ byl
EP v novém naĜízení Rady 1999/468/EC již více zahrnut do komitologie. Bez jakýchkoliv pochyb mu bylo pĜiznáno právo na informace. SložitČjší to bylo s jeho požadavkem na kontrolu provádČcích opatĜení, který ve svém návrhu naĜízení Komise vĤbec nereflektovala a ani þlenské státy o nČm neuvažovaly. NicménČ díky
své vytrvalosti a silnČjší pozici v legislativním procesu se pĜece jen
EP podaĜilo získat kontrolní pravomoc tzv. ultra vires, která spoþívala v hlídání potenciálního pĜekroþení pravomocí. EP získal
možnost sledovat pĜijímání provádČcích opatĜení a vyjádĜit se
k nim v pĜípadČ, kdy se domníval, že je pĜekroþena delegovaná
pravomoc na Komisi. NicménČ za žádných okolností nemohl zabránit pĜijetí, jelikož nemČl právo veta a záleželo na Komisi
a RadČ, jak toto upozornČní vezmou na vČdomí.
3.4 Postoj Evropského parlamentu ke komitologii po
roce 2000
EP vstoupil do nového tisíciletí s ohledem na komitologii
s oþekáváním, že v dalších smluvních revizích dokáže prosadit
zmČnu þlánku 202 Smlouvy o ES upravující delegované pravomoci, kdy zaþal opČt hovoĜit o potĜebné hierarchii legislativy, na
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jejímž základČ by byla lépe vymezena jeho role. V souvislosti
s Lamfalussyho reformou, která upravovala dobudování spoleþného finanþního trhu, byl EP ochotný akceptovat rozšíĜení delegovaných pravomocí a jejich kontrolu, ale pouze tehdy, pokud on
sám mČl z toho prospČch. Za tento profit lze jednoznaþnČ považovat nČkolik závazkĤ na jeho lepší informovanost, na prodloužení
lhĤt a zejména na sunset klauzuli v rámci komitologie. Tyto závazky byly ale deklarovány primárnČ v rámci legislativy týkající
se jednotného finanþního trhu a mČly pouze deklaratorní charakter.
PĜedstavovaly tak spíše precedent, na jehož základČ mohl EP reálnČ do budoucna požadovat více pravomocí v komitologii. PĜíprava návrhu Ústavní smlouvy znamenala pro EP absolutní vítČzství, jelikož pĜišla s pĜetransformováním celého þlánku 202
Smlouvy o ES a nabídla novou kategorizaci legislativy. Na jejím
základČ by byl EP výraznČ posílen. Získal by stejnČ jako Rada pravomoci v oblasti delegovaných aktĤ a v pĜípadČ zachování komitologie by mČl právo podílet se na pĜijímání naĜízení, které upravovalo tento mechanismus. NepĜijetí této smluvní revize znamenalo pro EP obrovské zklamání, které se odrazilo v jeho nátlaku na
pĜezkum naĜízení z roku 1999. S ohledem na EP lze reformu komitologie provedenou naĜízením Rady 2006/512/EC považovat za
jednoznaþný krok vpĜed, který již koneþnČ odrážel jeho postavení
v legislativním procesu. EP byl plnČ zaþlenČn do komitologie
stejnČ jako Rada, kdy získal skuteþné právo kontroly založené na
vyjádĜení námitky, která mĤže vést až k pĜedání návrhu zpČt do
legislativního procesu. NicménČ EP nemČl úplnČ rovné výsady
jako Rada, jelikož musel svou námitku ĜádnČ odĤvodnit. S ohledem na zmČny navrhnuté v Ústavní smlouvČ mĤžeme novou
úpravu považovat spíše za gesto vstĜícnosti ze strany Rady vĤþi EP
než jeho skuteþné vítČzství.
3.5 Postoj Evropského parlamentu k úpravČ komitologie
pĜedstavené v Lisabonské smlouvČ
Lisabonská smlouva pĜedstavuje radikální reformu pro stávající fungování pĜenesených pravomocí a jejich kontrolu skrze
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komitologii. Tato zmČna spoþívala v pĜedstavení nové kategorizace aktĤ a v kompletním nahrazení þlánku 202 Smlouvy o ES
s ohledem na posílenou roli EP. Komise podle nové úpravy pĜijímá
dva druhy aktĤ, a to delegované, které jsou upraveny þlánkem 290
Smlouvy o fungování EU (SFEU), a akty provádČcí upravené þlánkem 290 SFEU. V pĜípadČ delegovaných aktĤ byla kontrola skrze
výbory nahrazena kontrolou, kterou provádí spoleþnČ Rada s EP.
Tito aktéĜi mohou legislativním aktem na Komisi pĜenést pravomoc pĜijímat nelegislativní akty s obecnou pĤsobností, kterými se
mČní nebo doplĖují nČkteré nepodstatné prvky legislativního aktu.
Legislativním aktem jsou vymezeny podmínky pĜenesení této pravomoci (þl. 290 odst. 1 SFEU) NáslednČ Rada a EP provádí ex post
kontrolu, v níž mohou rozhodovat o zrušení pĜenesení pravomoci
a mohou vyslovit námitky proti aktu v pĜenesené pĤsobnosti
(þl. 290 odst. 2 SFEU). V rámci delegovaných aktĤ došlo k úplnému zrušení komitologie a kontroly skrze její výbory a jako dozorce byl pĜizván EP, který získal právo opozice vĤþi aktĤm
a právo revokace pĜenesené pravomoci. ProvádČcí akty se týkají
implementace evropské legislativy, která prvotnČ náleží þlenským
státĤ. Avšak ve specifických pĜípadech, kdy je zapotĜebí jednotných podmínek, mĤže tyto provádČcí pravomoci vykonávat Komise. V tomto pĜípadČ je zachována kontrola þlenských státĤ skrze
komitologii. Její fungování je nicménČ upraveno tím, že zpĤsoby
jejího fungování již nevymezuje naĜízení pĜijaté pouze Radou, ale
naopak musí být pĜijato pĜedem Ĝádným legislativním postupem za
úþasti EP (þl. 291 odst. 3 SFEU). Smluvní vymezení tČchto kategorií bylo nicménČ velmi obecné a nechávalo institucím prostor
vzájemnČ se dohodnout na konkrétní úpravČ. V pĜípadČ delegovaných aktĤ mĤžeme vidČt, že smlouva EP pĜímo uznala za stejného
hráþe jako je Rada a poskytla obou aktérĤm pravomoc vykonávat
ex post kontrolu tČchto pravomocí. NicménČ EP nepovažoval tyto
dva zpĤsoby dozoru za koneþné a v souvislosti s konkrétní úpravou
naznaþil, že mĤže využívat i jiné možnosti. NáslednČ se také nehodlal smíĜit s tím, že by jeho zpĤsob dohledu byl nČjak omezen
napĜíklad restriktivními þasovými lhĤtami. MĤžeme tak pozorovat,
že v pĜípadČ konkretizace opatĜení pro úpravu delegovaných aktĤ
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vystupoval velmi suverénnČ a nehodlal ustoupit ze svých požadavkĤ. Ve výsledné meziinstitucionální dohodČ se EP snažil nalézt
kompromis spíše s Radou, aby spoleþnČ zamezily Komisi realizovat své nároky, v nichž se skrýval potenciál jejího posílení v delegovaných aktech. KromČ toho se EP snažil zabránit pĜijetí takových požadavkĤ, které by mohly posílit Radu na jeho úkor. Tomu
odpovídala napĜíklad otázka zahrnutí národních expertĤ do pĜípravné fáze, kde EP prosadil i svou úþast. ParalelnČ s konkretizací
delegovaných aktĤ probíhala i debata u provádČcích aktĤ, kde EP
spolu s Radou mČl vymezit fungování jejich kontrolního mechanismu, který pĜedstavoval komitologii v užším slova smyslu. EP
poprvé získal právo ovlivnit strukturu komitologických procedur
a potenciálnČ v nich posílit svou roli. NicménČ pokud se podíváme
na konkrétní naĜízení, tak mĤžeme Ĝíci, že pro EP nepĜineslo nČjaké výrazné posílení v komitologii. Získal sice spolu s Radou
právo na kontrolu provádČcích pravomocí, nicménČ pro jeho postavení v komitologii to znamenalo výrazný krok zpČt. Mohl totiž
pouze upozornit, že jsou pĜekroþeny provádČcí pravomoci, ale následnČ už záleželo na Komisi, jaký zvolí postup a legislátory o nČm
informuje. Tato kontrolní pravomoc pro EP znamenala návrat do
90. let, kdy mu obdobné právo bylo již pĜiznáno. Bohužel od té
doby dokázal získat silnČjší pravomoci v komitologii, o které tímto
naĜízením pĜišel.

4. ZávČr
EP pĜedstavuje v EU aktéra, který se nebál nahlas vyslovit
své námitky proti pĤsobení kontrolního mechanismu v pĜípadČ pĜenesených kompetencí na Komisi. U komitologie upozorĖoval, že
se bČhem svého vývoje stala silným aparátem þlenských státĤ,
který pĜímo ovlivĖoval pĜijímání velkého množství legislativních
aktĤ a v nČmž on sám nehrál žádnou roli. Analýza postoje EP ke
komitologii bČhem vymezených þasových úsekĤ mČla za cíl sledovat linii požadavkĤ, aby nám umožnila pochopit, s jakými ambicemi ke komitologii vstupoval EP do období pĜijetí Lisabonské
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smlouvy. Díky tomuto rozboru mĤžeme konstatovat, že postoj EP
ke komitologii ve všech námi sledovaných etapách mČl základ
ve dvou hlavních požadavcích. První spoþíval ve snaze omezit pĤsobení komitologie v kontrole delegovaných pravomocí, která
ohrožovala exekutivní autonomii Komise a v nČkterých pĜípadech
obcházela Ĝádný legislativní proces. ZámČr mČl být uskuteþnČn
na základČ hierarchie legislativních aktĤ, která byla pĜedstavena
EP již v 80. letech a skrze niž mČlo být jasnČ ohraniþeno pĤsobení
komitologie. Druhým základním atributem postoje EP byl požadavek na rovnocenné postavení v komitologii. Kompetence EP
v kontrole delegovaných pravomocí byly naplĖovány skrze jednotlivá oprávnČní v procedurách komitologie, které EP postupnČ získával. V 90. letech byl pĜedstaven požadavek na zmČnu þlánku 202
Smlouvy o ES, na jehož základČ mČlo být rovnocenné postavení
pĜímo deklarováno.
Lisabonská smlouva v úpravČ delegovaných pravomocí a jejich kontroly skrze komitologii odráží pĜedstavený postoj EP. Na
výzkumnou otázku diplomové práce, jejímž zámČrem bylo zjistit,
zda reforma komitologie provedená Lisabonskou smlouvou odpovídá požadavkĤm EP, lze odpovČdČt kladnČ. Výslednou úpravu komitologie a delegovaných pravomocí je totiž možné považovat za
vítČzství EP, a to z toho dĤvodu, že byla tato problematika koneþnČ
dostateþnČ upravena primárním právem a EP byl uznán za plnohodnotného aktéra. MĤžeme konstatovat, že pĜijatá hierarchie legislativních aktĤ reflektovala požadavky EP na zjednodušení komitologie a na jeho rovnocenné postavení v kontrole delegovaných
a provádČcích aktĤ. S ohledem na rok 2016, kdy má Komise pĜedložit zprávu o uplatĖování nového komitologického naĜízení, lze
pĜedpokládat, že se naskytne prostor, aby EP zhodnotil svou roli
v nynČjším fungování komitologie. Do budoucna pak nelze vylouþit, že by mohlo dojít k další úpravČ fungování kontrolního mechanismu u provádČcích aktĤ, která by mohla reflektovat pĜedstavený
postoj a požadavky EP ke komitologii.
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PROTIKRIZOVÁ OPATěENÍ EU V KONTEXTU ZÁJMģ
VELKÝCH EVROPSKÝCH EKONOMIK
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Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá reakcí EU na evropskou dluhovou
krizi a postojem velkých evropských ekonomik (NČmecka, Francie
a Velké Británie) k pĜijatým protikrizovým opatĜením. V první kapitole je popsána hospodáĜsko-politická tradice a následnČ pĜístup
velkých evropských ekonomik k evropskému integraþnímu procesu. Druhá kapitola se po struþném nástinu prĤbČhu evropské dluhové krize vČnuje krátkodobým a následnČ systémovým protikrizovým opatĜením a jejich zasazení do kontextu postojĤ a zájmĤ
velkých evropských ekonomik.
Abstract:
This master's thesis deals with the response of the EU to the European Debt Crisis and with the attitude of large European economies
(Germany, France, Great Britain) to approved anti – crisis measures. In the first chapter the economic and political tradition of
large European economies is described, followed by their attitude
to the European integration. After a brief outline of the European
Debt Crisis, the second chapter deals with short-term and subsequently systemic anti-crisis measures and puts them into the context of attitudes and interests of large European economies.
Klíþová slova:
protikrizová opatĜení, Velká Británie, NČmecko, evropská dluhová
krize, hospodáĜská politika, Francie
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Úvod
Diplomová práce se zabývá problematikou evropské finanþní a dluhové krize, kterou zasazuje do kontextu zájmĤ velkých
evropských ekonomik. Velkými evropskými ekonomikami se pro
potĜeby této práce rozumí Spolková republika NČmecko, Francie
a Velká Británie. Tyto zemČ nebyly zvoleny pouze kvĤli svému
hospodáĜskému výkonu, ale zejména protože se jedná o pĜirozené
vĤdce rĤzných názorových skupin v rámci evropské integrace.
Cílem diplomové práce je na základČ pochopení fundamentĤ
hospodáĜských politik vybraných evropských mocností identifikovat jejich zájmy a analyzovat jejich postoje k jednotlivým opatĜením proti souþasné evropské dluhové krizi. Diplomová práce má
tímto pĜispČt pĜedevším k lepšímu pochopení evropské ekonomické governance, dále pak k porozumČní zájmĤm velkých evropských ekonomik.
Práce je þlenČna do dvou kapitol. První z kapitol vymezuje
nejprve základní smČry, tradice a priority hospodáĜské politiky velkých evropských ekonomik a následnČ i hospodáĜskou politiku
srovnávaných státĤ v kontextu evropského integraþního procesu.
Druhá kapitola se zabývá samotnou evropskou dluhovou krizí. Po
struþné charakteristice dluhové krize následuje deskripce jejího
prĤbČhu, do které jsou postupnČ na základČ þasové souslednosti
zasazována jednotlivá protikrizová opatĜení. Nejprve jsou analyzována krátkodobá, v poslední þásti pak i dlouhodobá protikrizová
opatĜení. Pro naplnČní cíle diplomové práce jsou využity následující metodiky: analýza, generalizace, komparace, dedukce a analogie.
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1.

Dlouhodobá geneze a manifestace hospodáĜské politiky
velkých evropských ekonomik

Vzhledem k faktu, že se sociálnČ-kulturní prostĜedí jednotlivých státĤ liší, existují i mezi velkými evropskými ekonomikami
znaþné rozdíly v prioritách a tradicích hospodáĜské politiky. Prvním aspektem, podle kterého lze hospodáĜsko-politické tradice porovnávat, je míra regulace mikroekonomického prostĜedí. PĜestože
procesy globalizace a evropeizace dlouhodobČ pĤsobí na unifikaci
hospodáĜsko-politických pĜístupĤ smČrem k celkovČ liberálnČjšímu Ĝádu, mĤžeme i mezi jednotlivými þlenskými státy EU neustále pozorovat znaþné diference. PĜi urþité míĜe zobecnČní mĤžeme Francii charakterizovat jako zástupce státního kapitalismu,
tedy zĜízení, kde stát svými zásahy do ekonomiky intervenuje relativnČ nejvíce. Velká Británie by pak byla Ĝazena naopak mezi zástupce tzv. tržního kapitalismu, ve kterém je mnohem vČtší dĤraz
kladen na nezasahování do pĜirozenČ se vyvíjejících tržních mechanismĤ. Spolková republika NČmecko se snaží o urþitý prĤnik
mezi pĜedchozími dvČma pĜístupy. Preferuje sice Ĝešení ekonomických otázek skrze tržní mechanismy, tyto však usmČrĖuje v oblastech, kde to pokládá za vhodné. Míra regulace vlastního mikroekonomického prostĜedí ovlivĖuje i pĜístup každého státu k Ĝešení
ekonomické recese tak, že státy v obecné rovinČ tíhnoucí k intervencionismu, inklinují i k aktivnČjší protikrizové politice a naopak.
Druhým aspektem ke komparaci hospodáĜských politik státĤ
jsou jejich priority v makroekonomické rovinČ, tj. zejména pĜístup
k jednotlivým vrcholĤm magického þtyĜúhelníku. V tomto ohledu
patĜí Francie mezi státy preferující plnou (nebo alespoĖ maximální
možnou) zamČstnanost pĜed stabilní cenovou hladinou. NČmecko
vykazuje opaþný pĜístup, nejnižší možnou inflaci považuje za jednoznaþnČ nadĜazenou snaze o vyšší zamČstnanost a hospodáĜský
rĤst. Pozice Velké Británie je v tomto ohledu pomČrnČ ambivalentní, snaží se oba pĜístupy vyvažovat a nelze proto urþit jednoznaþnou prioritu a tradici státu v makroekonomické rovinČ.
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Velké evropské ekonomiky se znaþnČ liší i v pĜístupu k evropskému integraþnímu procesu. NČmecko se pomocí aktivní participace ve vznikajících evropských strukturách snažilo o opČtovné
zapojení do mezinárodního spoleþenství a postupem þasu také
o využívání výhod rychle rostoucího a liberalizujícího se evropského trhu. Francie kromČ urþité kontroly NČmecka sledovala aktivním zapojením do integraþního procesu pĜedevším vlastní politické cíle. Protože NČmecko nebylo vzhledem k historickým souvislostem ochotno prosazovat svou ekonomickou sílu i v politické
rovinČ, získávala Francie na mezinárodním poli vČtší význam, než
by jí náležel jako samostatnČ stojícímu subjektu. Z tohoto dĤvodu
souhlasila Francie i s nepopulárním omezováním národní suverenity. Velká Británie nebyla schopna prosadit integraþní model založený na kooperaci na mezivládní úrovni, který by jí dlouhodobČ
garantoval vyšší míru národní suverenity, což vedlo k odmítání evropské integrace jako celku. I po vstupu do evropských struktur
v roce 1973, od kterého si Britové slibovali pĜedevším ekonomický
pĜínos, patĜilo Spojené království trvale k nejhlasitČjším odpĤrcĤm
prohlubování integraþního procesu.
Výše zmiĖované rozdíly ještČ zĜetelnČji vykrystalizovaly
v souvislosti s posunem integrace do roviny mČnové politiky.
Takto hluboká integrace již zasahuje jeden z nejdĤležitČjších prvkĤ
hospodáĜské politiky a pĜedstavuje proto citelné omezení státní
svrchovanosti. NČmecko s tímto krokem souhlasilo pouze po prosazení vlastní pĜedstavy fungování spoleþné mČny, založené na
silné a nezávislé centrální bance, sledující jako primární cíl stabilní
cenovou hladinu. Pro Francii paradoxnČ zavedení spoleþné mČny
pĜedstavovalo znovunabytí urþitých rozhodovacích pravomocí,
protože v pĜedcházejícím režimu Ĝízených mČnových kurzĤ byla
francouzská centrální banka do znaþné míry nucena slepČ kopírovat mČnovou politiku Bundesbanky. Velká Británie mČnovou unii
dlouhodobČ odmítala a tento postoj se ještČ vyostĜil po krizi Evropského mČnového systému (EMS), ve které centrální banky
ostatních evropských státĤ nedokázaly dostateþnČ ochránit britskou libru pĜed spekulativními útoky finanþních trhĤ.
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Velké evropské ekonomiky vykazovaly již pĜed vznikem evropské dluhové krize diametrálnČ odlišné pĜístupy k hospodáĜské
politice i evropskému integraþnímu procesu. Tento fakt pak determinoval jejich chování v prĤbČhu dluhové krize.

2.

OpatĜení EU vyvolaná dluhovou krizí a jejich korespondence s cíli hospodáĜských politik vybraných ekonomik

Evropská finanþní a dluhová krize byla svou hloubkou, délkou, prĤbČhem i charakterem v mnoha ohledech bezprecedentní.
HospodáĜská krize byla umocnČna krizí finanþní a velmi záhy si
proto vyžádala zapojení národních i nadnárodních institucí. Jednotlivé þlenské státy EU nejprve Ĝešily krizi pouze na národní
úrovni snahou o stabilizaci svých finanþních sektorĤ a omezení dopadĤ hospodáĜské krize. Jediným spoleþným zásahem v prvotní
fázi krize byl Plán evropské hospodáĜské obnovy. PrimárnČ se jednalo o koordinovaný rozpoþtový impulz, jehož alokace a velikost
byla do znaþné míry v gesci národních státĤ. SekundárnČ se Plán
pokoušel Ĝešit nefunkþnost úvČrových mechanismĤ v EU a podpoĜit dlouhodobé strategické cíle EU; naplnČní druhotných cílĤ
v praxi však bylo neuspokojivé. V této fázi krize narážely francouzské snahy o aktivnČjší pĜístup k Ĝešení krize na nesouhlas
Velké Británie i NČmecka. Velká Británie tradiþnČ obhajovala
princip subsidiarity a odmítala proto Ĝešení krize na celoevropské
úrovni. NČmecko vzhledem k vysoké míĜe zadlužení evropských
státĤ nesouhlasilo s expanzivní hospodáĜskou politikou a v souladu
s vlastní ordoliberální tradicí preferovalo Ĝešení krize pĜirozenými
tržními mechanismy. V prĤbČhu þasu se však hospodáĜská a finanþní krize rozšíĜila o krizi dluhovou.
Dluhová krize, projevující se rostoucí rizikovou pĜirážkou
u státních dluhopisĤ postižených zemí, znemožĖovala národním
státĤm efektivnČ reagovat na krizi finanþní a hospodáĜskou. PĜípadný bankrot nČkterého z postižených státĤ by znamenal kromČ
vysokých nákladĤ na následnou sanaci bankovních sektorĤ a šíĜení

155

dluhové krize do dalších evropských státĤ i nepĜedvídatelná sociální a bezpeþnostní rizika. Z tČchto dĤvodĤ bylo v zájmu všech
þlenských státĤ evropskou dluhovou krizi Ĝešit. Poté, co musela být
ěecku k odvrácení hrozícího bankrotu poskytnuta ad hoc pĤjþka,
byly spČšnČ založeny doþasné záchranné fondy – Evropský finanþní nástroj stability (European Financial Stability Facility,
EFSF) a Evropský mechanismus finanþní stabilizace (European
Financial Stabilisation Mechanism, EFSM). Oba tyto fondy mohly
emitovat vlastní dluhopisy až do výše garancí úþastnických státĤ
(EFSF) nebo Evropské komise (EFSM). ýinnost obou tČchto doþasných fondĤ bude postupnČ nahrazována fondem Evropského
stabilizaþního mechanismu (European Stability Mechanism,
ESM), který je koncipován jako trvalý. Francie vznik záchranných
fondĤ plnČ podporovala, protože nebyla schopna vzhledem k vlastnímu vysokému zadlužení provádČt aktivistickou hospodáĜskou
politiku. Záchranné fondy garantované všemi státy eurozóny navíc
umožnily rozložit náklady a rizika záchrany postižených státĤ i na
relativnČ ekonomicky zdravé þleny. NČmecko se vznikem záchranných fondĤ neochotnČ souhlasilo, ale pĤjþky podmiĖovalo úspornými opatĜeními a strukturálními reformy. Velká Británie prosadila omezení pĤsobnosti záchranných fondĤ pouze na þleny eurozóny, což jí umožnilo i nadále praktikovat suverénní fiskální politiku. Do Ĝešení dluhové krize se prostĜednictvím nákupĤ státních
dluhopisĤ postižených zemí aktivnČ zapojila také ECB a Francie
její postup plnČ podporovala. Tento nástroj byl velmi úþinný a navíc se neprojevoval na velikosti státního dluhu. NČmecko naopak
s postupem ECB s ohledem na inflaþní rizika a porušení principĤ
nezávislé centrální banky nesouhlasilo.
Ve snaze pĜedcházet opakování dluhové krize v budoucnu se
þlenské státy EU rozhodly pro užší koordinaci svých fiskálních politik. Bylo pĜijato vČtší množství opatĜení, které postupnČ pĜesouvaly þím dál vČtší pravomoci na evropské orgány. Celkovým cílem
fiskální koordinace není pouze dohled nad fiskální zodpovČdností
þlenských státĤ, ale také postupné odstraĖování makroekonomických nerovnováh, které ke vzniku dluhové krize pĜispČly. V této
práci je analyzován evropský semestr, Pakt euro plus, Six-pack,
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Fiskální kompakt a Two-pack. Názory velkých evropských ekonomik na hlubší fiskální koordinaci se lišily stejnou mČrou, jako tomu
bylo v pĜedcházejících fázích integraþního procesu. Spolková republika NČmecko byla nucena v prĤbČhu dluhové krize uvolnit
znaþné množství prostĜedkĤ na záchranu postižených státĤ, aniž by
mČla možnost výraznČji kontrolovat nebo usmČrĖovat jejich fiskální politiku. V pĜesunu pravomocí na evropské orgány proto NČmecko vidČlo možnost, jak problematické státy tlaþit k potĜebným
reformám a rozpoþtové zodpovČdnosti. Francie vítala hlubší fiskální integraci jako mezistupeĖ vzniku fiskální unie. Tento krok
mČl dále stabilizovat hospodáĜskou situaci v eurozónČ a pĜinést
vyšší solidaritu státĤ severního kĜídla, což byla v daný moment
francouzská priorita, kvĤli které byla Francie ochotna vzdát se
þásti vlastní suverenity v oblasti fiskální politiky. Velká Británie
fiskální integraci a priori odmítala. Protože disponovala vlastní
mČnou, nemusela Ĝešit dlouhodobou nesluþitelnost jednotné monetární a individuálních fiskálních politik.

ZávČr
Dnešní EU je z hlediska priorit hospodáĜské politiky a národních zájmĤ stále velmi heterogenním uskupením, pĜestože evropský integraþní proces probíhá již nČkolik desetiletí. Rozdíly
v principech, prioritách a cílech hospodáĜské politiky, které se projevovaly v prĤbČhu evropské integrace i pĜi pĜijímání opatĜení proti
evropské dluhové krizi lze demonstrovat na pĜíkladu velkých evropských ekonomik, tj. NČmecka, Francie a Velké Británie. Tyto
tĜi názorové proudy se rozcházejí v obecném pĜístupu k Ĝešení hospodáĜské krize, prioritách makroekonomické politiky i v názorech
na evropský integraþní proces. Francie zastává stanovisko, že stát
má aktivnČ zasahovat do ekonomiky, podporovat plnou zamČstnanost, a to zejména v pĜípadČ recese, a na evropskou integraci nahlíží jako na pozitivní mezinárodnČpolitický nástroj k prosazování
vlastních zájmĤ a ambic. Spolková republika NČmecko naopak inklinuje spíše k nezasahování do tržních principĤ, a to i v dobách
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hospodáĜské recese. Evropský integraþní proces byl pro pováleþné
NČmecko zpĤsobem k prolomení mezinárodní izolace. Tento motiv je postupnČ nahrazován využíváním pĜíležitostí spoleþného
trhu. Velká Británie se Ĝadí mezi zastánce liberálního pĜístupu, její
postoje v prĤbČhu evropské dluhové krize však byly determinovány spíše naprostou neochotou vzdát se þásti své suverenity ve
prospČch nadnárodních institucí.
Všechny tyto názorové proudy znaþnou mČrou ovlivnily finální podobu protikrizových opatĜení. Na jednotlivých krocích je
patrný vliv Francie (opatĜení jsou zavádČna v rámci celé eurozóny), NČmecka (opatĜení vyžadují dodržování stanovených pravidel, pĜípadnČ provedení potĜebných reforem) i Velké Británie
(opatĜení se nevztahují na státy mimo eurozónu). Finální výsledek
je proto kompromisem, který byl pĜijímán mnohdy zdlouhavČ, jeho
aplikace v praxi je byrokraticky nároþná, pĤvodní problém Ĝeší obvykle pouze nepĜímo, ale v rámci možností reprezentuje stanovisko dvaceti sedmi þlenských státĤ.
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MONITORING A AUDITING STRUKTURÁLNÍCH FONDģ
EU – OTÁZKA DECENTRALIZACE
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Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahĤ,
obor Politologie
Zpracovatel sylabu diplomové práce: Ing. Barbora Vykouková
Abstrakt:
Práce otevírá problematiku heterogenity decentralizaþních procesĤ
a zkoumá jejich skuteþný stav v oblasti auditingu a monitoringu
strukturálních fondĤ Evropské unie. ProstĜednictvím analýzy
dostupných dokumentĤ hodnotím souþasné vztahy subjektĤ
zapojených do auditingu a monitoringu strukturálních fondĤ. Práce
sleduje dvČ roviny problému: funkþnČ-právní vztahy unijních
a národních orgánĤ a vztahy orgánĤ uvnitĜ þlenských státĤ, které
následnČ srovnává. První úroveĖ pĜedstavuje obecnou rovinu
nastavení systému mezi unijními orgány a þlenskými státy, zatímco
druhá úroveĖ se zamČĜuje na situace v pĜípadČ operaþního
programu Praha – Konkurenceschopnost. Výchozí hypotézu práce
nepotvrdila a dochází k závČru, že na nadnárodní úrovni pĜevládají
spíše dekoncentraþní tendence, zatímco silnČjší decentralizace se
projevuje na vnitrostátní úrovni.
Abstract:
This thesis explores the question of the decentralization processes
between institutions and other parties involved in auditing and
monitoring of the structural funds of the EU. I evaluate the present
functional relations of these subjects using document analysis.
The thesis follows two levels of analysis, which are compared in
the end. The first level concerns the general setting of the systems
of relations between union bodies and member states. The second
one presents specific situations in the operational program Prague
Competitiveness. The thesis disproves the initial hypothesis and
claim that the relations on the supranational level tend to be more
161

deconcentrated than decentralized, whereas the system at the
national level shows more decentralization characteristics in this
specific case.
Klíþová slova:
auditing, decentralizace, monitoring, strukturální fondy, operaþní
program Praha – Konkurenceschopnost
Klasifikace JEL:
F55, H77, R19, Z00
______________
Úvod
V diplomové práci „Monitoring a auditing strukturálních
fondĤ EU – otázka decentralizace“ se zabývám otázkou, jaká je
souþasná situace ve vztazích mezi Evropskou unií a jejími þleny
v oblasti decentralizace a analýzu vztahuji také na regionální
aktéry, kteĜí získávají v decentralizaþní politice EU þím dál vČtší
význam. Otázka vztahĤ mezi jednotlivými aktéry v Evropské unii
je stále aktuálnČjší. S nástupem finanþní a ekonomické krize se na
politické scénČ i mimo ni otevírají diskuze o hlubší federalizaci
Evropy jako možného Ĝešení krize. Decentralizace se také þasto
objevuje v rétorice evropských institucí jako odpovČć na sporný,
leþ þasto Unii vyþítaný „demokratický deficit“. Projekt
federalizované Evropy má jistČ velké množství odpĤrcĤ
i pĜíznivcĤ, kteĜí pĜinášejí celou Ĝadu rozdílných argumentĤ také ze
souþasné praxe. Proto se zde otevírá otázka, jaký je vlastnČ
charakter decentralizace mezi aktéry zapojenými do správy a Ĝízení
evropských záležitostí? Práce se snaží alespoĖ v omezeném
rozsahu pĜinést odpovČć na tuto zásadní otázku. Decentralizace je
jen jedním z možných zpĤsobĤ delegace pravomocí. Vzhledem
k velmi odlišným kvalitám tČchto procesĤ se v práci snažím nalézt
odpovČć na otázku, jaká tendence vlastnČ pĜevládá v oblasti
auditingu a monitoringu strukturálních fondĤ. Je to opravdu proces
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decentralizace, jak jej popisuje teorie, nebo je tento pojem v praxi
zneužíván a ve skuteþnosti jde o dekoncentraci? PĜesun pravomocí
zkoumám na úrovni funkþnČ-právních vztahĤ nadnárodních orgánĤ
a orgánĤ þlenských státĤ a v rovinČ vztahĤ þlenského státu a jeho
nižších orgánĤ. Jejich vzájemná komparace pak umožní
identifikovat shodné a rozdílné rysy a jejich celkovou míru
decentralizace. Na první úrovni vztahĤ zkoumám problematiku
pomČrnČ všeobecnČ s ohledem na jejich jednotnou úpravu. (25)
Druhá úroveĖ je složitČjší a mĤže se lišit nejen v jednotlivých
þlenských státech, ale také v rĤzných operaþních programech. Jako
pĜípad ke studii druhé úrovnČ jsem vybrala jeden ze dvou
pražských operaþních programĤ, protože jako jediné je pĜímo Ĝídí
samosprávný orgán. Volba mezi tČmito dvČma operaþními
programy již byla spíše technicistního rázu, protože jejich
charakter je velmi podobný.
Lze hypoteticky pĜedpokládat, že výsledek porovnání by mČl
odpovídat menší decentralizaci na nadnárodní rovinČ a vČtší míĜe
decentralizace na úrovni vztahĤ mezi unijními orgány a þlenskými
státy. Základ hypotézy vyplývá z charakteristických znakĤ obou
rovin. Logika, podkládající toto tvrzení, vychází z faktu, že þlenské
státy jsou stále suverénními aktéry na svém území, tedy jejich
celková autonomie by mČla být vyšší.
Charakter vzájemných vztahĤ národních a unijních institucí
v evropském prostoru Ĝeší ve svých pracích mnoho autorĤ. Z tČch
zamČĜených na otázku decentralizace se vČtšina zabývá pouze
decentralizací na území jednotlivých þlenských státĤ. Zde bych
chtČla upozornit na pomČrnČ rozsáhlou publikaci kolektivu autorĤ
zaštítČnou jmény B. ěíchové a V. Fialy Úloha politických aktérĤ
v procesu decentralizace, (26) ve které se zamČĜují na detailní
analýzu situace ve Velké Británii, ŠpanČlsku a Itálii. Publikace se
vyznaþuje velmi dobĜe vypracovanou metodologií, a proto mi
(25) Základem vzájemných vztahĤ v oblasti auditingu a monitoringu
strukturálních fondĤ jsou naĜízení platná stejnČ pro všechny þlenské státy.
(26) FIALA, V; ěÍCHOVÁ, B. Úloha politických aktéru v procesu
decentralizace. Olomouc – Praha: Nakladatelství Moneta – FM, 2002. ISBN 80900965-8-1.
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posloužila jako zdroj inspirace pro metodologické uchopení
problému.
Studií, které jsou zamČĜeny na úroveĖ vztahĤ mezi
Evropskou unií a þlenskými státy, je výraznČ ménČ. VČtší þást
z nich je velmi prakticky zamČĜena na nČkterou ze specifických
politik nebo na praktické aspekty Unie jako celku. Aplikace
decentralizaþní teorie veĜejné správy na nadnárodní úroveĖ, jako ji
používám v této práci, je v politologické literatuĜe ojedinČlá, stejnČ
jako srovnání funkþnČ právních vztahĤ Evropské unie a národních
státĤ s tČmito vztahy uvnitĜ þlenského státu.
Z analytických dĤvodĤ je práce omezena pouze na auditing
a monitoring strukturálních fondĤ, kde se velmi viditelnČ projevuje
spolupráce lokálních, národních a nadnárodních orgánĤ i dalších
zainteresovaných subjektĤ v systému. Systém auditĤ a kontrol je
v rámci kohezní politiky velmi složitý, a tak práce mĤže posloužit,
mimo své závČry, také jako základní orientaþní rámec v problematice.
Práce je rozdČlena na tĜi þásti sledující vČdecký postup práce.
První kapitola obsahuje teoretické východisko založené zejména
na teorii veĜejné správy a obhajuje možnost zkoumat auditing
a monitoring jako její souþást. Dále pĜedstavuji metodu práce, která
je založená na prĤzkumu dostupných legislativních a právních
dokumentĤ ve zkoumané oblasti a stanovuji analytická kritéria.
Druhá kapitola pĜedstavuje podání systematické informace
o funkþnČ-právních vztazích, které vyplývají z výše zmiĖovaných
dokumentĤ. TĜetí kapitola obsahuje samotnou analýzu tČchto
vztahĤ a zhodnocení výsledkĤ.
V práci využívám kvalitativní metodu analýzy. ShromáždČné
informace zkoumám na základČ šesti kritérií, které vycházejí
z konceptu komparace decentralizovaných systémĤ A. ýepové. (27)
Pro lepší uchopení výsledkĤ analýzy a vzájemnou komparaci výše

(27) ýEPOVÁ, A. Decentralizace národních státĤ v západní EvropČ. In: FIALA,
V; ěÍCHOVÁ, B. Úloha politických aktéru v procesu decentralizace.
Olomouc – Praha: Nakladatelství Moneta – FM, 2002, s. 36–107. ISBN 80900965-8-1.
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zmínČných rovin využívám pĜevod kvalitativních závČrĤ na urþité
kvantitativní hodnoty.

1. Decentralizace, dekoncentrace a kritéria jejich hodnocení
Ve strukturální politice všeobecnČ probíhá velmi široký
pĜesun pravomocí z vyšších orgánĤ na nižší orgány nebo jiné
subjekty, aĢ už na národní nebo lokální úrovni. Tento pĜesun
je laickou veĜejností všeobecnČ nazýván decentralizací. Dochází
zde však k velkému zjednodušení. Proces pĜesunu pravomocí mĤže
probíhat minimálnČ dvČma rĤznými zpĤsoby, které se budou lišit
v zásadních charakteristických rysech se závažnými dopady
do praktického fungování systému. Jak politologická teorie, tak
teorie veĜejné správy vyþleĖuje dva základní typy procesu pĜenosu
pravomocí: decentralizaci a dekoncentraci. V obou pĜípadech jsou
delegována urþitá práva a pravomoci na nižší úrovnČ, ale rozdíl
spoþívá v míĜe autonomie subjektu pĜi jejich vykonávání.
Dekoncentrace se na rozdíl od decentralizace vyznaþuje nízkou
autonomií pĜi výkonu svČĜených pravomocí, þasto se mluví pĜímo
o vztazích podĜízenosti. Jako samostatný proces je zvlášĢ
vyþleĖována ještČ tzv. devoluce.
Decentralizace a dekoncentrace jsou v zásadČ dvČ rĤzné
odstĜedivé tendence vycházející ze stejného procesu delegace
kompetencí, pĜiþemž pojmy centralizace a koncentrace odpovídají
stejnému stavu, který pouze vymezují prostĜednictvím odlišných
charakteristik.
PĜi hodnocení decentralizace na evropské úrovni je dĤležité
si uvČdomit, že celý proces decentralizace/dekoncentrace mĤže
projít až tĜemi úrovnČmi: z Evropské unie na þlenské státy
a z þlenských státĤ na samosprávné celky nebo orgány státní
správy. Dohromady tedy zkoumáme dva procesy, které mohou
kompetence v oblasti auditingu a monitoringu rozdČlovat rĤzným zpĤsobem. Proto jsem popisnou i analytickou þást práce
ještČ rozdČlila na dvČ podskupiny. První zkoumá, kolik
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„volnosti“ ponechává Evropská unie þlenským státĤm, a druhá se
zamČĜuje na národní úpravu vztahĤ.
V pĜípadČ kontroly, monitoringu a auditingu v oblasti
strukturálních fondĤ lze jednoznaþnČ identifikovat odstĜedivý
charakter tČchto procesĤ. Je evidentní, že celá struktura se
pohybuje na urþité úrovni pĜenášení pravomocí a jejich sdílení.
Jakmile existují jakékoli subjednotky v rámci organizace, není
potĜeba diskuze, abychom poznali, že jde o urþitý zpĤsob delegace
kompetencí, ale je zapotĜebí hlubšího zkoumání k urþení jeho
povahy. Pravidlo, které je zde v zásadČ možné uplatnit, zní: pokud
existují nižší organizaþní celky a prokáže se, že se nejedná
o decentralizaci, musí jít o dekoncentraci. Respektive proces je
decentralizací do té míry, do jaké se nejedná o dekoncentraci. Toto
pravidlo vyplývá z definic decentralizace a dekoncentrace jako
protikladných jevĤ. Vycházejíc této z premisy získávám
stanovením charakteristik decentralizace zároveĖ i negativní
vymezení dekoncentrace.
Jako kritéria pro kvalitativní analýzu využívám
charakteristické znaky, podle kterých je možné decentralizaci
rozpoznat. Vhodný koncept pĜináší A. ýepová (28) definicí šesti
kritérií umožĖujících komparaci rĤzných decentralizovaných
systémĤ. Autorka pĜedpokládá pĜímou úmČrnost politické
autonomie a decentralizace. Aþkoli její pĜístup je primárnČ zamČĜen
na národní státy, domnívám se, že jej lze úspČšnČ aplikovat na
zkoumaný pĜípad. Kritéria A. ýepové dále upravuji a uvádím do
kontextu zkoumané problematiky. Aby bylo možné následnČ
stanovit celkovou míru decentralizace na obou úrovních, jsou
kritéria vážena z hlediska jejich významu, tj. možností ovlivnit
limity systému zmČnou pravidel hry.
Kritérium legislativní vymezení a politické kompetence
1) hodnotí obtížnost zmČny pĜevedených kompetencí. Jedná-li se
o ústavu, je postup složitČjší než jeho projednání zákonem nebo tĜeba
jen naĜízením vlády. Kritérium také zkoumá význam kompetencí
z hlediska rozsahu a obsahu. Je tĜeba rozlišovat mezi rĤznými
(28) ýEPOVÁ, A. Decentralizace národních státĤ v západní EvropČ, s. 83–95.

166

zpĤsoby, jimiž jsou pravomoci pĜidČlovány. Je zásadní rozdíl,
pokud jsou decentralizovanému orgánu pravomoci explicitnČ
pĜidČleny v zákonČ þi jiným zpĤsobem, anebo jsou vymezeny
negativnČ/zbytkovČ vĤþi pĜesnČ stanoveným pravomocím centrální
organizace.
Míra vlivu na centrální politiku 2) nemusí zahrnovat pouze
tvorbu centrální politiky, ale i schopnost legislativu na centrální úrovni
mČnit a upravovat. Nejedná se zde o zpĤsob vymezení pravomocí, ale
o rámec, který urþuje pravidla a nástroje jejich uplatĖování.
Faktor aplikace práva 3), který A. ýepová využívá, hodnotí
úþast na rozhodování o politice EU a týká se zejména zahraniþní
politiky státu vĤþi EU. Pro úþely této analýzy, jej pĜeklápím na úroveĖ
aplikace evropského práva do národních legislativních systémĤ.
V oblasti financování 4) A. ýepová sleduje dva ukazatele –
fiskální a finanþní autonomii. Hodnocení fiskální autonomie v pĜípadČ
auditingu a monitoringu strukturálních fondĤ není smysluplné,
protože pĜímo souvisí s možností výbČru daní. Váže se tedy þistČ
na teorii decentralizace spojenou se státem. Vedle toho finanþní
autonomie se omezuje na možnost autonomního využívání finanþních
prostĜedkĤ bez ohledu na zpĤsob jejich získání, tudíž mohou pocházet
ze státního i ostatních rozpoþtĤ. Zásadní otázka zní, existuje-li pĜímá
vazba mezi výší poskytnutých prostĜedkĤ a možnými limity pro jejich
využití, které jsou stanoveny stanovenými centrálními orgány pro
jejich využití, které stanoví centrum.
Otázka kontroly nižších orgánĤ 5) Ĝeší vztah mezi
decentralizovanou jednotkou a nižšími místními orgány. ýím vČtší
pravomoci nad podĜízenými jednotkami, tím vČtší má decentralizovaná jednotka autonomii.
Posledním kritériem jsou konflikty mezi centrem a nižšími
subjekty 6). KonkrétnČ se zabývá zpĤsobem Ĝešení konfliktĤ mezi
centrálními orgány a decentralizovanými subjekty, respektive
složením orgánu, který pĜípadné konflikty Ĝeší a vlivem
zainteresovaných stran na jeho složení. Obsahové pokrytí
jednotlivých kritérií shrnují jejich aspekty uvedené níže v tabulce
(Komparace decentralizaþních tendencí v auditingu a monitoringu).
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Pro vČtší pĜehlednost a názornost výstupu kvalitativní
analýzy pĜiĜazuji každému kritériu kvantitativní hodnotu, která
umožĖuje vzájemné porovnání jejich evropské a národní roviny.
Stupnice hodnocení se pohybuje na stupnici od nuly do šesti
a urþuje rozpČtí mezi dekoncentrací (0) a decentralizací (6).
ZároveĖ jsou kritéria vážena z hlediska jejich významu v systému
s ohledem na to, do jaké míry naplnČní tČchto kritérií umožĖuje
zmČnu pravidel hry.
Jednotlivé ukazatele zkoumám zvlášĢ. NejdĜíve analyzuji
vztahy v oblasti auditingu a monitoringu v rovinČ EU – þlenské
státy a následnČ vztahy na úrovni þlenské státy – autonomní
jednotky v konkrétním pĜípadČ operaþního programu Praha –
Konkurenceschopnost.

2.

Výsledky analýzy a komparace decentralizaþních procesĤ

Analýza dokumentĤ, jejichž detailní rozbor je obsahem
druhé kapitoly práce, pĜinesla následující závČry.
Legislativní vymezení a politické kompetence 1) jsou na
evropské úrovni výraznČ ménČ decentralizované. Pohybují se na
hranici mezi decentralizací a dekoncentrací. Ve vztahu státu
a nižších jednotek operaþních programĤ jsem došla k závČru, že se
jedná o vztah velmi decentralizovaný, pĜiþemž pomČrnČ velkou
roli zde hrají právČ unijní struktury, které regionálním aktérĤm
zaruþují urþité jistoty na úrovni, která je pro jednotlivé centrální
orgány velmi složitČ ovlivnitelná.
V otázce vlivu na centrální politiku 2) jsou vztahy v obou
rovinách víceménČ dekoncentrované. Menší míra dekoncentrace
v pĜípadČ Operaþního programu Praha – Konkurenceschopnost
je zpĤsobena zejména vlivem ěídícího koordinaþního výboru
a postavením jednotlivých orgánĤ uvnitĜ tohoto výboru. Unijní
úroveĖ se projevuje velmi silnými dekoncentraþními tendencemi,
protože sama Unie dává národním státĤm velmi malý prostor pro
jejich pĜímé pĤsobení tím, že se þasto obrací pĜímo na regionální
subjekt nebo národní orgány pĤsobí pouze jako zprostĜedkovatel
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pĜenosu informací. Malá míra decentralizace ve vztahu EU –
þlenské státy se tak výraznČ odráží v možnosti decentralizace na
národní úrovni.
V oblasti aplikace práva 3) jsou obČ roviny na stĜední
hodnotČ. Tato situace je zĜejmČ výsledkem aplikace principu
partnerství v celé oblasti strukturálních fondĤ. Uvedená skuteþnost
svČdþí o snaze nižších orgánĤ v obou smČrech získat urþitou
autonomii a nezávislost. Z politologického hlediska se tento
pĜístup zdá vhodný, zejména ve chvíli, kdy je vliv nižších orgánĤ
na centrální politiku znaþnČ omezen. PĜi decentralizovaném
systému aplikace práva se mĤže uplatnit jedna z nejvČtších výhod
procesu decentralizace – lepší znalost lokálních podmínek orgány,
které se nacházejí blíže Ĝešeným problémĤm. ZároveĖ stĜednČ
decentralizované systémy mohou alespoĖ þásteþnČ profitovat
z možnosti upravovat centrálnČ urþovanou legislativu místním
podmínkám, aĢ už na celostátní nebo regionální úrovni.
V oblasti financování 4) se mi podaĜilo analyzovat pouze vztah
mezi EU a þlenským státem. Státy zde profitují z pomČrnČ velké
míry decentralizace. Ovšem zkoumala jsem pouze oblast
monitoringu a auditingu a pĜíslušných orgánĤ, nelze vylouþit,
že situace v jiných oblastech bude ménČ decentralizovaná.
Rozhodování o nižších orgánech 5) je více decentralizované
na národní úrovni. Tento závČr podporuje i logika integraþního
vztahu mezi EU a þlenskými státy, kde je primární tendence pĜenos
pravomocí z þlenských vlád na centrum (myšleno na EU resp.
Evropskou komisi). Tento proces probíhá postupnČ a velmi pomalu
pravdČpodobnČ proto, že þlenské státy se jen neradi vzdávají
vlastní suverenity. PĜesto je míra kontroly nižších orgánĤ Komisí
v auditingu a monitoringu strukturálních fondĤ vysoká. Opaþný
trend by pĤsobil jako zpČtný chod pĜedešlé integraci. Pro
dekoncentraþní tendence v pátém kritériu mluví také vynechání
národních centrálních orgánĤ pĜi pĜenosu informací smČrem ke
Komisi. Díky tradiþnČ silnému postavení národních státĤ však
nelze hovoĜit o silných dekoncentraþních tendencích. Naopak ve
vztahu þeských centrálních orgánĤ a hlavního mČsta Prahy, je
Ĝídícímu orgánu svČĜena prakticky plná odpovČdnost za þinnost
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orgánĤ spojených s operaþním programem Praha –
Konkurenceschopnost, která nasvČdþuje decentralizaci ve vztahu
národních a regionálních subjektĤ.
Otázku konfliktĤ mezi centrem a nižšími orgány 6) bylo
možné zodpovČdnČ zhodnotit pouze na národní úrovni. StĜední
hodnoty tohoto kritéria vycházejí zejména z postavení
regionálních partnerĤ v ěídícím koordinaþním výboru. Konkrétní
hodnoty jsou pro lepší srovnání a pĜehlednost uvedeny
v následující tabulce.
Výše uvedené tendence a jejich rozdíly v obou rovinách
znázorĖuje následující graf. Dekoncentraþní tendence jsou
vyjádĜeny pohybem linie smČrem ke stĜedu a decentralizaþní
tendence ve smČru opaþném. Strany šestiúhelníku tak mĤžeme
považovat za extrémní pĜípad zcela decentralizovaného systému.
Jednotlivé osy znázorĖují hodnocení kritérií na základČ stupnice
stanovené v teoretické þásti.
Z grafu je jednoznaþnČ patrné, že vztahy v oblasti
monitoringu a auditingu nejsou vyvážené ani na jedné ze
zkoumaných úrovní. Vyváženost lze chápat ve smyslu pohybu
všech kritérií kolem stĜední hodnoty (pĜerušovaná þára) nebo
pohybu všech kritérií kolem jakékoli jiné, stejné hodnoty (napĜ.
kolem stupnČ jedna, který by svČdþil o celkové dekoncentraci
všech zkoumaných aspektĤ). Je zjevné, že vyváženost není
naplnČna ani v jednom z jejích pojetí. PĜestože souhrnné prĤmČrné
hodnoty obou úrovní vycházejí blízko stĜední hodnoty, hodnoty
jednotlivých kritérií silnČ kolísají. Fluktuace je ménČ výrazná
v rovinČ vztahĤ centrálních orgánĤ ýeské republiky a ostatních
subjektĤ operaþního programu Praha – Konkurence-schopnost.
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Komparace decentralizaþních tendencí v auditingu
a monitoringu
Evropa –
Stát –
Kritérium
Váha* Aspekty
stát
OPPK
ústava/legisla3
1. Legislativní
tiva
vymezení
23 % kdo rozhoduje
3
5
2
a politické
zpĤsob vymekompetence
4
zení
2. Vliv na
šíĜe ovlivĖování
1
centrální
19 %
1
2
síla
0
politiku
3. Aplikace
zpĤsob aplikace
16 %
3
3/4
práva
práva
finanþní
4. Financování 14 %
5
í
autonomie
5. Kontrola
rozhodování
nižších
14 % o ostatních
3
5
orgánĤ
orgánech
6. Konflikty
složení
mezi centrem
14 % rozhodþího
í
3
a nižšími
orgánu
subjekty
Celkem
100 %2,48
3,21
Poznámka:
Váhy jsou stanoveny na základČ logického postupu vysvČtleného
v kapitole 1.2.2 diplomové práce.
Zdroj: autorka.
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Souhrnné zhodnocení vztahu evropského a národních center
se pĜiklání spíše na stranu dekoncentraþních tendencí, pĜesto
nejsou nijak silné (hodnota 2,48).
Celková míra decentralizace mezi orgány operujícími pĜi
monitoringu a auditingu v oblasti operaþního programu je vyšší
a prokazuje pĜevládající decentralizaþní tendence (hodnota 3,21).
Rozdíl v absolutních hodnotách obou úrovní není výrazný,
ale pĜináší velmi dĤležitý poznatek. Vztahy mezi orgány EU
a þlenskými státy mají spíše tendenci k dekoncentraci, zatímco
v rámci pĜípadové studie se projevují tendence spíše
decentralizaþní. Tento trend odporuje pĤvodní hypotéze, která
pĜedpokládala zcela opaþné závČry. VysvČtlením mohou být tĜi
faktory. Prvním je charakter EU jako nadnárodní organizace, na
kterou þlenské státy pĜenášejí své suverénní pravomoci v urþitých
oblastech. V integraþním procesu dochází vlastnČ k procesu
koncentrace/centralizace. Vzhledem ke složitosti Ĝízení nČkterých
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oblastí na supranacionální úrovni je ovšem Evropská komise
nucena pĜenášet jejich výkon zpátky na národní státy. Pokud by
þlenským státĤm svČĜovala významné pravomoci i s pĜíslušnou
mírou autonomie jejich výkonu, tak aby to odpovídalo
decentralizaci, pĤsobila by zcela protichĤdnČ proti procesu
pĜedchozí integrace. Delegace pravomocí zpČt na národní úrovni
je v tomto smČru nezbytná, ale vzhledem k evropskému
integraþnímu procesu má spíše povahu dekoncentrace.
Druhým faktorem, který by mohl dekoncentraþní tendence
v tomto vztahu vysvČtlit, je enormní zodpovČdnost Komise za
prostĜedky, které jí byli svČĜeny þlenskými státy do správy.
V takovém pĜípadČ by bylo logické upĜednostĖovat vysoce
centralizovaný systém, který je jednodušeji kontrolovatelný.
Velikost a složitost systému implementace strukturálních fondĤ
neumožĖuje udržet centralizované Ĝízení, proto evropské orgány
udržují schopnost kontroly dekoncentrací, jako urþitý kompromis
mezi systémovými požadavky na efektivní kontrolu a rozsáhlostí
kontrolovaného systému.
MénČ výraznou skuteþností, která podporuje dosažený závČr,
je neustálý tlak na efektivnost a ekonomiþnost evropského
integraþního procesu. Decentralizace oproti dekoncentraci pĜináší
výraznČ vČtší náklady na koordinaci.
ZároveĖ je nutné podotknout, že závČry analýzy vznikly na
základČ studia dostupných dokumentĤ bez konfrontace s jejich
aplikací v praxi. Nelze vylouþit, že závČry, které by vyplynuly
z analýzy praktického fungování systému auditingu a monitoringu
ve strukturálních fondech a v operaþním programu Praha –
Konkurenceschopnost, by mohly vykazovat urþité odlišnosti od
závČrĤ dosažených zde.

ZávČr
V práci jsem se snažila získat odpovČć na otázku, jaký je
charakter pĜenosu pravomocí v oblasti auditingu a monitoringu
strukturálních fondĤ na nadnárodní a národní úrovni.
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Teorie veĜejné správy ukazuje, že proces delegace
pravomocí, který je vČtšinou laickou veĜejností nazýván
decentralizací, není ve svém významu zcela jednoznaþný.
Všeobecný pĜenos kompetencí mĤže mít dvojí charakter. PĜesun
pravomocí spolu s velkou mírou autonomie rozhodování je
nazýván decentralizací. Delegaci výkonu moci nebo jen svČĜeného
úkolu bez pĜíslušných pravomocí a politické zodpovČdnosti
pojmenovává teorie veĜejné správy jako proces/stav dekoncentrace. Základní rozdíl mezi nimi je v pozici centrálních orgánĤ,
která má praktické dopady na postavení jednotlivých subjektĤ.
Systémy funkþních vztahĤ v obou rovinách jsem podrobila
kvalitativní analýze podle šesti rĤzných decentralizaþních kritérií.
ZároveĖ jsem si vymezila stupnici hodnocení, v rámci které jsem
kritériím urþila konkrétní hodnoty. Tento pĜístup mi umožnil
porovnat jinak zdánlivČ neporovnatelné úrovnČ, které mají odlišný
právní základ i charakter úpravy vnitĜních vztahĤ.
Výsledky analýzy jednotlivých kritérií mají vČtší rozptyl na
úrovni vztahĤ Evropské unie (zejména Evropské komise)
a národních orgánĤ, pĜesto se zde nejþastČji vyskytuje stĜední
hodnota. NejsilnČji dekoncentrovaný je vliv národních státĤ na
podobu unijních pĜedpisĤ spojených s auditingem a monitoringem.
Výrazným faktem je zde centralizovaná povaha dokumentĤ
(naĜízení), které stanovují základní pravidla, v jejichž rámci se pak
odehrává celý proces auditingu i monitoringu. Naopak faktorem
velmi decentralizovaným je otázka financí, kde jsem zkoumala
zejména finanþní autonomii státĤ pĜi þerpání prostĜedkĤ
z operaþního programu Technická pomoc. V celkovém charakteru
zkoumaných vztahĤ se projevuje dekoncentraþní tendence.
Funkþní vztahy centrálních orgánĤ státu a subjektĤ
zapojených do auditingu a monitoringu operaþního programu
Praha – Konkurenceschopnost se podle vČtšiny kritérií pohybují
na stĜední hodnotČ decentralizace a výše. Výjimku tvoĜí pouze
kritérium vlivu na centrální politiku. PĜevažující dekoncentraþní
tendence v rámci tohoto kritéria jsou zpĤsobeny velkým omezením
samotných národních center ve vztahu k EU. Výsledkem je
pomČrnČ silný, ale velmi úzce vymezený vliv Magistrátu hlavního
174

mČsta Prahy na politiku v oblasti auditingu a monitoringu. CelkovČ
pĜi delegování pravomocí mezi centrálními orgány a nižšími
subjekty zapojenými do auditingu a monitoringu v operaþním
programu Praha – Konkurenceschopnost pĜevažují decentralizaþní
tendence.
PĜi vzájemném srovnání rozdíl mezi obČma systémy
funkþnČ-právních vztahĤ není pĜíliš výrazný, pĜesto obČ roviny
vykazují odlišné tendence oproti pĤvodní hypotéze. VysvČtlení lze
naleznout v samotné podstatČ supranacionálního procesu vládnutí,
který spoþívá v pĜenosu pravomocí z þlenských státĤ na nadnárodní
úroveĖ. PĜípadný proces decentralizace by tak pĤsobil zcela proti
jeho povaze. Druhým faktorem, který mĤže pĤsobit ve prospČch
dekoncentrace, je velká odpovČdnost Evropské komise za svČĜené
prostĜedky, protože auditing a monitoring je souþástí procesu jejich
Ĝízení.
Výsledky analýzy ukazují, že decentralizace v rámci
Evropské unie neprobíhá zcela jednosmČrnČ a jednoznaþnČ.
Naznaþují, že význam tohoto pojmu není v rétorice evropských
institucí dodržován do dĤsledkĤ. ZároveĖ nás závČry práce
upozorĖují na stálou potĜebu bližšího zkoumání jednotlivých
fenoménĤ objevujících se v unijní terminologii, na nutnost jejich
reflexe a komparace s aktuální situací.
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