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1. CÍLE, METODOLOGIE A NORMATIVNÍ VÝCHODISKA STUDIE 
Arnošt Veselý  

 
1.1 Cíle a struktura studie 

Studie slouží jako podklad pro identifikaci prioritních směrů výzkumu a vývoje do roku 
do roku 20301. Hlavním cílem studie je identifikovat, popsat a zdůvodnit nejdůležitější 
ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky v horizontu cca 15 let, tj. do roku 2025 – 
2030. Tato klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky jsou označeny souhrnným 
pojmem „strategické výzvy“ – SV. Stručně řečeno, strategická výzva je shlukem vzájemně 
propojených společenských problémů a příležitostí (současných i potenciálních), které budou 
mít pravděpodobně zásadní význam pro kvalitu života v České republice v horizontu do roku 
2030 (bližší vymezení SV viz kapitola 4.1). Pro každou SV formulovanou v této studii bude  
v panelech expertů hledána odpověď na otázku, jakým způsobem by na danou SV (a její 
jednotlivé součásti) mohl či měl reagovat výzkum a vývoj. 

Formulaci strategických výzev, které jsou vymezeny v části 4 předcházela důkladná 
teoretická i empirická analýza. Protože identifikace SV se neobejde bez normativních soudů  
o tom, co je a není z hlediska společenského a ekonomického vývoje žádoucí, v části 1.3. jsou 
vymezena základní normativní východiska studie. 

V části 2 stručně shrnujeme tzv. vnější trendy. Ty představují „ucelený popis 
vývojových trendů lidské civilizace vcelku, ale i specifičtějších okolností relevantních 
především pro euroatlantický kulturní okruh“ (Potůček, 2009: 14). Společným jmenovatelem 
vnějších trendů je, že Česká republika má jen minimální šanci je ovlivnit či zvrátit. Jejich vliv 
na kvalitu života v České republice ovšem může být zásadní.  

V kapitole 3 jsou pak vymezeny tzv. vnitřní trendy, které popisují vývojovou 
dynamiku klíčových oblastí České republiky a české společnosti2. Je zřejmé, že některé z nich 
jsou v perspektivě budoucích desetiletí zachytitelné lépe, jiné naopak hůře. To znamená, že 
jsme se zabývali nejen již reálně existujícími trendy, ale také tím, co by mohlo v budoucnosti 
nastat. Autoři těchto kapitol se tedy věnovali těmto dvěma oblastem: 

1) Nastolené trendy v dané oblasti a jejich projekce do budoucna. Jde o tzv. „relativní 
jistoty“, tj. podmínky, situace, události atd., které pravděpodobně nastanou a které vycházejí 
buď z nějakých delší dobu nastavených trendů a/nebo z logické dedukce (prognostické 
teoretické usuzování). 

2) Klíčové nejistoty, tj. diskuse toho, co by mohlo za určitých okolností a podmínek 
nastat a mělo by to pro danou oblast klíčový vliv (např. zásadní institucionální změna v dané 
oblasti; zavedení klíčové inovace; nová konfigurace aktérů atd.). Jedná se tedy v podstatě  
o možné příležitosti a ohrožení v dané oblasti.  

Autoři přitom měli za úkol tyto vnitřní trendy vztáhnout ke kriteriálnímu bloku a 
vyhodnotit je z hlediska ekonomické konkurenceschopnosti; sociální soudržnosti; životního 
prostředí a udržitelného rozvoje a bezpečnosti. Fakultativně se též autoři zabývali nastíněním 
toho, co o dané problematice zatím nevíme (nebo víme jen nedostatečně), ale co by bylo 
vhodné vědět, abychom dané oblasti lépe porozuměli, abychom mohli zavést klíčové inovace 
v této oblasti či se vyhnout potenciálním ohrožením a rizikům.  

                                                
1 Více na http://www.priority2030.cz/  
2 Jsme si vědomi toho, a psaní jednotlivých kapitol to také ukázalo, že dělení na vnitřní a vnější trendy je někdy 
umělé, a to například, že procesy probíhající v EU se nás bezprostředně dotýkají a ovlivňují vývoj v jednotlivých 
oblastech. Stejně tak je zřejmé, že dělení jednotlivých oblastí vnitřních trendů je do jisté míry arbitrární a mohlo 
by být provedeno i jiným způsobem. Zde jsme vycházeli z našich i zahraničních zkušeností. 
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Kriteriální blok a identifikace vnějších a vnitřních trendů jsou základními „stavebními 
prvky“, na jejichž základě jsme identifikovali strategické výzvy (konkrétní metodologický 
postup viz dále). Tyto SV jsou vymezeny a popsány v kapitole 4. 

 
1.2 Metodologie studie 

V realizaci studie jsme kladli velký důraz na systematický, transparentní, ale zároveň 
praktický (z hlediska cílů studie) metodologický přístup. Zvolili jsme přitom kombinaci 
induktivního a deduktivního přístupu. Induktivní stránka našeho přístupu spočívala zejména 
v tom, že jsme v jednotlivých oblastech analyzovali klíčové příležitosti a ohrožení, a to vždy 
z hlediska čtyř základních normativních hledisek. Deduktivní stránka našeho přístupu 
spočívala v tom, že jsme využili dostupných teoretických i prakticky orientovaných 
zahraničních prací, které se zabývali obdobnými tématy a nechali se inspirovat jejich závěry.  

Identifikace strategických výzev byla provedena následujícím způsobem. V prvním 
kroku byly analyzovány vnější a vnitřní trendy, a to vždy vzhledem ke čtyřem kritériím. Tím 
jsme získali stavební prvky, které jsme vyhodnotili na základě tří kritérií: (a) závažnosti, (b) 
plauzibility, (c) relevance ve vztahu k výzkumu, vývoji a novacím. Do další práce jsme 
vybrali jen takové příležitosti a ohrožení, které mají silný potenciální dopad. Dalším úkolem 
bylo shlukování těchto prvků do vyšších celků (obecnějších kategorií). Při formulaci SV jsme 
kladli velký důraz na jejich úplnost, tj. aby pokud možno byly zachyceny všechny relevantní 
příležitosti a ohrožení. Z tohoto důvodu byl pracovní tým složen z odborníků z různých 
disciplín (ekonomie, sociologie, politologie, životní prostřední, bezpečnost a mezinárodní 
vztahy, veřejná a sociální politika). Zapojeni byli kromě pracovníků CESES i externí 
spolupracovníci, jednak kvůli odbornosti (ne všechna témata jsou na CESES odborně 
pokryta), jednak kvůli zvýšení pestrosti názorů a přístupů. 

Výběr SV a shlukování proběhlo v rámci společných pracovních seminářů3. Tyto 
předběžné shluky jsme porovnali se shluky v zahraniční literatuře. Na základě této literatury a 
následné diskuse jsme shluky mírně poupravili, pojmenovali a vymezili jejich základní obsah. 
Předběžný výběr jsme konzultovali se zadavatelem. Po mírné úpravě byly zpracovány 
pracovní verze, které jsme podrobili vnitřní diskusi. Zároveň jsme na vybraném příkladu 
ověřili vhodnost formulace SV pro identifikaci priorit VaV. 

 
1.3 Normativní východiska a kriteriální rámec4 

Prognostické práce se neobejdou bez stanovení hodnot, které pomáhají posuzovat 
minulé a současné vývojové procesy ve společnosti, nastiňují rámec žádoucí orientace 
budoucího vývoje a umožňují odvozovat potenciální rozhodnutí směřující k jejímu 
naplňování. Výběr kritérií, která mohou být relevantně uplatněna při strategickém uvažování 
o možných budoucnostech země, není jednoznačný, je svou povahou do značné míry 
normativní a kulturně relativní. 

Problematika hledání a stanovení vhodných kritérií, podle kterých je možné posuzovat 
minulou a současnou situaci české společnosti a postavení České republiky v kontextu 
ostatních zemí Evropy, je již delší dobu předmětem výzkumného zájmu Centra pro sociální a 
ekonomické strategie FSV UK. Postupem času, na základě mnoha vědeckých reflexí 
společenského vývoje a studia obsahu dokumentů řídící praxe na národní i mezinárodní 
úrovni, bylo možné dojít k závěru, že existují dvě obecná kritéria, která nelze v hodnocení 
trendů a stanovení žádoucího směřování vývoje české společnosti ignorovat, a to kvalita 
života a udržitelný rozvoj (viz souhrnné publikace Vize, 2001; Průvodce, 2002; Potůček et 
al., 2003; Zpráva o lidském rozvoji, 2003).  

                                                
3 Pracovní semináře se uskutečnili dne 22.2. a 8.3. 2011. 
4 Tato část zpracována Miroslavou Maškovou a Zuzanou Drhovou. 
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Výběr kritérií vychází ze současné vývojové fáze české společnosti, kterou lze označit 
jako fázi transformace od industriálně zaměřené modernizace k postindustriální modernizaci 
(komplexní modernizaci, reflexivní modernizaci). Česká společnost se současně snaží 
snižovat kulturně civilizační odstup od vyspělých západoevropských zemí. Právě kvalita 
života a jeho dlouhodobá udržitelnost jsou považovány řadou autorů (Baumann, 2002; Beck, 
1992; Beck, Giddens, Lash, 1994; Giddens, 1990) za definiční kritéria probíhající 
transformace. Z tohoto pohledu je tak možné považovat kvalitu života a udržitelný rozvoj  
za cílové funkce vývoje společnosti. 

Pojem kvality života je aplikován především na životní podmínky současníků, zatímco 
pojem udržitelnosti směřuje do horizontu života budoucích generací. Lze přitom orientačně 
vyjít z normativního požadavku, aby současná kvalita života nebyla dosahována na úkor 
kvality života příštích generací. Ten lze dokonce parafrázovat maximou, že není kvality 
života bez udržitelnosti a udržitelnosti života bez jeho kvality… Na základě studia této 
vzájemné provázanosti kvality života a udržitelného rozvoje bylo v nejnovějších pracích 
CESES navrženo jedno obecné kritérium, a to kvalita a udržitelnost života (Potůček a kol., 
2005; Potůček – Musil - Mašková (eds.), 2008). 

Kvalitu života chápeme jako široký koncept popisující objektivní životní situaci lidí  
a současně jejich subjektivní vnímání této situace. Jde o multidimenzionální kategorii 
zahrnující všechny podstatné charakteristiky individuálního lidského života a související 
s celkovou úrovní blaha (well-being) jednotlivců žijících ve společnosti. Kvalitu života tak 
vztahujeme k souhrnu jedinců dané společnosti, užívá se však i pro charakteristiky dané 
společenskou (institucionální, ekonomickou, politickou, kulturní) povahou životních 
podmínek lidí. Naproti tomu koncept udržitelnosti života se váže na budoucí život celé lidské 
společnosti a jejích životních podmínek. V tomto smyslu jsou si pojmy udržitelnost života  
a udržitelný rozvoj obsahově velmi blízké, ne-li identické. 

Kritérium kvality a udržitelnosti života lze specifikovat v několika dimenzích: 
ekonomické, sociální, environmentální a bezpečnostní. V této souvislosti považujeme 
ekonomickou konkurenceschopnost, sociální soudržnost, respektování environmentálních 
limitů a bezpečnost za základní pilíře, z nichž kvalita a udržitelnost života vyrůstají (viz Obr. 
1). Z hlediska prognostických a strategických úvah mají zároveň významné místo  
i souvztažnosti a vzájemné podmíněnosti jednotlivých dimenzí. Aplikace konceptu kvality  
a udržitelnosti života je spojena s určitými předpoklady, zejména, že:  
• může existovat (a často existuje) zřejmý rozpor mezi bezprostředním užitkem  

a dlouhodobým efektem v jednotlivých dimenzích kvality a udržitelnosti života; 
• jednotlivé dimenze se mohou doplňovat, posilovat, ale často si i významně konkurovat; 
• váha, význam těchto čtyř dimenzí se v jednotlivých zemích, v jejich regionech  

a samozřejmě i v různých sociálních skupinách liší. Mění se také v čase. 
Jednotlivé dimenze tudíž vždy vytvářejí určitou konfiguraci podle jejich váhy v celkové 

orientaci společnosti. V žádném případě nelze tuto konfiguraci chápat deterministicky, jde 
o stochastický jev. Nicméně lze obecně předpokládat, že váha každé jednotlivé dimenze bude 
působit na všechny ostatní.  

Lze však vyslovit ještě další důležitou hypotézu o nelinearitě popsaných vztahů, 
respektive hypotézu o optimální úrovni důrazu na shora uvedené dimenze. Je to předpoklad, 
že posilování určité dimenze či orientace, čili určitého kritéria bude přinášet prospěch jen 
tehdy, když nepřesáhne určitou míru. Ta míra je dána sociálně-kulturním kontextem, 
soustavou hodnotových orientací (např. větší či menší míra individualismu a vnitřně 
akceptované soutěživosti, anebo naopak větší či menší míra solidárnosti v daném 
společenství). 

 
 
 



 
  

6 

Obr. 1: Kriteriální rámec: Kvalita a udržitelnost života 
 

 
Zdroj: Potůček, M. - Musil, J. - Mašková, M. (eds.), 2008 - s. 297. 
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2. VNĚJŠÍ TRENDY 
2.1 Geopolitika 

Miloš Balabán 
 

V následujících 10-20 letech bude pokračovat zásadní transformace celého 
mezinárodního systému, který se vytvářel zhruba od třetí třetiny 19. století. Dominantní roli 
ve světových záležitostech a ve světové ekonomice postupně přebíraly v této době  západní 
Evropa a Spojené státy. První a  především druhá světová válka tuto dominanci oslabily 
především vznikem Sovětského svazu a posílením jeho velmocenského postavení po porážce 
nacistického Německa v roce 1945.  Svět se na čtyřicet let dostal do éry bipolárního světa 
ovlivňovaného soupeřením mezi SSSR a USA, avšak role Sovětského svazu jako  
supervelmoci skončila jeho politickým,  ekonomickým a sociálním kolapsem. I přes existenci 
bipolárního světa si nicméně Spojené státy a západní Evropa (po II. světové válce  
i Japonsko) byly schopny vytvořit díky výkonnosti své ekonomiky zřetelný náskok před 
zbytkem světa. S koncem „unipolárního“ momentu historie, kdy po konci studené války 
koncem osmdesátých let minulého století světu dominovaly zhruba po dvě dekády Spojené 
státy jako jediná světová supervelmoc, je ale patrné, že geopolitická a geoekonomická situace 
ve světě doznává zásadních změn.  

 
2.1.1 Identifikované prognózy a klíčové nejistoty 

V současnosti probíhá proces růstu a posilování ekonomického, politického a také 
bezpečnostního vlivu řady nových tzv. vynořujících se mocností. V prvé řadě se jedná o Čínu, 
která se nyní nachází po třiceti letech intenzivních ekonomických reforem  již v pozici druhé 
světové supervelmoci, ale též  o Indii, Brazílii. Svým způsobem „staronovou“ mocností je 
stále i  Rusko, které i přes své nepřehlédnutelné vnitřní problémy  jí stále zůstává především 
díky svému přírodnímu bohatství a vojenskému potenciálu. O potenciálu „vynořujících se“ 
mocností může svědčit i fakt, že je u nich lokalizováno 52% globální průmyslové produkce.  

Na základě ekonomických analýz a prognóz si lze učinit obraz o trendech 
ekonomického vývoje v příštích zhruba dvou dekádách. V roce 2010 se Spojené státy podílely 
na objemu světového HDP 24 procenty a EU 27 procenty. Za dvacet let v roce 2030 mají 
jejich podíly klesnout zhruba na polovinu. Pokles bude ještě markantnější u Japonska (z 9 na 
3 procenta). Naopak podíl Číny se zvýší ze současných 9 procent na 24 procent a Indie ze  
2 procent na 10 procent. Prognózy počítají s tím, že na konci druhé dekády může Čína 
fakticky dohnat Spojené státy co do objemu HDP a v roce 2030 se podle tohoto kritéria stát 
největší světovou ekonomikou.5 Zároveň je však třeba dodat, že čínský HDP per capita 
zůstane ještě dlouhou dobu pod americkou úrovní.  Realitou jsou tak dnes čtyři hlavní 
globální  mocenská centra: Severní Amerika (Spojené státy a Kanada), EU, Čína a Japonsko.  

Patrný je i trend uzavírání nových politických a ekonomických spojenectví, která  
začínají představovat protiváhu dosud dominantním politickým, ekonomickým  
a bezpečnostním uskupením a organizacím, kde má Západ rozhodující podíl vlivu 
(Mezinárodní měnový fond, Světová banka), nebo které si přímo vytvořil k prosazování  
a obhajobě svých zájmů (NATO).  Příklady jsou v tomto směru především uskupení BRIC  
a Šanghajská organizace spolupráce.       

                                                
5 Blíže k ekonomickému růstu nových mocností na http://www.standardchartered.com/media-centre/press-
releases/2010/documents/20101115/The_Super-cycle_Report.pdf a  Grant, Ch. 2008. Can Europe and China 
shape a new world oder. London: Centre for European Reform. Dostupné na: 
http://www.cer.org.uk/pdf/p_837.pdf . 
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Akronym BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) použil poprvé v roce 2001 ekonom 
investiční banky Goldman Sachs Jim O’Neill k charakteristice nejdynamičtěji ekonomicky se 
rozvíjejících zemí. Jeho teoretická abstrakce se ale v průběhu několika let stala geopolitickou 
a ekonomickou realitou. Státy jež zaujímají 25% světového teritoria a žije v nich  40% 
obyvatelstva světa, začaly svoji politiku více koordinovat v závěru  první dekády 21. století, 
kdy došlo k prvním summitům hlav států a vlád v ruském Jekatěrinburgu (2009) a Brasílii 
(2010). Čtyři velké mocnosti a jejich ekonomiky – Brazílie, Rusko, Indie a Čína, mají 
v horizontu dvou až pěti příštích dekád dohonit a částečně i předhonit nejrozvinutější země 
světa. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu z roku 2007 představuje ekonomický 
potenciál zmíněných čtyř zemí 12% světového HDP (8% v roce 2000), s tím, že v horizontu 
let 2040 – 2050 bude jejich HDP vyšší než zemí tvořících do roku 1997 uskupení G7 (USA, 
Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko).6   Vliv uskupení může dále 
zesílit i poté, co se jeho dalším členem stala Jihoafrická republika (prosinec 2010). Její 
členství má význam v tom, že se rozšíří geopolitický rozměr uskupení o nejvlivnější  
a ekonomicky nejrozvinutější africký stát, který disponuje velkým přírodním bohatstvím. 
Důležité je i hledisko strategické – Jižní Afrika se nachází uprostřed mořského spojení mezi 
Brazílií a Indií, tedy mezi jižním Atlantikem a Indickým oceánem, což může mít do budoucna 
i vojenskostrategické konsekvence, především ve vztahu k omezení globální námořní 
vojenské dominance Spojených států.    

Samozřejmě, že  existují limity spolupráce uvnitř BRICS dané odlišnou ekonomickou 
úrovní  jednotlivých členů,  částečně odlišnými  ekonomickými a bezpečnostními zájmy a 
také geografickým rozprostřením. Nicméně zřejmě existují i společní jmenovatelé spolupráce, 
které se projevují ve zřetelné politické snaze  více prosazovat politické a ekonomické zájmy 
„nezápadních aktérů“ vůči Západu. Vyplývá to např. ze společného prohlášení ze summitu 
v Brazílii v dubnu 2010, kde bylo poukázáno na nutnost urychleně řešit problém nedostatečné 
legitimity MMF a Světové banky cestou přerozdělení hlasů v obou organizacích ve prospěch 
dynamicky se ekonomicky rozvíjejících zemí tak, aby to bylo v souladu s jejich vzrůstající 
vahou ve světové ekonomice.7 Je také třeba vidět, že současně s uskupením BRICS se stále 
více hovoří o ekonomickém rozvoji tzv. skupiny „N 11“ nebo „Next 11“ označující další 
dynamicky se rozvíjející země, které mají perspektivní ekonomický potenciál.8  

 Z hlediska vojenskostrategického potenciálu tří euroasijských mocností – Ruska, Číny 
a Indie má svůj význam i v roce 2001 založená Šanghajská organizace spolupráce (ŠOS), 
jejímiž členy jsou kromě Ruska a Číny Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. 
Indie má spolu s Íránem, Pákistánem a Mongolskem statut pozorovatele. V globálním rámci 
je významné, že ŠOS ve stávající podobě zahrnuje téměř polovinu světové populace a velmi 
významnou část teritoria Eurasie, tři velké ekonomiky, obrovské zásoby energetických 
surovin a čtyři země disponující jadernými zbraněmi. ŠOS v současnosti  představuje hlavně  
„geopolitickou osu“ ve vztazích Ruska a Číny, která jim umožňuje prohlubovat svůj politický, 
ekonomický a vojenský vliv na významné části teritoria Eurasie, a to i přesto, že mezi oběma 
zeměmi existují ve vztahu k cílům ŠOS některé rozdílné přístupy. 

Růst ekonomické moci a tím i politického vlivu nastupujících mocností tak mění  
i dosud zavedené vnímání některých geopolitických pojmů jako je např. (rozvinutý) Západ  
a  Sever a (zaostalejší) Východ a Jih. Neméně důležitější bude i fakt, že poprvé od kolapsu 
světové socialistické soustavy koncem osmdesátých let Západ začíná čelit určité ideologické 
                                                
6 Global Trends 2025: A Transformed World. 2008. s. vi. Jim O’Neill zároveň predikuje, že ještě v této dekádě 
budou ekonomiky BRIC větší než ekonomika Spojených států, přičemž  samotná velikost čínské ekonomiky 
bude dosahovat 2/3 ekonomiky americké. Čtyři ekonomiky BRIC se také budou ve druhé dekádě podílet 
minimálně 50% na růstu globálního HDP (Jim O’Neill nevylučuje  ani 70% podíl). 
7 Sovměstnoje zajavlenije glav gosudarstv pravitělstv stran – učastnic Vtorovo samita  BRIK, 
http://news.kremlin.ru/ref_notes/524 . 
8  Patří sem též podle banky Gloldman Sachs  Bangladéš, Egypt, Filipíny,  Jižní Korea, Indonésie, Írán,  Mexico, 
Nigérie, Pákistán, Turecko a  Vietnam. 
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výzvě: liberální demokracie je konfrontována s modelem „neliberálního kapitalismu“, který 
uznává fungování svobodného trhu v rámci autoritářské politiky (uplatňovaný v Číně nebo 
v Rusku). Tento model se přitom stává přitažlivý pro řadu zemí v Asii, Africe či Latinské 
Americe v konfrontaci s ekonomickou a finanční krizí, jež v prvé řadě postihla především 
Spojené státy a Evropu. Dá se říci, že nekontrolovaný ekonomický liberalismus se krizí 
výrazně zkompromitoval a ztratil na atraktivitě. Číny a dalších dynamicky se rozvíjejících 
ekonomik se krize příliš výrazně nedotkla a naopak se staly garantem  
a generátorem globálního ekonomického růstu. Ač to přispělo k růstu čínského politického  
a ekonomického sebevědomí, které se promítá a bude promítat i do její zahraničně politické 
strategie, nebylo to nejspíš způsobeno čínským ekonomickým modelem. Svou roli sehrál fakt, 
že Čína a další rozvojové země rostou trendově rychleji než rozvinuté země kvůli akumulaci 
kapitálu, a proto ani tak silný šok jako finanční krize nemusel způsobit v jejich případě pád do 
recese. 

Čína s vědomím své sílící ekonomické moci bude v pozici rovnoprávného politického  
a ekonomického partnera  v prvé řadě Spojených států a též Evropské unie, resp. 
nejvýznamnějších zemí unie (Německo, Francie, Velká Británie).  Vzájemné vztahy mezi 
Čínou a Spojenými státy bude minimálně ve střednědobém horizontu ovlivňovat výše 
čínských dolarových rezerv (v roce 2010 činily tyto rezervy 2,85 biliónu dolarů) a fakt, že  
Čína je největším věřitelem Spojených států. Koncem listopadu 2010 držela Čína dluhopisy 
americké vlády v objemu  895,6 miliardy dolarů (objem amerických dluhopisů držených 
zahraničními subjekty dosahuje částky 4,35 bilionu dolarů). Čína se také  zřejmě v nejbližších 
letech stane hlavním ekonomickým partnerem Spojených států. Zesílí tím vzájemná 
ekonomická závislost mezi oběma zeměmi. To má vliv i na změnu  zahraničněpolitických 
priorit Spojených států, kdy se  Asie, kde má Čína stále sílící vliv, stává pro Spojené státy 
důležitějším regionem než Evropa.   

Čínsko-americký tandem nebude fungovat bez problémů s ohledem na to, že mezi 
oběma zeměmi bude docházet k politickým a  ekonomickým sporům a konfliktním situacím, 
např. ohledně nerovnováhy obchodní bilance (v roce 2010 např. činil americký vývoz do Číny 
81, 8 miliard dolarů, kdežto dovoz z Číny 344,1 miliard dolarů)9. Strategicky se ale  budou 
muset obě mocnosti spoléhat jedna na druhou v delším časovém horizontu, přičemž nelze 
zcela vyloučit, že může dojít  i k užší politické spolupráci (např. v podobě formátu G2). Mohl 
by tak vzniknout určitý model „limitované“ bipolarity, což by zřejmě vyvolalo nepříznivé 
reakce od dalších významných globálních aktérů včetně EU.10        

Na druhé straně ale Čína může v dlouhodobém horizontu pokračovat ve snaze snižovat 
svou závislost na vztazích se Spojenými státy – v daném případě se jedná především o 
oslabování pozice dolaru jako světové rezervní měny. Jednou z reakcí BRIC na globální 
finanční a ekonomickou krizi a roli USA při jejím vzniku bylo, že na  prvním summitu hlav 
států a vlád BRIC v ruském  Jekatěrinburgu (2009) byl ze strany Ruska a Číny předložen 
návrh na snižování závislosti na dolaru jako světové rezervní měny. Vzhledem k realitě 
stávajícího globálního ekonomického řádu to ale bylo spíše politické gesto, neboť zatím ještě 
není reálné, aby jüan nahradil dolar. Nicméně stojí za zaznamenání, že čínský prezident Chu 
Ťin –tchao  naznačil, že to může být dlouhodobým  čínským cílem. V této souvislosti stojí  

                                                
9 To souvisí s problémem globálních ekonomických nerovnováh. Předkrizový růst byl založen na nadměrné 
spotřebě amerických domácností a tak finanční krizi lze také chápat jako proces eliminace vnější nerovnováhy 
americké ekonomiky. Jeden ze zdrojů ekonomického růstu tedy touto eliminací vyschne a bude potřeba hledat 
nové motory post-krizového růstu. 
10 Za reakci na tento možný budoucí trend se dá považovat vyjádření první místopředsedkyně Evropské komise a 
vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, která na jednání  
Rady EU v prosinci 2010  ve světle upadajícího zájmu USA o spolupráci s Evropou vyzvala k užší spolupráci 
s Čínou  a vytvoření nového „trojúhelníku“  EU-USA-Čína (bývalý ministr britský ministr zahraničí David 
Milliband již dříve prohlásil, že je v zájmu Evropy, aby místo potenciální G2 fungovala G3, tedy trio USA-EU-
Čína). 
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za zaznamenání, že Čína již podepsala dvoustranné obchodní smlouvy s Brazílií a Malajsií 
předpokládající platbu v jüanech. Čína také začala platit Rusku za dodávky ropy novým 
ropovodem ze Sibiře v jüanech vzhledem k tomu, že Čína a Rusko zavedly v roce 2010 
směnitelnost svých měn.11 

Čína také investuje své miliardové  dolarové rezervy do nákupu významných akvizic po 
celém světě. Pokles hodnoty řady západních společností již umožnil Číně dostat se před 
Německo a Spojené státy na druhé místo v žebříčku fúzí a akvizic. Primárně se Čína 
soustřeďuje na akvizice ve strategických odvětvích, jakými jsou IT, finančnictví a surovinové 
zdroje  – v Africe, na Středním východě i v Asii.  Čína se začíná soustřeďovat i na Evropu 
oslabenou ekonomickou a finanční krizí a krizí eurozóny. Stala se hlavním věřitelem, který 
skoupil španělské dluhopisy, stejně tak postupuje v případě Portugalska.12  Čína si zároveň 
pořizuje rozsáhlé akvizice v ekonomicky oslabeném Řecku, které se tak může stát bránou 
čínské ekonomické expanze do Evropy. Ta  již ostatně začala: v roce 2010 se čínské investice 
v Evropě zvýšily o 12% a očekává se jejich další růst. Tento fakt vedl místopředsedu 
Evropské komise a evropského komisaře pro průmysl a podnikání Antonia Tajaniho k tomu, 
že vystoupil s ideou vzniku orgánu EU, který bude dohlížet na zahraniční a především čínské 
investice do strategických evropských firem. Tato idea ale byla odmítnuta nejsilnějším státem 
EU Německem. Tento postoj je pochopitelný ve světle velmi dynamického nárůstu 
vzájemných obchodních vztahů mezi Německem a Čínou v posledních letech.  Dokumentují 
to i fakta: mezi lety 2006 – 2010 došlo k nárůstu německého exportu do Číny o 95% ( v roce 
2010 53,6 miliardy euro) a Čína je sedmá v pořadí zemí, kam Německo vyváží svoji 
produkci. V případě importu do Německa je již Čína největším německým obchodním 
partnerem - podílí se na německém importu 9,5 % (v roce 2010 76,5 miliardy euro). Nárůst je 
v tomto případě oproti roku 2006 53%. Tyto údaje jsou velmi důležité i pro Českou republiku 
vzhledem k její ekonomické provázanosti s Německem (ČR vyvezlo v roce 2010  
do Německa produkci v objemu 29,6 miliardy euro a podílí se na německém importu 3,7%, 
na druhé straně dovezlo produkci v hodnotě 27,4 miliardy euro, což představuje 2,7 % 
německého exportu).13   

I přes uvedená fakta o ekonomickém vzestupu Číny je ale  nutné vidět, že  Čína je stále 
i po třiceti letech reforem fakticky stále ještě  rozvojovou, i když bouřivě se rozvíjející, zemí 
nacházející se ve střední fázi industrializace. Odráží se to i v tom, že ekonomická prosperita  
a s tím spojená odpovídající životní úroveň není rovnoměrně rozložená. V roce 2009 byla 
např. hodnota HDP na hlavu (PPP) dle údajů MMF pouhých 7 518 dolarů (Spojené státy mají 
HDP na hlavu  47 123, Německo 35 930 a Česká republika 24 987 tisíc dolarů). V Číně je 
stále 43 milionů obyvatel pod hranicí chudoby (2 dolary denně), není dostatečně rozvinut 
systém zdravotního a sociálního zabezpečení, investice do veřejného vzdělání dosahují 2,4% 
HDP přičemž celosvětový průměr je 4,9 % a prudký ekonomický růst implikuje pernamentní 
inflační tlaky. Významné jsou i regionální rozdíly – v roce 2008 činil rozdíl mezi průměrným 
příjmem obyvatel měst a venkova 3,3 násobek. Rozdíl v hodnotách HDP mezi oblastmi na 
rozvinutějším východě a oblastmi na  zaostalejším západě Číny pak přesáhl trojnásobek, 
rozdíl HDP na hlavu pak 2,3 násobek. Další vývoj  Číny bude ovlivněn tím, zda se jí podaří 
udržet vysoké tempo růstu, které je předpokladem sociálního smíru a udržení společenské 
soudržnosti. Nedá se přitom vyloučit růst sociálních tenzí, které vyplývají z ekonomických   
a sociální rozdílů v Číně jak mezi regiony, tak i mezi občany.  Otázkou také je, zda bude 
možné, aby  nadále existoval ve stávající podobě mocenský monopol vládnoucí komunistické 

                                                
11 Čína momentálně provozuje řízený floating vůči koši měn, který obsahuje zejména americký dolar, euro, 
japonský jen, korejský won a další měny. 
12  Odhaduje se, že koncem června 2010 držela čínská vláda obligace eurozóny v hodnotě 630 miliard EUR 
(7,4% jejich celkového objemu).  
13 Údaje podle Central European Weekly z 23.2. 2011  <http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/ceweekly/2011-
02-23/germany-enhancing-trade-co-operation-emerging-economies>. 



 
  

11 

strany při řízení země jejíž ekonomika se řídí tržními principy.  Zkušenost Jižní Koreje 
ukazuje, že nejspíše nikoli. S tím jak poroste životní úroveň zároveň poroste i poptávka po 
svobodě a demokracii. Svoboda je totiž luxusní statek, který si lidé dopřávají až tehdy, kdy si 
zajistili všechny nezbytné statky. viz např. Glaeser et al. 2004.  

Severní Amerika a Evropa  jsou tak ve srovnání s Čínou (a dalšími státy BRICS) stále 
ještě ve výhodnějším postavení. Nejedná se přitom pouze  o výši životní úrovně 
dokumentovanou výší HDP na hlavu, ale i o úroveň vědy a výzkumu,  vysokoškolského 
vzdělávání,  ekonomickou konkurenceschopnost a obecně o  atraktivitu  americké a evropské 
„soft power“.  Nejvýrazněji to zřejmě dokumentuje globální index konkurenceschopnosti, kdy 
v první desítce (ze 139 hodnocených) jsou s výjimkou Japonska a Singapuru pouze země 
z transatlantického okruhu (v pořadí Švýcarsko, Švédsko, Singapur, Spojené státy, Německo, 
Japonsko, Finsko, Nizozemí, Dánsko a Kanada). Čína je pro srovnání 27, Indie 51,  Jižní 
Afrika 54, Brazílie 58 a Rusko 63.  Česká republika je 36. ( The Global Competitiveness 
Report. 2010 -2011) Vcelku podobné hodnocení nabízí tzv. Index lidského rozvoje  odrážející 
ukazatele spojené se životní úrovní a kvalitou života. V první desítce zemí (ze 169 
hodnocených) opět převažují země z transatlantického okruhu (v pořadí Norsko, Austrálie, 
Nový Zéland, Spojené státy, Irsko, Lichtenštejnsko, Nizozemí, Kanada a Švédsko a 
Německo).  Rusko je 65, Brazílie 73, Čína 89 a Indie 119. Česká republika je 28. (Human 
Development Reports)  

Významným faktorem v příštích dvou dekádách  zůstane vojenská síla, kde zřejmě 
Spojené státy nebudou mít s ohledem na početní stav, kapacity a technologickou úroveň 
armády  konkurenci. S ohledem na tento fakt je možné dojít k závěru, že ve světě ještě 
koexistuje unipolarita (vojenská moc USA) s multipolaritou (ekonomická síla USA, EU, 
Číny, Japonska a dalších nastupujících mocností). Přesto je možné očekávat v horizontu 20 
let,  že se Čína i přes svoje zaostávání za americkým vojenským potenciálem (viz tabulka 1) 
stane hlavním vojenským vyzyvatelem Spojených států.  

 
Tab.1: Poměr  vojenských sil mezi USA a Čínou  

Zdroj: SIPRI, 2011  
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Svědčí o tom stálý kvantitativní i kvalitativní růst jejích vojenských kapacit, což odráží 
stálý růst vojenských výdajů. Čína sice bude muset počítat s tím, že ve vojenské oblasti bude 
po delší dobu ve slabší pozici, nicméně zřejmě nebude opakovat chybu Sovětského svazu, 
který se snažil držet se Spojenými státy krok ve vojenské sféře, což ho ekonomicky 
mimořádně vyčerpávalo a v konečném důsledku vedlo k jeho kolapsu. Číňané mohou naopak 
postupovat jako „asymetrická velmoc“, která bude využívat svoji ekonomickou sílu  
a postupně také získávat stále větší zdroje energetických a jiných strategických surovin. 
Ukázkovým příkladem je v tomto směru monopolizace Čínou světového trhu kovů  vzácných 
zemin, který ovládla z  97%. Jedná se o sedmnáct prvků strategického významu, které se  
v zemském nitru sice vyskytují poměrně hojně, ale jen málokdy v takové koncentraci, aby 
jejich těžba byla rentabilní. Průmysl jich potřebuje málo, avšak bez nich se neobejde – jako 
třeba automobilky, výrobci počítačových komponentů, ale i  vojenských radarů. Čína může 
také narušovat americkou vojenskou převahu ve vybraných segmentech - např. v kosmické 
nebo internetové technologii, což již činí.  

Nelze ale pominout rizikové trendy, které by mohly americkou vojenskou převahu 
narušit i vlivem ekonomické krize v USA. Dnes např.  americká vláda na úroky z dluhů utratí 
8% svých příjmů (celková úroveň zadlužení federální vlády dosahuje 93% HDP; tak enormní 
zadlužení měly Spojený státy naposledy za 2. světové války). Podle výhledu rozpočtového 
výboru Kongresu by to ale mělo být na konci druhé dekády století 17%.  Takže, pokud bude 
nucena na úroky z dluhů věnovat téměř pětinu, může to vést i k omezování značného 
vojenského rozpočtu a šetření na armádě, což by mělo vliv na  rozsah  vojenského  
a politického angažmá Spojených států ve světě. Mohlo by se to dotknout i fungování zatím 
nejsilnější světové vojenskopolitické organizace NATO a pozice Spojených států k Evropě.  
Jisté symptomy jsou přitom patrné již v současnosti, kdy Spojené státy se musí soustřeďovat 
na řešení  situace v klíčových bezpečnostních  „ohniscích“ (Afghánistán, Irák, Írán a nově  
po politických turbulencích v arabském světě v roce 2011 i Severní Afrika a Arabský 
poloostrov), což si spolu s reflexí mocenského vzestupu Číny vyžaduje značné vojenské 
kapacity a ekonomické výdaje. Spojené státy  tak postupně opouštějí svoji poválečnou roli 
evropské mocnosti na „plný úvazek“, což může být pro Evropu impuls, aby se více 
soustřeďovala na posilování vlastní vojenské kapacity.   

V utváření nové globální mocenské konfigurace má svoje místo i Evropská unie, která 
deklaruje svoji ambici stát se jedním z hlavních  globálních aktérů. Proti ostatním globálním 
aktérům je ale v určité nevýhodě, neboť v každodenní politické praxi musí řešit (resp. 27 
zemí, které jsou členy unie) zásadní politickou otázku, zda může být mocností, aniž by byla 
státem. To je i v pozadí sporů o míru a rozsah evropské integrace v politické, ekonomické  
a bezpečnostní rovině. Tyto spory se vyostřily i vlivem ekonomické a finanční krize, která 
vyvolala dluhovou krizi některých států EU. Její vyústění zřejmě předurčí vývoj unie 
v dalších letech – klíčovou otázkou zde bude, nakolik se podaří dostat do rovnováhy 
politickou a ekonomickou integraci unie v situaci, kdy objektivně existují rozdíly  
ve výkonnosti jednotlivých ekonomik členských států EU, resp. přístupy k řízení ekonomik. 
Nedá se přitom vyloučit, že v následujících letech budou politiku EU ještě více než dnes  
určovat  země, které mají jasnější představu o způsobech, jak se prosadit  v globálním světě, 
(Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Polsko) a jak čelit vzestupu a politickým  
a ekonomickým zájmům Číny, Indie a Ruska. „Ruská otázka“ spolu s řešením vztahu 
k Turecku bude mít přitom v následujících  letech pro EU zásadní geopolitický význam. Obě 
země představují pro  EU klíčové partnery při zajišťování její regionální (vojenské, 
ekonomické a energetické) bezpečnosti, přičemž ale dosud nebyl nalezen optimální model 
jejich vzájemné spolupráce. Rusko stojící mimo EU a NATO chce eliminovat stav, kdy je 
jako regionální i globální mocnost vyřazeno z rozhodovacích procesů v otázkách evropské  
a transatlantické bezpečnosti i přesto, že se podílí na jejím zajišťování (mj. spoluprací s USA  
a NATO při řešení konfliktu v Afghánistánu, spoluprací při řešení problému s íránským 
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jaderným programem).  Proto usiluje o vytváření nového modelu evropské bezpečnostní 
architektury, což se setkalo se vstřícností  Německa a Francie. Paralelně s tím ruské vedení  
formulovalo další strategický cíl: ekonomickou modernizaci Ruska, která má vést k překonání 
jednostranné závislosti země na modelu „surovinové“ ekonomiky. Zapojení EU do tohoto 
procesu by mohlo posílit proevropský charakter ruské politiky, což může zpětně posilovat  
globální ekonomickou (zajištění energetické bezpečnosti)  i politickou roli EU. V případě 
Turecka půjde o nalezení takového modelu vztahů, ve kterém by Turecko jako regionální 
mocnost, aniž bude členem EU, neboť vstup je minimálně ve druhé dekádě století 
z politických, ekonomických i bezpečnostních14 důvodů nepravděpodobný, úzce s EU 
spolupracovalo v ekonomické i bezpečnostní oblasti formou specifického „přičlenění“ (status 
privilegovaného partnerství).  

V případě vztahů EU,  jak s Ruskem, tak i Tureckem, bude klíčové, aby míra vstřícnosti 
unie k oběma mocnostem byla taková, že nebudou výrazněji preferovat své zapojení do jiných 
geopolitických konfigurací, které jim nabízí jejich poloha, politická a ekonomická váha 
(posilování vztahů a spolupráce Ruska s Čínou, resp. Turecka s Íránem).   

EU, která může být  delší dobu zaneprázdněna řešením své vnitřní politické  
a ekonomické stabilizace (udržení sociálního státu, eura, řešení dopadů stárnutí populace)  
a  konfrontována s některými bezpečnostními hrozbami ve svém bezprostředním okolí  
(nestabilní politická a bezpečnostní  situace v severní Africe a na Blízkém východě,  zvýšená  
míra nelegální migrace z těchto oblastí), se zřejmě bude více soustřeďovat na svoji regionální 
roli, vztahy se sousedy a rozvoj globálních hospodářských kontaktů. Zároveň má jako 
uskupení s více než padesátiletou zkušeností z úspěšného evropského  integračního procesu 
vysoký potenciál atraktivity, který jí umožňuje efektivně vstupovat do utváření nové podoby 
globálního vládnutí. EU tak může podporovat posilování role dalších regionálních politických 
a ekonomických uskupení (např. ASEAN, Africká unie, Mercosur) a zároveň se podílet na 
zřejmě dlouhodobém a komplikovaném procesu vzájemné kooperace OSN, neformálních 
seskupení jako je např. G20 a nestátních aktérů (ekonomické korporace, mezinárodní 
nevládní organizace, církve, média apod.). Evropská bezpečnostní strategie z roku 2003  
definuje v této souvislosti pozici  EU poměrně pregnantně: „Ve světě globálních hrozeb, 
globálních trhů a globálních médií, závisí ve zvýšené míře naše bezpečnost  
a prosperita na efektivním multilaterálním systému. Rozvoj silnějšího mezinárodního 
společenství, dobře fungujících mezinárodních institucí a mezinárodního řádu respektujícího 
právo je náš cíl“. ( Bezpečná Evropa v lepším světě, 2007: 11)  

Je ovšem  zřejmé, že v současném světě bude dosažení takového modelu vztahů velmi 
složité a komplikované. Každý z klíčových globálních aktérů  - Spojené státy, Čína, Rusko  
a potenciálně Indie či Brazílie, má totiž své vlastní strategické, politické, ekonomické  
a bezpečnostní zájmy a  geopolitické priority: Spojené státy udržení své globální dominance 
pokud možno co nejdéle v nových podmínkách („první mezi rovnými“), Čína pokračování 
„mírového vzestupu“, kdy prioritou pro ni je vytvoření příznivého mezinárodního ovzduší, 
které jí umožní soustřeďovat se primárně na ekonomický rozvoj vlastní země a získávání 
surovin pro rychle rostoucí ekonomiku, Rusko potvrzení statusu velmoci a politické, 
ekonomické a bezpečnostní  dominance především v postsovětském prostoru,  Indie posílení 
role regionální mocnosti v jižní Asii a Brazílie taktéž posílení role regionální mocnosti 
v Latinské Americe. Rozdílnost zájmů vyvolává a bude vyvolávat spory a konflikty. Na druhé 
straně ovšem existují i průsečíky zájmů, kdy se zájmy mocností shodují a vystupují společně, 
resp. koordinovaně; zde je možné např. uvést snahu o koordinovaný postup při zvládání 
dopadů ekonomické a finanční krize ve formátu G20,  boj proti pirátům v západní části 
Atlantského oceánu, kteří ohrožují mezinárodní obchod, řešení situace v Afghánistánu  

                                                
14 Problémem pro EU je míra ilegální migrace z Turecka do EU. V roce 2008 bylo  na přístupových cestách  
do schengenského prostoru zatčeno 150 tisíc utečenců z Turecka.  
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a částečně také na Korejském poloostrově. Míra angažovanosti „nezápadních“ aktérů ale  
i v těchto případech potvrzuje jejich rostoucí globální vliv.  

 
2.1.2 Místo Česka  

Česko nemá vzhledem ke svému velmi malému politickému a ekonomickému vlivu 
v globálním měřítku možnost výrazněji ovlivňovat globální vývoj. Může se ovšem 
spolupodílet na procesech politické komunikace a rozhodování v globálním měřítku 
prostřednictvím svého členství v Evropské unii, resp. Severoatlantické alianci. Česko ale bude 
muset samostatně reflektovat některé trendy a procesy, které ovlivní jeho zahraniční  
a bezpečnostní politiku a též domácí ekonomiku.  Primárně se jedná o:  

a) Růst politického, ekonomického a bezpečnostního vlivu „nezápadních aktérů“  
a z toho vyplývající nutnost  přizpůsobit se novým reáliím ve světové politice, 
diplomacii a mezinárodním obchodě;    

b) Rozšiřování a prohlubování  evropské integrace ve prospěch posilování role EU 
jako globálního aktéra rovnocenného (konkurenceschopného) ostatním globálním 
aktérům, kde bude hrát nejvýznamnější roli Spolková republika Německo; 

c) Oslabování zájmu Spojených států o Evropu s ohledem na jejich větší politický  
a ekonomický  zájem  o  vztahy s Asií, a především Čínou, s možnými dopady na 
transatlantickou bezpečnost  (oslabování role Severoatlantické aliance a posilování 
Společné bezpečnostní a obranné politiky EU).  
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2.2 Globální vládnutí 
Martin Potůček 
 
Potřebu zvládat problémy globální povahy – vládnout globálně – vyvolávají především 

procesy globalizace. S globálním vládnutím se setkáváme tam, kde je třeba řešit problémy na 
planetární úrovni a které vyžadují kolektivní koordinované rozhodnutí navzájem se 
ovlivňující množiny institucí (dohod, regulací), procedur a sítí aktérů.  

Globální vládnutí je víceúrovňové (nemůže se omezit jen na úroveň národní, regionální 
či globální), počítá i s jinými aktéry a regulátory než je stát (především aktéři operující  
na trhu, aktéři občanského sektoru a médií) a nemůže sázet jen na hierarchie; uplatňují se 
v něm informační, komunikační i akční sítě aktérů, neformální i formalizované. (Potůček, 
2007; Balabán – Potůček, 2009; Balabán – Potůček, 2010) Podle amerického politologa 
Richarda Haasse (2008) je dnes moc ve světě „v mnoha rukách a na mnoha místech“. 

 
2.2.1 Identifikované prognózy (relativní jistoty) 

Jedna z posledních souhrnných zpráv Římského klubu analyzovala kapacity vládnutí  
na národní, ale především na globální úrovni (Dror, 2001). Celou knihou se jako červená nit 
táhne o důslednou analýzu opřené konstatování, že lidstvo musí přepracovat stávající – 
beznadějně zastaralé - a rozvinout takové - radikálně nové - formy vládnutí, které budou 
funkčně odpovídat probíhající globální transformaci. Jinak lidstvo čekají zvýšené sociální 
náklady, ba dokonce selhání ohrožující samotnou jeho existenci. V kapitole, příznačně 
nazvané Vládnutí soukromé moci autor konstatuje, že struktury vládnutí poskytují 
soukromému sektoru rostoucí autonomii, ba dokonce, že jsou jím ovládány, místo aby jej 
naopak ovládaly ony samy. Tento rozpor přispívá k rostoucí nemohoucnosti a neadekvátnosti 
vládnutí. To musí být dle mínění tohoto autora ve vztahu k soukromému sektoru posíleno: 
„Bez významné ingerence veřejného vládnutí do tržního prostředí zničí soukromá ekonomická 
moc tržní systém samotný“. A dále: „Globální kapacity vládnutí dohlížet na soukromou 
nadnárodní ekonomickou moc, regulovat ji a řídit proto musí být naléhavě zvýšeny. To však 
předpokládá existenci vynikajících globálních orgánů vládnutí.“ Šest let po vydání Drorovy 
souhrnné zprávy vypukla globální krize, která relevanci hypotézy o deficitu vládnutí  
na globální úrovni dokumentovala v praxi – snad až příliš názorně. 

Ukazuje se, že ani OSN, ani další globální nebo regionální instituty a subjekty (včetně 
Světové banky či Mezinárodního měnového fondu) nejsou schopny adekvátně reagovat  
na krizové jevy. Existuje zde v pravém slova smyslu „institucionální vakuum“.    

Roste důležitost velkých politicko-ekonomických bloků, makroregionů spojujících celé 
skupiny geograficky blízkých států, což je odrazem toho, že paralelně s procesem globalizace 
probíhá i proces regionalizace. Regionální organizace někdy doplňují nebo nahrazují globální 
rámce tam, kde fungují nedostatečně.  

Mimo OSN se zformovaly další instituce udávající globálnímu vládnutí nové impulsy. 
Zárodky efektivnějšího přístupu ke globálnímu vládnutí lze snad spatřovat v opuštění rámce 
seskupení G8 (sedmi nejvyspělejších západních států a Ruska) a jeho postupné transformaci 
v platformu dvaceti vyspělých a rychle se rozvíjejících zemí (známou jako G20). Její vývoj 
naznačuje proměnu tohoto původně neformálního seskupení v zárodek nového centra vládnutí 
na globální úrovni, a to především ve vztahu k regulaci mezinárodních finančních trhů. Série 
summitů G20 vyústila v přijetí prohlášení, které zdůraznilo potřebu opustit éru 
nezodpovědnosti a přijmout rámec politik, regulací a reforem, které by zajistily udržitelný  
a vyvážený globální růst, a odpovídaly tak potřebám globální ekonomiky 21. století. 
Předpokladem k tomu má být dohoda o sdílených politických cílech, především  
o „zastřešujícím cíli podpory širší prosperity pro všechny vyváženým rozvojem uvnitř 
jednotlivých zemí i mezi nimi navzájem, prostřednictvím koherentních ekonomických, 
sociálních a environmentálních strategií, za pomoci robustních finančních systémů a efektivní 
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mezinárodní spolupráce.“ (The Leaders´ Statement, 2009) Problematická je zatím schopnost 
uskupení G20 dovést přijaté závěry až k efektivní realizaci a také jeho povaha paralelní, 
potenciálně konkurenční instituce ve vztahu ke stávajícímu systému OSN.  

Fakticky tak vzniká duální systém globálního vládnutí, který zahrnuje formální 
mezinárodní organizace  a neformální mezinárodní uskupení. Neformální uskupení států mají 
pozitivní význam v koordinování politik, reagování na krize, vytyčování iniciativ etc. Jsou 
tedy operativnější než formální organizace, nicméně nemohou přijímat  právně zakotvené 
dohody. Rýsuje se určitá dělba práce: neformální organizace/uskupení  se zaměřují na proces 
řešení neodkladných  zásadních problémů (ekonomická krize - G20), zatímco formální 
organizace fakticky právně legitimitizují rozhodnutí neformálních uskupení (OSN). Panuje 
však mezi nimi napětí a je otázkou, zda je taková mocenská konfigurace dlouhodobě 
udržitelná. 

Spektrum aktérů je ovšem ještě širší. Kromě národních států a regionálních organizací 
operují v globálním prostoru velké nadnárodní ekonomické korporace s vlivem, který často 
překračuje nejen ekonomické možnosti národních států (Microsoft), nevládní organizace 
(Greenpeace, Lékaři bez hranic) a v neposlední řadě i média (CNN, BBC, Al Džazíra),  
v mnoha případech výrazně formující politické postoje a názory stovek milionů lidí. Zpráva 
State of the Future 2010 (2010) konstatuje, že globalizace vyžaduje angažmá všech 
zúčastněných, aby bylo možno nalézt civilizovaný způsob řešení stále komplexnějších 
problémů, před nimiž lidstvo stojí. Cox (1997) míní, že operace nevládních neziskových 
organizací na globální úrovni představují pokus „…vytvořit systém globálního vládnutí zdola 
nahoru“. Fraser-Moleketi (2007: 60) dovozuje, že „globální vládnutí v informačním věku 
znamená pracovat ve velkém rozsahu s širokou paletou sítí jejich prostřednictvím.“ 

Globální sítě ovšem nemohou být ani zdaleka tak univerzální a legitimní jako OSN; 
proto zde vyvstává obecný problém jejich odpovědnosti a kontrolovatelnosti, a také riziko 
konfliktu s jinými sítěmi a institucemi globálního vládnutí.   
 

2.2.2 Klíčové nejistoty 
Jak se bude utvářet globální vládnutí v budoucích desetiletích?  To bude ve značné míře 

závislé na podobě formujícího se multipolárního světa. Autoři studie The DCDC Global 
Strategic Trends Programme 2007-2036 (2009) uvádějí, že přechod od unipolárního 
k multipolárnímu světu bude nerovnoměrný, s měnícími se těkavými podobami konkurence  
a spolupráce. Dodávají, že bude třeba vyvinout nové filozofie, mechanismy a instituce 
spolupráce připravené vyrovnávat se s komplexními, navzájem se proplétajícími globálními  
a regionálními problémy. Fraser-Moleketi (2007) míní, že vznikající nové identity budou 
vyvolávat konkurenční nároky ve prospěch skupin, které byly doposud vyloučeny nebo jen 
málo zastoupeny v rozhodovacích procesech historicky zformovaného multilaterárního 
systému.  

Ředitel Centra pro evropskou reformu v Londýně Charles Grant (2008) nabízí dva 
scénáře: jeden, založený na soupeření, kde budou hrát prim národní státy, a druhý, založený 
na respektování multilaterálních organizací a z toho vyplývajícího respektování 
multilaterálních pravidel jednání. Prosazení druhé varianty, kterou Charles Grant nazývá 
„multilaterálním modelem multipolarity“, závisí v mnoha ohledech na postoji Evropské unie, 
která mu jako jeden z významných globálních aktérů dává jednoznačně přednost. V tom se 
shoduje s dokumentem The World in 2025 (2008): „Přechod k multipolárnímu systému se 
bude vyznačovat rostoucí nejistotou a nestabilitou, ne-li vážnými poruchami, nebude-li 
doprovázen efektivnějšími multilaterálními institucemi. Signály o nich existují a sílí, a mohou 
být v nadcházejících letech ještě posíleny“. 

Členitější scénáře možného vývoje globálního vládnutí postavené na charakteristikách 
alternativních konfigurací jeho hlavních aktérů nabízí studie The Geneva Scenarios on Global 
Economic Governance 2020 (2009): 
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Upadající národní park: 
Světu v roce 2020 dominují protiřečící si regulace mezinárodních institucí na jedné 

straně a národních států na straně druhé. To znemožňuje uplatnění koherentních politik, světu 
se naléhavé globální problémy nedaří řešit.  

 
Pochod slonů: 
Hlavním nástrojem realizace politik je v roce 2020 regionální integrace. Mezinárodní 

organizace jsou obcházeny. Regionalismus pomáhá rozvoji dotčených zemí, ale při řešení 
globálních problémů selhává. Svět se nachází v situaci nejistoty a nestability. 

Otázkou zůstává, zda a jak budovat „nárazníky“, schopné tlumit rychlé šíření globálních 
poruch do regionů, a stát se tak určitou protiváhou okamžitému šíření globálních poruch  
do celého světa. Existuje zde potenciál pro návrat k lokálnímu uspokojování potřeb.  
(The World in 2025, 2009) 

 
Zákon džungle: 
Svět se v roce 2020 nachází na okraji propasti. Multilateralismus je mrtev  

a mezinárodní právo se nedodržuje. Světu vládnou měnící se koalice, mezi nimi dochází  
ke konfrontacím, řešení globálních problémů nikoho nezajímá. 

 
Harmonická přírodní rezervace 
V roce 2020 existuje efektivní a transparentní multilaterální systém s účinnými 

právními mechanismy. Je založen na principech globálního partnerství a sdílení moci. 
Sociální zajištění, udržitelnost a rovnost jsou konečně na dosah ruky. 

 
V tomto kontextu se nad budoucností OSN a její akceschopností vznáší řada otazníků. 

Není přitom nezajímavé, jak vidí v kontextu globálního vládnutí možnou budoucí podobu 
OSN významný americký futurolog Alvin Toffler. Ten navrhuje, aby se OSN stala federací 
různých smluv a paktů a proměnila svou strukturu ze souboru stálých vertikálních byrokracií 
v horizontální, na jednotlivé problémy zaměřené, jednotky. Vzrůstající role a záběr působení 
celé řady regionálních organizací ve světě může takový model učinit jednou z možných 
alternativ fungování OSN, nicméně i tak bude jen jedním z příspěvků k posilování kapacit 
globálního vládnutí. 

Dror (2001:159) navrhuje, aby se zadavatelem analytických prací jako podkladu pro 
globální vládnutí stala právě Organizace spojených národů: „Úřad generálního tajemníka 
OSN by měl být přebudován tak, aby mohl sloužit jako ‚ústřední mozek globálního vládnutí‘ 
s vhodným personálním zajištěním a se schopností zevrubné reflexe politiky za pomoci think 
tanků.“ 

V již zmíněném scénáři „Harmonická přírodní rezervace“ je budoucí institucionální 
architektura globálního vládnutí popsána takto: „Na mezinárodní úrovni už nejsou státy 
výlučnými rozhodovateli. Páteří nového systému je Shromáždění globálního vládnutí (Global 
Governance Assembly), v němž jsou spravedlivě zastoupeny odbory, zaměstnavatelé  
a neziskové organizace s právem volit. Toto shromáždění určuje obecné principy 
multilaterálního systému. Existuje i Globální tribunál. Globální rada se zabývá řešením 
náhlých událostí, například rostoucím počtem přírodních a humanitárních katastrof. Aby byla 
zaručena vysoká úroveň komplementarity, odehrává se proces přizpůsobování mezi pěti 
globálními organizacemi – Globální investiční bankou, Globální obchodní organizací, 
Globální odborovou organizací, Globální finanční organizací a Globální environmentální 
organizací, ovšem také mezi těmito organizacemi a státy, odbory, zaměstnavatelskými svazy  
a neziskovými organizacemi.“ 

Existuje řada výrazně pesimističtějších scénářů. Studie The DCDC Global Strategic 
Trends programme 2007-2036 (2009) považuje vznik supra-národní suverénní vlády  



 
  

18 

za nepravděpodobný. Také autoři Global Trends 2025 (2008) vycházejí ze zjištění, že potřeba 
efektivního globálního vládnutí se bude vyvíjet rychleji než jeho dostupné kapacity: „Velké  
a rozšiřující se organizace – od Valného shromáždění OSN přes NATO až po Evropskou unii 
– se budou zvlášť obtížně (…) a se zpožděním adaptovat na nové výzvy, včetně práce se svými 
novými členy a získávání nových zdrojů. Neziskové a filantropické organizace se budou více 
angažovat, ale jejich schopnost ovlivnit změny bude omezena nedostatečnou koordinací jejich 
úsilí s multilaterálními organizacemi nebo vládami.“ V podobném duchu se v dokumentu The 
World in 2025 (2009) nesou divoké karty – zahrnují i malthusiánský scénář závažné krize 
světového systému či kolaps architektury Evropské unie.  

 
2.2.3 Místo Česka 

Pod vlivem globalizace  dochází k postupnému, lež nezadržitelnému oslabování dříve 
dominantního postavení národních států; ty volky nevolky odevzdávají významnou část své 
formální i neformální rozhodovací autority jak nadřazeným mezinárodním či nadnárodním 
strukturám, tak v decentralizačním procesu svým vlastním regionům a municipalitám. 
K podobnému ústupu států dochází i v postupující „dělbě práce“ mezi nimi a dalšími aktéry 
z komerčního i občanského sektoru. Sdílení pravomoci, odpovědnosti, ale i vzájemné 
závislosti mezi aktéry trhu a státu vyjádřil už před desetiletími pregnantně Charles Lindblom 
(1977). V posledních desetiletích se na scéně stále výrazněji prosazují i aktéři občanského 
sektoru (Salomon - Anheier, 1999) a samozřejmě média. Přesto dochází studie Mapping the 
global future (2004) k závěru, že si národní státy zachovají postavení dominantních prvků 
globálního řádu, i když se budou nalézat pod sílícím tlakem ekonomické globalizace a šíření 
informačních a komunikačních technologií, a s tím související proliferace nadnárodních 
virtuálních zájmových seskupení založených na sdílení společných náboženských, kulturních, 
etnických či jiných identit. 

Česko tak vstupuje do prostředí, v němž rychle poroste poptávka po funkčním zapojení 
se do globálních sítí vlivu a moci – od analytických podkladů ke strategickému rozhodování, 
od vzdělávání špičkových politiků a úředníků po aktivní účast na tvorbě a realizaci globální 
veřejné politiky. (Potůček, 2010)  

Při hledání efektivních odpovědí na výzvy globálního vládnutí bude pro Českou 
republiku nejvýznamnějším operačním prostorem Evropská unie. Vyplývá to jak z rostoucí 
váhy této organizace v globálním uspořádání, tak i ze svébytných možností tohoto 
originálního, stále se vyvíjejícího politického projektu.  
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2.3 Demografie, migrace, urbanizace 
Miroslava Mašková  
 

V současnosti není pochyb o tom, že globální demografické trendy se stávají jednou 
z nejvýznamnějších výzev vývoje světa v 21. století.  Na rozdíl od předcházejících vln zájmu, 
který se soustředil především na vysoké populační přírůstky světového obyvatelstva jako 
celku, jde nyní především o strukturální změny. Na předním místě stojí otázky globálního 
stárnutí, změny v geografickém rozmístění obyvatelstva v rámci postupující urbanizace  
a migračních pohybů v globálním měřítku a rovněž rostoucí diferenciace světových regionů 
z hlediska populačního růstu a věkové struktury obyvatelstva vyplývající z různých stádií 
demografického přechodu, ve kterých se nacházejí. 

 
2.3.1 Prognózy světového populačního vývoje do 2025 

Současný populační vývoj světa odráží především časovou a teritoriální 
nerovnoměrnost v průběhu demografického přechodu od vysokých měr plodnosti a úmrtnosti 
k nízkým. Zatímco v demograficky vyspělých zemích světa byl tento proces zakončen již 
v polovině 20. století, v rozvojových zemích se začal rozvíjet teprve po roce 1950; nejprve 
v Latinské Americe a poté v různých oblastech Asie, se specifickým průběhem v Číně,  
a nakonec v Africe, kde jsou některé země teprve na počátku demografické tranzice. OSN 
z tohoto hlediska vyděluje specifickou skupinu nejméně rozvinutých 49 zemí světa, ve které 
převažují právě země subsaharské Afriky. Diskrepance dané různými stádii demografické 
tranzice a v jejím důsledku i různé míry populačního růstu a postup procesu stárnutí 
v různých částech světa budou charakterizovat světový populační vývoj nejen příštích 
patnácti let, ale i za tímto horizontem. 

 
2.3.1.1 Počet obyvatelstva, populační růst 

K největšímu nárůstu světové populace došlo v průběhu 20. století; z 1,6 mld. na jeho 
počátku dosáhl počet lidí na světě 6 mld. na jeho konci. Ke kulminaci celosvětového přírůstku 
docházelo zejména v 60. letech, kdy nárůst činil 2 % ročně. Aktuálně dnes žije na světě podle 
údajů OSN (World Population Prospects, 2009) 6,8 mld. lidí s ročním přírůstkem 79 mil. lidí, 
což odpovídá průměrné roční míře růstu 1,2 %. V 21. století se postupně začíná početní nárůst 
světového obyvatelstva v souvislosti s poklesem úrovně plodnosti ve většině rozvojových 
zemích zpomalovat. Do roku 2025 by měla světová populace podle střední varianty projekce 
OSN vzrůst o 1,2 mld. lidí na 8 mld. a v roce 2050 by se měla stabilizovat za předpokladu, že 
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úroveň plodnosti bude i nadále pokračovat v poklesu, na 9,1 mld. lidí, což by podle 
současných odhadů OSN mělo představovat maximum počtu obyvatelstva světa.  

Populační přírůstky jsou v rámci světa rozloženy velmi nerovnoměrně a tato 
nerovnoměrnost ještě dále vzroste. Do roku 2025 bude 96 % nárůstu obyvatelstva světa 
(+1 138 mil.) koncentrováno do rozvojových zemí. Obyvatelstvo sub-saharské Afriky vzroste 
o 331 mil. a dosáhne téměř 1,2 mld. lidí, počet obyvatel Indie se zvýší o téměř 240 mil. 
na 1,431 mld., v Číně přibude k současným 1,35 mld. dalších více než 100 mil.osob,  
v latinské Americe a Karibiku vzroste počet obyvatel o téměř 90 mil na 670 mil.  

V ostrém kontrastu k tomu, v rozvinutých zemích světa jako celku se počet obyvatel 
zvýší pouze o 44 mil. Avšak uvnitř této skupiny zemí existují podstatné rozdíly  
v projektovaném vývoji počtu obyvatelstva. USA zaznamenají do roku 2025 populační růst  
z 315 na 359 mil. obyvatel v důsledku úhrnné plodnosti blízké hranici prosté reprodukce, 
prodlužující se střední délce života a zejména pokračující imigraci, podobně početně vzrostou 
i Austrálie a Kanada. Počet obyvatel EU27 jako celku se též zvýší, byť velmi mírně, a to 
vlivem imigrace o 4,1 % z 497 na 518 mil. obyvatel (The world in 2025, 2009). Agregovaný 
ukazatel za celou EU však skrývá vnitřní rozdíly v situaci jednotlivých členských zemí; 
některé rostou přirozenou měnou i migrací, další skupina zemí přirozenou měnou ubývá  
a zdrojem růstu populace je imigrace, třetí skupina zaznamenává populační úbytky v důsledku 
převahy počtu zemřelých nad narozenými i emigrací. Významný pokles počtu obyvatelstva  
v příštích 15ti letech je projektován pro Rusko, Ukrajinu nebo Japonsko (o 4,9 %, 8,6 %,  
resp. 5,8 %).  

Těžiště světové populace se tak postupně přesouvá stále více do východní a jižní Asie, 
střední a jižní Ameriky a do Afriky. Jestliže v roce 1950 ještě třetina lidstva byla soustředěna 
v rozvinutých zemích světa, v současné době je to jen 18 % a díky populačnímu růstu 
v dalších regionech světa se postupně do roku 2025 sníží jejich podíl na světové populaci na 
16 % (World Population Prospects, 2009). Populační váha Evropy (ve vymezení OSN, tj. vč. 
celé Ruské federace) na obyvatelstvu světa se dále sníží do roku 2025 ze současných 11 % na 
9%, a to i přes předpokládanou velkou imigraci z ostatních kontinentů, přičemž v roce 1950 
činila ještě 22 %.  Podíl Afriky, který v polovině minulého století činil pouze 9 %, vzroste  
v průběhu příštích 15 let z 15 % na 17,5 %. Evropa je z tohoto hlediska považována za “big 
loser”, Afrika za “big winner” (The world in 2025, 2009).  

Pozici nejlidnatější země světa si do roku 2025 udrží stále Čína (1 453,1 mil.), 
následovaná v těsném závěsu Indií (1 431,3 mil.). EU27 s 517,8 mil. obyvatel si zachová  
3. pozici a USA s 358,7 mil. obyvatel zůstanou na místě 4.  

Přes pokles populačního růstu jsou očekávané přírůstky obyvatelstva světa stále vysoké 
a budou zvyšovat tlak na přírodní zdroje, zdroje pitné vody a potravin, služby a infrastrukturu. 
V souvislosti s populačním a ekonomickým růstem by se měla produkce potravin v příštích 
30 letech zdvojnásobit a produkce živočišných bílkovin vzrůst do roku 2020 o polovinu, jinak 
může hrozit potravinová krize. FAO odhaduje, že k odvrácení hlavních příčin hladu bude 
třeba investovat do infrastruktury a zemědělské produkce ve výši 30 mld. dolarů ročně 
(Glenn, 2009).  

 
2.3.1.2 Věková struktura, demografické stárnutí 

Zpomalování populačního růstu je nevyhnutelně spojeno s populačním stárnutím. 
Jestliže intenzita populačního růstu ve většině zemí světa již dosáhla svého vrcholu, změny 
věkového složení ve směru populačního stárnutí jakožto zákonitého důsledku klesající úrovně 
plodnosti a rostoucí naděje dožití na své intenzitě v rámci světa teprve nabírají. Rovněž  
z hlediska charakteru věkové struktury obyvatelstva existují mezi zeměmi a světovými 
regiony významné rozdíly, které se do roku 2025 dále zvýší.  

Nejvýznamněji proces demografického stárnutí pokročil ve skupině vyspělých zemích 
světa. V jejich rámci je nejstarším regionem je Evropa, která si tuto pozici udrží i v průběhu 
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dalších desetiletí. Zejména po roce 2030 se její prvenství ještě podstatně zvýrazní. Věkový 
medián vzroste v následujících 20 letech ze současných 40 na 45 let (World Population 
Prospects, 2009). Do budoucna lze očekávat, že senioři ve věku nad 65 let budou jedinou 
početně rostoucí skupinou, zatímco počet obyvatel mladších 65 let, tedy dětí i obyvatelstva 
v produktivním věku, bude ubývat. Tato kombinace vede k velmi rychlému demografickému 
stárnutí, kdy podíl staršího obyvatelstva v celkové populaci rapidně vzrůstá. V  Evropě se 
zvýší podíl osob ve věku nad 65 let z dnešních 16 % na více než 20 % do roku 2025 a na 27 
% v roce 2050. Vzestup počtu a podílu seniorů bude vedle prodlužující se střední délky života 
seniorů významně podmíněn i přesunem početně silných ročníků poválečného baby-boomu 
do věku nad hranici 65 let. K nejstarším zemím v Evropě (tudíž i na světě) budou patřit  
v příštích 20 letech Itálie, Německo a Řecko, kde podíl seniorů dosáhne podle OSN 25 %  
a zhruba polovina obyvatelstva bude ve věku nad 50 let. Celkově nejstarší populaci na světě 
má a bude mít Japonsko vzhledem k rapidnímu poklesu porodnosti a nejdelší naději života  
na světě. Podíl seniorů zde vzroste do roku 2025 z dnešních 22,6 % na 30 % a věkový medián  
z 44,7 let na více než 50 let. Důsledkem tohoto vývoje bude v příštích 15-20 letech intenzivní 
růst indexů závislosti; jestliže dnes připadá ve vyspělých zemích 1 senior na 4 osoby  
v produktivním věku, pak  v roce 2025 to bude 1:3 a v některých zemích i vyšší (Global 
Trends 2025, 2008). 

Především díky trvalé vysoké imigraci mladších obyvatel za zahraničí jsou současné 
věkové struktury obyvatelstva USA a Kanady ve srovnání s většinou evropských populací 
mnohem mladší. Tato situace se udrží i v budoucích desetiletích. Trend stárnutí zde bude  
ve srovnání s většinou evropských zemí a Japonskem odlišný; podle projekcí OSN nebude 
podíl dětí do 15 let a podíl obyvatel v produktivním věku klesat, ale stoupat. 

Z hlediska populačního vývoje světa je důležitá skutečnost, že proces demografického 
stárnutí nezůstává omezen jen na vyspělé země, ale že se postupně začíná rozvíjet i v zemích 
rozvojových. V současné době se většina zemí Asie, Severní Afriky, Latinské Ameriky  
a Karibiku nachází již ve fázi rozvíjejícího se demografického  stárnutí, podíly dětí klesají,  
a to na úkor růstu podílu především obyvatelstva v produktivním věku, jehož početnost je 
vedle zlepšujících se úmrtnostních poměrů ovlivňována i velkými generacemi narozených 
v období nejvyššího populačního růstu v 60. a 70. letech 20. století. Do roku 2025 se zde 
stárnutí zatím neprojeví v podstatnějším vzestupu podílu seniorů. Dramatické stárnutí 
v důsledku politiky jednoho dítěte je očekáváno v Číně. Během příštích 20 let vzroste věkový 
medián na 41 let a podíl osob nad 65 let z dnešních 8 na 16 %. Rychlost této změny může 
ovlivnit ekonomický vývoj v této zemi a působit vážné sociální problémy, přestože podíl 
obyvatelstva v produktivním věku zůstane ještě vysoký. Na rozdíl od jiných částí světa 
subsaharská Afrika bude stále kontinentem s výrazně mladou věkovou strukturou s vysokým 
podílem dětí a mládeže a minimálním zastoupením obyvatel ve věku nad 65 let.  

Období změn věkové struktury, ve kterém se nyní nachází Čína a postupně budou i další 
rozvojové země, charakterizované vysokým podílem obyvatelstva v produktivním věku  
ve srovnání s podílem osob v obou krajních věkových skupinách je označováno jako 
demografická (ekonomická) dividenda, kdy obyvatelstvo více produkuje než spotřebovává. 
Bude záležet na jednotlivých zemích, jak tuto dividendu využijí. Některé mohou následovat 
úspěšnou cestu ekonomické prosperity a stability, kterou prošly dříve Jižní Korea nebo Tchaj-
wan, v jiných zemích, kde jsou slabé vlády, kde mladí lidé nenajdou uplatnění v ekonomice, 
může docházet emigraci, k nepokojům, terorismu nebo válkám (Jackson, 2008; Global Trends 
2025, 2008).    

Přestože predikce podílů starého obyvatelstva v rozvojových zemích je stále oproti 
rozvinutým zemím podstatně nižší, je třeba zmínit očekávaná dramatická tempa růstu 
absolutních počtů starých lidí. V některých zemích dojde až ke zčtyřnásobení jejich počtu již 
v průběhu příštího čtvrtstoletí, což bude vyžadovat značné změny v celé ekonomické  
a sociální sféře.   
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2.3.1.3 Mezinárodní migrace 
Celosvětově je počet mezinárodních migrantů v roce 2010 odhadován na 214 mil., což 

je o 19 mil více než v roce 2005. V rozvinutých zemích žije 128 mil. migrantů a většina  
z nich (74 mil.) pochází z rozvojových zemí (International Migrant Stock, 2009). V příštích 
desetiletích lze očekávat další dramatické změny v rozmístění obyvatelstva světa, zejména 
velké migrační proudy ze zemí s relativně nízkým HDP do zemí bohatých (Pavlík, 2009). 
Evropa bude přitahovat migranty z demograficky mladších méně rozvinutých okolních zemí 
Afriky a Asie. Mohou se však objevit i další nová centra industrializace, kam budou směřovat 
toky pracovní migrace jako Čína, jižní Indie, Turecko, Irán, kde se začne zpomalovat růst 
obyvatel v produktivním věku a porostou mzdy. Pracovní migrace z Mexika do USA budou 
pravděpodobně slábnout, objeví se též nová centra rozvoje atraktivní pro migranty v této části 
světa zejména v Brazílii a jižní části Jižní Ameriky (Global Trends 2025, 2008). Z povahy 
široké podmíněnosti migrace je však výše migračních toků obtížně odhadnutelná. 
Předpoklady ročních migračních zisků pro EU se pohybují od 600 tis. do 1 mil.; pro USA je 
odhad významně vyšší – 1,2 mil. Migrace do Evropy bude do značné míry záviset na 
ekonomickém vývoji v okolních zemích, jakož i na nastavení migrační politiky EU. Ještě 
obtížněji je odhadnutelná nucená migrace z důvodu přírodních katastrof, ozbrojených 
konfliktů apod., může mít však místně devastující dopady (The New Global Puzzle, 2006). 

 
2.3.1.4  Urbanizace 

Podíl obyvatel světa žijících ve městech roste v současné době bezprecedentní rychlostí 
a ovlivňuje sociální, politické, kulturní a environmentální celosvětové trendy. V roce 1950 
žilo ve městech 30 % obyvatelstva světa, v současné době je to již jedna polovina a do roku 
2025, pokud zůstanou zachovány současné trendy, lze očekávat další vzrůst podílu městského 
obyvatelstva na 57 %, ve městech bude tedy žít 4,5 mld. lidí z celkových 8 mld. obyvatelstva 
světa. Další růst, byť mírnějším tempem, OSN odhaduje i po tomto časovém horizontu; v roce 
2050 bude žít ve městech více než 2/3 lidstva, tj. 6,3 mld. lidí (World Urbanization Prospects, 
2010).  

Vysoká tempa nárůstu městského obyvatelstva zaznamená především dnešní rozvojový 
svět. Do roku 2025 se zde počet obyvatel žijících ve městech zvýší o více než 1 mld. (+40 %) 
ze současných 2,50 na 3,52 mld. lidí, přičemž nejrychleji bude proces pohybu obyvatelstva  
z venkova do měst probíhat v Africe a Asii, kde v současnosti převažuje venkovské 
obyvatelstvo; v Africe se podíl městského obyvatelstva zvýší v období 2009-2025 z 40 na 47 
%, v Asii z 42 na 50 %. Výjimkou v rámci rozvojového světa jsou Latinská Amerika  
a Karibik, kde míra urbanizace dosahuje již dnes vysokých hodnot (79 %), a tudíž tempa 
dalšího postupu urbanizace jsou zde odhadována podstatně nižší. Počet velkých městských 
aglomerací s více než 10 mil. obyvatel se v rozvojových zemích zvýší podle prognózy OSN  
z 15 na 23, z toho 15 se jich bude nacházet v Asii. Vedle megaměst bude rychle vzrůstat  
i počet měst nižších velikostních kategorií. V rozvinutých zemích bude naproti tomu nárůst 
městského obyvatelstva minimální (+10%) z 0,92 mld. na 1,01 mld.  

I přes rychlý proces urbanizace v rozvojových zemích bude v roce 2025 však celkově 
míra urbanizace v rozvinutých zemích vyšší (79,4 %) než v zemích méně rozvinutých 
(52,3%). Avšak v méně rozvinutých regionech světa je a bude urbanizace spojována s řadou 
problémů, neboť probíhá do značné míry nekontrolovaně a nevyrovnaně. Na jedné straně jsou 
města centry produkce a spotřeby, ekonomických a sociálních procesů, které generují 
bohatství a možnosti dalšího rozvoje, a současně dochází k uvolnění další půdy  
pro zemědělské využití potřebné pro zajištění výživy rostoucího počtu obyvatelstva. Na druhé 
straně koncentrace obyvatelstva ve městech zvyšuje riziko šíření nemocí, znečištění životního 
prostředí, kriminality, sociálních nepokojů a chudoby. V mnoha městech žije více než 
polovina obyvatel ve slumech s omezeným nebo žádným přístupem k bydlení, čisté vodě, 
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sanitárním zařízením, zdravotním službám a ke vzdělání (UN Habitat, 2011). Jejich počet je 
odhadován v současnosti na 1 mld. a do roku 2030 se může zvojnásobit (Glenn, 2009). 

 
2.3.2 Klíčové nejistoty  

Základní trendy vývoje obyvatelstva světa a jeho částí vyplývající z populačních 
prognóz OSN na období dalších dvaceti let lze považovat v zásadě za dané. Základním 
rámcem pro jejich výpočet je poznaná pravidelnost postupného prosazení demografické 
tranzice (snižování porodnosti a úmrtnosti) ve všech zemích světa. Jde však pouze o trend 
těchto změn, nikoli o jejich rychlost. Z tohoto pohledu je zejména otázkou budoucí vývoj 
úrovně plodnosti v afrických zemích a vliv HIV/AIDS a případně dalších nových nemocí  
na úroveň úmrtnosti. Nejistoty spojené s odhadem výše a směrů zahraničních migrací jsou 
uvedeny v části 2.3.1.3. 

 
2.3.3 Místo Česka 

Česká republika je demograficky vyspělá země, kde proces demografické tranzice byl 
zakončen již před 2. světovou válkou. Jak uvádíme v části 3.1, v příštích 20 letech lze 
očekávat intenzivní postup demografického stárnutí. Z trendů uvedených výše se ČR dotkne 
především imigrace do Evropy. ČR bude muset reagovat nastavením účinné migrační  
a integrační politiky v součinnosti s migrační politikou celé EU, která by maximalizovala 
pozitivní efekty a minimalizovala negativa spojená s potenciálním příchodem imigrantů.   

 
2.3.4 Závěr 

Demografické trendy mají řadu významných implikací pro ekonomický, sociální  
a politický vývoj jednotlivých států a regionů a mají dopad na jejich postavení ve světě. 
Očekávané intenzivní stárnutí a populační stagnace nebo úbytky ve vyspělých zemích světa  
a na druhé straně rostoucí počty a podíly mladých lidí v produktivním věku v zemích 
rozvojových v průběhu dvou příštích dekád tak nepochybně ovlivní budoucí geopolitické, 
ekonomické a bezpečnostní uspořádání světa. 
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2.4 Světová energetika 
Ivo Hlaváč 

 
Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě a velkým výzvám. Globální 

ekonomická krize uvrhla energetický trh do turbulencí a způsob, jakým se ekonomika 
ozdraví, představuje i klíč k fungování energetického sektoru v blízké budoucnosti.  

Největší výzvou pro energetický sektor, ale i pro přípravu jednotlivých politik, je řešení 
vztahu mezi klimatickou změnou a energetickou bezpečností. Řešení této dichotomie bude 
utvářet budoucnost energetického sektoru na dlouhou dobu dopředu.  

 
2.4.1 Scénáře energetické budoucnosti 

Pro účely této studie vycházíme z komparace energetických scénářů do roku 2035 
prezentovaných v publikacích a studiích OECD a IEA. Nejaktuálnější z nich, World Energy 
Outlook 2010 (WEO-10), pracuje do roku 2035 se třemi základními energetickými scénáři: 

1/ Current Policy Scenario (CPS) bere do úvahy pouze ty politiky a opatření v oblasti 
energetiky, dopravy a klimatu, které byly vládami formálně přijaty do roku 2010. Jedná se de 
facto o „no-change-policy scenario“, které počítá pouze s prolongováním současné situace  
a udržením stávajícího objemu investic (baseline scenario). 

2/ New Policy Scenario (NPS) pracuje s širší škálou politických závazků a bere  
do úvahy i investice, závazky či opatření, které byly deklarovány na národní i nadnárodní 
úrovni. Scénář pracuje s národními cíli a plány v oblasti mitigace i adaptace na klimatickou 
změnu a bere do úvahy i všechny relevantní politiky v oblasti životního prostředí, 
zemědělství, surovinové a energetické bezpečnosti. Scénář kvantifikuje potenciální dopad, 
který by měla implementace všech stávajících závazků, ale i avizovaných plánů a politik, 
včetně ambicí ukotvených v Copenhagen Accord (2009) a Cancun Agreement (2010). Scénář 
pracuje s předpokladem omezení a postupného zrušení podpory fosilních zdrojů do roku 2020 
(fossil-fuel subsidies).  

3/ Posledním, maximalistickým scénářem je tzv. 450 Scenario (450S), který se opírá  
o deklarovanou ambici omezit do roku 2035 koncentraci skleníkových plynů v atmosféře  
na 450 ppm ekvivalentního CO2 (ppm = parts per milion, 1 molekula v milionu molekul 
vzduchu). Scénář jde v otázce redukce emisí CO2 nad rámec nezávazných deklarací a ambicí 
Copenhagen Accord (2009) i Cancun Agreement (2010) a počítá s maximální mírou 
energetických úspor i investic v rámci národních závazků a cílů. Scénář také bere do úvahy 
maximální výnosy z obchodování s povolenkami a nepočítá s převoditelností  
a obchodovatelností kreditů AAU v obdobím po roce 2012. Scénář předpokládá celkové 
ukončení podpory fosilních zdrojů energie před rokem 2020.  

Východiska týkající se růstu populace a ekonomického růstu jsou pro všechny tři 
scénaře totožná. Nárůst světové populace je odhadován z 6,7 mld. v roce 2008 na cca 8,5 mld. 
v roce 2035 (průměrný roční nárůst cca 1 %). Nejrychleji poroste populace v rozvojovém 
světě, přičemž k největšímu nárůstu obyvatel dojde ve městech a aglomeracích. HDP – 
klíčový parametr pro poptávku po energiích – poroste mezi lety 2008-2035 celosvětově 
v průměru o 3,2 % ročně. Nejrychleji poroste v asijských zemích, Číně a Indii, a zemích 
Středního východu.  

Naše energetická budoucnost bude velice nákladná. Ve srovnání s aktuální situací 
(scénář CPS) by realizace scénáře 450S vyvolala dodatečné investice do nízkouhlíkových 
technologií ve výši 18 bilionu dolarů. Ve srovnání se scénářem NPS jde o zhruba 13,5 bilionu 
dolarů. Pouze 12 % z odhadované sumy 18 bilionu dolarů ve scénáři 450S by přitom bylo 
investováno před rokem 2020. Více než polovina této částky by byla využita mezi lety 2020-
2030, zbývající třetina v posledních pěti letech sledovaného období. Největší nárůst investic 
se dá očekávat v sektoru dopravy, elektroenergetiky, průmyslu a bydlení. Odhady 
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pochopitelně kolísají v závislosti na růstu světového HDP, ale mají i významnou korelaci  
na realizaci konkrétních politik ochrany klimatu. 

Studie pracuje především se scénářem NPS, neboť s přihlédnutím ke všem nejistotám  
a neznámým lze na základě dosavadního vývoje jednotlivých energetických politik  
a definovaných ambicí předpokládat, že právě tento scénář nejrealističteji prognózuje budoucí 
vývoj. Pokud jsou komparativně uváděny údaje z konkurenčních scénářů, je toto v textu vždy 
explicitně uvedeno. 

 
2.4.2 Vývoj poptávky a podoba energetického mixu 

V rámci scénáře (NPS) se globální poptávka po každém z energetických zdrojů zvyšuje 
a fosilní paliva představují více než polovinu nárůstu z celkové poptávky po primární energii. 
Celosvětový objem podpory fosilních zdrojů energie se pro rok 2009 odhaduje na 312 mld. 
dolarů (převážná většina této sumy v zemích mimo OECD). Roční úroveň podpory fluktuuje 
v závislosti na mezinárodních cenách surovin, domácí cenové politice, směném kurzu, 
poptávce apod. Rostoucí ceny fosilních zdrojů pro koncové uživatele, které vycházejí 
z cenového tlaku na mezinárodním trhu a ze stále se zvyšujících nákladů na emitování CO2, 
společně s politikami podporujícími úsporu energie a přechodem na nízkouhlíkové 
energetické zdroje, napomáhají omezovat navyšování poptávky pro všechny tři typy fosilních 
paliv.  

V rámci analyzovaného období do roku 2035 zůstává ropa převažujícím palivem 
v primárním energetickém mixu, přestože její podíl klesá z 33 % v roce 2008 na 28 % v roce 
2035, a to následkem vysokých cen a zavádění vládních opatření na podporu efektivity paliv, 
které vedou k dalšímu odklonu od využívání ropy v sektorech průmyslu a elektroenergetiky  
a vzniku nových příležitostí pro uplatnění technologií alternativní dopravy.  

Poptávka po uhlí poroste přibližně do roku 2020, načež bude do roku 2035 postupně 
klesat. Nárůst poptávky po zemním plynu daleko převyšuje poptávku po ostatních fosilních 
palivech díky jeho výhodnějším environmentálním vlastnostem a vlivem omezené rychlosti, 
s jakou mohou být nízkouhlíkové technologie zaváděny na trh. Podíl jaderné energie bude 
narůstat z 6 % v roce 2008 na 8 % v roce 2035. Využití moderních obnovitelných zdrojů 
energie - včetně vodní, větrné, solární, geotermální energie, biomasy, využití energie 
mořských vln a přílivu – se do roku 2035 ztrojnásobí. Narůstat bude i podíl OZE na celkové 
poptávce po primární energii, a to ze 7 % na 14 %. Spotřeba tradiční biomasy bude do roku 
2020 mírně narůstat a poté do roku 2035 klesne těsně pod současnou úroveň.  

V rámci scénáře NPS se země mimo OECD podílejí na plánovaném nárůstu světové 
poptávky po primární energii 93 %, což odráží rychlejší míru nárůstu ekonomické aktivity, 
průmyslové produkce, populace a urbanizace. Čína bude představat 36 % plánovaného růstu 
světové spotřeby energie, s poptávkou rostoucí o celých 75 % během let 2008 až 2035. V roce 
2035 bude podíl Číny na celkové světové poptávce po energiích 22 %, oproti současným  
17 %. Indie s 18% podílem do roku 2035 zaujme místo druhého největšího přispěvatele 
nárůstu světové poptávky, přičemž její spotřeba energie se v průběhu sledovaného období 
více než zdvojnásobí. Mimo Asii prodělá nejvyšší nárůst oblast Středního východu, a to ročně 
o 2 %. Úhrnná poptávka po energii v zemích OECD bude během plánovaného období 
narůstat velice pomalu.  

Údaje IEA naznačují, že Čína v roce 2009 předstihla USA a stala se největším 
světovým spotřebitelem energie. Přitom v roce 2000 byla spotřeba energie v Číně ve srovnání 
s USA pouze poloviční. Nárůst spotřeby energie byl v Číně během období 2000 až 2008 více 
než čtyřikrát větší než v předcházející dekádě. Vyhlídky na další růst zůstávají výrazné 
vzhledem k tomu, že úroveň spotřeby na osobu zůstává v Číně nízká (na třetinové úrovni 
průměru zemí OECD) a rovněž vzhledem k tomu, že se jedná o nejlidnatější zemi s více než 
1,3 mld. obyvatel. Zvýšená potřeba Číny importovat fosilní paliva za účelem uspokojení 
rostoucí poptávky bude mít stoupající vliv na mezinárodní trh. Vzhledem ke strmému rozvoji 
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domácího trhu by mohl růst i podíl nových nízkouhlíkových technologií. S přihlédnutím 
k možnostem a velikosti čínského trhu je realistické postupně očekávat i významné snižování 
nákladů na zavádění těchto technologií (úspory z rozsahu). 

  
2.4.3 Ropa 

Dlouhodobější výhled ve vztahu k ropě zůstává vysoce citlivý na působení 
environmentálních politik a politiky ochrany klimatu. V rámci scénářů CPS a NPS mezi lety 
2009 až 2035 v absolutních hodnotách světová spotřeba primární ropy poroste, což bude 
způsobeno nárůstem populace a růstem ekonomiky, avšak v rámci scénáře 450S poptávka 
klesá následkem radikálních politických opatření na kontrolu spotřeby fosilních paliv. Nejisté 
zůstavájí i odhady světových zásob ropy a otázka tzv. ropného zlomu (oil peak). 

Ropné rezervy jsou živě diskutovány geology, těžařskými společnostmi i analytiky 
renomovaných energetických agentur. Podrobnou analýzu k metodice stanovení ropných 
rezerv vypracovala např. společnost EWG (Energy Watch Group). Studie (Schindler, 2008) se 
mj. zabývá i stanovením tzv. ropného zlomu. Motivů k umělému navyšování rezerv je mnoho, 
v případě ropných společností obvykle především spekulativní růst akcií na burze. Např. na 
konci 80. let šest z jedenácti členů OPEC zvýšilo své rezervy v rozmezí 42 % až 197 %. Mezi 
lety 1986-1990 se rezervy zvýšily o 300 mld. barelů, přičemž pouze 10 mld. barelů bylo poté 
skutečně nalezeno. 

Podle geologických odhadů již bylo objeveno 90 % veškerých zásob ropy. 14 největších 
polí obstarává asi 20 % světové nabídky surové ropy, přičemž průměrný věk těchto polí je 
43,5 roku. Určení ropného zlomu je odvislé od prognóz korelací faktorů jako jsou např. nová 
naleziště a nové projekty, nové technologie, investice, intenzita těžby na stávajících polích, 
cena či poptávka, ale i demografické ukazatele, růst HDP, rozvoj některých regionů, redukční 
závazky ve vztahu k emisím CO2 atd. Odhady ropného zlomu byly např. předpovídány 
v rozmezí od roku 2006 (EWG), před rokem 2010 (S. Bakhtiari, National Iranian Oil 
Company), mezi lety 2010-2020 (Jean Laherrere, geolog), po roce 2020 (CERA a Shell) až po 
období 2020-2035 (IEA, v závislosti na scénáři). 

Studie EWG se domnívá, že ropný zlom již nastal, a to v roce 2006. Rostoucí potenciál 
pak vidí v několika málo regionech: konkrétně se jedná o Angolu, Brazílii a Mexický záliv. 
Regionem s největšími zásobami světa je ale stále Blízký východ, což podtrhuje jeho 
geopolitickou relevanci. Zásadní rozdíl v přístupu EWG a IEA spočívá v postupu odhadu 
zásob, resp. odhadu budoucí poptávky a nabídky. IEA své úvahy odvozuje od poptávky  
a analyzuje a prognózuje dostupnou nabídku. Naproti tomu EWG postupuje výlučně  
na základě geologických a technologických dat. Jde tedy o rozdíl mezi ekonomickým  
a geologickým nazíráním na budoucí zásoby.  

V rámci preferovaného scénáře NPS dosahuje v roce 2035 průměrná cena ropy 113 
dolarů za barel. Krátkodobá nestálost ceny pravděpodobně zůstane vysoká. Potenciální vliv  
a dopad politik se ve scénářích projevuje jak prostřednictvím podpory alternativních paliv 
(biopaliva, CNG), tak zaváděním nových technologií (vodík, elektromobilita). Právě vazba 
ceny ropy na počet automobilů v ekonomice je předmětem důkladných analýz OPEC, neboť  
v sektoru dopravy je ropa naprosto dominující (cca 90 %). 

Poptávka po ropě dále rovnoměrně narůstá až na hranici zhruba 99 mil. barelů denně 
(mb/d) v roce 2035, tedy cca o 15 mb/d více než v roce 2009. Veškerý čistý nárůst pochází  
ze zemí mimo OECD (polovinu objemu představuje samotná Čína), což je způsobeno 
zejména narůstající spotřebou paliv v dopravě. Poptávka v zemích OECD klesne o více než  
6 mb/d. Světová produkce ropy dosáhne 96 mb/d. Celková produkce ropy dosáhne v roce 
2020 hodnot v rozpětí od 68 – 69 mb/d, avšak nikdy znovu nenabude svého vrcholu z roku 
2006 (70 mb/d), zatímco produkce kapalného podílu zemního plynu (natural gas liquids – 
NGL) a nekonvenční ropy poroste výrazně.  
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V rámci scénáře NPS do roku 2035 celková produkce v zemích OPEC trvale poroste,  
a tím posílí svůj podíl na světové produkci na více než jednu polovinu. Irák se bude 
významně podílet na narůstu v produkci zemí OPEC, což odpovídá jeho veliké zásobě zdrojů. 
Jeho produkce ropy tak těsně dožene Írán kolem roku 2015 a celková produkce dosáhne  
do roku 2035 úrovně 7 mb/d. Saúdská Arábie předežene Rusko a zaujme tak první místo  
ve světové produkci ropy (a to s produkcí stoupající z 9,6 mb/d v roce 2009 na 14,6 mb/d 
v roce 2035). Narůstající podíl zemí OPEC přispěje ke zvyšování vedoucího postavení 
národních ropných společností: jako skupina se budou podílet na veškerém nárůstu světové 
produkce mezi lety 2009 a 2035. Celková produkce ropy v zemích mimo OPEC bude obecně 
vyrovnaná přibližně do roku 2025, přičemž narůstající produkce NGL a nekonvenční ropy 
vyrovná pokles produkce surové ropy. Následovat bude i pokles produkce v zemích mimo 
OPEC. Objem skutečně obnovitelných zdrojů jak konvenční, tak nekonvenční ropy bude  
i nadále představovat klíčovou nejistotu pro dlouhodobý výhled produkce ropy.  

Je zřejmé, že nastane den, kdy světová produkce ropy dosáhne svého vrcholu, avšak 
tento vrchol bude determinovám faktory ovlivňujícími jak poptávku, tak dodávky. V rámci 
scénáře NPS svého vrcholu před rokem 2035 celková produkce nedosáhne, avšak pouze 
těsně. Oproti tomu v rámci scénáře 450S produkce svého vrcholu dosáhne s 86 mb/d těsně 
před rokem 2020 následkem slábnoucí poptávky, načež pak razantně klesne. Cena ropy bude 
poté následkem této události mnohem nižší.  

Sdělení je zřejmé: Čím slabší je reakce na změnu klimatu, tím vyšší je riziko nedostatku 
ropy a tím vyšší jsou i ekonomické náklady pro spotřebitelské země. Pokud budou vlády 
jednat razantněji na podporu efektivnějšího využívání ropy a vývoje alternativních zdrojů, pak 
je možné, že bude poptávka po ropě klesat a následně budeme brzy svědky vrcholu 
v produkci ropy. Tento vrchol nebude způsoben nedostatkem zdrojů. Zůstanou-li vlády 
v nečinnosti či jejich snahy budou jen o málo větší než v současnosti, bude poptávka po ropě 
neustále narůstat, stejně jako náklady na distribuci. Ekonomické zatížení se bude zvyšovat, 
zranitelnost vůči přerušení dodávky poroste a životní prostředí celého světa bude čím dál tím 
víc ohroženo. 

 
2.4.4 Nekonveční zdroje ropy 

V rámci všech tří scénářů do roku 2035 role nekonvenčních zdrojů ropy rapidně roste. 
Ve scénářích NPS a 450S je tento nárůst predikován na základě využívání nových 
technologií, které zmírňují vliv těchto zdrojů ropy na životní prostředí (zejména jejich 
relativně vysoké emise CO2).  

Nekonvenční ropa představuje zdroj energie, který bude hrát stále větší roli ve světové 
zásobě ropy do roku 2035, a to nehledě na skutečnost, co jsou jednotlivé vlády připraveny 
podnikat ke snížení poptávky. V rámci scénáře NPS celková produkce stoupá z 2,3 mb/d 
v roce 2009 na 9,5 mb/d v roce 2035. Ropné písky v Kanadě a venezuelská extra těžká ropa 
v rámci energetického mixu převládají, ale zkapalněné uhlí (coal-to-liquids – CTL), 
zkapalněný plyn (gas-to-liquid - GTL) a v menší míře rovněž ropa z břidlice budou po roce 
2020 představovat perspektivní komodity.  

Nekonvenční zdroje ropy jsou pokládány za enormní: jsou několikrát větší než 
konvenční zdroje. Míra jejich vytěžení bude dána ekonomickými, ale výrazně  
i environmentálními faktory. Nekonvenční zdroje ropy jsou z dostupných zdrojů ty nejdražší: 
požadují vysoký vstupní kapitál, který je běžně splácen po dlouhé období. Nekonvenční 
zdroje ropy, společně s hlubinnými a dalšími vysokonákladovými konvenčními zdroji ropy 
v zemích mimo OPEC, každopádně sehrají klíčovou úlohu v nastavení budoucích cen ropy.  

Produkce nekonvenční ropy obecně emituje mnohem větší množství skleníkových 
plynů v přepočtu na barel než většina ostatních typů konvenční ropy. Na základě komplexní 
analýzy je ale tento rozdíl mnohem menší, neboť k emitaci většiny emisí dochází až při 
konečném použití. V případě kanadských ropných písků se emise CO2 na základě komplexní 
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analýzy pohybují o 5 % až 15 % výše než u konvenční surové ropy. Ke snížení emisí 
z produkce nekonvenční ropy bude zapotřebí zmírňujících opatření, včetně efektivnějších 
extrakčních technologií, CCS (carbon capture and storage, zachycování a ukládání CO2). Pro 
větší přijatelnost rozvoje těchto zdrojů a technologií bude nezbytné i zdokonalení vodního  
a půdního managementu.  
 
2.4.5 Zemní plyn 

Zemní plyn jednoznačně sehraje zásadní roli v uspokojení světové energetické poptávky 
během následujících dvou a půl desetiletí. Světová poptávka po zemním plynu, která se 
během roku 2009 snížila současně s poklesem ekonomiky, od roku 2010 znovu nastupuje  
na dlouhodobě vzestupnou dráhu. Plyn je jediné fosilní palivo, po němž je ve všech 
uvedených scénářích predikována vyšší poptávka pro rok 2035 v porovnání s rokem 2008, 
přestože míra jeho nárůstu je v jednotlivých scénářích rozdílná. V rámci scénáře NPS poroste 
poptávka na 4,5 mld. kubických metrů (bcm) v roce 2035, což představuje nárůst o 1,4 bcm 
(44 %) v porovnání s rokem 2008 a průměrnou míru ročního nárůstu 1,4 %.  

Poptávka poroste nejrychleji v Číně, a to s průměrnou mírou ročního růstu téměř 6 %  
a poroste nejrychleji i co do objemu. Potenciál růstu poptávky po plynu v Číně může být ještě 
vyšší, a to zejména v případě, že využití uhlí bude omezeno z environmentálních důvodů. 
Poptávka v oblasti Středního východu bude narůstat téměř identickým tempem jako v Číně. 
Střední východ během let 2008-2035 zaujme primát v produkci plynu, přičemž celková 
produkce se do roku 2035 zdvojnásobí na 800 bcm. Přibližně 35 % světového nárůstu 
produkce plynu v rámci scénáře NPS pochází z nekonvenčních zdrojů, např. plyn z břidlice, 
slojový metan či atmosféricko-vakuově destilovaný plyn, a to zejména v USA, s rostoucí 
mírou pak rovněž v ostatních oblastech, především v asijských zemích tichomořského 
pobřeží.  

Přesycení světové kapacity dodávek plynu, ke kterému došlo následkem ekonomické 
krize (pokles poptávky), rozmach nekonvenční produkce plynu v USA a nárůst kapacity LNG 
by mohly přetrvat déle než mnozí předpokládají. Na základě projektované poptávky v rámci 
scénáře NPS je možné odhadovat, že tento nadbytek, měřený prostřednictvím rozdílu mezi 
objemem skutečně obchodovaným a celkovou kapacitou meziregionálních plynovodů  
a exportních LNG zařízení, dosahuje cca 130 bcm v roce 2009 a v roce 2011 dosáhne přes 
200 bcm. Poté začne pomalu klesat. Tento nadbytek bude vyvíjet tlak na vývozce plynu, aby 
zejména v rámci Evropy odstoupili od indexace na ceny ropy, což by především v sektoru 
energetiky mohlo vyústit do nižších cen a vyšší poptávky po plynu. Z dlouhodobého hlediska, 
a to především v Číně, narůstající potřeba dovozu navýší využití dostupných kapacit.  
Ve scénáři NPS obchod s plynem narůstá ve všech regionech o cca 80 %: ze 670 bcm v roce 
2008 na 1190 bcm v roce 2035. Více než polovina nárůstu obchodu s plynem je tvořena 
obchodem s LNG. 
 
2.4.6 Uhlí 

Scénář NPS předpovídá rostoucí poptávku po uhlí o cca 20 % mezi lety 2008-2035. 
Nárůstová křivka přitom bude kulminovat v roce 2020. Ve srovnání se scénářem CPS je 
prognózovaná poptávka nižší. Významně nižší je pak ve scénáři 450S, což odráží sílu 
opatření a politik ve vztahu ke změně klimatu.  

Všech tři scénáře shledávají příčinu nárůstu světové poptávky po uhlí v zemích mimo 
OECD. V rámci preferovaného scénáře NPS roste jejich podíl na celkové poptávce z dnešních 
66 % na 82 % v roce 2035. Čína, Indie a Indonésie se budou na tomto nárůstu podílet téměř 
z 90 %, což podtrhuje jejich zásadní vliv na budoucnost trhu s uhlím. Čína zůstane 
nejvýznamnějším světovým spotřebitelem uhlí, Indie kolem roku 2030 zaujme druhé místo  
a Indonésie se do roku 2035 vyšplhá ve spotřebě na čtvrté místo, hned za USA. Během 
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projektovaného období Čína instaluje kolem 600 GW kapacit nového uhelnéího 
elektrárenského portfolia, což je srovnatelné se současnou celkovou kapacitou uhelných 
eletrátren v USA, EU a Japonsku.  

Světová produkce uhlí poroste v rámci scénáře NPS z cca 4900 milionu tun uhelného 
ekvivalentu (Mtce) v roce 2008 na zhruba 5600 Mtce v roce 2035. Čína se v roce 2035 bude 
podílet zhruba na polovině celkové světové produkce, zatímco celková produkce v Indonésii 
se dostane na úroveň produkce Austrálie. Světový obchod s černým uhlím poroste v polovině 
analyzovaného období, poté klesne na úroveň cca 840 Mtce v roce 2035 (tj. o 15 % vyšší 
produkce než v současnosti). Čína bude mít i nadále rozhodující vliv na světový obchod 
s uhlím. V posledních letech je stále více závislá na importu a investuje obrovské prostředky 
do dopravní infrastruktury určené pro dovoz této komodity, stejně jako do robustního 
průzkumu rozsáhlých zásob uhlí v severní a západní části země. S přihlédnutím k velikosti 
čínského trhu bude mít volatilita ve vztahu k vyrovnanosti poptávky a nabídky významné 
důsledky na obchodní modely a ceny v rámci mezinárodního obchodu s uhlím.  

V rámci scénáře NPS dosahují kumulativní investice k dosažení plánované poptávky  
po uhlí do roku 2035 cca 720 mld. dolarů. Dvě třetiny této částky pokrývají země mimo 
OECD, cca 260 mld. dolarů bude zapotřebí v samotné Číně.  

 
2.4.7 Obnovitelné zdroje energie (OZE) 

Ve sledovaném období je očekáván rapidní narůst spotřeby moderních OZE v rámci 
všech tří uvedených scénářů. Budoucnost OZE závisí na silné vládní podpoře. OZE sehrají 
jednu z klíčových rolí při globální změně orientace na bezpečnější, spolehlivější  
a udržitelnější energetickou trajektorii. Potenciál je nepochybně obrovský, avšak rychlost 
růstu jejich podílu na uspokojení světové poptávky po energiích kriticky závisí na síle vládní 
podpory, zajištění cenové konkurenceschopnosti s ostatními energetickými zdroji  
a technologiemi a diversifikaci energetického mixu. Dodávka moderních OZE (vodní, větrné, 
FVE a geotermální energie, energie z biomasy, mořských vln a přílivových elektráren) 
narůstá z 840 Mtoe v roce 2008 na 1900-3250 Mtoe v roce 2035, v závislosti na konkrétním 
scénáři.  

Největší příležitosti k významnějšímu využití OZE se nabízejí v elektroenergetice. 
V rámci scénáře NPS se výroba elektřiny založená na OZE během let 2008 -2035 
ztrojnásobuje a podíl OZE na celkové světové výrobě elektřiny roste z 19 % v roce 2008  
na téměř třetinový podíl v roce 2035 (tj. srovnatelný podíl jako uhlí). Tento nárůst je 
způsoben zejména větrnou a vodní energetikou, přičemž vodní energetika bude převládat 
v průběhu celého sledovaného období. Elektřina vyrobená prostřednictvím fotovoltaiky 
(FVE) poroste velice rychle, přestože její podíl na světové výrobě dosáhne pouze 2 % v roce 
2035. Podíl moderních OZE v teplárenství, průmyslu a pro využití v domácnostech poroste  
ze stávajícách 10 % na 16 % v roce 2035. Využívání moderních OZE je navíc spojeno 
s nižšími emisemi CO2 (rámci scénáře NPS o 2 Gt) i dalších znečišťujích látek (NOX a SO2).  

Využití biopaliv bude během let 2008 až 2035 významně narůstat. Obecně lze 
konstatovat, že OZE jsou investičně daleko náročnější než fosilní paliva. Investice nutné  
k navýšení jejich podílu jsou značné: kumulativní investice do OZE za účelem výroby 
elektrické energie jsou na období od 2010 do 2035 odhadovány na 5,7 mld. dolarů. Nejvyšší 
investice budou zapotřebí v Číně, která se již v současnosti stala nejen klíčovým dodavatelem 
zařízení, ale i výrobcem elektřiny z větrné energie a FVE. Střední východ a Severní Afrika si 
uchovají enormní potenciál pro rozvoj FVE, stále však existuje množství tržních, technických 
a politických překážek, jež budou muset být v těchto regionech překonány.  

V rámci scénáře NPS se světová spotřeba biopaliv zvyšuje ze současného cca 1 mb/d na 
cca 4,4 mb/d v roce 2035. Nejvýznamnějšími světovými výrobci a spotřebiteli biopaliv 
zůstanou USA, Brazílie a EU. Biopaliva nových generací, včetně těch získaných 
z lignocelulosy, budou v rámci prognóz masivně uváděny na trh okolo roku 2020, a to 
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především v zemích OECD. Dnešní náklady na výrobu biopaliv jsou často vyšší než náklady 
na import ropy. Je proto většinou zapotřebí výrazné vládní podpory k posílení jejich 
konkurenceschopnosti. Světová vládní podpora byla v roce 2009 cca 20 mld. dolarů (nejvíce 
v USA a EU). Podpora bude podle scénaře NPS narůstat na cca 45 mld. dolarů ročně v letech 
2010-2020 a na cca 65 mld. dolarů ročně v letech 2021-2035. Vládní podpora ovšem obvykle 
zvyšuje náklady ekonomiky jeho celku. Scénář sice prognózuje významné výhody, činí tak 
ale výhradně za kumulativního předpokladu, že budou respektována tzv. udržitelná kriteria 
pro výrobu biopaliv, dojde k poklesu importu ropy, snížení emisí CO2, využívání 
environmentálně udržitelné biomasy a že množství fosilních paliv k výrobě biomasy nebude 
nepřiměřeně vysoké.  

Mezi lety 2010-2035 bude 63 % podpory směrováno výrobu elektrické energie z OZE. 
Podpora na jednotku výroby světového průměru časem klesne, a to z 55 dolarů na jednu 
MWh v roce 2009 na 23 dolarů za MWh v roce 2035 (cena silové elektřiny bude stoupat  
a náklady na její výrobu naopak klesat vlivem nových vysokoúčinných technologií). Tyto 
výpočty ovšem nezohledňují dodatečné náklady na integraci OZE do přenosové a distribuční 
soustavy, stejně jako na na regulaci výkonu a zálohování těchto zdrojů. Zvýšení podílu OZE 
si totiž vyžádá značné investice do posílení kapacity elektrizační soustavy a v dlouhodobém 
měřítku přechod na tzv. inteligentní sítě (smard grids). Zejména jistá nepředvídatelnost 
okamžitého výkonu OZE představuje potenciální riziko, neboť ve větším měřítku může 
způsobit přetížení a následné výpadky v síti. Vládní podpora na obnovitelné zdroje může být 
v zásadě obhajitelná jen díky dlouhodobým ekonomickým, energeticko-bezpečnostním  
a environmentálním benefitům, přesto se však nesmí zapomínat na rentabilitu těchto opatření.  

Všechny tři scénáře pracují s předpokladem, že OZE budou stále více globálně 
konkurenceschopné. A to jak z důvodu rostoucích cen fosilních paliv, tak v důsledku rozvoje 
technologií a rozsahu vládní podpory. Odhaduje se, že světová podpora jednotlivých vlád 
(feed-in-tariffs, dotace, daňové úlevy apod.) dosáhla v případě biopaliv a výroby elektrické 
energie z OZE sumy 57 mld. dolarů v roce 2009. V rámci hlavního scénáře NPS je 
prognózována celková podpora na úrovni 205 mld. dolarů, tj. 0,17 % světového HDP do roku 
2035.  
 
2.4.8 Elektroenergetika 

Zásadní změna ve způsobu výroby elektrické energie je na dosah ruky. Světová 
poptávka po elektřině totiž výrazně poroste. Scénář NPS očekává, že poptávka bude ročně 
narůstat o 2,2 % mezi lety 2008-2035, s více než 80% nárůstem v zemích mimo OECD. 
V Číně se poptávka po elektřině během tohoto období ztrojnásobí. V průběhu příštích 15 let 
bude nárůst výrobní kapacity Číny roven současnému instalovanému výkonu USA.  

Výroba elektrické energie prochází obdobím transformace. Investice se přesouvají 
k nízkouhlíkovým technologiím, a to následkem vyšších cen fosilních paliv, vládních politik 
na podporu energetické bezpečnosti a omezování emisí CO2. Posun elektroenergetiky 
k nízkouhlíkovým technologiím obsahuje potenciál snížení emisí CO2 ze současného 
množství 536 g CO2 na kWh na 360 g CO2 v roce 2035. 

V rámci scénáře NPS zůstávají fosilní paliva, zejména uhlí a zemní plyn, převládajícím 
palivem, jejich podíl na celkové výrobě ovšem klesá z 68 % v roce 2008 na 55 % v roce 2035. 
Naopak jaderná energetika a OZE v této době expandují. Především v zemích OECD bude 
přesun k nízkouhlíkovým technologiím výrazný.  

Ve světovém kontextu zůstává v roce 2035 klíčovým zdrojem výroby elektřiny uhlí, 
jeho podíl na celkové výrobě elektřiny ovšem klesne ze současných 41 % na 32 % v roce 
2035. Významný nárůst výroby v uhelných elektrárnách v zemích mimo OECD bude 
částečně kompenzován poklesem v zemích OECD. Výroba v plynových elektrárnách poroste 
v absolutním množství, a to zejména v zemích mimo OECD. Během celého období budou 
zaujímat stabilní podíl na světové výrobě elektřiny s cca 21 %. Podíl jederné energetiky na 
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celkové výrobě roste pouze okrajově, do roku 2035 dojde k nárůstu o cca 360 GW a životnost 
některých stávajích elektráren bude prodloužena. Globálně vzato se předpokládá, že se díky 
přesunu k jaderné energetice, OZE a dalším nízkouhlíkovým technologiím sníží mezi lety 
2008 až 2035 množství emitovaného CO2 na jednotku vyrobené elektřiny o jednu třetinu. 

 Celkový nárůst kapacity potřebný k nahrazení zastaralého energetického portfolia  
a zajištění růstu poptávky převyšuje v období 2009-2035 celkově hodnotu 5900 GW. Více 
než 40 % této kapacity přitom bude instalováno do roku 2020. Kumulativní množství investic 
potřebných v sektoru elektroenergetiky je odhadováno na 16,6 bilionu dolarů. Přibližně 9,6 
bilionu z celkové sumy (tedy cca 60 %) bude zapotřebí k vybudování nových energetických 
zdrojů. Zbývající část prostředků (7 bld. dolarů) představují investice do přenosových  
a distribučních sítí, včetně rozvoje smard grids.  
 
2.4.9 Alternativní pohled na růst poptávky po energiích: koncept energetické chudoby 

Alternativní pohled na dostupnost a využívání energií a strategických surovin nabízí 
koncept Energy poverty (World Energy Outlook, 2010). Pracuje především s indikátory jako 
je přístup k elektrické energii či závislost na tradičním využívání biomasy pro přípravu jídla 
(cooking). Právě tato oblast skýtá potenciál pro dodatečnou globální poptávku po energiích. 

V Subsaharské Africe je elektrifikace stále pouze na úrovni 31 %, množství lidí 
závislých na tradičním využívání biomasy se blíží 80 %. Pro srovnání: 19,5 milionů obyvatel 
města New York konzumuje ročně zhruba tentýž objem elektrické energie (40 TWh) jako 791 
milionů obyvatel Subsaharské Afriky.  

Zhruba 1,4 mld. obyvatel nemá přístup k distribuční soustavě a zdrojům elektrické 
energie a 85 % z tohoto počtu žije ve venkovských oblastech. Počet lidí závislých  
na tradičním využívání biomasy přitom do roku 2030 poroste ze současných 2,7 na 2,8 mld.  

V rámci mezinárodních organizací (OECD, OSN) existuje snaha po stanovení 
základních cílů a indikátorů na změnu této situace. Existují snahy vytvořit institucionální, 
finanční a technologický rámec, stejně jako definovat kapacity a možnosti, které by umožnily 
přístup většího množství obyvatel planety k moderním energetickým službám jak na místní, 
tak na regionální úrovni. OECD pro tyto účely používá Energy Development Index (EDI), 
který měří úroveň přístupu rozvojových zemích k energiím.  

Statistiky OECD odhadují, že zajištění univerzálního přístupu k moderním 
energetickým službám do roku 2030 by si globálně vyžádalo dodatečné investice ve výši 756 
mld. dolarů (36 mld. dolarů ročně). Tato částka odpovídá zhruba 3 % plánovaných celkových 
energetických investic do roku 2035 projektovaných v rámci NPS. Otázkou zůstává, jak velký 
by to znamenalo nárůst energetické poptávky a jaký palivový mix by dlouhodobě převažoval. 
Podle odhadů IEA by byl výsledný nárůst energetické poptávky o 2,9 % vyšší, poptávka  
po ropě a plynu by vzrostla o 1 % a emise CO2 by vzrostly cca o 2 % ve srovnání s CPS, popř. 
o 0,8 % ve srovnání s NPS. Podle scénáře 450S by globální dotace emisí CO2 představovala 
méně než 0,6 %.  

Více než polovina rozvojových zemí má dnes stanoveny národní, regionální, lokální či 
urbánní cíle pro přístup obyvatel k energiím, stejně jako programy týkající se obnovy 
energetických zdrojů v domácnostech (především tzv. clean cooking facilities). Přestože se 
způsob řešení přístupu k energetickým službám liší (podpora privátních developerů  
a venkovské elektrifikační fondy – Kambodža, Mali, Madagaskar; lokální družstva vlastněná 
spotřebiteli – Bangladéš, Nepál; output-based aid pro venkovská obydlí v Senegalu či 
Mozambiku, etc.), je charakteristický především primárním využíváním biomasy a bioplynu. 
Ovšem ani podíl zemního plynu a především LNG nebude zanedbatelný. 
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2.5 Změna klimatu 
Ivo Hlaváč 

 
2.5.1 Analýza klimatických trendů 

V průběhu historie vždy docházelo ke změnám klimatu. Komparace historického 
klimatu s dnešním je poměrně problematická: nemáme k dispozici dostatečné množství 
kvalitních a spolehlivých dat, geologické podmínky na Zemi se výrazně lišily od těch 
stávajících, odlišné rozložení pevnin a oceánů mělo za následek rozdílný systém proudění 
vody v oceánu a tím i jiné podmínky pro přenos tepelné energie z tropických oblastí  
do vyšších zeměpisných šířek.  

Hlavním hybatelem současné diskuse o klimatické změně se stal Mezivládní panel pro 
klimatickou změnu (IPCC), jehož 4. hodnotící zpráva a především v ní obsažené hypotézy  
a modely se staly i zdrojem politických ambicí ve vztahu ke změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů.  

Přestože zpráva IPCC představuje vědecký i politický „mainstream“, je vhodné 
připomenout, že existuje (byť menšinová) vědecká diskuse a opozice k hypotéze a modelům 
ve zprávě obsaženým. Podle některých klimatologů je sice teorie globálního oteplování  
na základě emisí skleníkových plynů teoreticky správná, výsledky modelů ovšem pokulhávají 
za tím, co se ve skutečnosti s klimatem děje. Údaje a modely institucí jako je např. 
Goddardův institut NASA, National Climatic Data Center – NOAA či Japonská 
meteorologická služba se s prognózami a modely IPCC rozcházejí. 

Někteří autoři upozorňují, že antropogenní vliv na změnu klimatu je sice velice 
pravděpodobný, nicméně nelze jej redukovat pouze na produkci emisí skleníkových plynů. 
Významně se na změnách klimatu podepisují demografické změny (nárůst obyvatelstva), 
deforestizace či desertifikace – tedy vše, co mění radiační bilanci zemského povrchu. 
Vyskytly se i názory, že význam emisí skleníkových plynů je celkově přeceňovaný, neboť 
oteplování planety není výsledkem jen současného věku. Oteplování podle této hypotézy 
začalo už v letech 1850 až 1860, tedy v době, kdy dotace skleníkových plynů vlivem 
průmyslové revoluce byla zcela minimální. 

Rozdílné názory existují i na přiměřenou reakci na změnu klimatu, tedy na preferenci 
druhu reakce, resp. racionální mix mitigačních a adaptačních opatření. 

Podle Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) se během posledního století 
průměrná globální teplota zvýšila o 0,74 °C, přičemž trend jejího nárůstu je v posledních 25 
letech přibližně 2,5krát vyšší, než je průměr pro celé minulé století. Ve své 4. hodnotící 
zprávě z roku 2007 IPCC uvádí hypotézu, že pravděpodobnost, že pozorovaný růst globální 
průměrné teploty od poloviny 20. století je převážně zapříčiněn působením člověka, je 
vysoká. Během 21. století předpokládá IPCC nárůst globální teploty v rozmezí 1,1 – 6,4 °C, 
s čímž je spojena i hrozba nárůstu hladiny oceánů o 0,2 – 0,6 m. 

Pro řadu emisních scénářů udávají projekce pro příštích dvacet let růst teploty o 0,2 °C 
za desetiletí. I kdyby se koncentrace všech skleníkových plynů a aerosolů udržovaly 
konstantní na úrovních roku 2000, je možné v každém desetiletí očekávat další oteplení o cca 
0,1 °C. Všechny scénáře naznačují pokračování snižování průměrné výšky i rozsahu sněhové 
pokrývky, tání permafrostu a pevninských, arktických, v omezenější míře i antarktických 
ledovců. Je třeba počítat s častějšími periodami extrémně vysokých teplot a epizodami 
intenzivních přívalových srážek. Četnost výskytu tropických cyklón by měla sice mírně 
klesat, ale lze očekávat zvýšenou intenzitu jejich projevů. Srážkové úhrny ve vyšších 
zeměpisných šířkách se budou zvyšovat, v subtropických oblastech a zejména nad pevninami 
naopak klesat.  
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Zdroj: Summary for Policymakers, 2007 
 

Evropský kontinent se otepluje rychleji, než je celosvětový průměr. V období 1900 – 
2009 došlo k nárůstu teploty pevniny o 1,3 °C. V letech 1998 – 2009 se vyskytlo devět 
z dvanácti nejlepších let od roku 1850.  

V ČR se průměrná roční teplota v posledních dvou desetiletích zvýšila o 0,8 °C, největší 
změny byly zaznamenány v červenci a srpnu, nejnižší v období září až listopad, průměrné 
prosincové teploty v období 1991–2010 dokonce poklesly o 0,2 – 0,4 °C.  Od začátku 90. let 
minulého století lze pozorovat nevýrazný nárůst ročních srážkových úhrnů, mírný trend 
poklesu množství srážek se projevuje pouze na jaře; průměrný roční srážkový úhrn v období  
1991–2010 o 3 až 4 % vyšší než v normálovém období 1961–1990. 

Na základě extrapolace trendu změn příslušných charakteristik z období 1961–2010 
lze do roku 2020 očekávat zvýšení průměrné roční teploty v ČR o 0,6 °C. Menší nárůst 
teploty můžeme očekávat v podzimních měsících (kolem 0,3 °C), vyšší naopak v zimě (kolem 
0,8 °C). Srážkový režim v období kolem roku 2020 se významně nezmění, tj. maximum 
srážek zůstane v letním období, minimum v zimě, významně se nezmění ani roční úhrn 
srážek. Určitou změnu lze očekávat v ročním chodu srážek, pokles množství srážek v jarním 
období (o přibližně 5 %) a nárůst srážek v zimních měsících (o přibližně 9 %). Přestože nelze 
předpokládat ani žádné významné změny v rozložení počtů srážkových dní s úhrny srážek 5, 
10 a 20 mm a více, lze s velkou pravděpodobností očekávat zvýšení extremality a výskytu 
přívalových srážek. 

 
Zdroj: ČHMÚ 
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Klimatický model Českého hydrometeorologického ústavu k roku 2030 naznačuje 
nárůst průměrné roční teploty vzduchu přibližně o 1,2 až 1,3 °C v porovnání s obdobím 1961–
1990. Simulace srážkových úhrnů srážek vykazují v porovnání se stejným obdobím nárůst 
v rozmezí 5 – 10 %. Simulace v souvislosti se srážkovou činností indikují i další změny jako 
mírný nárůst podílu intenzivních (přívalových) srážek na úkor déletrvajících mírných srážek, 
což zvyšuje rizika krátkodobých povodní. Na druhou stranu bude pravděpodobně třeba počítat 
i s mírným nárůstem četnosti výskytu, délky a intenzity period sucha. Modelové odhady 
naznačují rovněž trend poklesu průměrné výšky sněhové pokrývky v nadmořských výškách 
nad 500 metrů, sněhovou pokrývku ve výškách pod 500 metrů lze očekávat spíše výjimečně. 
Trend nárůstu průměrných zimních teplot o odhadovaných 2,2 °C by vedl k posunu 
současných parametrů sněhové pokrývky o zhruba 250 až 300 metrů směrem do vyšších 
poloh. 
 

2.5.2 Klíčová ohrožení: očekávané dopady změny klimatu v ČR  
Ve střednědobém časovém horizontu (do roku 2030) lze předpokládat další zvyšování 

zejména negativního působení na jednotlivé složky přírodního prostředí, nově je třeba počítat 
především s dopady na energetický sektor, rekreační možnosti, turistický ruch a celkovou 
životní pohodu obyvatel, zejména ve větších sídelních aglomeracích.  

V podmínkách střední Evropy je probíhající změnou klimatu nejvíce ovlivněn vodní 
režim. Přesun podstatného podílu srážek na zimní měsíce za současného zvyšování průměrné 
teploty znamená podstatné zvýšení evapotranspirace na úkor vsakování srážek do podzemních 
vod, a tím i pozvolné zmenšování jejich zásob.  Ve střednědobém horizontu lze očekávat, že 
se průměrné průtoky v mnoha povodích sníží, což by vedlo k zásadním změnám celkového 
hydrologického režimu. Obdobné relativní poklesy lze předpokládat i u minimálních průtoků 
a minim odtoku podzemních vod.   

Dopady změny klimatu na vodní bilanci krajiny se mohou projevovat zejména 
častějšími extrémními hydrologickými jevy, jako jsou povodně a sucha, změnami režimu 
povrchových i podzemních vod, zásobních objemů vodních nádrží a v neposlední řadě kvality 
povrchových vod (eutrofizace). Zejména v suchých oblastech se projeví negativní důsledky 
změny podnebí na člověkem intenzivně zemědělsky využívanou krajinu. Silně 
obhospodařované ekosystémy budou v letním období trpět dlouhodobým nedostatkem vláhy, 
takže se zvýší potřeba závlah. V době přívalových srážek naopak dojde k jejich rychlému 
odtoku.  
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Zdroj: ČHMÚ 
 

Teplotní a srážkový režim ovlivňují růst a produktivitu zemědělských plodin, a proto se 
v odezvě na měnící se klimatické podmínky a celkové oteplování budou růstové podmínky 
některých plodin měnit. Změny vegetačních období mohou mít vliv i na druhovou skladbu 
rostlin, zejména těch, které se hůře přizpůsobují. Vegetace může ve střednědobém časovém 
horizontu z odhadovaného prodloužení vegetační doby o 10 – 15 % sice profitovat, ale 
naopak může strádat z důvodu úbytku vláhy o 5 – 10 %.   

Bez výraznějšího zvýšení srážek a při předpokládaném nárůstu evapotranspirace, bude 
ve větší míře ohrožena suchem řada našich nejproduktivnějších oblastí. Změna dosavadního 
srážkového režimu a častější výskyt přívalových srážek mohou způsobit zvýšení rizik vodních 
erozí půd, jimiž je v současnosti postižena již více než polovina domácích zemědělských půd.  

Změny klimatu mohou zásadně ovlivnit lesní porosty, a to jak z hlediska jejich ochrany, 
tak i z hlediska jejich obhospodařování. Rostliny a dřeviny reagují na klimatickou změnu 
převážně migrací. Předpokládané zvýšení průměrných teplot se proto projeví posunem 
výskytu mnoha druhů dřevin do vyšších nadmořských výšek. Například zvýšení průměrné 
roční teploty o 1 až 2 °C může vést k posunu hranice lesa o 100 – 200 m nadmořské výšky.  

Současný nepříliš uspokojivý stav lesních porostů by se změnami klimatických 
podmínek mohl ještě zhoršit. Ohroženy jsou především nestabilní smrkové monokultury. 
Významné riziko přestavují škody způsobené při extrémních povětrnostních situacích, 
provázených rozšířením patogenů. Hlavně budou postiženy nepůvodní monokultury  
v nízkých nadmořských výškách, až čtvrtina smrkových lesů může být postižena vážně  
a dopady budou zřejmé až na polovině českých lesů. Dále může být narušena 
vodohospodářská funkce lesa snižováním schopnosti lesních porostů zadržovat vodu 
v krajině, což vede k rychlému odtoku i menších přívalových srážek, spojenému často  
s rozsáhlou erozí.  

Přímé účinky na lidské zdraví budou mít teplotní změny (zvláště vlny extrémně 
vysokých teplot) a zvýšené frekvence a intenzity výskytu extrémních meteorologických jevů. 
Nepřímo ovlivní zdraví obyvatelstva změny životního prostředí a životních podmínek 
v souvislosti s klimatickými změnami (znečištění ovzduší, změny ve výskytu infekčních 
nemocí, produkci potravin, společensko-ekonomické změny, apod.).  
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Negativní dopady změn na zdraví se projeví zejména stresem z horka a pravděpodobně 
i zhoršenou kvalitou ovzduší. Na zdraví a celkové životní pohodě se může projevit i zvýšená 
extremalita počasí. Se zvýšením průměrné teploty vzduchu se významně rozšíří klíšťová 
encefalitida a lymská borelióza, případně další vektorové nemoci vyskytující se v ČR zatím 
pouze v omezené míře nebo vůbec. Tato onemocnění se rozšíří i do oblastí, kde se dříve 
nevyskytovala, včetně poloh s vyšší nadmořskou výškou. V důsledku nárůstu teploty se 
rovněž zvýší výskyt pylových zrn a spór plísní v ovzduší a může se prodloužit pylová sezóna 
jarních dřevin.  

Z hlediska ochrany biodiverzity budou na našem území nejvíce ohroženy druhy úzce 
vázané na specifická stanoviště (ledovcové kotliny, rašeliniště, pohoří nad horní hranicí lesa). 
Zhruba jedné desetině rostlinných druhů hrozí do konce století vyhynutí, zatímco pouze jedna 
pětina rostlinných druhů se měnícímu se prostředí může rychle a účinně přizpůsobit. 
Klimatická změna podpoří šíření nepůvodních invazních druhů. Mezi možné negativní 
dopady klimatické změny na biologickou rozmanitost patří i nové zásahy člověka do přírody 
a krajiny, související s měnícím se podnebím.  

Energetika může být negativně ovlivněna sníženou dostupností vody pro chlazení 
tepelných a jaderných elektráren. Výroba elektřiny z vodních zdrojů bude omezena zvýšeným 
výskytem sucha a snížením průtoků. Zvýšený výskyt extrémních projevů počasí může ohrozit 
infrastrukturu související s výrobou a dodávkami energie. Pokud bude pokračovat trend 
zvyšování průměrných teplot v létě a snižování průměrných teplot v zimě lze očekávat nárůst 
spotřeby energie pro účely vytápění a klimatizace. 

Řada turistických a rekreačních aktivit je výrazně závislá na počasí. V posledních letech 
je patrný například trend zkracování zimní lyžařské sezóny. Jak již bylo uvedeno, lze rovněž 
počítat s posunem sněhové pokrývky do vyšších poloh. Očekávaný nárůst letních teplot by 
mohl způsobit zhoršení kvality vody v přirozených i umělých vodních nádržích a následný 
výskyt sinic. Při vysokých letních teplotách lze očekávat změnu v rozložení rekreačních 
aktivit do teplotně příznivějších jarních a podzimních měsíců.  

V osídlených a zastavěných územích se zvýšení teplot výrazně projeví na vnitřním 
mikroklimatu měst. Zvýší se vliv tzv. „tepelného ostrova“, zvýšená teplota pak způsobí 
vysychání povrchových a podpovrchových vod. Neschopnost přeschlých půd pojmout velké 
objemy jednorázových srážek vyvolá zrychlený odtok srážkových vod z území. Některé 
urbánní oblasti budou vystaveny častějším a delším obdobím s minimem srážek nebo zcela 
bez srážek, zastavěná území v okolích řek budou zároveň častěji čelit účinku ničivých 
povodní.  

Pro jednotlivé sektory národního hospodářství, složky krajiny a součásti životního 
prostředí je k dispozici řada specifických adaptačních opatření, s jejichž pomocí je možné 
výše popsané dopady změny klimatu zmírnit. Jako příležitost lze vnímat především možnost 
volby takových opatření, kterými lze sledovat více dílčích cílů. Řada opatření přitom může 
přinést obecný prospěch i v případě, že k očekávaným projevům změny klimatu nedojde.  

 
2.5.3 Snižování emisí skleníkových plynů a adaptační opatření v ČR (podle POK) 

V roce 2008 emise zemí neuvedených v Příloze 1 Kjótského protokolu poprvé 
překročily emise hospodářsky rozvinutých zemí zahrnutých v Příloze 1. K největšímu nárůstu 
emisí oxidu uhličitého přitom došlo v Číně (meziroční nárůst o 8 %) a v oblasti Středního 
Východu (7 %). Již v roce 2007 přitom Čína vystřídala Spojené státy na pozici největšího 
světového emitenta skleníkových plynů. Mezi pět největších producentů skleníkových plynů 
se řadí rovněž Indie a Brazílie. 

Rychlost nárůstu emisí ze spalování fosilních paliv se stále zvyšuje: v letech 1990–1999 
rostly průměrně o 1,1 %, v letech 2000–2007 již průměrně o 3,5 %. Mezinárodní energetická 
agentura počítá do budoucnosti ve svém scénáři s novými opatřeními s nárůstem poptávky  
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po energiích o 36 % mezi roky 2008 a 2035 (polovinu z tohoto nárůstu činí fosilní paliva)  
a s tím spojeným nárůstem globálních emisí CO2 o 21 %.  

S ohledem na tyto skutečnosti se jako klíčová nejistota jeví míra, v jaké se prudce 
hospodářsky rostoucí rozvojové země zapojí do celosvětových snah o ochranu klimatu 
v rámci UNFCCC. Evropská unie a ČR by měly i nadále v kontextu mezinárodních 
vyjednávání o nové klimatické dohodě, která by měla nahradit po roce 2012 Kjótský protokol, 
usilovat především o to, aby případné budoucí závazky nebyly jednostranné, ale aby se  
i ostatní vyspělé státy zapojily srovnatelným způsobem do úsilí o snižování emisí 
skleníkových plynů a aby současně rozvojové státy adekvátně přispěly k tomuto úsilí podle 
svých odpovídajících možností. 

Příspěvek ČR k celkovým globálním emisím skleníkových plynů se pohybuje v řádu 
několika desetin procenta. Svými měrnými emisemi na obyvatele či jednotku HDP se však 
ČR nadále řadí mezi státy s největší emisní intenzitou hospodářské produkce.  

Relativně vysoké zastoupení emisí z průmyslu odpovídá jeho vyššímu podílu na tvorbě 
HDP. Největší část emisí skleníkových plynů však nadále pochází ze spalování fosilních paliv 
v rámci veřejné a podnikové energetiky. Ve srovnání s jinými zeměmi má tak ČR relativně 
velkou možnost snížení emisí skleníkových plynů nahrazováním dožívajících uhelných 
elektráren.  

Potřebné investice do modernizace energetických zdrojů by mohly přispět 
k nastartování hospodářství po období ekonomické krize. Načasování těchto investic  
do nejbližších let se jeví jako vhodné rovněž z hlediska možnosti získání části emisních 
povolenek výměnou za investice do nových čistých technologií na základě výjimky pro ČR 
z plné dražby povolenek v elektroenergetice v rámci Evropského systému obchodování 
s emisemi (EU ETS) od roku 2013 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady  
č. 29/2009/ES).  

Opatření v oblasti energetické účinnosti představují významnou část potenciálu a při 
pokračujícím růstu cen energií rovněž výrazné úspory nákladů. V řadě případů jde o opatření 
s poměrně rychlou návratností, která se v případě velkých podniků rovněž projeví úsporou 
emisních povolenek. Podpora výzkumu, vývoje a inovací, v kombinaci s efektivnějším 
využíváním zdrojů, by měla zároveň přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a tvorbě 
pracovních míst. Řada nízkouhlíkových technologií současně přispívá ke snížení emisí 
znečišťujících látek a zlepšení kvality ovzduší, která je dlouhodobě přetrvávajícím problémem 
ČR. 

Důležitým argumentem pro podporu rozvoje nízkouhlíkových zdrojů jsou klesající 
zásoby strategických energetických surovin a výrazné výkyvy jejich cen. Problematická je 
rovněž spolehlivost dodávek fosilních paliv z politicky nestabilních regionů světa. 
Diverzifikace energetických zdrojů se jeví jako nutná z hlediska energetické bezpečnosti  
a snížení energetické dovozní závislosti ČR.  

Především výstavba nových jaderných zdrojů a zvýšení účinnosti stávajících může 
významně přispět ke snížení celkového emisního faktoru české energetiky. Stále zde však 
přetrvává problém neuzavřeného palivového cyklu (skladování vyhořelého paliva)  
a negativních environmentálních dopadů těžby uranu. Perspektivu v tomto ohledu skýtá 
zkoumání jaderné fúze, ať už v rámci iniciativy ITER či 7. Rámcového programu EU  
pro výzkum a technologický rozvoj. 

Z hlediska pokrytí energetických potřeb ČR bude vzrůstat i zastoupení obnovitelných 
zdrojů na energetickém mixu, zůstanou však i nadále především zdrojem doplňkovým. 
Obnovitelné zdroje svým decentralizovaným charakterem mohou posílit lokální energetickou 
soběstačnost. Hlavním limitem pro rozšíření obnovitelných zdrojů jsou především vysoké 
počáteční investiční náklady a nižší roční využití instalovaného výkonu oproti konvenčním 
zdrojům. Z tohoto důvodu byl na jejich podporu zaveden systém garantovaných výkupních 
cen, jehož počáteční nastavení se však ukázalo jako ne zcela optimální především z hlediska 
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nákladů pro společnost. Mezi další známé nevýhody obnovitelných zdrojů patří především 
menší předvídatelnost dodávek energie, která klade vyšší nároky na zálohování zdrojů  
a regulaci výkonů, a vynucené investice do posílení elektrizační soustavy. 

S ohledem na geografické podmínky má ČR menší potenciál v rozvoji obnovitelných 
zdrojů jako je vítr nebo sluneční energie. Jako perspektivní se jeví především podpora zdrojů 
na biomasu a bioplyn, především pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. 

Rovněž na úrovni jednotlivých domácností stále existuje značný potenciál pro úspory 
prostřednictvím lepšího zateplení budov a výměny neekologických zdrojů vytápění  
za nízkoemisní zdroje. Investice do těchto opatření se projeví snížením účtů za energii  
a zlepšením lokální kvality ovzduší. 

Významnou příležitostí pro ČR zůstává emisní obchodování. ČR se aktivně podílí na 
mezinárodním emisním obchodování prostřednictvím tzv. „Green Investment Scheme“ (GIS). 
Po roce 2013 získá navíc ČR dodatečné prostředky z prodeje emisních povolenek v rámci EU 
ETS. O efektivním využití těchto prostředků musí být vedena další diskuse, nabízí se však 
především využití těchto prostředků v oblasti podpory čistých technologií v energetice  
a teplárenství, adaptačních opatření v krajině (protipovodňová opatření) či podpory 
energetických úspor. 

Aby ČR využila příležitosti a zároveň omezila rizika spojená se změnou klimatu, musí 
být především vhodně nastaven rámec pro tyto aktivity. V současné době vzniká řada 
souvisejících strategických dokumentů nebo probíhá jejich aktualizace. Jedná se především  
o Státní politiku životního prostředí, Politiku ochrany klimatu v ČR, aktualizaci Státní 
energetické koncepce a nové koncepce surovinové a dopravní politiky. Rozšířená spolupráce 
mezi jednotlivými součástmi státní správy a samosprávy a prolomení jejich úzce sektorového 
zaměření je nezbytné k vyloučení rozporů mezi těmito dokumenty a naopak umožňuje 
soustředit se na možné synergie. 

Zásadním dokumentem pro směrování ochrany klimatu v České republice do roku 
2020, s výhledem do roku 2050, bude připravovaná nová Politika ochrany klimatu, která 
navrhne k realizaci klíčová opatření jak v oblasti snižování emisí, tak adaptací na změnu 
klimatu. Politika ochrany klimatu vychází z platných redukčních závazků na úrovni EU  
(tzv. klimaticko-energetický balíček) a OSN (Kyotský protokol). Navrhovaná opatření však 
nejsou na zmíněných závazcích závislá a stejně tak mohou být v budoucnu realizována díky 
síle inovací a trhu s čistými technologiemi.  

Vědecké diskuse o změnách klimatu budou dále probíhat a jistě přinesou nové 
poznatky a upřesnění stávajících hypotéz a modelů. Zatímco míra antropogenního vlivu 
je předmětem diskusí a hypotéz, samotná klimatická změna hypotézou není. Je 
skutečností. Je proto vhodné připravovat adaptační opatření, výrazně podporovat 
inovace a nové technologie, ale zároveň si i zvykat na extrémnější projevy počasí. 
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2.6 Technologie 

Jakub Kašík 
 
Ve chvíli, kdy se začneme zajímat o to, co nás čeká v příštích 20 letech v oblasti vědy a 

technologií, ocitneme se na šíleně rychlé horské dráze. Ať už vycházíme z krátkodobých 
předpovědí jako IBM: Next 5 in 5 (2010), nebo z dlouhodobějších analýz, jako Global Trends 
2025: A Transformed World (2008), vždy se zdá, že věda a technologie jsou tím klíčem, který 
nás nejrychleji přiblíží “dokonalosti”. Toto výsadní postavení je výrazně podporováno 
rostoucí globální poptávkou a stále se zvětšujícím trhem, jehož závislost na vědeckých 
objevech roste. Tento trend je navíc umocňován růstem ekonomik nastupujících zemí BRICS.  

Vývoj posledních 20 let v oblasti vědy a technologií lze bez nadsázky označit  
za revoluční. Scénáře a předpovědi, které se snaží uhodnout, jak bude tento vývoj pokračovat  
a jak promění fungování naší společnosti, jsou však velice ošidné. Prognostici, kteří stáli před 
podobným úkolem před 20 lety, předvídali létající automobily, počítač v každé domácnosti, či 
mobilní telefon. To, že se objeví internet a stane se masovou záležitostí, bez níž si většina  
z nás nedokáže představit normální fungování, si neodvažoval dohlédnout nikdo.  

Faktory, které ovlivní budoucí směr vývoje, a vytvoří jakési mantinely, můžeme označit 
za tzv. motory. Lindgren a Banhold používají metaforu stromu, kde motory změn vytváří 
kořenový systém, který určuje, zda se určitá tendence výrazněji prosadí. Pevně stanovené 
tendence se pak nazývají trendy a vytváří pomyslnou korunu stromu. Symbol koruny stromu 
je ideálním modelem pro představu složitosti a komplexnosti celkového „systému“ vytváření 
trendů (Report: Review of the Science and Technology Foresight Studies and Comparison 
with GTS2015. 2009).  

Věda a technologie ovlivní všechna důležitá odvětví, která pohánějí a udržují moderní 
konzumní společnost. Jde o širokou paletu jednotlivých oblastí a není možné na omezené 
ploše popsat vše, půjde tedy pouze o výběr těch, která budou formovat trendy nejvýrazněji. 
Synergie těchto oblastí bude klíčová, neboť objevy v jedné oblasti pomohou vývoji v těch 
ostatních.  
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2.6.1 Informační komunikační technologie (IKT) 
V uplynulých 30 letech platil tzv. Moorův zákon, který říká, že stupeň miniaturizace, 

výpočtová rychlost a kapacita se každé dva roky zdvojnásobí. Tento trend by měl vydržet 
ještě cca 10 let, než technologie narazí na své limity. Pokud se však začne při výrobě využívat 
nanotechnologie, jsou tyto limity téměř neomezitelné. IKT se stane jedním z hlavních hnacích 
motorů globální ekonomiky. 

Kolem roku 2030 bude pro většinu globální populace nemožné odpojit se od sítě. IKT 
se rozšíří natolik, že lidé budou mít možnost být neustále připojeni v rámci lokálních nebo 
globálních sítí. Tento trend se bude ještě více prohlubovat a nepřipojení budou považováni za 
podezřelé. Wifi implantáty budou pouze vyústěním tohoto procesu. Osobní počítač začíná 
narážet na hranice svých možností již dnes. Podle analytiků z Delloitte (2011) dojde v 
nejbližších letech k odklonu od tradičního stolního počítače a notebooku. Nové počítače 
budou připomínat spíše dnešní mobilní telefony a tablety. Zároveň s tím ukládací kapacita 
převýší poptávku někdy kolem roku 2020. Dalším aspektem, který ještě prohloubí 
všudypřítomnost IKT v běžném životě je tzv. cloud computing. Ve světě, kde cloud 
computing funguje, se stačí pouze připojit do sítě a vše ostatní se děje v tzv. cloudu (mraku). 
K samotnému účastnění se na IKT už nebude žádné další zařízení potřeba.  

Stále více se do popředí zájmu dostávají sociální sítě (ss), konkrétně facebook. Dříve 
doména mladých zasahuje stále větší procento lidí. Nepřipojeným chybí informace, které 
jejich blízcí sdílí pouze na ss a nepřipojení se pro ně stává jakousi konkurenční nevýhodou. 
Pokud tento trend vydrží, je pouze otázkou času, kdy se člověk, který není připojen, stane 
podezřelým, neboť nebude možné ověřit jeho „autenticitu“. Od toho už je pouze malý krůček 
k tomu, aby lidé, kteří nebudou připojeni, nepožívali takových práv a svobod jako ti připojení. 
SS již dnes slouží jako pracovní nástroj (LinkedIn). Geografické překážky zde neplatí a je tak 
možné pracovat téměř odkudkoli na světě. Existují zde však viditelné limity, díky velké 
selektivnosti slouží pouze malému procentu lidí, kterému je určeno. Je však pravděpodobné, 
že se zdokonalující se technikou se tento trend prohloubí. SS se mohou stát hybatelem 
velkých sociálních procesů. Dle mnohých komentátorů byla revoluce v Egyptě první 
facebookovou revolucí. Možnost rychlého a téměř nekontrolovatelného sdružování, kterou 
facebook nabízí, sehrála velkou roli již v loňském roce při nepokojích po volbách v Íránu.  
U podobných aplikací bývá vždy riziko bubliny, která může kdykoli splasknout. V tomto 
případě jde však o nový způsob komunikace, který se stává natolik masovou záležitostí, že 
v určité podobě přetrvá. 

 
2.6.2 Nanotechnologie (NT) 

NT je často označována za hybridní vědu, neboť v sobě kombinuje několik vědních 
disciplín. Rozvoj NT bude záviset na jejich ekonomické úspěšnosti a nových objevech. 
Vědecké studie předpokládají, že k zásadním objevům, které budou mít vliv na vlastnosti 
specifických produktů, dojde v rozmezí 5 až 20 let. Již dnes se NT používají při výrobě 
elektroniky, kosmetiky a farmaceutických výrobků. Předpokládá se, že do 5 až 10 let bude 
NT používána při výrobě až poloviny všech výrobků. Mezi oblasti, ve kterých se přepokládá 
velký dopad NT patří zejména elektronika, medicína, stavebnictví a ochrana životního 
prostředí. V medicíně dojde ke zkvalitnění diagnostiky, úspěšnější léčby rakoviny, výzkumu 
nových léků a další biologických aplikací (Long Term Vision, 2006).   

Spojení IKT a NT bude mít zásadní vliv na automatizaci logistiky v komerčním  
i vojenském sektoru. Ve výrobě se díky spojení NT s BT začnou rozšiřovat tzv. chytré 
materiály. Budou schopny měnit svůj tvar a chovat se podle toho v jakém prostředí se 
nachází. Dokonce se budou schopny sami opravit. Díky chytrým materiálům bude stavba, 
údržba a výkonnost infrastruktury mnohem jednodušší, rychlejší a mnohem déle vydrží. 
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2.6.3 Biotechnologie (BT) 
Jedná se především o biologické modifikace organismů a neživých materiálů, které 

najdou uplatnění ve zdravotnictví, ochraně klimatu, potravinářství a zemědělství. BT se již 
dnes využívá např. ve farmacii. Zásadní průlom se však očekává až mezi lety 2015-2020. 
Hlavními perspektivami BT je pomoc při řešení problému s docházejícími zdroji a pokrok 
v medicíně. Existuje však i stinná stránka a to potenciální vznik nových zbraní (ZHN).  

Problémem BT je nákladnost procesu výzkumu a vývoje a nespolehlivost výsledku. 
Porozumění lidské DNA povede v této oblasti k zásadním změnám. Díky pokroku  
ve výzkumu kmenových buněk a „tissue engineering“ bude možné najít nové způsoby jak 
opravit, či transplantovat zničenou nebo chybějící tkáň. Jedním z hlavních důvodů 
atraktivnosti biotechnologie pro investory i pro veřejnost je očekávané zvýšení délky a kvality 
lidského života. Předpokládá se, že během let 2015-2025 se přiblíží možnost využívat umělé 
orgány vyvinuté pomocí biotechnologií. Na základě výzkumu kmenových buněk dojde  
ve stejné době k radikálním změnám v léčbě chronických onemocnění jako je cukrovka, 
Parkinsonova choroba a Alzheimer. Bude rovněž možné vytvořit mnohem účinnější  
a šetrnější vakcíny proti velkému množství nemocí (The DCDC Global Strategic Trends 
Programme 2007-2036, 2009). 

V zemědělství dojde k výraznému prosazení geneticky upravených plodin, které budou 
odolnější. Mohou být pěstovány i tam, kde je to vzhledem k neúrodnosti půdy nemožné a tím 
pádem pomohou regionům, které trpí hladomory. Tento trend není příliš vítán ochránci 
přírody. 

 
2.6.4 Nové zdroje energie 

Velkým problémem se pro oblast vědy a technologií stane v horizontu 20 let nedostatek 
zdrojů. Technologický pokrok je na elektřině životně závislý. Jednou z největších výzev pro 
tuto oblast bude zdroj, který nahradí tradiční fosilní paliva.  

Nové zdroje energie budou komerčně využitelné a úspěšné již před rokem 2040.  
Do roku 2020 se však nepředpokládá, že by mohlo dojít ke zlomovému objevu. Stále 
důležitějším aspektem tak bude co nejefektivnější nakládání se zdroji, kterými již 
disponujeme. Hybridizace je příklad jak tuto efektivitu využívání zdrojů zvýšit. V některých 
částech světa dojde k většímu využívání etanolu, metanolu a vodíku, které však rovněž 
nenahradí tradiční paliva. Bude tak nutné pokračovat v trendech, které se pomalu prosazují již 
dnes jako je efektivní využívání surovin, recyklace, nové technologie využívající elektrickou 
energii, snižování dopadů na životní prostředí v průběhu procesu výroby i při používání 
daného produktu, sofistikovanější izolační materiály, ukladače tepla a energie, tepelná 
čerpadla, nízkoenergetické žárovky, pokročilejší senzory, využívání biomasy a biopaliv 
(Global Trends 2025: A Transformed World, 2008).   

Fotovoltaika se stále více zdokonaluje a bude v příštích letech dominovat obnovitelným 
zdrojům. Zvýší se podíl využívání “přírodních živlů”, kromě solární a větrné i využívající 
příliv a odliv, blesky, tornáda. Překvapivě málo zmiňovanou je jaderná energie, která v této 
době zažívá po celém světě renesanci. Opravdovou sci-fi stále zůstane nukleární fůze. Pokrok 
ve výzkumu je zde velice pomalý a nákladný.  

 
2.6.5 Geoinženýring (G) 

V Evropě je geoinženýring téměř tabu, ale ve Spojených státech, USA, Rusku, 
Japonsku a hlavně Číně začíná být tento koncept zmiňován se spojitosti s ochranou klimatu 
stále častěji a předpovídá se mu velká budoucnost. Základní definice G zní dosti bizarně. 
Jedná se o procesy manipulování počasí se záměrem bojovat proti efektům globální 
klimatické změny.  

V budoucnu se počítá s G jako nástrojem v boji proti změně globálního klimatu. Jedná 
se především o tzv. “Ocean iron fertilization”, kde se počítá s masivním nasazením železité 
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směsi v oceánu, což by mělo vyvolat mnohem větší růst planktonu a rostlin žijících  
na hladině, čímž by se razantně snížila koncentrace CO2 v atmosféře. Mezi další projekty patří 
výroba mraků, které zastíní sluneční paprsky, a tím omezí oteplování zemské atmosféry 
(SRM Solar radiation management). Dalším projektem pracujícím s mraky je tzv. CRE 
(Cloud reflectivity enhancement). Počítá s tím, že se použije obrovské množství mořské vody  
k “vybělení” mraků, aby se zvýšila jejich schopnost odrážet sluneční paprsky.  

“Friends of the Earth” a Greenpeace jsou velkými odpůrci G, neboť vidí v jeho podpoře 
ohrožení politického konsensu ohledně snižování emisí skleníkových plynů. Jedním  
z hlavních protiargumentů proti G je fakt, že se nesnaží bojovat proti původcům globální 
klimatické změny, ale řeší pouze symptomy. Používá navíc stejnou filozofii, která 
klimatickou změnu způsobuje. Existuje zde i riziko použití G jako zbraně. V případě použití 
některých G technik by bylo možné způsobit totální sucho nebo naopak katastrofální záplavy. 

 
2.6.6 Podpora vývoje a výzkumu  

Výzkum a vývoj, jako součást vědy a technologií, představují klíčový prvek při 
zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální 
soudržnosti. Činnosti spojené s výzkumem a vývojem jsou velice náročné jak z hlediska 
lidských zdrojů, tak z hlediska finančních zdrojů. Tento trend byl umocněn investicemi 
světových vlád. Nárůst prostředků je markantní. V roce 1997 se jednalo o částku $500 
miliónů a v roce 2010 neuvěřitelných $330 miliard. 

Státy, které chtějí být v budoucnu konkurenceschopné, musí mít efektivní systém 
výzkumu a vývoje a musí jej dostatečně podporovat. S tím úzce souvisí úroveň vysokého 
školství. V roce 2003 se 37 ze 100 nejlepších světových univerzit nacházelo v USA. Dle 
údajů z roku 2010 klesl tento počet na 31, neboť i zde roste konkurence. I přesto, že se USA 
stále drží na špici, trend tzv. odlivu mozků z východu na západ začíná být pomalu minulostí. 
Státy EU jsou díky Velké Británii a Švýcarsku opticky na předních příčkách, další státy jsou 
na tom však podstatně hůře a celkový počet univerzit v první stovce stále klesá. Pro 
zajímavost Univerzita Karlova se v roce 2010 umístila mezi nejlepšími evropskými 
univerzitami na 79. místě (Dostupné na: http://www.4icu.org).  

V roce 2002 se Spojené státy podílely 35 % na celosvětovém GERD (hrubé výdaje  
na výzkum a vývoj). Asie byla na druhém místě s 31,5 % a Evropská unie byla až na třetím 
místě s 27,3 %. Afrika se podílela pouhými 0, 65 %. Velice zajímavé je sledovat tento trend  
v jednotlivých zemích některých uvedených regionů. Čína svůj podíl od roku 1996 do roku 
2002 více než zdvojnásobila z 0,6 % na 1,23 % (Long Term Vision, 2006). Již počátkem 
století bylo možné pozorovat trend nárůstu podílu asijských zemí. Tato tendence stále sílí a, 
pokud nedojde k výraznému obratu, nahradí Asie Západ jako ten, kdo udává směr.  

Dle zprávy OECD o stavu výzkumu a vývoje z roku 2010 poznamenala finanční krize 
země Západu. Reálný růst GERD se zpomalil mezi lety 2008-9 ze 4 % na 3,1 %. Počet 
obchodních značek, který do jisté míry slouží jako ukazatel pokroku klesl dokonce o 20 %. 
Zcela opačný vývoj proběhl v Číně a ostatních zemích BRICS. V roce 2008 dosáhl GERD  
v Číně 13,1 % celkových výdajů členských zemí OECD, což představuje nárůst o 5 % od 
roku 2001. Rusko investovalo ve stejném roce 17 miliard USD, což odpovídalo 2,2 % 
celkových výdajů členských zemí OECD (OECD STI Outlook, 2010).  

Samostatnou kapitolou je vývoj a výzkum ve vojenské oblasti. Vojenský výzkum  
do jisté míry ovlivní vývoj v civilní oblasti, tak jako tomu bylo v minulosti. Tento trend se 
však začne obracet a armádní výzkum bude stále více využívat poznatků komerčního sektoru. 

 
2.6.7 Negativa mohutného rozmachu vědy a technologií 

Překotný vývoj v oblasti vědy a technologií s sebou nese i negativa. Pravděpodobně 
nejvýraznější je ztráta soukromí. Sociální sítě jsou na ztrátě soukromí přímo založeny. Již 
dnes je možné vysledovat kohokoli, kdo vlastní mobilní telefon. Pokud je telefon navíc 
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vybaven GPS modulem, je možné určit jeho/její polohu s přesností na metry. S rozvojem SS  
a chytřejším hardwarem i softwarem mobilních telefonů se tento trend bude ještě zvyšovat.  

Moderní společnost je na technologiích silně závislá. Díky této závislosti je velice 
jednoduše zranitelná. Jakýkoli větší výpadek elektrického proudu nebo útok na neuralgické 
body soustavy může ohrozit fungování společnosti. Se zvyšujícím se tempem modernizace se 
bude tato zranitelnost zvyšovat.  

Svět se pomalu ale jistě rozděluje na ty, kteří jsou napojení a využívají moderní 
technologie, a na ty, kteří napojení nejsou, a tím pádem je nevyužívají. Zrychlující se IT 
revoluce bude tento trend ještě umocňovat. Vedlejšími efekty může být výrazné chudnutí 
některých oblastí a regionální nestabilita.  

Již dnes je velkým problémem rozpoznat v závalu informací ty, které jsou opravdu 
relevantní. Tento trend se bude stále více prohlubovat. Bude velice obtížné dohledat původce 
informace a validitu sdělení. 

Velice choulostivé jsou některé etické otázky, které se objevují ve spojitosti  
s biotechnologiemi. Mezi ty, které budou v příštích 20 letech nejvýrazněji ovlivňovat veřejné 
mínění, patří technologie lidské reprodukce (klonování), využívání embryí k získávání 
kmenových buněk, využívání genomu a v neposlední řadě geneticky upravené plodiny  
a zvířata. Díky výrazně přesnější diagnostice a využívání informací obsažených v genomu 
jednotlivců bude možné předvídat predispozice k určitým onemocněním. Takto “ocejchovaní” 
jednotlivci nebudou moci vykonávat určitá zaměstnání a bude pro ně velice obtížné sehnat 
odpovídající pojištění. Technologie, které budou používány k vylepšení lidského života, jsou 
poměrně jednoduše zneužitelné. Objevy v biotechnologii mohou v nesprávných rukou 
fungovat jako velice sofistikovaná a nebezpečná zbraň, klasifikovaná jako ZHN (zbraně 
hromadného ničení). 

 
2.6.8 Závěr 

Směr a tempo vědy a výzkumu budou stále více určovány komerční poptávkou. To 
samozřejmě povede k mnohem větší zranitelnosti v případě ekonomických otřesů. V případě 
krize podobné té, která začala v letech 2008-9, by tak mohlo dojít k výraznému zpomalení 
tempa v oblasti vývoje a výzkumu a předvídané objevy by se tak mohly opozdit. Právě oblast 
vědy a technologií může výrazně přispět k trvalé a udržitelné obnově dlouhodobého růstu. 
Může ukázat nové cesty jak se vyrovnat s největšími výzvami, které před moderní společností 
budou v příštích desetiletích stát, jako jsou demografické změny, zdraví a klimatické změny.  

Je ovšem také možné, že věda narazí na pomyslnou mez svých možností a bude trvat 
několik let, než opět nastane příhodná konstelace k výraznějšímu průlomu. Je nutné dodat, že 
stejně pravděpodobná je i opačná verze vývoje. Je tedy možné, že se vývoj ještě více urychlí, 
k čemuž by výrazně přispěly objevy v oblasti nanotechnologií, které by posunuly vývoj  
a výzkum i v ostatních oblastech. 

 
2.6.9 Doporučení pro ČR 

Z většiny studií, které se zabývají budoucím vývojem, vyplývá, že stojíme na rozcestí. 
Přesvědčení o tom, že člověk žije ve zlomové době, mívá téměř každá generace. V případě 
vědy a technologií není toto tvrzení tak přehnané. Dle Závěrečné zprávy NERV (2009) bude 
právě aplikace poznatků výzkumu, vývoje a inovací do ekonomického procesu společně 
s kvalitním vzděláváním nejtrvalejším zdrojem prosperity České republiky. Doporučená 
inspirace Finskem může být cestou, jak tohoto potenciálu co nejvíce využít. 

ČR ztrácí konkurenceschopnost a dostává se do stavu pouhého přežívání. K zastavení 
tohoto trendu bude potřeba velké úsilí. Základem by mohlo být zvýšení investic do výzkumu 
a vývoje (ČR 1,5%, Finsko 3,47% HDP). Větší zapojení do evropského výzkumu především 
7. rámcového programu (ERA). Podpora nových technologických trendů (NT, BT), 
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efektivnější využívání IKT, šetrnější využívání energie a v neposlední řadě reforma vysokého 
školství.  
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3. VNITŘNÍ TRENDY 
3.1 Populace  

Miroslava Mašková  
 

3.1.1 Základní trendy populačního vývoje 1989‐2009 
Populační vývoj České republiky zaznamenal od počátku devadesátých let 20. století 

velmi rychlé a závažné změny týkající se jak procesů přirozené měny obyvatelstva, tak 
zahraniční migrace v reakci na nové politické, ekonomické a sociální podmínky pro populační 
vývoj, které vznikaly v průběhu transformace po roce 1989. Rychlé změny jednotlivých 
demografických procesů se pak odrazily ve vývoji celkového počtu obyvatelstva ČR  
i v proměně jeho struktur podle věku, rodinného stavu a soužití domácností. Kromě 
bezprecedentních změn režimu demografické reprodukce byla dalším charakteristickým 
rysem celkového populačního vývoje ČR i značná nestabilita jeho základního směřování. 
  
3.1.1.1 Počet obyvatelstva a populační stárnutí 

Celkový počet obyvatel ČR po poklesu o více než 100 tis. osob (na 10 203 tis. v roce 
2002), kdy ani kladné migrační saldo nedokázalo zabránit populačnímu úbytku v důsledku 
převahy počtu zemřelých nad narozenými, se v posledních sedmi letech opět zvyšuje;  
v období 2003-2005 pouze díky kladnému migračnímu saldu, od roku 2006, kdy došlo  
k zásadnímu bilančnímu obratu (počty narozených dětí opět převýšily počty zemřelých)  
i přirozenou měnou. V roce 2008 byl zaznamenán rekordní přirozený přírůstek obyvatelstva 
na úrovni téměř 15 tis. osob. Významně vzrostly také migrační zisky; za období 2006-9 
dosáhly v úhrnu 219 tis. osob, což dohromady s přirozeným přírůstkem znamenalo nárůst 
celkového počtu obyvatel o téměř 256 tis. Ke konci roku 2009 tak dosáhl počet obyvatelstva 
ČR 10 507 tisíc. Jedná se o nejvyšší počet od konce druhé světové války. 
 
Obr.1: Přírůstky obyvatelstva ČR přirozenou měnou a migrací 

 
Zdroj: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2006, 2007; Němečková, 2010  
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Obdobně významné byly v uplynulém období i změny věkové struktury obyvatel. 
Populační stárnutí mělo poněkud zvláštní průběh zapříčiněný historicky vzniklými 
deformacemi věkové struktury, brzdícím efektem natalitní vlny 70. let i hlubokým a rychlým 
poklesem porodnosti ve druhé polovině 90. let. Měřeno relativním zastoupením osob ve věku 
nad 65 let stárnutí postupovalo velmi mírným tempem, a teprve ve druhé polovině 90. let 
dosáhl podíl seniorů ve věku nad 65 let opět stejné úrovně jako na přelomu 70. a 80. let, kdy 
byl doposud nejvyšší (13,5 %). Jejich podíl pak dále rostl a k 31. 12. 2009 tvořili senioři starší 
65 let 15,2 % celkové populace. Početně tato věková kategorie vzrostla mezi rokem 1990-
2009 o 297 tis.a v roce 2009 čítá 1,6 mil. osob. Intenzivní stárnutí však probíhalo především 
zespodu věkové pyramidy. Počet dětí do 15ti let se snížil v uvedeném období z 2,18 na 1,49 
mil., tedy o více než 30% výchozí velikosti a jejich zastoupení v populaci pokleslo z 21 %  
na 14,2 %. K příznivým změnám došlo u kategorie osob ve věku ekonomické aktivity  
(15-64 let). Jejich počty se postupně zvyšovaly, a podíl v populaci vzrůstal. Stabilizace počtu 
i podílu v posledních letech však naznačuje, že šlo o dočasný stav. Z hlediska ekonomické 
zátěže obyvatelstva v produktivním věku bylo období posledních 20 let rovněž příznivým. 
Počet závislých osob (0-14 a 65+) připadajících na 100 osob ve věku ekonomické aktivity 
(15-64) se snížil z 51 na 40 do roku 2007, ale v posledních 2 letech již zaznamenáváme 
opětný vzrůst tohoto indexu. Na poklesu indexu zatížení se podstatnou měrou podílel výrazný 
pokles počtu dětí do 15 let vyvolaný propadem porodnosti v 90. letech minulého století. 
Pokračující demografické stárnutí po roce 1990 charakterizuje plynulý růst průměrného věku 
obyvatel o čtyři roky (z 36,3 na 40,6 roku), což představuje podstatný posun, a zvláště růst 
indexu stáří, kdy od roku 2006 počet seniorů nad 65 let věku začal převyšovat počet dětí  
do 15 let. Podobně jako v jiných vyspělých zemích převažují mezi obyvateli ve věku nad 65 
let ženy, přičemž jejich převaha s věkem vzrůstá. V obyvatelstvu nad 80 let je podíl žen již 
více než 2/3. 
 

Obr. 2: Složení obyvatelstva ČR podle hlavních věkových skupin v letech 1990-2009 
 

 
Zdroj: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2006, 2007; Němečková, 2010 
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Obr. 3: Indexy ekonomického zatížení v letech 1990-2009  

 
Zdroj: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2006, 2007; Němečková, 2010 
 
 
3.1.1.2  Rodinné a reprodukční chování 

Před rokem 1989 patřila Česká republika charakterem své demografické reprodukce 
k tzv. východoevropskému typu, ve kterém převažovala vysoká úroveň sňatečnosti a relativně 
vysoká úroveň plodnosti při nízkém věku při vstupu do manželství a nízkém věku rodících 
žen. Nesezdaná soužití byla málo četná a podíl dětí narozených mimo manželství byl přes 
vysoký podíl předmanželských koncepcí nízký. Demografické chování současně 
charakterizovala vysoká homogenita z hlediska regionálního i sociálního. Po roce 1989 došlo 
k dramatickým a rychlým změnám v demografickém chování, které mají charakter tzv. 
západoevropského populačního modelu. Jejich nositeli jsou především generace mladých lidí 
narozených v sedmdesátých letech 20. století. Tyto změny označované jako druhý 
demografický přechod u nás začaly probíhat zhruba s dvacetiletým zpožděním za západní 
Evropou. Výrazné změny demografických trendů odrážejí současné proměny české rodiny  
a pluralizaci rodinných forem. V jejich pozadí stojí jednak proměna hodnotových orientací 
mladé generace, důraz na individualizaci, vzdělání, pracovní kariéru a uplatnění nových 
životních stylů. Současně se uplatňuje i zhoršení sociálních a ekonomických podmínek 
mladých rodin, omezení státní podpory rodinám s dětmi, nedostatek finančně dostupného 
bydlení a obtížnost harmonizace práce a rodiny.  

Stručně lze dosavadní dvacetiletý vývoj charakterizovat následujícími trendy: 
Propadem porodnosti a úhrnné plodnosti s vlnou oživení v posledních letech.  

Ve druhé polovině 90. let se ročně rodilo zhruba o 30 % méně dětí než na počátku 90. let. 
Minima bylo dosaženo v roce 1999, kdy se narodilo jen 89,5 tis. dětí. Od roku 2003 
pozorujeme opětný růst počtů narozených dětí; maxima bylo dosaženo v roce 2008 (119,6 tis. 
dětí).  V roce 2009 se počet narozených opět snížil na 118,3 tis. Podobně v důsledku vývoje 
počtů narozených se vyvíjela i úhrnná plodnost (průměrný počet dětí na 1 ženu  
v reprodukčním období). V průběhu první poloviny 90. let prudce poklesla a stabilizovala se 
na úrovních hluboko pod hranicí prosté reprodukce. Nejnižší úrovně bylo dosaženo v roce 
1999 (1,13). V roce 2006 vzrostla na 1,33 a překonala tak hranici 1,3 považovanou za velmi 
nízkou úroveň, kdy daný trend lze jen obtížně zvrátit. V posledních dvou letech dosahuje 
hodnoty 1,5. I tak však jde o stále velmi nízkou hodnotu, v dlouhodobém pohledu 
nezajišťující prostou reprodukci populace (při této úrovni plodnosti by byly matky 
v následující generaci nahrazovány pouze ze 73 %). Opětný vzestup ročních počtů 
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narozených dětí a vzestup úhrnné plodnosti v posledních několika letech souvisí se vstupem 
žen ze silných populačních ročníků narozených v 70. letech minulého století do věku vysoké 
plodnosti a s realizací odkládaných porodů. Jde tedy pravděpodobně o sekundární populační 
vlnu, jejíž vrchol byl zřejmě dosažen v roce 2008 a jejíž efekt během několika let opět vyprší.  

Rychlým nárůstem podílu dětí narozených mimo manželství. V roce 2009 dosáhl 
podíl mimomanželsky narozených dětí již 38,8 % ze všech živě narozených. Mezi 
prvorozenými mělo neprovdanou matku dokonce téměř ½ živě narozených dětí. Tento trend 
je patrný především u svobodných žen se základním vzděláním. Vysokoškolačky i přes 
odklad do vyššího věku preferují „tradiční“ uspořádání rodinného života, tj. sňatek a narození 
dětí do manželství; současně však v této skupině vzrůstá i podíl bezdětných svobodných žen. 

Razantním snížením intenzity sňatečnosti. Na začátku 90. let byla úroveň sňatečnosti 
taková, že do manželství vstupovalo před dosažením 50 let věku více než 90 % mužů i žen. 
Při zachování současné úrovně sňatečnosti by to bylo jen 62,7 % žen a 56,1 % mužů (2009), 
z čehož vyplývá, že 37,3 % žen a 43,9 % mužů by zůstalo trvale svobodných. Nízké podíly 
vstupujících do manželství odrážejí především odkládání sňatku do vyššího věku i jeho 
odmítání částí mladých lidí. V letech 2006-7 bylo možno pozorovat mírné oživení intenzity 
sňatečnosti, které, podobně jako v případě porodnosti, souvisí s realizováním odkládaných 
sňatků do vyššího věku generacemi narozených v 70. letech. Kohabitace jako nový vzorec 
rodinné formy je v ČR řídká a je praktikována především jako dočasné soužití před vstupem 
do manželství, nikoli jako nesezdané soužití s dětmi jako plnohodnotná alternativa 
manželství, což potvrzuje Rychtaříková (2007: 88). 

Posouváním životních událostí souvisejících s partnerstvím a rodičovstvím do stále 
vyššího věku. V důsledku odkládání vstupu do manželství nepřetržitě roste průměrný věk při 
vstupu do prvního manželství, v roce 2009 již dosáhl 32 let u mužů a 29,2 roku u žen. Rovněž 
tak průměrný věk matek při porodu prvního dítěte i dětí celkem se stále zvyšuje. V roce 2009 
dosáhl věk žen při narození prvního dítěte v průměru 27,4 roku, což je o 4,9 roku více než na 
počátku 90. let. Přibližujeme se tak situaci v řadě západoevropských zemí, kde je průměrný 
věk matek ovšem ještě vyšší. Čím dál větší část plodnosti je realizována ve věku nad 30 let; 
před 20 lety to bylo jen 14% celkové realizované plodnosti, v roce 2009 již 46,4% .  

Setrvávající vysokou úrovní rozvodovosti. Ze 100 manželství se téměř polovina 
rozpadá, což nás řadí na přední místo v Evropě. 

Podstatným snížením úrovně potratovosti způsobeným rapidní redukcí počtu 
interrupcí a zvyšováním podílu samovolných potratů na celkové potratovosti. V roce 
2009 bylo registrováno 24,6 tis. umělých přerušení těhotenství, což je méně než čtvrtina počtu 
zaznamenaného v roce 1990. Značný úbytek interrupcí je dáván do souvislosti s rozšířením 
užívání moderní antikoncepce. Naproti tomu počet samovolných potratů v posledních šesti 
letech mírně stoupá z 11,1 tis. v roce 2001 na 14,6 tis. v roce 2009. Důvodem je 
pravděpodobně vyšší výskyt rizikových těhotenství související s posunem těhotenství  
do vyššího věku.  

Zvyšováním podílu svobodných a rozvedených lidí v populaci a poklesem podílu 
osob žijících v manželství jako důsledku poklesu sňatečnosti a dlouhodobě vysoké 
rozvodovosti. 
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Obr. 4: Úhrnná míra plodnosti a průměrný věk matek při prvním porodu v ČR 

 
Zdroj: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2006, 2007; Němečková, 2010 
 
 
3.1.1.3 Úmrtnost, nemocnost, zdravotní stav 

Sociálně-ekonomické změny po roce 1989 se odrazily i ve vývoji úmrtnosti. Zlepšením 
řady podmínek, na nichž zdravotní stav obyvatelstva závisí (především zdravotní péče, 
dostupnosti nových a kvalitnějších léků a moderní přístrojové techniky, zlepšením parametrů 
životního prostředí a částečně i prosazováním zdravého životního stylu) došlo k významným 
pozitivním změnám. Ve vývoji úmrtnosti a zdravotního stavu se prosazují následující hlavní 
trendy: 

Po dlouhodobé stagnaci se plynule prodlužuje střední délka života mužů i žen.  
Ve srovnání s rokem 1990 žijí v současnosti muži v průměru o 6,6 a ženy o 4,7 roku déle. 
V roce 2009 dosáhla střední délka života mužů 74,2 a žen 80,1 roku. ČR se řadí mezi země 
s nejrychlejším poklesem intenzity úmrtnosti po roce 1990 (Burcin, 2007: 46). 

Dřívější vysoký rozdíl mezi úmrtností mužů a žen se zmenšil. Díky rychlejšímu 
poklesu úmrtnosti u mužů než u žen poklesl rozdíl ve střední délce života mužů a žen oproti 
počátečním 7,9 na 5,9 roku.  

Prodlužuje se život seniorů. Muži ve věku 65 let mají dnes naději žít ještě dalších 
v průměru 15,2 roku, zatímco v roce 1990 to bylo pouze 11,6 roku. V případě žen jde  
o zvýšení z 15,2 na 18,3 let (údaje ČSÚ z roku 2009). 

Výše kojenecké úmrtnosti je plně srovnatelná s nejvyspělejšími zeměmi světa. 
Úroveň kojenecké úmrtnosti trvale klesá. V roce 2009 dosáhla již pouze 2,9 zemřelých 
kojenců na 1000 živě narozených, což je hodnota, která se blíží biologickému limitu. 

Úmrtnost se snížila ve všech hlavních příčinách úmrtí, přičemž nejvyšší podíl  
na prodlužování naděje dožití měl pokles úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy (zejména  
na akutní infarkt myokardu), které představují nejčastější příčinu smrti. Částečně zde přispěla 
též lepší diagnostika a léčitelnost zhoubných nádorů. 

Největší rezervy jsou především ve snižování intenzity úmrtnosti ve středním  
a vyšším věku, z hlediska příčin smrti pak úmrtnosti na tzv. civilizační choroby –  
na nemoci kardiovaskulárního systému a na novotvary. V případě některých diagnóz 
rakoviny ČR zaujímá přední místo v Evropě z hlediska úmrtnosti i počtu nově registrovaných 
případů. Právě vznik civilizačních chorob je multifaktoriálně podmíněn a úzce souvisí 
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s celým komplexem vlivů prostředí, způsobu života a geneticky kódovanými dispozicemi, 
které jsou rovněž modifikovány životním stylem a životním prostředím.  

Nedaří se omezovat rizikové faktory nejčastějších chronických nemocí; roste 
obezita, v níž se řadíme na přední místo v Evropě, i počet nemocných diabetem; zdravý 
životní styl se prosazuje pouze pomalu; prevence zaměřená na včasné zachycení nádorových 
onemocnění je využívána spíše jen mladšími osobami. 

Diferenciace populace z hlediska zdravotního stavu je podobná jako v jiných 
zemích. Závěry analýzy současného zdravotního stavu české populace z hlediska diferenciace 
počtů let zbývajících na dožití podle jednotlivých kategorií zdravotního stavu (výskyt 
chronické nemoci, omezení každodenních aktivit, subjektivně vnímané zdraví) ukazují, že 
muži mají sice kratší život, ale roky žen navíc jsou prožity především v nemoci nebo omezení 
každodenních aktivit. Pocit dobrého zdraví je negativně korelován s věkem, a pozitivně se 
vzděláním. Partnerství hraje důležitou roli zejména u osob se špatným zdravotním stavem 
(Rychtaříková, 2006). 

 
 

Obr. 5: Střední délka života při narození v ČR, muži, ženy 

 
Zdroj: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2006, 2007; Němečková, 2010 
 
 
3.1.1.4 Zahraniční migrace a cizinci v České republice 

V populačním vývoji ČR, na trhu práce i ve společnosti jako celku vzrostl po roce 1990 
význam zahraniční migrace. Po dlouhých desetiletích převažující emigrace se naše země 
rychle stala zemí tranzitní a imigrační. Zároveň dostal proces zahraniční migrace nový 
charakter. Imigrace se stala především záležitostí dočasných, převážně pracovních pobytů 
cizinců; přistěhovalectví ve smyslu trvalého přesídlení přestalo odrážet celkovou migrační 
situaci. Jde o prosazování trendu tzv. transnacionalizace, kdy imigranti se v zemi neusazují 
natrvalo, ale cirkulují mezi svou zemí původu a ČR. Změněné situaci bylo nutno přizpůsobit 
legislativu i statistickou evidenci zahraniční migrace.15 Zároveň bylo nezbytné harmonizovat 
naše právní předpisy s požadavky práva EU.  

                                                
15 Údaje ČSÚ o zahraniční migraci jsou srovnatelné od roku 2001, kdy došlo k rozšíření okruhu osob, které jsou 
do demografické statistiky zahrnuty, o tzv. cizince dlouhodobě pobývající v ČR. Údaje o stěhování se tedy týkají 
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Zahraniční migraci za léta samostatné ČR lze charakterizovat následujícími rysy: 
Zahraniční migrace jako složka populačního vývoje ČR se prosazuje především  

ve vývoji celkového počtu obyvatelstva. Kladné migrační saldo zmenšovalo v letech 1994-
2002 populační úbytek přirozenou měnou, v následujících třech letech výhradně přispělo 
k početnímu růstu české populace a i od roku 2006, kdy zaznamenáváme kladný přirozený 
přírůstek, je imigrace nadále velmi podstatným faktorem růstu počtu obyvatel ČR.  

Růst počtu cizinců žijících legálně na našem území. Oproti roku 1993 tento počet 
vzrostl více než pětinásobně. Nejvýznamnější meziroční nárůst (o více než 70 tis.) byl 
zaznamenán v roce 2007. Zatím nejvyšší počet cizinců na našem území evidovalo Ředitelství 
služby cizinecké a pohraniční policie MV ČR tak v České republice ke konci roku 2008 - 
438,3 tis. cizinců, z toho 173 tis. cizinců s trvalým pobytem a 265,3 tis. cizinců s některým  
z typů dlouhodobých pobytů nad 90 dnů.16 V posledních dvou letech byly zaznamenány 
mírné úbytky celkového počtu cizinců (na 433,3, resp. na 425,3 tis.) především v kategorii 
dlouhodobých pobytů související se světovou ekonomickou krizí. Podíl cizinců na celkovém 
počtu obyvatelstva ČR tak postupně vzrostl na 4% procenta. Nejpočetnější etnické komunity 
cizinců legálně pobývajících na našem území představovaly v roce 2009 občané Ukrajiny 
(132,0 tis., 30,5 % z celkového počtu cizinců), Slovenska (73,4 tis., tj. 17 %), Vietnamu (61,1 
tis., tj. 14,1 %), Ruska (30,4 tis.) a Polska (19,3 tis.).17 

Populace cizích státních občanů je výrazně mladší ve srovnání s celkovou populací. 
Koncentruje se do věkových skupin produktivního věku. Z hlediska pohlaví převládají  
ze šedesáti procent muži, což svědčí o převažujícím typu pracovní migrace (Němečková, 
2010). 

Příliv nelegálně pobývajících cizinců. V roce 2000 se odhady pohybovaly kolem 200 
tis. osob a dalších pravděpodobně více než 100 tis. osob byli tranzitní neregistrovaní migranti, 
kteří se snažili v průběhu roku dostat ilegálně na „opravdový Západ“. Ilegální  
a neregistrovaná migrace se stává pro ČR trvalým fenoménem (Drbohlav, 2004).  

Hlavním důvodem imigrace jsou ekonomické aktivity. Významnými „pull“ faktory 
ovlivňující atraktivitu země pro imigranty jsou především geografická poloha ČR jako 
nárazníkové zóny na hranici Východu a Západu, politická stabilita, sociálně-ekonomická 
situace včetně vysoké poptávky po cizincích na trhu práce, relativně liberální migrační 
zákony (zpřísnění v roce 2000 se projevilo jen dočasným poklesem imigrace) a členství v EU 
(geopolitická pozice). Specifickým „pull“ faktorem u početnějších skupin imigrantů je rovněž 
existence enkláv dříve příchozích příbuzných a přátel, které imigraci usnadňují.  

Jednotlivé etnické skupiny imigrantů mají svá specifika. Většina Ukrajinců a občanů 
dalších postsovětských republik, Poláci a Bulhaři vykonávají kvalifikačně méně náročnou 
práci, spíše manuální. Většinou jsou to muži v mladším věku, kteří přicházejí za prací bez 
svých rodin, jsou v ČR dočasně nebo cirkulují mezi ČR a zemí svého původu. Jde tedy  
o krátkodobé pracovní migrace transnacionálního typu. Asiaté pocházející převážně 
z Vietnamu a Číny jsou nejčastěji podnikateli a obchodníky, přicházejí se svými rodinami 
nebo zde zakládají rodiny; většina z nich má v ČR trvalý pobyt a v tomto případě lze hovořit 
o jejich integraci do majoritní společnosti. Občané ze západních zemí se uplatňují v řídících 
profesích a aktivitách s vyšší kvalifikační náročností. Migrace ze západních zemí nabyla  
na intenzitě zejména po vstupu ČR do EU. 

                                                                                                                                                   
do roku 2000 všech osob (vč. cizinců) s trvalým pobytem na území ČR, od roku 2001 jsou pak tyto údaje za 
občany ČR s trvalým pobytem na území ČR, cizince s trvalým pobytem na území CR, cizince s vízy nad 90 dnů 
a cizince s přiznaným azylem. Od 1. 5. 2004 jsou zároveň i za občany zemí EU s přechodným pobytem na území 
ČR a občany třetích zemí s dlouhodobým pobytem na území ČR (Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 
2006, 2007: 29). 
16 Tj. přechodné pobyty občanů EU a jejich rodinných příslušníků, dále víza nad 90 dnů a povolení  
k dlouhodobému pobytu občanů ze zemí mimo EU. 
17 http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu. 
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Územní rozložení cizinců je výrazně diferencováno. Trvale nejvíce atraktivní je 
Praha a její zázemí, byť v posledních několika letech s mírně oslabující tendencí. Kromě 
Prahy a středočeského prostoru je podstatná role západního a severního pohraničí. Lze zmínit 
i atraktivitu dalších větších center jako Brna a Ostravy. 

Azylanti nehrají velkou roli. Žádostí o politický azyl je mnohem méně než 
ekonomických migrací a azyl je udělován jen zřídka. Na konci roku 2009 bylo registrováno 
2097 cizinců s platným azylem.18 
 
 
Obr. 6: Cizinci s povolenými pobyty na území ČR 

 
Zdroj: Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie MV ČR 
 
 
3.1.2 Postavení ČR v rámci EU z hlediska základních ukazatelů populačního vývoje 

Populační vývoj ČR, jeho současné a budoucí trendy, nelze analyzovat bez zasazení  
do celkového kontextu demografické situace celé Evropy a EU. Podmínky populačního 
vývoje a základní trendy ve vývoji plodnosti, úmrtnosti, počtu obyvatel a populačního stárnutí 
jsou v ČR v hlavních rysech obdobné jako v jiných evropských zemích i EU jako celku  
a vyplývají z kulturní podobnosti evropských populací. Současně je však třeba mít na paměti  
i odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi dané nejen jejich historickým vývojem a tradicemi, ale 
i různým politickým, ekonomickým a sociálním kontextem.  

Z hlediska aktuálně dosahovaných měr plodnosti můžeme země EU rozdělit zhruba  
do dvou skupin – země, které mají jen mírně nízkou úhrnnou míru plodnosti v rozmezí 1,6-
2,0, a země, jejichž plodnost je označována jako velmi nízká – pod hranicí 1,5. ČR 
s plodností 1,5 zaznamenanou v letech 2008-2009 se nyní pohybuje kolem průměru EU. 
Úhrnná míra plodnosti je svou konstrukcí transversálním ukazatelem, který je citlivý  
na změny v časování narození dětí. Tímto efektem je možné vysvětlovat dnes velmi nízké 
úhrnné plodnosti v zemích střední a východní Evropy, kde stále dochází k přesunu těžiště 
plodnosti do vyššího věku matek a k růstu průměrného věku žen při porodu, čímž se  
ve struktuře plodnosti podle věku přibližují situaci v zemích EU15.  

 
 
 
 
 

                                                
18 http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_rizeni_azyl 
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Obr. 7: Úhrnná míra plodnosti v zemích EU v roce 2009 (*2008) 

 
 
Zdroj: Databáze Eurostatu 
 
 
Obr. 8: Průměrný věk matek při porodu v zemích EU v roce 2009 (*2008) 
 

 
 
Zdroj: Databáze Eurostatu 
 
 

Z hlediska průměrné délky života existují stále významné rozdíly mezi situací  
ve starých členských zemích a v nově přijatých po roce 2004 a 2007. ČR má sice delší naději 
dožití než většina zemí nových členů ze střední a východní Evropy (před námi je pouze 
Slovinsko), avšak oproti zemím EU15 lze pozorovat výrazné zaostávání. Přes lepšící se 
situaci a zmenšování rozdílu oproti zemím s nejdelší nadějí dožití zůstává ČR v tomto 
ohledu na jednom posledních míst.  České ženy se v průměru dožívají 80 let, což je 
téměř o 5 let méně než ve Francii nebo Španělsku, kde je naděje dožití žen v EU 
nejvyšší.  Střední délka života českých mužů činí 74 roku a je o více než 5 let kratší 
oproti nejdéle žijícím Švédům.  
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Obr. 9: Střední délka života mužů v zemích EU v roce 2009 (*2008) 
 

 
Zdroj: Databáze Eurostatu 
 
 
Obr. 10: Střední délka života žen v zemích EU v roce 2009 (*2008)  
 

 
Zdroj: Databáze Eurostatu 
 

Migrace se postupně stává hlavní determinantou celkové dynamiky populačního vývoje 
EU. Od konce 90. let nejvyšší míry migračních přírůstků zaznamenávají dříve tradičně 
emigrační země na jihu Evropy, jako jsou Itálie a Španělsko. Nejvyšší kladné migrační saldo 
(téměř 2 mil. osob) bylo zaznamenáno v celé EU v letech 2003-2004. Dvě třetiny z tohoto 
počtu však připadaly právě na tyto dvě země, které regularizovaly19 nelegální imigranty  
z předchozích let, a ti se tak dostali do oficiálních statistik. Vysoké počty cizinců 
z mimounijních zemí však souvisejí i s procesem jejich integrace do majoritní společnosti, 
                                                
19 Legalizace neregulérního statutu imigrantů zákonem. 
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která přináší v řadě členských zemí značné problémy. Z hlediska podílu cizinců  
na celkovém obyvatelstvu patří ČR k zemím, kde jejich podíl je dosud nižší. 

 
Obr. 11: Podíl cizinců (non-nationals) v zemích EU v roce 2009 

 
Zdroj: Eurostat, 2010 

 
 
Demograficky nejstaršími zeměmi v rámci EU27 jsou Německo a Itálie, kde podíl 

obyvatel ve věku nad 65 již přesáhl 20 % celkového obyvatelstva, následovány Řeckem  
s podílem 18,7 %. V důsledku rychlého poklesu úrovně plodnosti na úrovně patřící již delší 
dobu k nejnižším v Evropě při současném rychlém snížení úmrtnosti ve vyšším věku tyto 
země vystřídaly ve vedoucí pozici po dlouho let nejstarší evropské populace Švédska nebo 
Francie, kde plodnost neklesla tak extrémně nízko. Zejména úrovně plodnosti nacházející se  
v zemích jižní a střední Evropy hluboko pod hranicí prosté reprodukce i jejich relativně nízké 
projektované hladiny budou hlavním určujícím faktorem, který bude podmiňovat velmi 
intenzivní stárnutí obyvatelstva těchto částí Evropy v dalších desetiletích. ČR s podílem 
starších obyvatel 15 % se v současnosti řadí k zemím výrazně demograficky mladším. 
Jde však pouze o dočasný stav. 
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Obr. 12: Podíl obyvatel 65+ na celkovém obyvatelstvu v zemích EU v roce 2009 

 
Zdroj: Databáze Eurostatu 
 
3.1.3 Prognóza populačního vývoje ČR 
3.1.3.1 Předpokládaný vývoj hlavních determinant populačního vývoje 

Populační vývoj v posledních několika letech předznamenává, že stojíme na prahu 
velkých a nezadržitelných změn věkové struktury ve směru progresivního populačního 
stárnutí. Charakter současné věkové struktury ČR sám o sobě v sobě skrývá značný 
potenciál pro intenzivní stárnutí. Její vliv bude sice v průběhu projektovaných desetiletí 
pomalu slábnout, ale je nutné si uvědomit, že ještě v roce 2050 bude polovina populace 
tvořena generacemi přítomnými v populaci v roce 2000. Současná věková struktura české 
populace je značně nepravidelná. Populačně nejsilnějšími jsou ročníky z baby-boomu 70. let, 
druhými pak ročníky z poválečných let 1947-1950, naopak nejméně početné jsou generace 
dětí narozených v průběhu druhé poloviny devadesátých let 20. století. Nepravidelnosti 
v početnosti generací ovlivnily a dále budou ovlivňovat i tempo populačního stárnutí 
v různých obdobích dalších desetiletí.   

Z hlediska působení jednotlivých demografických procesů bude klíčovým faktorem 
budoucího populačního vývoje v ČR vývoj plodnosti. Zásadní otázka je, zda aktuální mírný 
vzestup úhrnné plodnosti je počátkem obratu směrem k jejímu dalšímu růstu, či zda jde pouze 
o vzestup dočasný a do budoucna je nutno počítat s nadále velmi nízkou úrovní plodnosti. 
Demografové ve svých úvahách o budoucím vývoji plodnosti nejsou zcela jednotní. Proces 
odkládání mateřství do vyššího věku stále pokračuje a bude záležet na tom, na jaké úrovni se 
situace stabilizuje, tedy do jaké míry bude kompenzován pokles plodnosti v mladším věku 
žen vyššími mírami plodnosti ve věku nad 30 let. Jednou z možností je, že bude následovat 
silnější oživení úhrnné plodnosti v rámci ukončení trendu odkládání do vyššího věku, 
podobně jako je tomu v některých západních zemích, kde se proces odkládání již zastavil (de 
Beer, 2006). Druhou možností je, že odložené porody budou realizovány jen z části a úroveň 
plodnosti víceméně setrvá na nynější velmi nízké úrovni v důsledku hlubšího poklesu 
konečného počtu dětí, který ženy v průměru porodí. 

Akceleraci stárnutí a především růst počtů starších lidí bude ovlivňovat i další vývoj 
úmrtnosti, byť jako faktor druhého pořadí. Zde demografové předpokládají pokračování 
nastoupeného trendu prodlužování naděje dožití a dohánění vyspělejších evropských zemí. 
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Značný prostor je zejména v rozdílech u počtu let, kterých se mohou dožít osoby ve věku  
65 let u nás a ve vyspělejších evropských zemích.  

Nejproblematičtější je kvantitativně předvídat trend zahraniční migrace, a to ve směru 
dovnitř i ven. Migrační proudy jsou nestálé, mohou se měnit relativně rychle jako důsledek 
ekonomických a politických faktorů ve srovnání s procesy přirozené reprodukce. Na základě 
dosavadních sociálně-geografických výzkumů v oblasti zahraniční migrace lze předpokládat, 
že mezinárodní migrace nabude ve střednědobém časovém horizontu v ČR na intenzitě. 
Pokud se týče imigrace, lze podle Drbohlava a Jeřábka, 2006, počítat s trvalým přílivem levné 
pracovní síly z východní a jihovýchodní Evropy (např. z Ukrajiny, Běloruska, Moldavska  
a balkánských zemí) a ze zemí Dálného východu (Vietnamu a Číny), který bude podmiňován 
ekonomickými rozdíly mezi zdrojovými zeměmi a ČR i vybudovanými migračnímu vazbami. 
Podíl cizinců s trvalým pobytem se bude zvyšovat. Současně bude probíhat nadále i tranzitní 
migrace dalších východních a jiných migrantů přes naše území na západ. Pokud se emigrace 
týče, větší odliv české pracovní síly je podle odborníků nereálný. Významněji se může 
emigrace Čechů uplatnit selektivně u některých profesí (Drbohlav - Jeřábek, 2006). 

 
3.1.3.2 Prognóza demografického vývoje do roku 2025/65 

Kvantifikovanou představu populačního vývoje do roku 2025 a potažmo až do 2065 
poskytuje poslední dostupná oficiální projekce obyvatelstva ČR, která byla publikována 
Českým statistickým úřadem v roce 2009. Projekce předpokládá zvýšení úrovně plodnosti, 
další zlepšení úmrtnostních poměrů a migrační atraktivitu ČR. Parametry týkající se 
očekávaného vývoje úhrnné plodnosti, střední délky života a migračního salda, na kterých je 
založena její střední, nejpravděpodobnější varianta, jsou uvedeny v rámci Tab.A v příloze. 

Celkový počet obyvatel (vč. cizinců s dlouhodobým pobytem) podle prognózy 
pravděpodobně vzroste, přestože plodnost žen zůstane po celé období prognózy poměrně 
hluboko pod úrovní prosté reprodukce. Kulminovat by měl kolem roku 2030 na úrovni téměř 
11 mil. osob. V delším časovém horizontu se pak mírně sníží na necelých 10,7 mil. v roce 
2065. Populační růst bude téměř výhradně důsledkem očekávaného kladného migračního 
salda ve výši 25 tis. osob ročně, neboť dočasný vzestup obyvatelstva přirozenou měnou 
během deseti let skončí.  

Zároveň se bude urychlovat a prohlubovat stárnutí populace. Rozhodujícím faktorem 
daného vývoje bude výchozí současná věková struktura. Hranici 65 let postupně překročí 
osoby z početně silných válečných a poválečných ročníků. Intenzivní vzestup jejich počtu  
po roce 2010 bude umocňován předpokládaným poklesem úmrtnosti ve vyšších věkových 
hladinách. Obyvatelstvo v poproduktivním věku bude jedinou částí populace, která 
výrazně početně poroste (v letech 2009-2025 o 805 tis. tj. o 52%), po roce 2040 dojde pak  
k více než zdvojnásobení jeho současného počtu.20 Naopak počet obyvatelstva  
v produktivním věku (15-64 let) se sníží do roku 2025 o cca 500 tis. osob a i dále bude 
trvale ubývat. Dětská složka se v příštích 10-15 letech dočasně početně zvýší v důsledku 
zvýšených současných počtů narozených. Poté dojde ke snížení počtu s menší sekundární 
vlnou vzestupu kolem poloviny století. Počty dětí předškolního a školního věku a mládeže  
ve věku středoškoláků a vysokoškoláků se budou relativně výrazně měnit v závislosti  
na rozdílech v početní velikosti jednotlivých generací procházejících těmito věkovými 
skupinami. 

Podíl seniorů v populaci se bude zvyšovat, a to téměř výhradně na úkor snižování 
podílu osob v produktivním věku.  

                                                
20 Ve vztahu k interpretaci růstu počtu a podílu seniorů v populaci je třeba mít na paměti, že do vyšších 
věkových kategorií budou vstupovat generace s jinou historií, s jinými životními zkušenostmi. Vedle pouhého 
počtu budou stále důležitější postupné změny složení staršího obyvatelstva podle dalších, zejména kvalitativních 
hledisek (podle pohlaví, rodinného stavu, vzdělání, zdravotního stavu apod.) a rostoucí heterogenita této části 
populace.  
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Nejrychleji poroste díky generačním posunům a prodlužování věku ve stáří počet 
obyvatel nejstarších věkových skupin (ve věku nad 80 let). V roce 2030 již budou tvořit 
25% populace starší 65 let a více než 5% z celkové populace. Feminizace v rámci skupiny 
seniorů se bude mírně snižovat a posouvat do vyšších věkových hladin. Ve věku nad 80 let 
bude podíl žen stále nad 60%. Věková struktura ČR se bude transformovat do krajně 
regresivního typu.  
 

Obr. 13: Očekávaný vývoj počtu obyvatelstva podle hlavních věkových skupin do roku 2066  
              (k 1.1. daného roku) 

 
Zdroj: Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065, 2009 
 
 
Obr. 14: Očekávaný vývoj počtů dětí a mládeže do roku 2066 (k 1.1. daného roku) 

 
 
Zdroj: Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065, 2009  
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Obr. 15: Očekávaný vývoj podílu hlavních věkových skupin do roku 2066 (k 1.1. daného roku) 
 

 
 
Zdroj: Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065, 2009 
 
 
Obr. 16: Očekávaný vývoj počtu a struktury obyvatelstva ve věku nad 65 let do roku 2066 (k 1.1. daného roku) 
 

  
 
Zdroj: Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065, 2009 
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Obr. 17a-c: Očekávané proměny věkové struktury obyvatelstva ČR, 2010, 2025, 2066 (k 1.1. daného roku)  
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Zdroj: Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065, 2009 
 

Rostoucí počty obyvatel ve vyšším věku budou znamenat silné ekonomické zatížení 
pro obyvatele v produktivním věku, jejichž počty se budou snižovat. Složení ekonomicky 
závislých osob se začne zásadně měnit. Budou mezi nimi stále více převažovat osoby 
v důchodovém věku nad dětmi, což povede k růstu výdajů na sociální zabezpečení a zdravotní 
péči.  
 

Obr. 18: Očekávaný vývoj indexů ekonomického zatížení do roku 2066 (k 1.1. daného roku) 

 
Zdroj: Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065, 2009 
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Počet obyvatel v produktivním věku bude nejen klesat, ale i stárnout. Přesunem 
silných generací baby-boomu ze 70. let do věku nad 50 let začne po roce 2020 ubývat 
mladších lidí v produktivním věku a podíl 50-64letých v celkovém počtu obyvatelstva 
v ekonomicky aktivním věku dočasně vzroste až na 37 procent. 

Z vývoje vztahu počtu osob ve věku nad 80 let na 100 osob ve věku 50-64 let, který 
v generačním smyslu vztahuje staré rodiče k jejich potomkům, lze usuzovat, že potenciál 
rodinné péče o velmi staré jedince se bude značně zmenšovat. Jestliže v roce 2009 činil 
tento index 16/100, v roce 2030 to bude již 30/100 a v roce 2066 pak 85/100. Zatímco  
u mladších seniorů lze očekávat, že budou zdravější a budou se aktivně zapojovat do života 
společnosti, u osob ve věku nad 80 let je podstatně větší pravděpodobnost výskytu 
chronických nemocí, různých forem omezení při fungování v běžném životě a závislosti na 
pomoci a péči ostatních. Tyto osoby jsou dnes hlavní skupinou, která spotřebovává zdravotní 
a dlouhodobou péči. S jejich zvyšujícím se počtem, přes možné snížení intenzity disability, 
tudíž porostou i požadavky na rodinnou, zdravotní a sociální péči o tyto občany. Možnosti 
neformální péče v rodinách se díky změnám v rodinném chování a zaměstnanosti 
potenciálních pečovatelů, zejména žen, budou zmenšovat. To bude klást stále vyšší nároky na 
kvantitu a kvalitu veřejných sociálních a zdravotních služeb zaměřených na potřebné seniory 
a organizační a finanční zabezpečení těchto služeb. 

 
3.1.4 Klíčové nejistoty 

Hlavní závěry prezentované střední varianty projekce ČSÚ potvrzuje také další 
dostupná populační prognóza obyvatelstva ČR zpracovaná demografy B. Burcinem a T. 
Kučerou v dubnu 2010 pro potřeby Poradního expertního sboru ministrů financí a práce  
a sociálních věcí, který se zabýval reformou důchodového systému ČR  (Prognóza 
populačního vývoje ČR na období 2008-2070, 2010). 

Populační projekce na dobu 1 generace (tj. 25-30 let) jsou relativně spolehlivé. Vývoj je 
určován především výchozí věkovou strukturou populace. Zejména počty osob ve vyšším 
věku jsou v zásadě určeny i na desítky let dopředu velikostí generací současně žijících osob, 
potenciálních seniorů. Jejich početní velikost bude modifikována úmrtností a migrací, 
přičemž vývoj úmrtnosti je relativně stabilní a migrace se v horizontu roku 2030 prosadí 
v jejich počtu pouze minimálně. Poněkud složitější při přípravě prognóz je stanovení 
parametrů vývoje úhrnné plodnosti s ohledem na naplnění předpokladů zvýšení intenzity 
plodnosti ve vyšším věku nad 30 let, působení vnějšího sociálně-ekonomického prostředí, 
harmonizace práce a rodiny a dalších podmiňujících faktorů. Nejobtížněji odhadnutelný,  
a tudíž nejméně spolehlivý je odhad migračních pohybů a výsledného migračního salda.  
Z důvodu nejistot v předpovědích očekávaného budoucího vývoje hlavních demografických 
procesů jsou prognózy populačního vývoje vypočítávány ve třech variantách, kromě střední, 
nejpravděpodobnější varianty, jsou prezentovány i varianta vysoká, resp. nízká, které 
ohraničují pole, za které by se budoucí vývoj neměl již dostat. 
 
3.1.5 Dopady na kritéria 

V tabulkách 1 a 2 jsou zachyceny možné dopady současných vnitřních trendů nebo 
současných problémů populačního vývoje na jednotlivá kritéria kvality a udržitelnosti života 
dle expertního odhadu autorky této kapitoly. 
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Tab. 2 
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3.2 Ekonomika 
Petr Teplý, Václav Franče 

 
Česká republika je malá otevřená ekonomika s vysokým podílem průmyslu a závislá na 

exportu. Tato vysoká provázanost na zahraniční obchodní partnery ČR má významný vliv na 
současný i budoucí vývoj české ekonomiky. V úvodní části se zabýváme současným stavem a 
základními specifiky hospodářství ČR. Následující subkapitola je věnována očekávanému 
vývoji a taktéž strategickým výzvám pro českou ekonomiku v horizontu roku 2025 včetně 
nástinu klíčových nejistot v tomto období. 

 Úvodem je vhodné zmínit globální kontext české ekonomiky resp. v jaké pozici se 
česká ekonomika v rámci hodnotového řetězce globálního obchodu nachází. Obrázek níže 
naznačuje, že ČR se spíše zaměřuje na dodávky s nižší přidanou hodnotou, což není 
dlouhodobě udržitelná strategie. V posledních letech se česká ekonomika stala „montovnou 
Evropy“ a další ekonomický růst ČR tak bude zřejmě záviset na schopnosti přeorientovat se 
na výrobu zboží a služeb s vyšší přidanou hodnotou a tím se posunout na vyšší stupeň 
globálních hodnotových řetězců (Dopady finanční krize na implementaci operačních 
programů v programovacím období 2007 – 2013, 2009). Navzdory tomu, že v posledních 
letech je patrný nárůst exportu s vyšší přidanou hodnotou z ČR (například výroba složitějších 
součástek pro automobily), nadcházející změna struktury české ekonomiky ve střednědobém 
horizontu bude záviset na mnoha faktorech a trendech, které jsou diskutovány níže. 
. 
Obrázek 1: Úloha ČR v globálním hodnotovém řetězci 
 

 
Zdroj: Dopady finanční krize na implementaci operačních programů v programovacím období 2007 
– 2013, 2009 
 
3.2.1 Vývojové trendy a specifika české ekonomiky 

Česká ekonomika vykazuje určitá specifika, která budou determinovat její růstový 
potenciál v nadcházejících letech. Česká ekonomika je svým charakterem malá otevřená 
ekonomika (poměr exportu a HDP přesahuje 80 %21), tedy externí šoky ji citelně ovlivňují, 
zatímco ona své okolí příliš neovlivňuje. Z teritoriálního hlediska je Německo 
nejvýznamnějším partnerem ČR s podílem na celkovém exportu více než 30 %, což implikuje 
citelnou závislost české ekonomiky na té německé. Vzájemná synchronizace hospodářských 
cyklů obou ekonomik byla patrná během globální krize, neboť krize dorazila do ČR o 2 až 3 

                                                
21 Není sice zcela vhodné porovnávat export s HDP, protože se jedná o dvě nesouměřitelná čísla, ale vzhledem 
k tomu, že poměr export/HDP je široce používaným indikátorem otevřenosti ekonomiky, bude tento indikátor 
použit i v této studii. 
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čtvrletí později než do Německa a naopak současné oživení německé ekonomiky bylo plynule 
následováno českou ekonomikou. 

Dalším rysem české ekonomiky je i relativně nízký podíl high-tech exportu (například 
letecká technika, výpočetní technika, farmacie, vědecké přístroje atd.) na celkovém exportu. 
Zatímco v ČR činil tento podíl 12,7 % ke konci roku 2009, v EU15 dosáhl 17,5 %  
ke stejnému datu. Právě další nárůst high-tech exportu v dalších letech je klíčový ve vztahu 
k budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky. 

Vysoký podíl průmyslu na HDP patří k další rysům české ekonomiky. Ke konci roku 
2008 podíl průmyslu v ČR přesáhl 30 % oproti průměru EU15 ve výši 20 %. Do budoucna lze 
očekávat pokles podílu průmyslu na HDP v důsledku procesu zvaného „sekundární 
industrializace“ tím, jak česká ekonomika bude postupně konvergovat k vyspělým západním 
ekonomikám. Na druhou stranu určitou míru industrializace je vhodné zachovat neboť, jak 
ukazuje zkušenost z globální krize, státy s přílišnou závislostí na službách, zejména těch 
finančních, čelily znatelnému propadu hospodářství (viz případ Velké Británie a Irska). 

 
Obrázek 2: Podíl přidané hodnoty průmyslu na HDP v roce 2008 
 

 
 
Zdroj: Dopady finanční krize na implementaci operačních programů v programovacím období 2007 
– 2013, 2009 podle Eurostat  
 

Úzkým faktorem rozvoje České republiky je nízká produktivita práce ekonomiky jako 
celku, která patří k nejnižším v rámci EU (přibližně 55 % průměru zemí EU15). Nezvýší-li se 
růst produktivity práce, nedá se očekávat dynamický růst životní úrovně, protože obdobně 
rychle jako produktivita práce porostou také reálné mzdy. Nicméně existuje heterogenita 
produktivity práce v rámci české ekonomiky. Čím více je sektor vystaven mezinárodní 
konkurenci jako například zpracovatelský průmysl, tím více musí zareagovat na recesi. 
Naopak veřejná sféra nebo například stavebnictví nečelí takové mezinárodní konkurenci, 
tudíž produktivita v těchto sektorech je nízká (Michl, 2011). 

Relativně nízké výdaje na výzkum a vývoj (VaV) patří k dalším specifikům české 
ekonomiky. Jak ukazuje následující obrázek, aktuální výdaje na VaV jsou jak pod průměrem 
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EU27 i pod optimální úrovní definovanou Strategií Evropa 2020. Navýšení výdajů na VaV se 
jeví jako nezbytné pro zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky, jak bude podrobněji 
rozebráno níže (sektor VaV totiž skýtá vysokou přidanou hodnotu v hospodářství). 

 
Obrázek 3:  Výdaje na VaV ve vybraných zemí EU (2008)      
  

  
Zdroj: OECD 
 

Česká republika je charakteristická vysokou mírou sociální soudržnosti. Míra 
chudoby je jedna z nejnižších na světě. Zároveň jsou ale sociální náklady v ČR signifikantně 
nižší než ve vyspělé západní Evropě. Tento „paradox“ lze vysvětlit doposud relativně nižšími 
mzdami v porovnání se západní Evropou, zatímco ostatní vstupy se nakupují za mezinárodní 
ceny. Tuto komparativní výhodu však nebude možné na jednotném trhu EU dlouho udržet  
a do budoucna je nutné počítat s nárůstem sociálních nákladů českého státu. Sociální 
soudržnost kupodivu nebyla krizí příliš narušena, většina členů EU totiž vykázala v krizi 
pokles míry chudoby. Na druhou stranu je však třeba si uvědomit, že nyní většinu států čeká 
redukce nadměrných deficitů, což může zavdat příčinu růstu chudoby, neboť rozpočtová 
konsolidace se povětšinou bude realizovat redukcí výdajů nikoliv zvýšením daní. 

Neefektivní státní správa a vysoká míra korupce jsou skutečnosti, které brání využití 
potenciálu české ekonomiky. Statistiky Světové banky a IMD Globální index 
konkurenceschopnosti dokládají zaostávání ČR za vyspělými zeměmi. V lednu 2011 byly 
zveřejněny výsledky studentského výzkumu v oblasti korupce v ČR (tzv. zIndex22), které 
ukazují konkrétní problémové oblasti a též instituce. Komplexní pohled na korupci v České 
republice lze nalézt v části III.8 Výzvy vládnutí. 

V neposlední řadě je vhodné zmínit silnou stránku českého hospodářství: stabilní 
bankovní sektor, který během krize nezaznamenal výraznější problémy. Mezi jeho pozitivní 
charakteristiky patří silná kapitálová pozice českých bank a taktéž dostatek likvidity, která 
plyne z konzervativnosti českého obyvatelstva (domácnosti mají v bankách uloženo přes  
70 % celkových finančních aktiv).  

                                                
22 http://zindex.cz/ 
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3.2.2 Očekávaný vývoj a výzvy pro českou ekonomiku v horizontu roku 2025 

Globální finanční krize znamenala největší strukturální zlom ve vývoji české i světové 
ekonomiky od 2. světové války. Země, které před vypuknutím krize netrpěly ekonomickými 
nerovnováhami jako například Německo, mají dnes poměrně pozitivní růstové vyhlídky. 
Naopak u zemí, které kvůli špatné hospodářské politice trpěly makroekonomickými 
nerovnováhami (například země PIGS, Litva, Lotyšsko a Maďarsko), lze očekávat zdlouhavý 
proces eliminace zmíněných nerovnováh a obnovování jejich konkurenceschopnosti.  
V současnosti se růst české ekonomiky pohybuje mírně nad 2 % ročně, což zdaleka 
nedosahuje předkrizových hodnot, přičemž do budoucna lze očekávat trendový růst kolem  
3 % ročně. Níže uvádíme očekávané trendy, které budou ovlivňovat českou ekonomiku  
ve střednědobém horizontu.  

Jak již bylo uvedeno výše, česká ekonomika je malá a otevřená, tj. závislá na 
zahraničním obchodě. Z toho plyne její významná závislost na svých zahraničních 
obchodních partnerech zejména v Evropské unii, kam míří přes 85 % českého exportu. 
V horizontu dalších 15 let nelze předpokládat, že dojde k výrazné změně orientace české 
ekonomiky resp. snížení její závislosti na zahraničních trzích. Naopak se dá očekávat, že 
v rámci posilujícího trendu globalizace dojde k dalšímu tlaku na efektivnost  
a konkurenceschopnost české ekonomiky, což bude ovlivňovat i sociální soudržnost, životní 
prostředí a bezpečnost v České republice.  

Budoucí vývoj české ekonomiky bude úzce svázán s hospodářskou politikou vlády ČR. 
V lednu 2009 byla založena Národní ekonomická rada vlády (NERV) s cílem poskytovat 
odborná stanoviska české vládě pro provádění hospodářské politiky během krize. Následně 
byla v roce 2010 činnost tohoto poradního sboru obnovena s novým cílem, podle kterého má 
NERV „iniciovat a navrhovat zásady a parametry reformy ekonomiky veřejného sektoru, 
které mají dominantní vliv na zlepšení stavu veřejných financí, konkurenceschopnosti české 
ekonomiky a transparentnosti veřejného sektoru.“ (Strategický rámec udržitelného rozvoje 
ČR, 2010). Je zřejmé, že další vývoj české ekonomiky bude v krátkodobém horizontu  
do značné míry determinován doporučeními NERVu, v horizontu dalších 15 let však může 
být tato vize změněna (zejména v případě změny hospodářské politiky vlády, která nebude 
zcela v souladu s těmito doporučeními). Nicméně autoři předkládané studie se domnívají, že 
doporučení z dílny NERVu jsou dobrým odrazovým můstkem pro vytvoření vize budoucnosti 
české ekonomiky, což je v souladu s dříve publikovanými studiemi na dané téma (například 
Mejstřík - Teplý, 2009; Mejstřík - Teplý, 2010). 

S ohledem na provázanost České republiky se zahraničím bude klíčová otázka  
konkurenceschopnosti českého hospodářství v nadcházejícím období. Existuje určitá dualita 
budoucího vývoje české ekonomiky – první cestou je „cesta na sever“, tj. inspirace  
ve finském modelu hospodářství. Druhou možností je „cesta na jih“, tj. inspirace v řeckém23 
modelu hospodářství. V návaznosti na faktický bankrot Řecka a současné problémy dalších 
středomořských zemí jako jsou Portugalsko a Španělsko, se „cesta na jih“ nejeví jako 
dlouhodobá prospěšná cesta pro českou ekonomiku (Mejstřík - Teplý, 2010). Proto není divu, 
že NERV i další výše zmínění odborníci doporučují inspiraci finským modelem udržitelného 
růstu založeného na vysoké  konkurenceschopnosti tamější ekonomiky. 

V dalších 15-20 letech se dají očekávat níže uvedené trendy, které budou ovlivněny 
hospodářkou politikou vlády ČR, strukturálními změnami, specifiky české ekonomiky a též 
globálními tlaky světového hospodářství na Českou republiku. Pro zjednodušení je možno 
rozdělit budoucí vývojové tendence české na makroekonomické trendy (institucionální rámec 
na úrovni státu a veřejných institucí) a mikroekonomické trendy (úroveň jednotlivých 
                                                
23 Zde uvádíme pro zjednodušení název „řecký“ model, ale mohlo by se též používat název model „PIIGS“,  
tj. akronym používaný pro středomořské země Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko.  
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podniků a podnikatelů). Očekávané makroekonomické trendy zahrnují: demografický 
vývoj, fiskální konsolidaci, finanční konvergenci české ekonomiky k EU15, tak na zvýšení 
inflačního cíle České národní banky (ČNB), udržitelný rozvoj regionální infrastruktury, 
reformu trhu práce (včetně přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám praxe), efektivní 
využití strukturálních fondů, podporu malých a středních podniků (MSP) a  kultivaci 
podnikatelského prostředí. 

Demografický vývoj resp. stárnutí obyvatelstva je typickým jevem ve vyspělých 
zemích, přičemž dynamika stárnutí české populace patří k nejvyšším v zemích OECD (blíže 
viz Kapitola 2.1 – Populace). Proces stárnutí české populace se pochopitelně promítne  
do zvýšených sociálních nákladů (zejména nákladů penzijního systému a zdravotnických 
služeb), což bude mít významný dopad na veřejné rozpočty. Tento trend nárůstu důležitostí 
služeb v českém hospodářství dále umocňuje výše uvedený trend de-industrializace, tj. nárůst 
služeb na úkor českého průmyslu. Dále lze očekávat změnu ve struktuře poptávky českého 
obyvatelstva, neboť občané v důchodovém věku zřejmě zvýší poptávku po zdravotnické péči 
a materiálu, vzroste  poptávka v oblasti turismu a volnočasových aktivitách, to vše na úkor 
poptávky po spotřebním zboží, elektronice atd.   

Druhým očekávaným trendem je fiskální konsolidace českých veřejných financí, která 
může mít několik podob počínaje snižováním a změnou struktury výdajů a konče zvyšováním 
a změnou struktury příjmů veřejných rozpočtů. Nedílnou součástí budou i nutné reformy 
penzijního systému a zdravotnictví, a dá se očekávat postupný nárůst zadlužení veřejného 
sektoru ČR (Obrázek 4), tj. podobný vývoj jako v dalších vyspělých zemích světa. Výše  
a dynamika veřejného dluhu tudíž bude v nadcházejícím období neoddělitelnou 
determinantou a součástí vývoje většiny vyspělých ekonomik po celém světě.  
 
Obrázek 4: Vývoj vládního dluhu v ČR v období 2002-2011 

 
Zdroj: Autoři podle MFČR, 2011 
 

Finanční konvergence k zemím EU15 je dána relativní nízkou penetrací finančních 
produktů na českém trhu a v průběhu dalších let je oprávněné předpokládat přiblížení mezi 
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oběma trhy. Právě penetrační mezera finančních produktů v ČR ve srovnání se zeměmi EU15 
byla, je a bude hnacím motorem rozvoje produktů typu hypoték či spotřebitelských úvěrů. 
Navzdory tomu, že tyto produkty vykazovaly dynamické nárůsty v předkrizovém období 
(například průměrný roční nárůst hypotečních úvěrů v ČR přesáhl 40 % v období 2005-2007), 
nevyvolalo to výraznou nerovnováhu v české ekonomice na rozdíl od jiných států střední  
a východní Evropy (např. pobaltské státy a Maďarsko). V následujících 15 letech trend 
finanční konvergence bude pokračovat nicméně s menší intenzitou než před vypuknutím 
globální krize. Jak dokládá následující obrázek, penetrace hypoték v České republice je 
přibližně poloviční oproti Eurozóně (Obrázek 5), což indikuje existenci tržního potenciálu 
v této oblasti (CEE Banking Outlook, 2011). Tato konvergence má však i svou stinnou 
stránku, neboť implikuje rostoucí zadlužení českých domácností. Důsledkem krize je i růst 
nesplácených úvěrů (spotřebitelských i hypotečních) a s tím související nárůst počtu exekucí 
dlužníků, což negativně dočasně ovlivní zmíněnou konvergenci českého finančního trhu a  
i české ekonomiky. Toto zpomalení však těžko zvrátí dlouhodobý trend nárůstu zadluženosti, 
nicméně to nijak neubere na důležitosti zvyšování finanční gramotnosti českého obyvatelstva.  

 
 

Obrázek 5: Srovnání penetrace bankovních produktů v ČR a Eurozóně (2009) 
 

 
Zdroj: Autoři podle CEE Banking Sector Report, 2010 
 

Současný inflační cíl ČNB činí 2 %. Někteří ekonomové doporučují zvýšit inflační cíl 
centrálních bank až na 4 % jako potenciální lék na důsledky globální krize (Blanchard et al, 
2010). Kromě globálních inflačních tlaků (způsobených například rostoucími cenami komodit 
a energií), se dají očekávat i lokální inflační tlaky v české ekonomice. Konkrétně v souvislosti 
s plánovanými reformami penzijního systému a zdravotnictví je možno očekávat zvýšení daní 
resp. příjmů státního rozpočtu na zaplacení nákladů těchto reforem. Příkladem může být výše 
zmíněná penzijní reforma ohlášená českou vládou v únoru 2011, která počítá s nárůstem 
DPH, což se projeví ve vyšších cenách a tudíž i ve vyšší inflaci. Zůstává otázkou, jak by 
reagovala ČNB v případě výrazného nárůstu inflace – pravděpodobně restriktivní měnovou 
politikou, v extrémním případě možná i navýšením inflačního cíle v případě, kdyby se 
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stávající výše inflačního cíle ukázala jako neudržitelná. V neposlední řadě je vhodné 
připomenout, že vyšší inflační cíl mají okolní země jako Maďarsko (3 %) a v Polsko (2,5 %). 

S rozvojem české ekonomiky souvisí i rozvoj regionální infrastruktury. Tato 
skutečnost odpovídá probíhající diskusi o budoucnosti Kohezní politiky EU po roce 2013, 
jejíž priority lze rozdělit na dvě skupiny: konvergenční (plynoucí z podrozvinutého stupně 
socio-ekonomického rozvoje české ekonomiky) a rozvojové (založené na vyšších 
kvalitativních nárocích, opírajících se o intenzivnější využívání inovací a využití poznatků 
výzkumu a vývoje v hospodářském rozvoji).  Rozvoje regionální dopravní infrastruktury, kam 
zejména lze zařadit rekonstrukce silnic nižší třídy, železnice či vyšší občanská vybavenost, 
patří mezi typickou konvergenční prioritu (Zahradník, 2010).  V této souvislosti je vhodné 
zmínit kritérium udržitelnosti regionálních infrastrukturních projektů nejen z pohledu 
ekonomického a sociálního, ale též z pohledu environmentálního.  

Rigidní trh práce patří mezi jednu z překážek pro vyšší konkurenceschopnost české 
ekonomiky. V dlouhodobém horizontu má zaměstnanost klesající tendenci, zejména z důvodu 
rostoucí produktivity práce a kapitálové vybavenosti podniků (Akční plán pro naplňování 
národních cílů ČR stanovených v rámci Strategie Evropa 2020, 2010). Oba tyto faktory 
vytváří tlak na reformu trhu práce v České republice. Z pohledu konkurenceschopnosti se lze 
inspirovat například systémem aplikovaného v severských zemích – tzv. modelem flexicurity 
spočívajícím ve flexibilitě a jistotě zaměstnání, který je charakterizován státem 
podporovaným doškolováním a přeškolováním zaměstnanců (Dopady finanční krize  
na implementaci operačních programů v programovacím období 2007 – 2013, 2009; Akční 
plán pro naplňování národních cílů ČR stanovených v rámci Strategie Evropa 2020, 2010). 
Dalším důležitým tématem pro nadcházející období bude i přizpůsobení vzdělávacího 
systému potřebám praxe (blíže viz část III.5 Vnitřní trendy - Trh práce). 

Pro efektivní čerpání strukturálních fondů by mělo platit, že tyto projekty měly být 
vždy prorůstové, podporující konkurenceschopnost a udržitelné, ve skutečnosti je však možné 
v řadě případů mít o prorůstovosti projektů pochybnost.  To může nastat například z důvodu, 
že je prorůstový efekt mnohých projektů příliš nepřímý a zprostředkovaný, nebo že je 
nereálný (Dopady finanční krize na implementaci operačních programů v programovacím 
období 2007 – 2013, 2009). Jiným případem může být problematická udržitelnost 
infrastrukturních projektů (tj. schopnost financovat infrastrukturu dlouhodobě, tj. nikoliv 
pouze počáteční investiční náklady, ale i provozní náklady během celé životnosti projektu, 
což může trvat i desítky let). Nemusí být problém v regionech vystavět kilometry silnic nižší 
třídy financovaných z EU fondů, ale může se ukázat jako problém provozní financování 
(např. náklady na údržbu, rekonstrukce apod.).    

Pro udržení resp. zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky bude třeba efektivní 
intervence veřejného sektoru v podpoře MSP24, jak je uvedeno v situační zprávě Rada vlády 
pro udržitelný rozvoj (2010).  Podle aktuální studie Evropské komise (2010) MSP 
obchodující i na zahraničních trzích nabízejí více pracovních míst a produkují více inovací 
než srovnatelné společnosti operující pouze na domácím trhu. Podpora MSP je možná 
v několika oblastech – například v podpoře jejich výzkumných aktivit či podpoře jejich 
financování formou úrokových dotací, úvěrových garancí a zvýhodněných úvěrů přes 
Českomoravskou záruční banku, a.s. (ČMZRB), pojištění exportních úvěrů přes EGAP, a.s. 
nebo přímé poskytnutí kapitálu. Podpora financování výzkumu v MSP by měla být 
koordinována s možnostmi získání zdrojů z EU fondů. Možným řešením je využití nástrojů 

                                                
24 Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje subjekt, pokud: a) zaměstnává méně než 250 
zaměstnanců, a b) jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má 
obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. Podíl MSP tvořil v roce 2008 více než 99 % na 
celkovém počtu všech subjektů podnikajících v ČR, zaměstnávaly přes 60 % celkového počtu zaměstnanců a 
podílely se cca 55 % na účetní přidané hodnotě českého hospodářství. 
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finančního inženýrství v souladu s pravidly Evropské komise pro čerpání strukturálních 
fondů. V tomto příkladě lze uvést spolupráci s ČMZRB, která je prozatím jediným českým 
subjektem, který umožňuje aplikaci tohoto postupu. ČMZRB by se dala využít ať již jako 
správce či jako zprostředkující subjekt. Výhodou by byla rychlost využití zdrojů i podpora 
obtížně financovatelných „mladých, inovačně výkonných společností“.  

Nedílnou součástí podpory konkurenceschopnosti resp. naplnění vize finské cesty české 
ekonomiky je i zvýšení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Opatření 
v této oblasti obsahují eliminaci administrativních bariér, výkon efektivního veřejného 
sektoru vůči podnikatelům, větší míra aplikace výzkumných a vývojových poznatků, proces 
kvalitního a perspektivního vzdělávání, posílení inovačních schopností (Akční plán pro 
naplňování národních cílů ČR v rámci strategie Evropa 2020, 2010). S tím také souvisí výše 
uvedené finanční nástroje pro podporu MSP a dále pak zpřehlednění daňového systému České 
republiky včetně vytvoření podmínek pro vstup firem na burzu, kde by získaly kapitál pro 
svoje obchodní aktivity (Závěrečná zpráva NERV, 2011). 

Další vývoj české ekonomiky bude ovlivněn kromě diskutovaných makroekonomických 
trendů i trendy mikroekonomickými, tj. na trendy na úrovni jednotlivých podniků  
a podnikatelů.  Mikroekonomické trendy, které je možno očekávat v následujících dekádách 
na podnikové úrovni, obsahují: tlak na konkurenceschopnost, energetická efektivnost, 
přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám praxe a diverzifikace exportu. 

Globální konkurence bude vytvářet tlak na konkurenceschopnost podniků v České 
republice, což bude z jejich strany zejména vyžadovat udržení vztahu růstu produktivity  
a mezd zaměstnanců. Jak již bylo diskutováno, produktivita práce české ekonomiky je na cca 
55% zemí EU15 (viz Obrázek 7), nicméně existuje určitá diferenciace v rámci odvětví  
a sektorů (Michl, 2011). S ohledem na očekávanou vyšší inflaci bude pro podniky velkou 
výzvou udržet vztah růstu mezd s růstem produktivity, zejména vzhledem k aktuálním 
mzdovým požadavkům odborů na vyšší mzdy.25  

                                                
25 IDNES. Volkswagen zvýší platy svým zaměstnancům o 3,2 procenta, 8. února 2011, 
http://ekonomika.idnes.cz/volkswagen-zvysi-platy-svym-zamestnancum-o-3-2-procenta-piw-/eko-
zahranicni.aspx?c=A110208_124845_eko-zahranicni_jvo  
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Obrázek 6: Vybrané strukturální indikátory ČR a EU-15 (údaje za rok 2009) 

 
Zdroj: Autoři podle Eurostat a World Bank 
Pozn.: Celoživotní vzdělávání = % podíl populace ve věku 25-64 let účastnících se vzdělávání  
a tréninku; produktivita práce je vztažena k hodnotě EU-15; High-tech export označuje podíl  
high-tech produktů na celkovém vývozu. 
 

Zvyšování energetické efektivnosti resp. účinnosti je jeden z cílů stanovených  
v rámci Strategie Evropa 2020 pro EU jako celek, neboť do roku 2020 by mělo dojít  
ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %. Globální tlak na konkurenceschopnost české 
ekonomiky bude mít za následek vyšší energetickou efektivnost českých podniků, neboť se dá 
očekávat nárůst cen energií jako důsledek vyšší globální poptávky po komoditách zejména 
v asijských zemích.   

Další výzvou pro podnikový sektor bude i spolupráce s veřejným sektorem v oblasti 
vzdělávání resp. přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám praxe. Navzdory 
v posledních letech lepšící se vzdělanostní struktuře obyvatelstva a pracovní síly v ČR, stále 
existují disparity mezi schopnostmi a možnostmi čerstvých absolventů a potřebami jejich 
potenciálních zaměstnavatelů (Zahradník, 2010). Detailní informaci o tomto tématu včetně 
relevantních doporučeních lze nalézt v části III.6 Vzdělání a kvalifikační potřeby. 

Podobně jako na makroekonomické úrovni i na té mikroekonomické lze vznést určité 
pochybnosti o efektivnosti využití strukturálních fondů na straně příjemců (podniků  
i municipalit). Klasickým příkladem mohou být dotace rozdělené pro podniky v rámci výzvy 
Školení je šance v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kdy si některé podniky 
z peněz EU vybavily kanceláře a budovy na úkor nákladů na proškolení zaměstnanců. Každá 
dotace per se představuje určitý druh morálního hazardu resp. existuje pravděpodobnost 
zneužití dotace na jiný než původní účel jejího poskytnutí. Určitým řešením může být 
podpora prostředky, které jsou založeny na principu obrátkovosti a opakovatelnosti (například 
zmíněné úvěrové garance a fondy spravované ČMZRB), přičemž bude přínosné tuto podporu 
koordinovat s podporou VaV z fondů EU.  
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V současném globálním světě je patrný trend přesunu evropského i světového obchodu 
na východ do Ruska a asijských zemích. Uvážíme-li aktuální vysokou závislost českých 
exportérů na trzích západní Evropy a výše uvedený trend, v následujícím období můžeme 
očekávat diverzifikaci exportu českých podniků i jejich expanzi na středoevropské trhy i 
trhy mimo EU jako je Rusko, Afrika či Asie. V tomto kontextu je vhodné zmínit aktivity 
úvěrové pojišťovny EGAP a České exportní banky, a.s. (ČEB) při podpoře financování 
exportérů. 

 

3.2.3 Klíčové nejistoty vývoje české ekonomiky do roku 2025 
Výše uvedené trendy jsou očekávané v závislosti na dostupných informacích  

a dosavadním vývoji české ekonomiky. Nicméně existuje celá řada nejistot, které mohou 
nastat v následujících 15 letech a které mohou výrazně ovlivnit vývoj české ekonomiky 
v daném časovém horizontu. Někdy se v literatuře hovoří o tzv. černých labutích (black 
swans),  
tj. událostech, které se obtížně předvídají, jejich výskyt je ojedinělý, avšak jejich dopad může 
být drastický (Taleb, 2007; Teplý - Chalupka, 2010).  

Existuje zde jedna klíčová nejistota ohledně pozice ČR v rámci budoucí EU. V případě, 
že dojde k vytvoření tzv. dvourychlostní ekonomiky (např. důsledkem rozpadu Eurozóny), 
kde na jedné straně budou „výkonné“ země typu Německa a Finska, a na druhé straně 
„zaostávající“ země typu Řecka a Španělska, kam se potom zařadí ČR? V případě, že do 
druhé kategorie26 a vydá se tedy „na jih“, může dojít k vážným problémům českých veřejných 
financí a potažmo celé ekonomiky. Níže uvádíme některé další nejistoty v ekonomickém 
vývoji České republiky včetně položení relevantních otázek. 

 
1. Postavení ČR v případě dvourychlostní ekonomiky: Vydrží stávající podoba EU  

a Eurozóny do roku 2025? Dojde k vytvoření tzv. dvourychlostní EU? Jaký bude vliv 
na českou ekonomiku v případě rozpadu Eurozóny?  

2. Financování krajů, měst a obcí: Je nastolený trend financování regionální rozvoje 
pomocí kohezních fondů udržitelný? 

3. Odchod velkých firem z ČR: Budou české filiálky a dceřiné společnosti zahraničních 
firem konkurenceschopné a obstojí v globální konkurenci? Nedojde k odchodu 
velkých firem jako Škoda Auto nebo Foxconn do jiné země? 

4. Neoptimální vzdělanostní struktura ČR: Bude mít Česká republika dostatek 
vyučených a vystudovaných absolventů, kteří budou uplatnitelní na trhu práce? 
Nebude české školství produkovat nadměrný počet vysokoškoláků, kteří následně 
nenajdou své uplatnění na trhu práce? 

5. Nadměrná podpora obnovitelných zdrojů (OZE): Nedojde k nadměrné  
a neefektivní podpoře OZE jako se tomu stalo v případě fotovoltaiky? Nehrozí něco 
podobného v případě podpory biopaliv, biomasy a bioplynu? 

6. Ukončení čerpání EU fondů: Nedojde k ukončení poskytování strukturálních fondů 
z prostředků? Budou všechny regiony v ČR oprávněné čerpat tyto fondy? 

7. Recese v Číně: Dojde ke splasknutí bubliny na čínském trhu? Jak výrazně bude touto 
skutečností zasažen český trh? 

8. Splasknutí bubliny na trhu komodit: Nehrozí bublina na komoditním trhu? Jsou 
rostoucí ceny komodit udržitelné a rovnovážné? 

                                                
26 Na podobnou dichotomii vývoje ekonomik upozorňuje Alesina (2005), který zkoumal vztah sociální 
spravedlnosti a redistribuce v rámci ekonomik USA a EU a ukázal možnost existence dvou rovnováh systému. 
Zjednodušeně řečeno v případě, že by se česká ekonomika vydala „řeckou“ cestou, znamenalo by to přiblížení se 
ke stavu, kdy by česká ekonomika byla charakteristická vysokým zdaněním a neefektivní alokaci zdrojů, což by 
silně podlomilo její konkurenceschopnost.   
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9. Neoptimální regulace finančního trhu: Je nastavená regulace finančních trhů 
(zejména bankovnictví) optimální? Nedojde díky špatně nastavené regulaci k další 
globální krizi? 

10. Bankroty států: Jsou rostoucí veřejné dluhy udržitelné? Nedojde k masivnímu krachu 
států (nejen v EU)? 

11. Nové technologie: Neobjeví se nové technologie, které totálně změní 
konkurenceschopnost českých podniků resp. některých odvětví?  

 
3.2.4 Dopady na kritéria 

V tabulce XXX a XXX jsou zachyceny dopady současných vnitřních trendů  
a potenciálních příležitostí a ohrožení na jednotlivá kritéria. 

 
 

 
  Legenda 
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3.3 Energetika a suroviny 

Ivo Hlaváč 
 

Energetická bezpečnost, závislost na dovozu primárních strategických surovin, otázky 
budoucího energetického mixu, využívání domácích uhelných zdrojů, rozvoj jaderné 
energetiky, ale i problémy spojené se změnami klimatu, zaváděním nových technologií, 
zvýšením energetických úspor, zhoršenou kvalitou ovzduší a dopady energetiky na životní 
prostředí představují rámec současných diskusí o energetické politice v ČR. 
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3.3.1 Strategické dokumenty 
Na národní úrovni je zásadním dokumentem určujícím strategické cíle v energetice  

a oblasti využívání surovin Státní energetická koncepce ČR (SEK). Dosavadní platná SEK 
byla přijata v roce 2004 a v řadě aspektů ji lze považovat za již překonaný koncept. Počátkem 
roku 2010 byla proto Ministerstvem průmyslu a obchodu připravena Aktualizace Státní 
energetické koncepce s cílem reagovat na změny v rámci energetického hospodářství ČR  
i ve vnějším okolí a zohlednit zejména strategické cíle a vývoj energetické politiky EU. 
Aktualizovaná SEK proto obsahuje vizi a strategické priority energetiky ČR a její klíčovou 
součástí je scénář předpokládaných základních trendů vývoje energetiky do roku 2050. 
Dlouhodobý výhled do roku 2030 má charakter podrobné strategie a mezi roky 2030 a 2050 
má charakter strategické vize. Aktualizace SEK by měla být vládou schválena do konce roku 
2011. 

Rok 2011 bude zásadní i z hlediska přípravy dalších souvisejících strategií. 
Připravována je koncepce nové surovinové politiky, aktualizací prochází Státní politika 
životního prostředí, připravována je i Politika ochrany klimatu. Zásadní bude strategická 
kooperace mezi jednotlivými resorty a společná koordinace přípravy těchto dokumentů tak, 
aby došlo k jejich provázání, usnadnění jejich následné implementace a především 
dosahování stanovených cílů. 

 
3.3.2 Vývojové trendy 
3.3.2.1 Bilance elektrické energie 

Struktura energetiky ČR je v současné době největší měrou tvořena parními 
elektrárnami (cca 59 %), následují jaderné elektrárny s podílem cca 33 %. V nesrovnatelně 
menším rozsahu poté k výrobě elektřiny přispívají vodní elektrárny (3,6 %) a paroplynové  
a plynové spalovací elektrárny (3,9 %), zcela minoritně se podílejí elektrárny větrné (0,35 %) 
a sluneční (0,1 %). U slunečních elektráren si nelze nepovšimnout skokového meziročního 
nárůstu způsobeného nevhodně nastaveným feed-in-tariffs pro elektřinu vyrobenou  
ze slunečního záření. 

 
Tabulka 1 – Výroba elektrické energie brutto (2009)  
 

 
Zdroj: ERÚ 

 
Parní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 10 720 MWe spalují převážně (více 

než z 94 %) fosilní paliva (hnědé a černé uhlí). V menší míře využívají rovněž biomasu  
a plynná paliva. Z technického hlediska jsou stávající klasické uhelné elektrárny nejstaršími 
energetickými zdroji v ČR.  

Elektrárny v průběhu svého provozu prošly rekonstrukcemi, z nichž nejrozsáhlejší bylo 
odsíření v letech 1990 až 1996. Hnědouhelné bloky jsou provozovány s využitelností od 40 % 
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do 73 %. Nízká využitelnost hnědouhelných bloků je způsobena nutností zálohovat provoz 
jaderných elektráren, které pracují v tzv. základní zátěži. Největší vliv na provoz 
hnědouhelných bloků v tzv. „horké rezervě“ má jaderná elektrárna Temelín, protože při 
výpadku 1 000 MW ze systémové elektrizační soustavy je nutné tento výkon okamžitě 
nahradit. Okamžitý záskok přebírá přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně I a Dalešice 
s celkovým instalovaným výkonem 1 100 MW. Tento výkon jsou přečerpávací elektrárny 
schopny dodávat maximálně po dobu cca 20 minut, do této doby chybějící výkon v soustavě 
přebírají hnědouhelné bloky. 

Uhelné elektrárny produkují velký objem škodlivých emisí – především oxidy dusíku 
(NOx), oxid siřičitý, prachové částice (PM10 a PM2,5), polycyklické aromatické uhlovodíky -  
a jsou také významným zdrojem oxidu uhličitého (CO2). V procesu spalování hnědého uhlí 
vzniká rovněž značné množství strusky a popela, které musí být následně ukládáno nebo dále 
zpracováno.  

Paroplynové elektrárny jsou provozovány v průmyslových podnicích a teplárenských 
provozech, přiřazují se k nim rovněž plynové a spalovací elektrárny, zahrnující rovněž 
kogenerační jednotky na zemní a skládkový plyn a bioplyn. Celkový instalovaný výkon 
těchto zdrojů dosahuje 934,9 MWe.  

Jaderné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 3 830 MWe jsou na území ČR 
provozovány v lokalitách Dukovany a Temelín (JETE) v základním zatížení elektrizační 
soustavy. Jaderná elektrárna Dukovany prošla během 22 let výraznou modernizací převážně 
v automatizovaném systému řízení technologických procesů a výměnou kondenzátorových 
trubek, které zefektivňují chlazení emisní páry turbíny. Jaderná elektrárna Temelín od svého 
uvedení do trvalého provozu postupně odstraňuje nedostatky, které jsou typické pro 
prototypová zařízení. 

Celkový instalovaný výkon vodních elektráren, včetně přečerpávacích vodních 
elektráren je ve výši 2 183 MWe.  

Celkový instalovaný výkon větrných elektráren dosáhl v roce 2009 hodnoty 193,2 
MWe, což představuje za posledních 5 let více než desetinásobné zvýšení. V posledních dvou 
letech rovněž významně narostla instalace fotovoltaických elektráren: zatímco v roce 2009 
činil instalovaný výkon slunečních elektráren 464 MWe, dnes je to již bezmála 1 400 MWe. 
 
Obr.  1 - Mix hrubé výroby elektrické energie (2009) 

 

Zdroj: ERÚ 
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Z hlediska zahraničních výměn elektřiny je ČR dlouhodobě čistým vývozcem. V roce 

2009 bylo dovezeno 8 586 GWh elektřiny, zatímco exportováno bylo 22 230 GWh, což 
odpovídá téměř 42 % celkové konečné spotřeby elektřiny v ČR. Z následující bilance je 
patrné, že saldo zahraničních výměn výrazně stoupá od roku 2000, což bylo způsobeno 
uvedením prvního bloku JETE do zkušebního provozu. Další nárůst nastal v roce 2003  
po zprovoznění druhého bloku JETE.  

Celková čistá spotřeba elektřiny od roku 1990 do roku 2008 narostla o téměř 22 %. 
Zatímco spotřeba elektřiny v domácnostech v posledních letech kolísá kolem hodnoty 15 000 
GWh, spotřeba elektřiny ve výrobních odvětvích se dlouhodobě zvyšovala až do roku 2009, 
kdy se začaly projevovat dopady celosvětové hospodářské krize.  
 
Obr.  2 – Bilance elektrické energie v ČR 

 

Zdroj: ČSÚ 
 
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
Členské státy EU se přijetím klimaticko-energetického balíčku v roce 2008 zavázaly k 20% 

podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové konečné spotřebě energie v EU. Přepočtený národní 
cíl pro ČR do roku 2020 představuje 13 %. Nejvyššího podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
bylo v roce 2009 dosaženo ve vodních elektrárnách (2 430 GWh). Následuje biomasa a s velkým 
odstupem za ní dále bioplyn, u kterého došlo meziročně k téměř zdvojnásobení výroby, a energie 
z větrných elektráren. Využití skládkového plynu a fotovoltaické systémy, i přes jejich strmý rozvoj, 
má z hlediska celkové výroby stále jen marginální význam. Podíl hrubé výroby elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů energie dosáhl podle Zprávy o plnění indikativního cíle výroby elektřiny  
z obnovitelných zdrojů v roce 2009 hodnoty 6,79 %. 
 
3.3.2.2 Bilance tepla 

Česká republika se nachází v klimatických podmínkách, ve kterých je po dobu šesti až 
sedmi měsíců potřeba tepelné energie k vytápění. Ohřev užitkové vody je nezbytný po celé 
roční období. Výroba tepla se dělí podle výkonu zdroje a využití energie v palivu. Na výrobě 
tepla se ze 46 % podílí teplárenské společnosti. Dodávky jsou v převážné míře směřovány do 
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sídlištních celků. Centrální zásobování teplem (CZT) má v ČR dlouholetou tradici. 
V současné době však dochází k značnému odpojování od centrálních sítí se zdůvodněním 
neekonomičnosti provozu a následným zvyšováním cen tepla konečným odběratelům. 

Z hlediska životního prostředí je přechod z CZT na decentralizované zdroje nevhodný, 
neboť se zvyšují imise škodlivých látek v dané lokalitě. Na druhou stranu nové 
decentralizované kogenerační technologie budou přinášet na trh s elektřinou a teplem 
perspektivní vysoce úsporné a nízkoemisní zdroje. Dodávky tepla z uhelných kondenzačních 
elektráren jsou realizovány zejména ve větších městech severních, východních a středních 
Čech a severní Moravy a na území hlavního města Prahy. 

Stejně jako u výroby elektřiny, má uhlí vysoký podíl rovněž na centralizované výrobě 
tepla. Většina takto vyrobeného tepla však pochází z kogeneračních zdrojů (kombinovaná 
výroba elektřiny a tepla - KVET), které vyrábí jak elektřinu, tak teplo, a dosahují tak 
podstatně vyšší účinnosti využití paliva. 

 
Obr.3  – Palivový mix výroby tepla (2009) 

 

Zdroj: ČSÚ 
 
Využití obnovitelných zdrojů je při výrobě tepla stále nedostatečné, protože dodávky 

dřevěné štěpky jsou realizovány převážně do velkých spalovacích zdrojů na výrobu elektrické 
energie, jejíž výkupní cena je v procesu spoluspalování s pevnými palivy zvýhodněna 
cenovým rozhodnutím ERÚ a je stanovena podle kategorie biomasy. 

V teplárenské výrobě je charakter palivového mixu jiný než ve výtopnách. Vzhledem 
k tomu, že u velkých tepláren je dominantní výroba elektrické energie nad teplem, dochází 
k vyšší spotřebě hnědého a černého uhlí, zemní plyn je určen převážně pro stabilizaci 
minimálního výkonu kotlů a zapalování práškových hořáků. Dalším důležitým aspektem je 
skutečnost, že teplárny v letních měsících vyrábí pouze elektrickou energii kondenzačním 
způsobem s účinností mezi 27 % až 30 % podle velikosti zdroje, čímž se významně snižuje 
rovněž současná průměrná roční účinnost (kolem 51,5 %). Z pevných paliv se v teplárnách 
nejvíce spotřebovává hnědé uhlí. S ohledem na platnou legislativu bude muset převážná část 
středních zdrojů přejít z důvodu dodržení emisních stropů škodlivých látek na jiný palivový 
systém. Naopak u výtopen má dominantní postavení zemní plyn a biomasa je využívána jen 
sporadicky.  
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U výroby tepla v domácnostech má nejvyšší podíl zemní plyn (32 %). Nezanedbatelný 
podíl mají také obnovitelné zdroje (17 %), z čehož většinu tvoří biomasa ve formě dřevných 
pelet, kusového palivového dříví a dřevěných briket.  

Spalování uhlí je u starých kotlů realizováno s účinností mezi 60 % až 70%, v lokálních 
kamnech dokonce kolem 45 %. U uhelných kotlů je účinnost spalování daná typem kotle  
a jeho stářím, neboť kotle staré 20 let a více byly navrhovány na přímé spalování, při kterém 
není řízená regulace spalovacího vzduchu. V ČR navíc existuje vzhledem ke zdrojům  
v domácnostech významný problém ve vztahu ke kvalitě ovzduší. Kromě standardních paliv 
je často energeticky využíván odpad z domácností, což přispívá především v zimních 
měsících k významně zhoršené emisní situaci v mnoha regionech.  

Nové uhelné kotle s řízeným procesem spalovacího vzduchu jsou provozovány 
s účinností 81 % až 85 %. Plynové kotle pracují s účinností 91 % až 94 %.  

 
3.3.2.3 Bilance pevných paliv 

V bývalém Československu se těžba černého uhlí v 70. a 80. letech minulého století 
pohybovala na úrovni 27 mil. tun a hnědého uhlí kolem 90 mil. tun. Maximální těžba byla 
zaznamenána v roce 1984, kdy se vytěžilo 97 mil. tun hnědého uhlí a lignitu a 26,4 mil. tun 
černého uhlí. Po roce 1987 se celková těžba černého a hnědého uhlí pohybovala v rozmezí 
105 až 110 mil. tun. Po roce 1990 začala postupně klesat těžba jak černého, tak hnědého uhlí. 
Do současné doby poklesla těžba hnědého uhlí o více než 40 % a černého uhlí dokonce o více 
než 50 %. 

Černé uhlí se využívá zejména na výrobu koksu a rovněž pro energetické účely, a to 
převážně v hutnictví a průmyslových energetikách. Z celkové produkce černého uhlí je 
bezmála 49 % určeno na export a zbývající část je prodána na tuzemském trhu. Jedinou 
kondenzační systémovou elektrárnou spalující černé energetické uhlí je elektrárna 
Dětmarovice s přibližnou roční spotřebou 1 mil. tun. 

V energetice má hnědé uhlí dominantní postavení, a to převážně ve výrobě elektrické 
energie v systémových elektrárnách. Druhým největším spotřebitelem hnědého uhlí jsou 
teplárenské provozy s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla napojené na systém 
centralizovaného zásobováním teplem. V posledních čtyřech letech se v některých 
elektrárnách a teplárnách rovněž spoluspaluje hnědé uhlí, lignit a biomasa.  

S bilancí zásob hnědého uhlí jsou neodmyslitelně spjaty Územně ekologické limity 
těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, vyhlášené jako závazné linie omezení 
těžby usnesením vlády ČR č. 444 z roku 1991. Zásoby uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi 
se odhadují, při zachování platnosti územně ekologických limitů těžby, na 859 mil. tun až do 
úplného vyuhlení. Při uvolnění limitů by bylo možné vytěžit na Mostecku (lom 
Československé armády) dalších 255 mil. tun hnědého uhlí, což by ale znamenalo likvidaci 
obcí Horní Jiřetín a Černice. Na lomu Bílina by při uvolnění limitů bylo možné vytěžit dalších 
120 mil. tun. Mimo to existují ještě tzv. prognózně rezervní lokality se 451 mil. tun 
vytěžitelných zásob méně kvalitního uhlí. Uhelné zásoby těchto ložisek jsou chráněny 
vyhlášenými ložiskovými územími.  

V současné době se o prolomení limitů těžby uhlí zasazují nejen těžařské společnosti, 
ale i teplárenské subjekty, které mají smlouvy na dodávky hnědého uhlí pouze do roku 2012. 
Vláda ČR s prolomením limitů zatím nepočítá a i do zásad územního rozvoje Ústeckého kraje 
byla aktuálně navržena varianta zachovávající ekologické limity těžby. V souvislosti 
s udržením alespoň parciální energetické soběstačnosti je přehodnocení územních limitů 
naznačeno v návrhu aktualizované SEK. 
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3.3.2.4 Bilance zemního plynu 
Česká republika je vnitrozemský stát, který je zcela závislý na dovozu zemního plynu 

z Ruska, Norska a Spolkové republiky Německo. Ruské dodávky kryjí cca 75 % celkové 
roční spotřeby, jednou čtvrtinou je pokryta norským plynem. Z vlastní těžby je pokryto pouze 
1 % roční spotřeby (těžba zemního plynu na jižní Moravě a těžba tzv. degazačního plynu  
z černouhelných dolů v Ostravsko-karvinské aglomeraci). 

ČR je díky své poloze tranzitní zemí a plní tak roli významné spojnice mezi východní 
Evropou, Ruskem a západní Evropou (Německo, Francie). Naše plynárenská soustava je tak 
podstatnou měrou založena právě na tranzitu, který v současné době zajišťuje na vstupu cca 
80 mil.m3/den při 15 °C tranzitovaného plynu, z části je soustava využívána také pro domácí 
přepravu (cca 25 mil. m3/den při 15 °C přepravovaného plynu). 

Zemní plyn je využíván jako palivo zejména pro vytápění domácností. Účel využití 
zemního plynu – tedy vytápění a ohřev vody - způsobuje rozdíly mezi letní a zimní spotřebou, 
ale rovněž mezi jednotlivými denními dobami. Nerovnoměrná spotřeba zemního plynu 
v průběhu celého roku vyvolává nutnost využívat podzemní zásobníky plynu, ve kterých je 
v letním období, kdy je velmi nízká spotřeba zemního plynu na otop jak u domácností, tak  
v průmyslové sféře, uskladňován nadbytečný plyn. V zimních měsících je naopak potřebný 
plyn z těchto zásobníků vytěžován a dodáván do sítě. 

Dovoz zemního plynu do roku 1996 dynamicky rostl v důsledku přechodu 
teplárenských provozů z hnědého uhlí na „čistší“ palivo. Roční spotřeba zemního plynu v ČR 
v posledních letech mírně klesá od hodnoty 9,5 mld. m3 až k hodnotám 8,3 mld. m3 v roce 
2007. Pokles spotřeby zemního plynu ovlivnilo především abnormálně teplé počasí a s tím 
spojené pozdější zahájení topné sezóny. Dalšími důvody ke snižování spotřeby plynu je 
zejména nárůst cen plynu, snižování tempa plynofikace jednotlivých regionů, snižování 
energetické náročnosti v teplárenství a zateplování objektů. Celkový počet odběrných míst 
však neustále mírně narůstá, v roce 2008 byl na hodnotě téměř 2,9 mil. 

Diverzifikace dodávek zemního plynu je pro Českou republiku problematická 
z hlediska dlouhodobé ekonomické návratnosti. Zejména se jedná o přepravu LNG 
z přímořských států do České republiky.  

 
Obr. 4 – Přepravní trasy plynu 

 
Zdroj: Česká plynárenská unie 
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Uvažované alternativní projekty dodávek zemního plynu z oblasti Kaspického moře 
(především projekt Nabucco, navazující na plynovod BTE nebo plynovod Irán-Turecko) jsou 
provázeny pochybnostmi kvůli aktuální situaci v těžební oblasti a také dohodami  
s Gazpromem o spolupráci při skladování zemního plynu, primárně v Rakousku, resp. 
v Maďarsku, jako uvažovaných klíčových tranzitních zemích.  

 
3.3.2.5 Bilance ropy 

Podobně jako v případě zemního plynu, jsou zásoby ropy na území ČR minimální  
a jsme tedy zcela odkázáni na dovoz této strategicky významné suroviny (cca 96 %). Největší 
část dovozu ropy je realizována tradičně z Ruska, ačkoli během posledních let se objem ropy 
importované z Ruska mírně snížil ve prospěch jiných zemí, zejména Ázerbajdžánu. V malém 
množství dovážíme ropu rovněž Kazachstánu, Sýrie, Libye, Alžírska nebo Norska. Tržní ceny 
ropy, za které je nakupována, se generují na světových trzích. Česká republika má  
po přistoupení k Evropské unii povinnost skladovat zásoby ropy a ropných produktů, které by 
vystačily po přerušení dodávek na minimálně 90 dní. 

V roce 2010 bylo do ČR importováno cca 7,1 mil. tun ropy, tuzemská těžba ropy 
dosahuje z hlediska mezinárodního obchodu zcela zanedbatelných hodnot, v roce 2010 činila 
248 tis. tun. 

Surová ropa je chemickými procesy zpracovávána v rafinériích na ropné produkty. 
Rafinérie v České republice nakupují ropu od těžebních firem v místě těžby a prostřednictvím 
ropovodů, nebo lodních tankerů, ji dopravují na místo zpracování. Celkový objem 
průmyslově zpracované ropy v českých rafinériích činil za rok 2008 celkem 8,25 mil. tun 
(včetně cca 219,2 tis. tun ropy vytěžené v ČR). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 
bylo množství zpracované ropy v ČR o 11,5 % vyšší. Hlavními produkty zpracování ropy je 
motorová nafta, motorový benzin a letecký petrolej. 

 
3.3.2.6 Energetická účinnost 

Klíčovým tématem, které je bezpodmínečně nutné zahrnout do energetických dialogů 
současnosti, je oblast úspor energie. Jedním z hlavních indikátorů je energetická efektivita 
(účinnost) jednotlivých sektorů národního hospodářství. V ukazatelích energetické náročnosti 
se ČR nachází nad průměrem EU27. Toto postavení odpovídá tradiční průmyslové orientaci 
ČR a závislosti na fosilních palivech. Z hlediska spotřeby energie na obyvatele i z hlediska 
spotřeby elektřiny na obyvatele se ČR nachází zhruba v průměru zemí EU. Obrovskou 
výzvou zůstává vysoký potenciál úspor ovlivněný nedostatkem finančních prostředků pro 
investice do úsporných projektů, a to především ve veřejném sektoru (školství, zdravotnictví) 
a sektoru bydlení a nízkou informovaností v oblasti efektivního využívání energie, zejména u 
domácností, terciární sféry a malých a středně velkých průmyslových podniků.  

EU v roce 2005 navrhla využít právě energetické účinnosti jako jednoho z důležitých 
kroků vedoucích k úsporám energie. Budoucí politiku Evropské unie v oblasti úspor energií  
a posilování energetické účinnosti nastínila Zelená kniha EU o energetické účinnosti. Jedním 
z východisek Zelené knihy je skutečnost, že pokud by nebyla přijata žádná dodatečná 
opatření, stoupla by spotřeba energie v EU v příštích 15 letech minimálně o 10 %. To by bylo 
velmi nepříznivé, neboť podle odhadů bude v roce 2030 EU závislá ze 70 % na exportu 
veškeré energie (z toho 90 % ropy a 80 % dovozu plynu). Dalším potenciálním rizikem jsou 
volatilní ceny energetických surovin a nevyzpytatelnost dodávek surovin z některých regionů.  

Zelená kniha naznačuje řadu možností, jak do roku 2020 uspořit 20 % spotřeby celkové 
energie v EU prostřednictvím změny chování spotřebitelů (např. výměna starých kotlů, 
pravidelné kontroly tlaku v pneumatikách aut, kvalitní izolace střechy rodinných domků, 
nízkoenergetický standard budov apod.) a širšího zavádění čistých a účinnějších technologií 
v průmyslu. Pro realizaci úsporných opatření domácnostmi i podniky je však zapotřebí, aby 
státní správa představila dostatečné incentivy. Tyto se mají v roce 2011 aktuálně objevit 
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v Národních plánech reforem (např. národní cíl úspory spotřeby primárních energetických 
zdrojů v roce 2020 je pro ČR projektován ve výši 3,7 - 5,7 %), které jsou de facto národními 
implementačními plány Strategie Evropa 2020. 

 
3.3.3 Očekávání a možnosti 

O energetické nezávislosti lze v případě ČR hovořit pouze v případě omezených zdrojů 
fosilních paliv, zejména hnědého uhlí. Na rozdíl od některých přímořských zemí se Česko 
bohužel nemůže spolehnout na strategické zásoby ropy nebo zemního plynu. Již dnes jsme na 
dovozu těchto komodit plně závislí.  

Spoléhat nelze ani na obnovitelné zdroje energie, přestože je zřejmé, že jejich podíl  
na výrobě elektřiny výhledově ještě poroste (aktualizovaná SEK předpokládá v roce 2030 
15% podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny s prognózou dalšího zvyšování 
na 30 % v roce 2050). Skutečný potenciál však v podmínkách ČR představuje pouze biomasa, 
v menší míře pak bioplyn. Absorpční kapacita pro umístění vodních elektráren, které 
v současnosti zajišťují největší podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, je již malá  
(cca 70 volných profilů v rámci státních podniků Povodí, většina ovšem s poměrně malým 
perspektivním instalovaným výkonem), podobě je tomu i u větrných elektráren, jejichž 
výstavba je navíc často provázena odporem místních obyvatel, zájmových sdružení  
a regionálních autorit. 

S vědomím postupného ubývání fosilních paliv a omezeného potenciálu pro obnovitelné 
zdroje a při snaze neprohlubovat zásadně energetickou závislost se tak v souvislosti 
s budoucností české energetiky stále více skloňuje jaderná energie. Bez rozvoje jaderné 
energetiky v ČR a bez podpory výzkumu a vývoje perspektivních inovativních technologií, 
jejichž komerční uplatnění lze očekávat až v delším časovém horizontu, bude oslabovat 
energetická bezpečnost ČR, stejně jako bude klesat míra snížení emisí CO2, stejně jako 
dalších znečišťujících látek z hlediska kvality ovzduší.  

Perspektivním odvětvím budoucnosti jsou tzv. nové technologie. Budoucnost zcela jistě 
přinese množství technologických inovací (např. sektor nanotechnologií). Inovace a výzkum 
v ČR by měl být zásadně nasměrován do všech perspektivních součástí energetiky - do 
čistých, nízkoemisních technologií, jaderné energetiky, ale v určité míře i do zásadní 
technologické proměny a zvyšování účinnosti klasického fosilního portfolia. S podporou 
výzkumu a vývoje za účelem zvýšení konkurenceschopnost české energetiky souvisí  
i mnohdy podceňovaná podpora školství, především pak silná podpora rozvoje technické 
inteligence. 

Specifickou problematiku ve vazbě na zajištění paliv pak představuje české teplárenství. 
Podle některých energetických expertů hrozí tomuto odvětví akutní nedostatek uhlí již 
v horizontu několika let (mluví se např. o roku 2015). Většina disponibilních zásob uhlí je 
totiž vázána dlouhodobými smlouvami, čili již de facto prodána. To je jedním z hlavních 
důvodů, proč stále více energetických a teplárenských subjektů volá po prolomení územních 
limitů těžby. Je téměř jisté, že diskuse o budoucnosti těžby uhlí v ČR a tzv. limitech těžby 
bude hlavním tématem aktualizace SEK v tomto roce.  

Otázku vyššího využití zemního plynu v teplárnách a obecně jako součásti palivového 
mixu je nutné řešit zejména s ohledem na zabezpečení dodávek plynu ze třetích zemí. Pro 
získání důvěry nejen odběratelů, ale i investorů, proto narůstá potřeba hledání dalších 
možných řešení ke zvýšení bezpečnosti dodávek plynu. Dosažitelnost jednotlivých nástrojů 
pro zvýšení bezpečnosti dodávek plynu v ČR je dána zejména novými zdroji plynu 
(plynovody jako Nord Stream, Nabucco, South Stream, White Stream nebo LNG), 
propojováním plynárenských sítí mezi jednotlivými státy EU a případně těžba plynu  
z uhelných zdrojů, která může představovat perspektivní nástroj pro získání dodatečných 
zdrojů „nekonvenčního“ plynu (zásoby jsou odhadovány na desítky miliard m3 plynu). 
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Lze očekávat, že spotřeba plynu bude v následujících letech na rozdíl od ropy narůstat. 
Zdroje ropy v Rusku a zemích bývalého Sovětského Svazu jsou omezené, kapacita dopravy 
ze západního směru je omezená. Odvětví kapalných paliv se bude muset přizpůsobit nové 
situaci. Kromě stávajícího využití plynu k otopu a k výrobě tepla pro technologické procesy, 
má nově největší perspektivu užití plynu pro výrobu elektřiny a v dopravě (především velký 
potenciál CNG). V ČR lze kromě toho do budoucna očekávat, s ohledem na výše uvedené,  
i významnější přechod z uhlí na zemní plyn u části zařízení pro centrální zásobování teplem. 

Zásadní roli v dalším vývoji energetiky sehraje bezpochyby realizace dalších úspor 
energie. Domácnosti, školy, nemocnice, obchody, a další budovy spotřebují cca třetinu 
celkové spotřeby energie. Zvyšování energetické účinnosti, dosažení úspor energie 
v hospodářství, ve veřejných budovách i v domácnostech by mělo být zásadní prioritou, 
doprovázenou ekonomickými nástroji a programy.  

Potřebné je také zmínit rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, 
posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a s plynem v regionu, včetně 
podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU.  

Je zřejmé, že budoucí topografii energetické politiky ČR vymezí nejen zájmy 
konkurenceschopnosti průmyslu a energetické bezpečnosti, ale zásadním způsobem i zájmy 
ochrany životního prostředí. Specifickou výzvu pak představuje klimatická změna, rozvoj 
uhlíkového trhu a případné další top-down redukční závazky na úrovni EU či OSN. 
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3.4 Bezpečnost 

Libor Stejskal 
 
3.4.1 Trendy v zajištění bezpečnosti a jejím institucionálním rámci 

Česká republika a její občané požívají patrně nejvyšší míru bezpečí v celé moderní 
historii. Anebo se to přinejmenším do omrzení opakuje v úvodu všech pojednání  
o bezpečnosti ČR. Mluví se obvykle o bezprecedentních bezpečnostních zárukách díky 
členství v NATO a EU a o vysoké míře bezpečí v každodenním občanském životě, plynoucí 
z příslušnosti k rodině vyspělých západních demokracií, které zajišťují prostor svobody, 
bezpečnosti, práva a pokud zrovna není krize, tak i prosperity. Značnou část tohoto výkladu 
lze přijmout, neboť odpovídá převládajícímu vnímání situace. Zajímavé však je, že 
k dispozici nejsou jasné důkazy ani pro tvrzení, že situace je horší, ale ani pro uvedené 
optimistické hodnocení současnosti. Co tedy lze říci o reálném stavu? 
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Tento popis respektuje dvě základní roviny bezpečnosti.27 Tou první je bezpečnost jako 
panující stav, situace či podmínky. Tento výměr může představovat bezpečnost České 
republiky jako státu, chápaného jen jako „kostra“ společnosti, anebo Česka jako úhrnu všech 
subjektů na daném území: státních institucí, všech obyvatel, organizací, firem, obcí atd. atd. 
Druhé, komplexnější pojetí dává větší smysl, neboť bezpečnost státního aparátu dnes  
po právu zajímá jen málokoho. Trendy a události v tomto pojetí lze rozdělit do následujících 
oblastí, a podle nich zároveň zhodnotit jejich případné důsledky pro kvalitu a udržitelnost 
života. 
3.4.1.1 Obrana, obranyschopnost a zahraniční nasazení ozbrojených sil ČR 

Obrana státu byla po celé 20. století prezentována i přijímána občany jako základní úkol 
státu a národního společenství; selhání v této věci pak bylo fatálním momentem v osudu 
národa. Platilo to i pro Československo. Po pádu železné opony, vstupu ČR do NATO  
a Evropské unie a vplutí naší země do globálního ekonomického řádu to už ale zdaleka tak 
jasně neplatí. 

Obrana a obranyschopnost celku zvaného Česká republika se stává stále více 
vyprázdněným a nesamozřejmým pojmem. Pro většinu občanů nemá žádnou reálnou  
a představitelnou náplň. Bránit se – ale proti komu a jakými prostředky? Sami nebo společně? 
Realisty a skeptiky proto úvahy o obranyschopnosti státu iritují jako strašák z minulosti, který 
má ospravedlnit pokračující odčerpávání astronomických sum ze státního rozpočtu. Mezi 
odborníky je velmi rozšířený „reziduální“ přístup, který zdůrazňuje co nejvyšší schopnost 
zapojit se do operací spojenců, které jen domněle (v praxi třeba vůbec) nesouvisí s přímými 
bezpečnostními zájmy ČR. Odtud pochází často až dogmatická preference expedičních 
schopností, které jsou prezentovány jako celistvá nasaditelnost ozbrojených sil. To je ovšem 
omyl: expediční schopnosti jsou nezastupitelné, ale v celku obranyschopnosti země 
představují jen malou část. 

V současnosti je už realitou částečná přeměna ozbrojených sil ČR na malý a relativně 
moderní expediční sbor, podporovaný doma proporčně větším „zbytkem“ zaostalé  
a neakceschopné armády. Je pravda, že reálnou nasaditelnost ozbrojených sil dnes nelze 
ověřit jinak než expedičním nasazením. Síly nasaditelné v zahraničních operacích jsou 
zároveň zcela jistě nejlépe připravené i pro obranu vlastního teritoria či území spojenců doma 
v Evropě. Jiným problémem je, zda tento typ sil odpovídá pravděpodobným druhům ohrožení 
vlastního teritoria. Dnes rovněž zmiňovanou alternativou je znovuprohloubení územní obrany 
– zdá se však, že tyto úvahy spočívají právě na mylných předpokladech o typu hrozby. 
Budování početně dostatečných konvenčních pozemních sil pro obranu vlastního území je 
totiž zcela mimo zdrojové a finanční možnost ČR. Druhým problémem je příliš malá 
pravděpodobnost konvenčního vojenského úderu – čímž se otázka efektivity nákladů pro 
praktickou obrannou politiku stává vyřešenou. Celková obranná kapacita ČR a české 
společnosti je historicky nejnižší za dobu existence samostatného státu – pozoruhodně 
v přímé korelaci k nejlepším vnějším bezpečnostním podmínkám. Do této kapacity lze dnes 
zařadit pouze samotnou Armádu ČR, ovšem moderně vybavena, vycvičena a personálně  
i materiálně naplněna je jen její malá část. Schopnost společnosti mobilizovat další kapacity 
k vlastní obraně a ochraně je omezená na minimum – což bude ilustrováno dále. 
 
3.4.1.2 Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 

Tendence je zřejmá, většina druhů trestné činnosti stagnuje nebo klesá. Je nicméně 
otázkou, do jaké míry je to dáno skutečným poklesem nápadu trestné činnosti, ať už větší 
efektivitou prevence (situační i sociální) či eventuálně zvýšením výkonu policejního  
a soudního aparátu. Dalším nejasným faktorem je probíhající dekriminalizace některých méně 
závažných typů trestné činnosti, díky které se skutky dříve kvalifikované jako trestné stávají 
                                                
27 Druhou rovinou je bezpečnost jako statek či služba, popsaná v podkapitole 4.4.1.7. 
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nově jen přestupky. To má samozřejmě značný dopad na statistiku trestné činnosti (Zpráva  
o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 
2010). Evidovaná trestná činnost v letech 2000-2010 plynule mírně klesá. Roku 2010 bylo 
spácháno 313 387 trestných činů, což je o 5,8 % méně než rok předtím. Je to dokonce nejnižší 
počet registrovaných trestných činů od roku 1992. V praxi to představuje 298 trestných činů 
na 10 tisíc obyvatel. Objasněnost, která ovšem meziročně také poklesla, se pohybuje  
na úrovni 37,6 %. Z celého objemu činí majetková kriminalita 203 717 činů, hospodářská  
28 371, násilná 18 073 trestných činů a mravnostní 1811. Nejvíc poklesl počet krádeží  
a úvěrových podvodů – což je typický příklad možného vlivu lepší situační prevence 
(modernější zabezpečení vozidel, efektivnější obrana pojišťoven), nejvíc narostl počet 
vloupání. Zásadní je stále výraznější vliv mezinárodní zločinu – zvláště působení 
mezinárodních organizovaných skupin, počítačová a ekonomická kriminalita. Pozornost je 
třeba věnovat proměnám veřejné a přeneseně pak i politické percepce kriminality. Zde lze 
konstatovat mírný hodnotový posun, který byl vyjádřen novým trestním zákoníkem platným 
od roku 2010. Na první místo se dostaly trestné činy proti životu a zdraví, zároveň se zvýšily 
sazby trestů především za násilnou trestnou činnost. Naopak některé činnosti, charakteristické 
svou nižší závažností, byly dekriminalizovány. Pro postoj veřejnosti je charakteristické, že  
po období společenské transformace 90. let spojené s velkým nárůstem trestné činnosti  
a poklesem sociální kontroly je dnes velká poptávka po veřejně sdíleném odsouzení některých 
typů trestné činnosti – čemuž odpovídá značná mediální pozornost (jakkoli bulvárně, 
povrchně či účelově pojatá) věnovaná násilným trestným činům, zneužívání ohrožených 
jednotlivců a skupin, a trestným činům páchaným specifickými socio-ekonomickými 
skupinami. 
 
3.4.1.3 Ochrana obyvatelstva 

Systém ochrany obyvatelstva je plně etablovaným a nejméně zpochybňovaným prvkem 
bezpečnosti. Jeho vysoká legitimita pramení mimo jiné i z toho, že tento systém ochrany před 
mimořádnými událostmi (do roku 1994 zvaný civilní obranou) se obnovoval pod tlakem 
reálných hrozeb a je periodicky „prověřován“ – naposledy při bleskových povodních v létě 
2010. Do tohoto prvku národní bezpečnosti lze pro zjednodušení zařadit i působení 
Integrovaného záchranného systému a systém krizového řízení. Pokud odhlédneme  
od legislativní úpravy a striktně organizačního přístupu, lze konstatovat, že v Česku postupně 
dochází k ustavení jakýchsi lokálních a regionálních režimů ochrany obyvatelstva, v nichž 
spolupracují orgány státu, regionální i místní samosprávy, územně příslušné bezpečnostní 
sbory a havarijní služby, firmy, občané a subjekty občanského sektoru. Jinými slovy – vedle 
oficiálního, zákony a předpisy daného systému fungují také neformální prvky, zvláště osobní 
komunikace mezi odpovědnými aktéry, dobrovolnictví, svépomoc a humanitární pomoc, které 
výrazně pozitivně ovlivňují průběh krizových situací. 
 
3.4.1.4 Ochrana kritické infrastruktury 

Módní pojem ochrany kritické infrastruktury se stal novou sférou bezpečnostní politiky. 
Její docenění reflektuje prudký technologický pokrok a především raketově rostoucí závislost 
společnosti na moderních technologiích a z toho plynoucí vysokou zranitelnost. Definice 
kritické infrastruktury je značně nestabilní; v širokém pojetí zahrnuje všechny systémy 
zajišťující bezproblémový chod společnosti a služby občanům (od energetiky přes 
zdravotnictví až po bankovní systém), v užším se jedná jen o systémy zajišťující přežití 
společnosti a ochranu obyvatelstva. V běžném chápání kritické infrastruktury dominují 
zdroje, suroviny a energie, tedy dodávky pitné vody, výroba a distribuce elektrické energie, 
pohonných hmot, zajištění potravin apod. Vzhledem k tomu, že většina těchto systémů 
vykazuje silné mezinárodní a přeshraniční vazby, tuto oblast začíná výrazně regulovat 
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Evropská unie a její legislativa. Závislost na moderních technologiích je problematizována 
hlavně ve smyslu informačních a komunikačních technologií, které představují často jediný 
nástroj řízení a kontroly mnoha jiných, jednodušších a v principu neelektronických, 
technických, mechanických či materiálních systémů. Na úrovni veřejné percepce lze 
konstatovat, že kybernetická a energetická bezpečnost překrývají pomalu odeznívající mantru 
terorismu. 
 
3.4.1.5 Environmentální bezpečnost 

Další relativně nově definovaná sféra bezpečnosti. Můžeme do ní řadit jak hrozby, 
jejichž původcem jsou přírodní síly a procesy, tak hrozby představované lidským jednáním, 
úmyslným či neúmyslným, které poškozují přírodu, krajinu či jejich složky. V podmínkách 
ČR je dosud spojována spíše s vizemi budoucího ohrožení, protože současný stav životního 
prostředí sice není optimální, ale žádná jeho součást ani jako celek nepředstavuje ohrožení pro 
společnost a občany země – s výjimkou živelních pohrom. Z nich jsou relevantní především 
povodně, stále častěji ale ničivý charakter nabývají i další extrémní povětrnostní jevy. 
Systémově lze v případě České republiky budoucí ohrožení identifikovat jednak v člověkem 
způsobené degradaci krajiny a přírody (pustnutí venkova, špatné hospodaření a zhoršující se 
zdravotní stav lesů, degradace a ztráta půdního fondu), jednak v dopadu klimatických změn 
na zemi a zvláště na vodní režim. 
 
3.4.1.6 Sociálně-ekonomická bezpečnost 

Sociální a ekonomické aspekty bezpečnosti státu nikoli jako mocensko-politického 
aparátu, ale jako společnosti, občanů a společenských skupin, jsou u nás silně potlačenou 
agendou. Zúžené „hard“ pojetí bezpečnosti odmítá přiznat bezpečnostní status sociálním  
a ekonomickým problémům komunit, rodin a jedinců (sociální vyloučení, chronická chudoba, 
bydlení, zdravotní stav). Na druhé straně, veřejnost a její vnímání takto rezolutní  
a jednoznačné není. Přinejmenším doznívající hospodářská krize ukázala, že zranitelní nejsou 
jen zcela sociálně vyloučení jednotlivci. Kromě této agendy lze do sociálně-ekonomické 
bezpečnosti zařadit také jevy, které neohrožují konkrétní občany a skupiny obyvatelstva, ale 
které rozkládají společnost jako celek a její soudržnost. Na prvním místě můžeme uvést 
korupci, která bývá řazena do vnitřní bezpečnosti, ale v evidenci trestné činnosti téměř chybí. 
Každopádně některé uvedené jevy mohou být v budoucnu pro českou společnost výrazným 
zdrojem sekuritizace a takto ovlivnit politické procesy a systém vládnutí. 

 
Druhou rovinou při popisu bezpečnosti České republiky je bezpečnost jako statek, 

služba, a tedy instituce, které tuto službu poskytují. 
 
3.4.1.7 Bezpečnostní politika, bezpečnostní systém a strategické dokumenty 

Bezpečnostní politika je zatím nevýraznou součástí veřejné politiky (Balabán – Rašek, 
2011: 2). I samotná Bezpečnostní rada státu je poněkud prázdná slupka, která se nezabývá 
koordinací bezpečnostního sektoru ke společnému plnění úkolů a přípravě na komplexní 
situaci, ale spíše vymezuje gesce pro jednotlivé resorty a jejich často protichůdné zájmy. 
Všechny instituce se řídí platnou legislativou, která většinou vznikala v 90. letech 20. století. 
Tyto zákony vznikaly bez ohledu na potřebu formování provázaného bezpečnostního 
systému. Bezpečnostní systém ČR vznikl sekundárně jako pojem a „obálka“ pro soubor již 
dávno předtím existujících organizací a procesů. Vedle legislativního rámce se postupně 
objevoval – a opět mizel – rámec daný strategickými dokumenty. Tyto strategické dokumenty 
nemají legislativní povahu, nejsou právně závazné, a přijímá je vláda jako formulaci politiky 
nad rámec zákonem stanovených povinností. Jako takové by měly mít ambici ve svých vizích 
a strategiích definovat potřebu změn legislativního rámce. Hlavním problém však je, že tyto 
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strategické dokumenty se obvykle omezují na vizi prostředí a úkolu pro daný subsystém  
a dále na popis jeho fungování. Skutečná strategie s cíli, úkoly a závazným plánem realizace 
opatření chybí. Roku 2011 jsou zpracovávány dva nové dokumenty – Bílá kniha o obraně ČR 
a Bezpečnostní strategie ČR. Přestože s oběma dokumenty jsou spojována velká očekávání  
a metoda jejich tvorby obsahuje více participativních a konzultačních mechanismů než kdy 
dříve, není třeba oba procesy přeceňovat. Je otázkou, zda právě tyto dokumenty (navíc 
vznikající v obráceném pořadí, než by bylo logické) přinesou natolik silné strategické zadání, 
že přelomí dosavadní praxi naprostého míjení mezi strategickými dokumenty na jedné straně 
a konkrétními praktickými politickými a organizačními kroky na straně druhé. 
 
3.4.2 Klíčová dilemata a možné směry vývoje bezpečnosti ČR 

Nejpalčivějším dilematem při plánování a rozhodování v bezpečnostní politice  
na jakékoli úrovni by přirozeně mělo být stanovení poměru mezi tím, na co všechno a jak 
důkladně chceme být připraveni, a mezi tím, kolik peněz a úsilí jsme do toho ochotni 
investovat. 

Celá bezpečnostní politika ČR je postavena na budování či spíše jen udržování kapacit 
proti známým, identifikovaným a předpokládatelným hrozbám, a to vždy jen v minimální 
nutné míře. Z toho plyne jakási „rámcovost“ některých našich kapacit v oblasti krizového 
řízení a obrany – leccos je napsáno v zákoně jako možné opatření, ale ve skutečnosti žádné 
takové opatření připraveno a vyzkoušeno není. 

Pokud se ovšem v praxi bezpečnostních institucí prosadí „scénářové“ uvažování 
namísto byrokratického vedení plánů a výkazů, je pravděpodobné, že vyvstanou dosud 
neprezentovaná a nezmapovaná dilemata. Z nich vyplyne otázka, zda si můžeme dovolit a zda 
je účelné připravovat stát a zvyšovat odolnost společnosti proti „černým labutím“, tedy 
počítat i s nejhoršími variantami a s rozsáhlými následky uskutečněných hrozeb. Anebo to 
účelné není, a je průchodnější i hospodárnější jít cestou „přiměřené dostatečnosti“? Tedy  
i vyšší akceptace a podstoupení některých rizik, o nichž se dosud raději nemluví. 

Problematiku řízení, rozvoje a následně i financování bezpečnostního systému lze 
přiblížit na konkrétním scénáři realizace bezpečnostní hrozby. Z něj vyplývá, co všechno je 
třeba v procesu bezpečnostní politiky zohlednit – a stanovit citlivou mez, „co ano a co už ne“. 

Po delší krizi a vypuknutí lokálního, avšak intenzivního ozbrojeného konfliktu  
ve východní Evropě může být reakce evropských spojenců váhavá a částečná; ČR se zapojí 
do nevelké, ale energicky intervenující koalice, ovšem operace od počátku vázne. Během pár 
týdnů je zřejmé, že Armáda ČR musí oproti předpokladům nasadit velkou většinu 
disponibilních sil. Vrací se první mrtví a ranění, ztráty jsou i na technice. Mezitím se v Česku 
ve větších městech rozhoří pouliční nepokoje vyvolané radikální částí velmi početné etnické 
menšiny ze země, kde jsou ozbrojené síly ČR nasazeny. Policie ČR zvládá čelit těmto 
násilnostem jen několik dnů, potom jsou části některých měst prohlášeny za uzavřenou zónu, 
kde imigranti rabují bez odporu. Mezitím přes území východoevropské země v konfliktu 
přestane proudit ropa i plyn, čímž ustanou dodávky i do Česka (severomořská ropa od západu 
také neteče, protože Německo v krizi zastavilo její tranzit a vyčkává). Po několika týdnech 
dochází k masivnímu kybernetickému útoku na střední Evropu ze strany velkého státu, který 
sice do konfliktu není přímo zapojen, ale přítomnost koalice včetně ČR považuje za útok na 
své zájmy. 

V takové situaci se rychle ukáže několik podstatných rysů krizové připravenosti ČR. 
Vážně míněná účast Armády ČR v bojové operaci na evropském teritoriu znamená nasazení 
tolika sil a prostředků (obě nasaditelné vševojskové brigády, mnoho další techniky  
a personálu na doplnění a rotaci), že AČR už není schopna plnit žádné úkoly na ochranu 
domácí kritické infrastruktury a především není schopna téměř žádnými silami podpořit 
rozsáhlou operaci Policie ČR proti vzbouřeným imigrantům. Policie nemá ani dostatek 
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personálu, ani techniky pro nasazení ve velkých počtech na více místech najednou, a po pár 
dnech se stahuje. Kybernetický útok vyřadí všechny dálkově ovládané systémy – proto je 
vyřazeno zásobování pitnou vodou, plynem, v části země opakovaně nejde elektřina, neboť 
běžící elektrárny samy způsobují kolaps rozvodné sítě. Díky tomu nejsou některá ministerstva 
a krajské úřady brzy vůbec schopny kontrolovat situaci ve svých resortech a podřízených 
organizacích. Krizové štáby nemají přehled o situaci, protože sítě mobilních operátorů fungují 
také jen nárazově a v některých částech státu. Nezávislé komunikační prostředky 
bezpečnostních sborů nestačí na obrovské množství žadatelů o spojení. Zabavování 
prostředků a povolávání osob k pracovní službě podle krizového zákona probíhá chaoticky  
a téměř nic a nikoho nelze využít, protože vždy něco chybí: buď nejde elektřina, nebo není 
kompatibilní software, nebo v kraji došla nafta a Policie ji neuvolní pro krajským úřadem 
povolané havarijní služby. Zastaví se odvoz odpadků a čištění odpadních vod. Podniky tak 
raději uzavírají své provozy a vyčkávají. Obchody s potravinami jsou vykoupené a postupně 
zavírají, velkoobchodníci pozastavili distribuci, protože nejsou schopni vést skladové 
hospodářství bez počítačů. Krizovým štábům ale především chybí lidé na ostrahu všech 
důležitých objektů. Armáda už nemá mimo malých, určením zcela nevhodných jednotek 
žádné síly k domácímu nasazení. Vojenští záložníci jsou vesměs ve věku nad čtyřicet let  
a kvůli omezení zdravotní kvalifikace se do asistenčních akcí ve prospěch Policie ČR nehodí. 
Nejlépe zvládá situaci Hasičský záchranný sbor ČR díky aktivaci sborů dobrovolných hasičů, 
kteří pomáhají krizovým štábům obcí. Někde se krizové štáby vůbec nedokázaly sejít. Mnoho 
měst a obcí se propadá do totálního chaosu, protože prostě není k dispozici vůbec nikdo 
k udržování veřejného pořádku a vedení není schopno v reálném čase komunikovat s občany 
ani s bezpečnostními složkami. V lesích se na černo kácí po hektarech, mizí i nesklizené 
plodiny z polí. Po několika týdnech je zřejmé, že státem vytvářené zásoby rychle docházejí, 
anebo nejsou k užitku. Malá otevřená ekonomika se dostává na pokraj zhroucení v okamžiku 
vyhlášení stavu ohrožení státu, neboť zahraniční firmy uzavřely provozy a stáhly veškerý 
kapitál. Vláda není za náhle rozpoutané inflace schopna nakoupit potřebné zásoby, protože 
stojí v řadě za ekonomicky mnohem silnějšími vládami. Ani zabavení veškerých aktiv  
na území republiky podle zákona nestačí – ostatně ho ani nemá kdo provést. Na mnoha 
místech sice je pitná voda v úpravnách, ale neteče, protože jsou vyřazeny počítače řídící odběr 
vody. Průmyslové pekárny sice mají dost mouky, ale nefungují, protože pece nelze ovládat 
bez elektroniky, a ta byla poškozena při prvním výpadku proudu. Pomoc z EU je jen 
symbolická, protože sousední státy hlídají a ze všech sil rekvírují vše, co by v příštích týdnech 
a měsících mohlo být potřeba. Tak může vypadat situace ve státě, který se zcela zbaví vlivu 
na ekonomiku a který rezignuje na přípravu občanů a firem na provoz v krizovém stavu. 

Uvedený scénář možná působí divoce, ale rozhodně není voláním po obnově jakési 
autonomní národní obranyschopnosti. Při zdrženlivějším a analytičtějším přístupu můžeme 
načrtnout další množinu možných změn v bezpečnostním sektoru, které odpovídají 
současným trendům a zároveň se nijak neopírají o žádné vize možných komplexních hrozeb. 
Bez ohledu na pozitivní či negativní charakter může bezpečnostní budoucnost ČR zahrnout 
následující prvky: 
 
• Prohloubení privatizace a technologizace bezpečnosti v ČR jako následek demografického 

a ekonomického tlaku na veřejnoprávní profesionální bezpečnostní sbory. 
• Vzorce trestné činnosti povedou k novým formám kontroly v reálném i kybernetickém 

prostoru, která však nikdy nebude stačit pokrýt vše nelegální – od hospodářské kriminality 
a korupce po ideologickou diverzi a občanskou neposlušnost. 

• Budování komunitních bezpečnostních režimů s využitím nejvyspělejších technologií  
a občanské participace s finanční podporou EU. 
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• Transformace ozbrojených sil ČR na výlučně bojový prvek národního bezpečnostního 
systému, vhodný jak k nasazení do zahraničních misí, tak pro obranu teritoria spojenců  
a vlastního území – díky omezeným počtům ovšem neschopný autonomního působení. 

• Vytváření ostrovních provozů – od energetiky k zásobování potravinami, vodou a 
veškerým dalším zbožím, vše podpořené novými internetovými platformami. 

• Postupná, zato zásadní příprava na dopady změny klimatu, přijetí adaptačních opatření 
hlavně pro vodstvo ČR. Státní podpora obnovy půdního fondu a garantovaných výkupů 
zemědělské produkce, výstavba nových nádrží, vodovodů a rozlivových území. 

• Zavedení regionálního indexu společenské odolnosti, který bude sloužit jako součást 
meziregionálního ratingu pro lákání investorů, migrujících pracovníků, a který vyčíslí 
schopnost územního celku snést krizovou situaci, obnovit bezpečnost, pořádek a 
fungování všech ekonomických, správních a sociálních služeb a procesů. 

 
3.4.3 Dopady na kritéria  

V následujících tabulkách jsou zachyceny možné dopady současných vnitřních trendů  
a problémů, které dnešní bezpečnostní politika řeší neúčinně nebo vůbec, na jednotlivá 
kritéria dle vlastního odhadu. 
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Legenda 

       
3.4.4 Chybějící scénáře jako deficit rozhodování o budoucí bezpečnostní politice 

Vůbec nemáme představu, jak by náš bezpečnostní systém fungoval v případě velké, 
intenzivní a dlouhotrvající krizové situace či katastrofy. Nejde o to, jak by fungoval samotný 
bezpečnostní aparát – ten by se díky vlastní připravenosti personální, organizační a technické 
patrně zcela nerozpadl. Mnohem zásadnější je však otázka, zda by bezpečnostní systém vůbec 
dokázal udržet společnost v celku a v chodu? Vůbec netušíme, jak je česká společnost 
připravená nést tíhu a dopad nějaké „černé labutě“ v situaci jiné, než striktně prostorově  
a časově limitované. Není tomu tak, že současná éra spíše rozbila, než zvýšila připravenost 
občanů podílet se aktivně na přežití a obraně národního společenství? Máme jistotu, že 
v případě takového otřesu přijde z EU dostatečně robustní a rozhodná pomoc a podpora? 
 
3.4.5 Literatura 
Balabán, M. – Rašek, A. 2011. Východiska přípravy aktualizované bezpečnostní strategie České 

republiky 2011. Working paper TRS 1/2011. Dostupné na: <http://ceses.cuni.cz/CESES-157-
version1-TRS_WP_01.pdf>  

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 
2010 (ve srovnání s rokem 2009). 2011. Praha: Ministerstvo vnitra ČR.  

 
 
 
3.5 Trh práce 

Markéta Nekolová, Martin Nekola28 
 
3.5.1 Vývojové trendy na trhu práce v ČR 
Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu a vývoje trhu práce v ČR. Hlavní trendy 
na trhu práce jsou seskupeny do tří vzájemně provázaných částí. Každý z těchto obecnějších 
trendů (resp. skupin trendů) bude dále analyzován z hlediska sektorové a geografické 
struktury (významné sektory a jejich vývoj, regiony), demografie (věk, pohlaví)  
a vzdělanostní úrovně. Vzhledem k tomu, že měření některých ukazatelů trhu práce není 
úplně jednotné, používáme pro analýzu trendů mezinárodně srovnatelné indikátory 
publikované ve studiích OECD zaměřených na ekonomiku (OECD Economic Survey: Czech 
Republic, 2008; OECD Economic Survey: Czech Republic, 2010; OECD Factbook, 2010) 
nebo specificky na trh práce (OECD Employment Outlook, 2010).29 V odůvodněných 
případech byly použity údaje ČSÚ nebo MPSV (např. regionální rozdíly, aktuální údaje  
za minulý rok). 
 
3.5.1.1 Ekonomická aktivita, zaměstnanost, nezaměstnanost a pracovní mobilita 

Důležitým souhrnným ukazatelem toho, jakým způsobem daná země využívá 
potenciálu pracovních sil je míra ekonomické aktivity30. Česká republika dlouhodobě těží 
                                                
28 Autoři by rádi touto cestou poděkovali M. Potůčkovi a V. Franče za cenné připomínky k pracovní verzi textu. 
29 Tzv. strukturální indikátory Eurostatu. 
30 Podíl civilních pracovních sil (celkový počet zaměstnaných a nezaměstnaných) na celkovém počtu obyvatel  
v produktivním věku (ve věkové skupině 15-64 roků). 
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z vysokého podílu osob v produktivním věku, který je dán především věkovou a genderovou 
strukturou. Oproti zemím EU dosahuje ČR nadprůměrný podíl obyvatel v produktivním věku 
(15-64 roků) na celkovém obyvatelstvu a je patrná velmi vysoká míra participace mužů, 
zatímco participace žen na trhu práce je výrazně nižší a zaostává za evropským průměrem. 
Dalším trendem, který ovlivňuje míru ekonomické aktivity je poptávka po pracovní síle  
s vyšším stupněm vzdělání. V rozvinutých ekonomikách existuje jednoznačná vazba mezi 
dosaženým stupněm vzdělání a úrovní míry participace s tím, že čím vyšší je dosažený stupeň 
vzdělání, tím vyšší je vykazovaná míra participace. To platí jednoznačně i pro Českou 
republiku a to jak v případě mužů, tak žen. Nicméně participace žen s vyšším vzděláním je 
oproti zemím EU mírně podprůměrná. 

Z hlediska zaměstnanosti31 vykazuje Česká republika lehce nadprůměrnou a spíše 
stagnující intenzitu zaměstnanosti v rámci EU (přibližně 66 %). Vývoj počtu pracovních míst 
vykazuje poměrně malou dynamiku (řádově desetiny procenta), ze které se vymyká delší 
období růstu (2005 – 2008) následované velkým propadem (o 5,4 % v roce 2009) 
v souvislosti s finanční a ekonomickou krizí. Co se však mění, je věková a generová struktura 
zaměstnanosti. Postupně klesá podíl mladých pracovníků, což je dáno nejenom jejich 
intenzivnějším zapojením do vzdělávacího procesu, ale také nedostatečnou úrovní 
začleňování na pracovní trh po jeho ukončení.32 Podíl starších pracovníků (55 – 64) naopak 
výrazně roste, avšak stále zůstává pod průměrem EU a zatím nepřekročil tzv. Stockholmské 
kritérium (50 %). Míra zaměstnanosti žen je pod průměrem EU a její vývoj měl od roku 1995 
mírně klesající tendenci. Teprve v roce 2007 se trend obrátil a v současnosti dosahuje hodnot 
z konce 90. let minulého století. Podobně jako v případě ekonomické aktivity lze říci, že míra 
zaměstnanosti roste s dosaženým stupněm vzdělání a to jak v případě mužů, tak žen. 
Z hlediska sektorové struktury zaměstnanosti je podstatný růst zaměstnanosti v současnosti 
poddimenzovaném sektoru služeb (tržních i netržních) a také průmyslu, kde docházelo až  
do roku 2009 k růstu zaměstnanosti oproti většině zemí EU. 

Podíl zahraničních pracovníků na české pracovní síle dlouhodobě rok od roku mírně 
narůstal a kulminoval v roce 2008. Až v roce 2009, v souvislosti s dopady hospodářské krize, 
se jejich podíl mírně snížil, ovšem méně, než se očekávalo (řešením ztráty zaměstnání řady 
cizinců byl jednak přechod z jednoho odvětví do jiného a jednak přechod na samostatně 
výdělečnou činnost). Přes tento vzrůstající trend zůstává ČR zemí s malým podílem cizinců 
na trhu práce vzhledem ke „starým“ zemím EU- v roce 2009 dosahoval hodnoty 5,6 %, o rok 
dříve 6,4 %. Nejvíce pracovníků pochází dlouhodobě ze Slovenska – v roce 2009 tvořili 34% 
cizinců (ačkoliv jejich podíl se rok od roku snižuje), následovaní jsou občany Ukrajiny – 26% 
(jejich podíl se naopak stále zvyšuje), Vietnamu (kolem 12%) a Polska (kolem 6%). Výrazně 
menší podíl pak zaujímají pracovníci z Ruska, Moldavska, Německa, Rumunska  
a Mongolska. Nejvíce cizinců je dlouhodobě zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu a také 
ve stavebnictví a obchodu. Z genderového hlediska, převažují na českém trhu práce muži 
cizinci, ale podíl žen se neustále zvyšuje.  

Roční míra nezaměstnanosti33 od roku 1998 rychle rostla až do svého vrcholu v roce 
2000 (8,7 %). Rychlý nárůst byl způsoben především odkládanou restrukturalizací českého 
průmyslu, která mj. odstranila přezaměstnanost v některých sektorech hospodářství. Teprve 
vlivem ekonomického oživení v druhé polovině tohoto tisíciletí začala nezaměstnanost klesat 
až na úroveň z poloviny 90. let, aby opět strmě narostla vlivem ekonomické krize. Tento trend 
zatím nezvrátilo ani částečné oživení ekonomiky. Počet volných pracovních míst totiž  

                                                
31 Podíl civilní zaměstnanosti na počtu obyvatel v produktivním věku. 
32 Nicméně dalším faktorem může být také to, že pracující studenti tuto skutečnost neuvádějí (OECD Economic 
Survey: Czech rep., 2008).   
33 Uvádíme údaje OECD (2010) podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO). 
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po bezprecedentním poklesu v roce 2009 zatím stagnuje a nová pracovní místa budou 
vytvářena s určitým zpožděním. 

Mezi další trendy v oblasti nezaměstnanosti patří zvyšování rozdílu mezi muži a ženami 
v neprospěch žen a problémem se stává vysoká nezaměstnanost mladých ve věku 15 až 24 let. 
Mezi relativně stálý trend patří vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných, který se dařilo 
snižovat pouze v posledních letech před ekonomickou krizí. Od roku 2009 se však podíl opět 
zvyšuje a lze jej považovat za jeden z indikátorů malé pružnosti českého trhu práce (viz dále). 
Podobně jako v případě zaměstnanosti existuje úzký vztah mezi nezaměstnaností a úrovní 
vzdělání, kde platí, že čím vyšší vzdělání, tím menší nezaměstnanost.34 

Z hlediska regionálních rozdílů dlouhodobě patří mezi nejvíce ohrožené severozápadní 
Čechy a severní Morava (především okresy Karviná, Most, Teplice, Opava, Ústí nad Labem, 
Ostrava-město) a také některé periferní okresy (Bruntál, Hodonín, Jeseník). Naopak nejmenší 
míru nezaměstnanosti vykazují tradičně středočeské okresy (Praha-východ, Praha-západ, 
Mladá Boleslav, Benešov) a také okresy některých krajských měst (Hlavní město Praha, 
České Budějovice nebo Hradec Králové). V souvislosti s ekonomickou krizí se však nárůst 
nezaměstnanosti projevil i v Praze a okolí a v dalších oblastech, kde se nacházeli významní 
zaměstnavatelé z nejvíce postižených oblastí průmyslu (např. sklářství v Jablonci nad Nisou). 

 
Tab. 1: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice 

 
Zdroj: OECD Factbook, 2010 

 
 
Geografická pracovní mobilita je v ČR stále nízká v porovnání s ostatními zeměmi 

EU. Mezi hlavní faktory tohoto stavu lze zařadit tradiční neochotu se stěhovat, nepříliš pružný 
trh práce a špatně fungující trh s byty (Vavrejnová, 2004). S nepružností trhu práce souvisí  
i nízká úroveň pracovní mobility napříč statusy na trhu práce. Hlavním negativním projevem 
této skutečnosti je vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných i v letech ekonomické 
konjunktury. Způsoben byl nejen pokračující restrukturalizací a slabou tvorbou pracovních 
míst pro nízkokvalifikované, ale také vysokou ochranou pracovníků (zejména na dobu 
neurčitou) danou pracovní legislativou (Gottvald, 2007) udržující rigidity trhu práce. Pracovní 
mobilita bez ohledu na aktuální status na trhu práce (zaměstnaný, nezaměstnaný atd.) je tak 
v ČR jedna z nejnižších ze zemí EU.  

Mezisektorová pracovní mobilita zažívá po masivní restrukturalizaci v 90. letech  
a počátku nového tisíciletí značný pokles toků mezi odvětvími a sektory. Dochází ke snížení 
dynamiky trhu práce, snížené tvorbě pracovních míst a stagnaci struktury zaměstnanosti 
(Gottvald, 2007). Hospodářská krize v této souvislosti znamenala určité oživení a zvýšení 
                                                
34 Tento statistický fakt nicméně neimplikuje, že zvýšení vzdělanostní úrovně podstatné části populace musí 
zároveň přinést podstatné snížení míry nezaměstnanosti. 
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dynamiky trhu práce, neboť řada podniků, oborů a odvětví procházela a prochází 
restrukturalizací a tyto procesy přirozeně vedou k vyšší pracovní mobilitě pracovní síly  
ve všech jejích formách. Podle Kuchaře (2007) lze očekávat postupné zvyšování pracovní 
mobility díky růstu vzdělanostní úrovně mladších věkových skupin. Tito lidé budou 
vyhledávat kratší pracovní poměry a častěji měnit zaměstnavatele zejména v počátku profesní 
dráhy. 

S cílem ovlivňovat vývoj základních ukazatelů trhu práce je (nejen) v ČR formulována 
a realizována politika zaměstnanosti. Jakou má podobu určuje česká vláda sama, je však 
částečně spolukoordinována Evropskou komisí prostřednictvím Evropské politiky 
zaměstnanosti. Evropská komise formuluje vždy na určité období hlavní směry, kterými by se 
členské státy měly při tvorbě politiky zaměstnanosti řídit, aby byla napříč EU snižována 
nezaměstnanost a zvyšována zaměstnanost vedoucí k růstu evropské ekonomiky a posilování 
sociální soudržnosti. Pro léta 2000-2010 platila ambiciózní Lisabonská strategie, jejíž cíle se 
však ve většině zemí nepodařilo naplnit. Podstatnou roli sehrála ekonomická krize, která  
od roku 2008 prošla celým evropským trhem práce. Nová evropská hospodářská strategie 
Evropa 2020 si jako jeden z pěti hlavních cílů vytkla zvýšení celkové míry zaměstnanosti  
v EU na alespoň 75 %. 

Českou politiku zaměstnanosti lze rozdělit na část pasivní poskytující náhradu příjmu 
nezaměstnaným osobám. Je třeba zmínit, že systém podpory v nezaměstnanosti byl od roku 
2000 několikrát upravován s cílem zvýšit jeho prostřednictvím motivaci nezaměstnaných co 
nejdříve nalézt nové zaměstnání. Druhá část politiky zaměstnanosti – její aktivní složka – je 
trvale limitována nízkým podílem finančních zdrojů a personální poddimenzovaností úřadů 
práce, které politiku realizují. Aktivní politika zaměstnanosti je poměrně úspěšná při řešení 
nezaměstnanosti osob, jejichž výchozí postavení na trhu práce před intervencí bylo spíše 
příznivé. V případě řešení dlouhodobé nezaměstnanosti osob obtížně uplatnitelných na trhu 
práce však nedostačuje (Nekolová, 2008). 

  
3.5.1.2 Pracovně smluvní vztahy a produktivita práce 

V ČR zaměstnavatelé uzavírají se svými zaměstnanci především dva základní typy 
pracovně-smluvních vztahů: pracovní poměry a dohody uzavřené mimo pracovní poměr. 
Pracovní poměry pak mohou být sjednány na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. Zákoník 
práce umožňuje zaměstnavatelům vysokou flexibilitu v případě pracovních poměrů na dobu 
určitou, ale na druhou stranu je velmi striktní v případě pracovních poměrů na dobu neurčitou. 
Vzhledem k relativní velikosti podílu druhého typu pracovního poměru bývá český trh práce 
označován jako rigidní. Nejvyšší míru flexibility umožňuje zaměstnávání osob mimo 
pracovní poměr, na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Jedná se  
o legální způsob zaměstnávání, který zaručuje pouze minimální úroveň ochrany. Vůbec žádné 
záruky pracovníkům neposkytují utajené pracovní poměry (např. tzv. Švarc systém, příkazní 
smlouva, mandátní smlouva nebo práce „na černo“), se kterými jsou navíc spojeny daňové 
úniky. Jelikož se jedná o nelegální způsoby zaměstnávání, je jejich eliminace na českém trhu 
práce především otázkou efektivní kontrolní činnosti (s využitím možnosti ukládat sankce) 
inspekce práce a současně daňových úprav v oblasti nákladů práce. 

Dopady výrazně diferencované ochrany jednotlivých forem zaměstnávání na trh práce  
v ČR jsou v zásadě dvojího charakteru. Jednak působí směrem k diferenciaci trhu práce na 
tzv. primární a sekundární sféru. Jedná se konkrétně o segregaci trhu práce z hlediska jistoty 
pracovního místa, délky jeho trvání, zaměstnaneckých výhod a následně také navazujících 
služeb (především finančního rázu). V případě ČR se to týká především nízkokvalifikovaných 
a mladých osob, dále pak žen a do jisté míry i starších osob nad 60 let. Riziko se přitom 
výrazně zvyšuje s růstem kumulace dvou a více těchto atributů. Striktní ochrana standardních 
zaměstnání také celkově zpomaluje dynamiku trhu práce, a jedním z negativních důsledků je 
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růst dlouhodobé složky nezaměstnanosti, který se opět týká především právě 
nízkokvalifikovaných a mladých osob působících na sekundárním trhu práce. 

Na českém trhu práce převládají pracovní poměry na dobu neurčitou. Podíl úvazků na 
dobu určitou je dlouhodobě nízký (pod průměrem EU), avšak má mírně rostoucí trend  
a jednoznačně převládá mezi ženami. Tato disproporce trvá prakticky od vzniku pracovních 
poměrů na dobu určitou v první polovině 90. let. Pouze u jediné kategorie, mladí do 29 let se 
základním vzděláním, je podíl mužů i žen pracujících na dobu určitou prakticky totožný  
a pohybuje se okolo 30 % (Nekolová, 2008). Zvláštní kategorii ekonomicky aktivních tvoří 
osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Jejich podíl na celkové zaměstnanosti výrazně 
roste (nad průměr EU) a pravděpodobně bude i nadále růst (zejména díky rozvoji sektoru 
služeb).35 Je zde také větší podíl mužů než žen, ale i zde lze předpokládat sbližování. 

Vedle snahy snižovat náklady na pracovní sílu, což umožňují některé flexibilní formy 
pracovních vztahů, je základní snahou zaměstnavatelů zvyšovat produktivitu práce svých 
zaměstnanců. V ČR zaznamenáváme dlouhodobě vysokou úroveň využití pracovního času  
v přepočtu na obyvatele i počtu odpracovaných hodin na zaměstnanou osobu (obojí je nad 
průměrem EU), což má pochopitelně pozitivní vliv na výkonnost české ekonomiky (Zeman, 
2006). Dobrým ukazatelem vývoje české ekonomiky je skutečnost, že až do roku 2008 rostla 
produktivita práce rychleji, než rostly mzdy. Významným faktorem ovlivňujícím produktivitu 
práce a také flexibilitu trhu práce je způsob organizace pracovní doby. Opět je možné rozlišit 
klasické formy organizace pracovní doby a nové, flexibilní formy organizující pracovní dobu 
zaměstnanců. 

  
3.5.1.3 Náklady práce (mzdy a ostatní náklady) 

Náklady práce jsou výdaje zaměstnavatelů na zaměstnance a vyjadřují cenu nákupu 
práce zaměstnavateli na trhu. Zároveň představují nejvýznamnější zdroj příjmů domácností. 
Úroveň nákladů práce představuje významný faktor především pro podnikatelské subjekty, 
ale jsou také základnou národních a reprodukčních nákladů a významně ovlivňují 
konkurenceschopnost národní ekonomiky na globálním trhu. Svojí strukturou (poměrem mezi 
mzdovou a sociálně personální složkou) odráží rozdělovací a přerozdělovací mechanismy  
a ovlivňuje vztahy mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a státem (Kozelský a Vlach, 2010).  

Přímé náklady (mzdy a platy) se v ČR podílejí na úplných nákladech práce z více než 
70 %, zbytek tvoří náklady nepřímé, které lze dále dělit na povinné (zákonné sociální 
výdaje, cca 26%) a ostatní nepovinné (cca 4%). Zatímco přímé a povinné nepřímé náklady 
zaznamenávají dlouhodobý růst (meziročně v rozmezí 3,8 až 7,8 % resp. 2,4 až 8,3 %), 
nepovinné náklady vykazují značné výkyvy (zaměstnavatelé tak vyrovnávají okamžité změny 
mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce), které však mají na celkové náklady práce 
zanedbatelný vliv. Z hlediska samotných mezd/platů to znamenalo relativně stabilní 
meziroční růst až do roku 2008 (v rozmezí 5 až 10 %), poté se růst prakticky zastavil (max.  
2 %) a lze očekávat spíše pozvolný růst v prvních letech (poté podle dalšího vývoje 
ekonomiky). V roce 2009 také proběhly reformy systému sociálního zabezpečení a redukce 
sociálních výdajů, jejich efekty se však na nákladech práce výrazně neprojevily. Zvýšily se 
totiž náklady se snižováním počtu zaměstnanců a proporce mezi přímými a nepřímými 
náklady práce zůstala zachována (Kozelský a Vlach, 2010). Lze očekávat, že rostoucí trend 
nákladů práce bude pokračovat i při poklesu ekonomického výkonu. 

Ve srovnání se zeměmi EU má Česká republika dlouhodobě nižší celkové náklady na 
zaměstnance prakticky ve všech sektorech a přes jasný konvergenční trend je míra odstupu 
oproti nejvyspělejším zemím velmi výrazná. Výrazně nižší celkové náklady na zaměstnance 
tak představují stále značnou komparativní výhodu pro konkurenceschopnost české 
                                                
35 Z určité části se však jedná právě o výše zmíněné utajené pracovní poměry, kdy se zaměstnavatel snaží 
minimalizovat daňové odvody za zaměstnance tím, že je kontraktuje jako OSVČ (viz také Fassmann, 2007). 
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ekonomiky (její relace vůči průměrné úrovni v EU25 je nižší než obdobná relace úrovně 
produktivity práce), ale její rychlá dynamika tuto výhodu oslabuje. Česká republika vykazuje 
rychlejší dynamiku růstu celkových nákladů na zaměstnance než produktivity práce (Zeman,  
2006). Jak také upozorňují Kozelský a Vlach (2010: 37) nízké pracovní náklady sice motivují 
příliv zahraničního kapitálu, ale udržování nízkých nákladů práce „nestimuluje substituci 
práce kapitálem a může vést k postupné dekvalifikaci pracovních sil. Dalším momentem je 
nízký podíl spotřeby domácností na HDP, zhruba 50 %, a vysoká závislost ekonomiky  
na exportu.“ 

Jak již bylo naznačeno výše, největší podíl celkových nákladů práce tvoří mzdové 
náklady. Jak nominální, tak reálné mzdy vykazují v posledních letech jednoznačně růstový 
trend v rozmezí 5 až 8,5 %, resp. 2 až 6 % (pouze v roce 1998 poklesla reálná mzda o 1,4 %). 
S tímto trendem významně zahýbala až ekonomická krize – v roce 2009 rostla nominální  
a reálná mzda o 4,1 resp. 2,2 procenta a v roce 2010 dokonce pouze o 1,5 resp. 0,6 procenta. 
Z hlediska odvětvové struktury došlo v období 2000 – 2009 k postupnému zvyšování rozdílu 
výše mezd mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou36, nicméně aktuální vývoj směřuje 
k opětovnému sbližování obou sfér. Podle odvětvových činností dosahuje tradičně nejvyšší 
mzdovou úroveň bankovní a IT sektor (přibližně dvounásobek republikového průměru)  
a naopak nejnižší cestovní ruch a podpůrná administrativa. Platí také vztah přímé úměry mezi 
počtem zaměstnanců a výší průměrné mzdy. Z hlediska regionální diferenciace si dlouhodobě 
udržuje výjimečné postavení hl. město Praha, převyšující republikový průměr o více než 25 % 
v roce 2010, následovaná Středočeským krajem. 

Mzdová diferenciace se projevuje také podle úrovně vzdělání a pohlaví. Dlouhodobě 
platí, že s rostoucím vzděláním roste i plat. Zatímco mzda zaměstnanec se středním vzděláním 
s maturitou odpovídá přibližně republikovému průměru, u vysokoškolsky vzdělaného činí 
přibližně 1,7 násobek (v případě některých odvětví i více – viz výše). Podobně stabilní trend 
vykazuje diferenciace podle pohlaví. Ženy v České republice pobírají o přibližně čtvrtinu 
nižší průměrnou mzdu než muži37, avšak v případě věkové skupiny 30 až 39 let činí rozdíl 
více jak 30 procent a u žen ve vedoucích pozicích může rozdíl dosahovat více jak 45 % 
(naopak ženy do 30 let mají mzdu nižší o 20 %). Přestože je v tomto ohledu ČR kritizována 
za diskriminaci, rozdíly v průměrných mzdách vyplývají z více příčin, často zcela 
objektivních (menší počet odpracovaných hodin v důsledku péče o děti nebo jiné nemocné 
členy rodiny, menší počet přesčasových hodin, odlišná struktura zaměstnanosti, kdy ženy 
pracují v hůře placených oborech, odlišné kariérní dráhy atd.). Také platí, že vedoucí a lépe 
placené posty zastávají více muži. 

Z hlediska zdanění práce patří Česká republika k zemím s vyšší sociální solidaritou, 
což znamená vyšší odvody do sociálního fondu (podíl odvodů na nákladech práce řadí ČR 
mezi nejvyšší v EU). Zaměstnavatel odvádí pouze příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, 
ostatní zdanění probíhá již na straně zaměstnance ve formě daně z příjmu. Ta dosahuje  
ve srovnání s ostatními zeměmi EU nízké úrovně – přibližně 6 až 8 % z celkových nákladů 
práce (Kozelský a Vlach, 2010).  
 
3.5.2 Silné a slabé stránky v mezinárodním srovnání 

Již v předchozí části jsme se snažili zasadit hlavní trendy na trhu práce do evropského 
kontextu. Nyní bychom tedy rádi spíše stručně shrnuli ty aspekty trhu práce, ve kterých Česká 
republika zaostává (slabé stránky) nebo naopak vyčnívá (silné stránky) v širším 
mezinárodním srovnání v rámci zemí OECD. 
                                                
36 V roce 2000 byl rozdíl průměrné hrubé měsíční mzdy 287 Kč, v roce 2009 to bylo již 1155 Kč ve prospěch 
nepodnikatelské sféry. 
37 Podíl průměrné mzdy žen na mzdě mužů se v letech 2000 až 2008 pohyboval v rozmezí 73,3 – 75,4 %, 
nevyšší byl v roce 1996 (77,2 %).  
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Mezi silné stránky trhu práce patří relativně vysoká míra ekonomické participace 
mužů, relativně vysoká celková zaměstnanost, resp. nízká nezaměstnanost, vysoká úroveň 
využití pracovního času, vysoká produktivita práce vzhledem k výši mezd a nižší celkové 
náklady na zaměstnance. Z hlediska celkové ochrany zaměstnanců se český trh práce blíží 
průměru OECD, nicméně to je dáno relativně velkým rozdílem mezi ochranou různých typů 
pracovních poměrů (viz výše). Jako velmi flexibilní lze hodnotit poměry na dobu určitou, 
které jsou však relativně málo využívány.  

Mezi slabé stránky patří především vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti (více jak 
jeden rok), která výrazně převyšuje průměr zemí OECD, a již zmíněná vysoká ochrana 
pracovních úvazků na dobu neurčitou vedoucí k rigiditě trhu práce. Studie OECD (OECD 
Economic Survey: Czech rep., 2008) také identifikovala značné rezervy ve využívání lidského 
kapitálu a to především v případě mladších věkových kohort (15 – 24), žen v reprodukčním 
věku (25 – 39) a starších věkových skupin (55 – 64). Rezervy u každé z těchto tří skupin činí 
ve srovnání s průměrem OECD více jak 0,5 % celkové ekonomicky aktivní populace. S tímto 
problémem souvisí také nižší procento dočasných a především pak částečných úvazků oproti 
průměru OECD. To je dáno jak na straně poptávky (nezájem zaměstnavatelů a nižší podíl 
sektoru služeb, kde se tento typ úvazků více uplatňuje), tak na straně nabídky (nezájem 
domácností z důvodu nižších příjmů). Svoji roli sehrávají také některá veřejněpolitická 
opatření (např. stejné minimální zdravotní pojištění pro částečné i plné úvazky) a již zmíněná 
vysoká legislativní ochrana zaměstnanců, která negativně ovlivňuje tvorbu nových pracovních 
míst a právě vstup mladších kohort a žen na trh práce.       

 
Tab. 2: Silné a slabé stránky trhu práce v mezinárodním srovnání 

 
 
Zdroj: OECD Employment Outlook, 2010 
* - vážený průměr 
Pozn.: Slabé stránky jsou zvýrazněny červenými číslicemi. 
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Tab. 3: Silné a slabé stránky politiky trhu práce v mezinárodním srovnání 

 
Zdroj: OECD Employment Outlook, 2010 
* - nevážený průměr za poslední rok 
Pozn.: Slabé stránky jsou zvýrazněny červenými číslicemi. 
 
 
3.5.3 Klíčové nejistoty vývoje trhu práce v ČR 

 
V této části jsme identifikovali celkem sedm klíčových nejistot, které budou ovlivňovat 

vývoj trhu práce v České republice. 
 

1. Tlak na snižování nákladů práce a zároveň tlak na učení (kvalifikace, kompetence) –  
v důsledku globalizace a s ní spojené vysoké mobility kapitálu dochází k přesunům 
(nejenom) průmyslové výroby a tím i pracovních míst do méně rozvinutých států  
s levnou pracovní silou. Nově vznikající pracovní místa vyžadují adekvátní kvalifikaci 
(moderní technologie, složitější řízením výroby apod.) a nezadržitelně tak roste 
nezaměstnanost méně kvalifikovaných a nekvalifikovaných lidí a tlak na sociální 
systémy. Zároveň je však vyvíjen tlak na snižování mezd, odvodů sociálního pojištění  
a na daňové zatížení. 

2. Druhým souvisejícím trendem je dualizace trhu práce. Účastníci trhu práce se snaží  
o redistribuci rizik, která přenášejí na specifické segmenty trhu práce a na specifické 
kategorie pracovníků a vzniká tak rozpor mezi primárními (chráněnými, méně 
flexibilními) a sekundárními (otevřenými, nechráněnými, flexibilními) trhy práce. 
Důsledkem je „znejistění“ postavení pracovní síly, především pak na sekundárních 
pracovních trzích, které může mít závažné společenské dopady (viz Standing, 1999; 
Beck, 2000; Heery a Salmon, 2000) . Dualizace českého trhu práce se naplno projevila 
v době ekonomické krize, kdy firmy reagovaly na propad průmyslové produkce rychlým 
propouštěním. Část zaměstnanců se tak ocitla v nezaměstnanosti, zatímco zaměstnanci 
z primárního sektoru si své pozice a mzdu udrželi (statisticky se průměrná mzda v tomto 
období dokonce zvýšila). Podle Drahokoupila (2010) tak Česká republika vykazuje velice 
flexibilní institucionální prostředí se slabou ochranou zaměstnanců (např. oproti 
Německu, kde ještě větší propad produkce měl jen malý dopad na zaměstnanost). To se 



 
  

102 

však týká především agenturních zaměstnanců, cizinců a zaměstnanců se smlouvou  
na dobu určitou, kteří nastoupili v době ekonomického růstu. Jiné sektory naopak 
pracovníky nabíraly a „jádrovým“ zaměstnanců platy rostly nebo alespoň neklesaly. 
Klíčovou nejistotou současnosti se tak stává otázka možných společenských a politických 
důsledků dualizace a volba vhodného modelu koordinace (regulace) pracovních vztahů. 
Zvýšení pružnosti (tj. snížení legislativní ochrany pracovníků) trhu práce lze však 
zvažovat pouze za předpokladu posílení kooperace a spoluodpovědnosti sociálních 
partnerů za vývoj na trhu práce. Pouhý důraz na flexibilitu nevede k žádoucímu růstu 
výkonnosti ekonomiky. 

3. Podle opakovaných zjištění OECD (OECD Economic Survey: Czech Republic, 2008; 
OECD Economic Survey: Czech Republic, 2010; OECD Employment Outlook, 2010) má 
Česká republika prostor pro zvýšení současné míry zaměstnanosti na úroveň 
dosahovanou ve skandinávských zemích prostřednictvím snížení míry nezaměstnanosti  
a růstu míry participace. V souvislosti se stárnutím celkové struktury obyvatelstva (ale  
i skupiny obyvatel v produktivním věku, ve které poroste podíl skupiny 55-64 roků) roste 
význam vytváření vhodných podmínek pro podporu pracovní aktivity této věkové 
skupiny, zvláště pak žen. Klíčovým faktorem vývoje míry zaměstnanosti starších osob 
bude samozřejmě nastavení penzijního systému, který pravděpodobně v příštích letech 
v ČR čekají další změny. Nicméně motivací k participaci na trhu práce nemůže být pouze 
prodlužováním statutárního věku odchodu do důchodu. 

4. Velkou neznámou je vývoj zaměstnanosti na částečný pracovní úvazek, jelikož 
dosavadní využití této formy práce je u nás oproti jiným zemím minimální. Přitom míra 
zaměstnanosti žen ve věku 25 až 39 let je v ČR dlouhodobě pod evropským průměrem 
(oproti ostatním věkovým kohortám, kde naopak průměr převyšujeme). Jedná se o ženy 
v reprodukčním období, jejichž možnosti zapojit se na trhu práce jsou limitovány 
souběžnou péčí o malé děti. Právě v jejich případě existuje značný prostor pro širší 
využívání částečných úvazků jako formy práce umožňující skloubit rodinné a pracovní 
povinnosti. Jedním z předpokladů širšího pracovního zapojení této skupiny žen je však 
rozvoj a finanční dostupnost služeb péče o malé děti. 

5. Důležitý pro podobu trhu práce bude vývoj veřejných služeb zaměstnanosti, v řadě 
zemí EU utvářených podle zásad moderních, často tripartitně řízených agentur. Kvalitu 
těchto služeb a individuální zaměření na jednotlivé klienty/uchazeče o zaměstnání 
ovlivňuje personální a finanční zajištění realizátorů, tj. v ČR úřadů práce. Vzhledem 
ke stávající podprůměrné podpoře a probíhajícím škrtům veřejných rozpočtů lze však jen 
těžko očekávat významnější posílení v obou zmíněných aspektech. Dosavadní trend 
politiky byl spíše opačný – zvyšovat množství agend při nezměněném počtu pracovníků. 

6. Zajištění služeb zaměstnanosti také souvisí se značně omezenými prostředky  
na programy aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž navýšení nelze v příštích letech 
očekávat. ČR tak stojí před volbou mezi obecnou orientací těchto opatření na všechny 
registrované uchazeče o zaměstnání a mezi jejich jasným cílením na skupinu dlouhodobě 
nezaměstnaných s kumulací několika hendikepů vzhledem k potřebám trhu práce. Podle 
zahraničních zkušeností by se APZ měla především soustředit na zvyšování kvalifikace  
a pracovního a sociálního potenciálu nejhůře integrovatelných skupin nezaměstnaných  
a pouze okrajově na tvorbu (většinou dočasných) pracovních míst, na které je v ČR 
vynakládán stále největší podíl finančních prostředků. 

7. Poslední, nikoliv však nevýznamnou neznámou je to, jakým způsobem se projeví 
deregulace nájemného a celkové rozpohybování trhu s bydlením na pracovní mobilitu 
obyvatel. 
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3.5.4 Dopady na kritéria  
V tabulkách 4 a 5 jsou zachyceny dopady současných vnitřních trendů a potenciálních 

příležitostí a ohrožení na jednotlivá kritéria. 
 
Tab. 4: Vztah mezi trendy a kritérii 

 
 

Tab. 5: Vztah mezi příležitostmi / ohroženími a kritérii 
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3.6 Vzdělání  

Arnošt Veselý, Magdaléna Mouralová 
 
3.6.1 Vývojové trendy ve vzdělávání v ČR 

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu a vývoje vzdělávání v ČR38. Jde  
o velmi široké téma. Problémy a trendy identifikované např. pro oblast základního školství se 
mohou lišit od problémů identifikovaných např. v oblasti dalšího vzdělávání.39 Na tak malém 
prostoru není možné jít v mnoha případech do dostatečné hloubky. Proto, kde to je možné, 
odkazujeme na další literaturu. Nejdříve představíme vývoj klíčových ukazatelů a pokusíme 
se tak odkrýt reálné procesy, které v této oblasti probíhají. Hlavním podkladem pro analýzu 
trendů jsou data zveřejňovaná v ročenkách Úřadu pro informace ve vzdělávání (Vývojová 
ročenka školství v ČR, 2004; Vývojová ročenka školství v ČR, 2010; Statistická ročenka 
školství 2009/2010, 2010). 

 

                                                
38 Tato kapitola čerpá z naší předchozí studie (Veselý – Mouralová, 2008). Oproti této práci jsme ale: (a) 
aktualizovali analyzovaná data a indikátory, (b) upravili analýzu podle nových dat, (c) doplnili analýzu tak, aby 
byla bezprostředně využitelná pro potřeby formulace strategických výzev. 
39 Pochopitelně, že situace se velmi liší také podle regionu (kraje), podle toho, zda jde o veřejné či soukromé 
vzdělávací instituce, či podle konkrétního oboru (např. studium v maturitních a nematuritních oborech). 
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3.6.1.1 Celkový vývoj vzdělávací soustavy 
Po roce 1990 dochází v oblasti školství k decentralizaci (přenos pravomocí ze státní 

správy na samosprávu) a dekoncentraci (přenos pravomocí z ústředního orgánu státní správy 
na orgány regionální a místní). Zřizovatelská funkce přechází v případě většiny mateřských  
a základních škol na obec, u škol středních na kraj. Centrální orgán státní správy – 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – si uchovává funkci obecně správní (připravuje 
legislativní normy, stanoví obecné podmínky odborné způsobilosti pedagogů, přijímání žáků, 
základní pravidla hodnocení žáků, podobu povinné dokumentace škol, organizaci školního 
roku apod.), a funkci kontrolní a informační, pozbylo většiny zřizovatelských kompetencí, ale 
zachovalo si rozhodující kompetence finanční (Procházková, 2007: 4). Z hlediska obsahu 
vzdělávání je posílena role samotných škol a jejich ředitelů, do rozhodování o podobě 
vzdělávání na jednotlivých školách jsou také stále více zapojováni rodiče, žáci a studenti. 
Významnou změnou byla také diverzifikace vzdělávacích možností, podpořená v prvé řadě 
zrušením státního monopolu na poskytování vzdělání a umožněním vzniku soukromých  
a církevních škol. 

Vznik soukromých škol vedl k růstu soukromých výdajů na vzdělávání. Stát si však 
stále uchovává dominantní roli ve financování škol, z veřejných rozpočtů pochází 87,5 % 
výdajů, přičemž poměr veřejných a soukromých výdajů mezi lety 1995 a 2005 zůstal 
nezměněn, a to i přes vznik soukromých vysokých škol až po roce 1998. Rozhodující vliv na 
financování má stále centrální orgán státní správy (MŠMT), který přiděluje obcím a krajům 
prostředky na hrazení přímých vzdělávacích nákladů. Rovněž vysoké školy jsou přes značnou 
autonomii získanou v roce 1990 financovány převážně ze státního rozpočtu.  

Celkové výdaje na školství v absolutním vyjádření vykazují od roku 1993, od kdy jsou 
k dispozici srovnatelná data, stálý růst (s výjimkami mezi lety 1997 a 1998 a 2008 a 2009, 
které jsou odrazem vnějších ekonomických vlivů). Vztáhneme-li však výdaje na školství 
k HDP, ukáže se odlišný trend. V roce 1993 bylo na školství vynaloženo 5,3 % HDP, podíl 
však postupně klesal až o 1 p. b. a od roku 2001 do současnosti kolísá mezi 4,2 % a 4,5 % 
(Vývojová ročenka školství, 2004; 2010). Nejednoznačný je vývoj výdajů přepočtených na 
jednoho žáka či studenta. Zatímco na úrovni regionálního školství je vývoj od roku 1995 
relativně stabilní a dochází spíše k mírnému zvyšování jednotkových výdajů na žáka  
(na základních školách a středních odborných učilištích je nárůst znatelnější), na vysokých 
školách byl v druhé polovině 90. let trend opačný, jednotkové výdaje na studenta poměrně 
výrazně klesaly a k obratu došlo až po roce 2002. Výše uvedené trendy úzce souvisí také 
s demografickým vývojem a výrazným nárůstem studentů v terciárním vzdělávání. 

Oproti roku 1990 se výrazně zvýšily vzdělanostní aspirace společnosti a účast  
na vzdělávání. Vzdělanostní struktura populace nicméně vykazuje značnou setrvačnost a mění 
se jen velmi pomalu, i když ve vzdělávacím sektoru dochází k výrazným změnám. Srovnáme-
li proto vývoj vzdělanostní struktury v celé populaci, lze konstatovat stabilní vysoké 
zastoupení osob s alespoň sekundárním vzděláním (nějakou formu středoškolského vzdělání 
má 91 % populace, což je vůbec nejvyšší podíl v rámci OECD). Podíl lidí pouze se 
středoškolským vzděláním však v posledních letech mírně klesá, což naznačuje jistou 
„saturaci“ tohoto typu vzdělávání. 

V posledních patnácti letech se rozšířil podíl maturitního středoškolského vzdělání. 
V roce 1990 nastupovalo do maturitních oborů 49 % absolventů základních škol, v roce 2007 
je to už 64 % (včetně pokračování ve víceletém gymnaziálním studiu). Mezi lety 1998 až 
2005 se také zvýšil podíl obyvatelstva s ukončeným terciárním vzděláním z 10,6 %  
na 13,1 %. Zvýšila se i průměrná délka vzdělávání. Zatímco v roce 1995 se mladí Češi 
vzdělávali mezi 15. a 30. rokem v průměru 4,7 roku, o deset let později to bylo již 5,9 roku. 
Délka vzdělávání se v ČR zvyšuje rychleji, než je průměrné tempo růstu v ostatních 
vyspělých zemích, a dotahuje se tak na jejich úroveň.  
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3.6.1.2 Vývoj regionálního školství 
Řada indikátorů užívaných k popisu stavu vzdělávání je ovlivněna demografickým 

vývojem. Velikost populace se promítá např. do počtů žáků a studentů v různých stupních 
vzdělávací soustavy, do vzdělanostní struktury, relativní účasti na vzdělávání, nákladů 
vztažených na jednoho žáka či studenta, počtu žáků či studentů na jednoho pedagoga atd. 
Vývoj počtu dětí se samozřejmě projevuje v celkových počtech žáků na jednotlivých stupních 
vzdělávání. Porevoluční demografický vývoj se zatím odráží především na úrovni 
regionálního školství, ale brzy se výrazně projeví i na terciární úrovni. Po úbytku v průběhu 
90. let začal po roce 2000 narůstat počet dětí v mateřských školách. Naopak celkový počet 
žáků na základních školách se mezi školními roky 1989/1990 a 2009/2010 snížil o více než 
35 %, a to i přesto, že vzdělávání na základních školách bylo o rok prodlouženo. Vedle 
dominantního demografického faktoru mělo na pokles počtu žáků v základních školách 
výrazný vliv i zavedení víceletých gymnázií. Na středních školách dochází k poklesu počtu 
žáků až od roku 2007/2008. Do té doby byl populační pokles vyrovnáván rostoucí účastí  
na vzdělání – v roce 2009/2010 představoval počet žáků na středních školách (v ročnících 
odpovídajících vyššímu sekundárnímu vzdělávání) téměř 95 % populace 15-18letých, v roce 
1989/1990 to bylo 79 %. Vzhledem k demografické struktuře lze očekávat pokles  
i v následujících letech, kdy budou nastupovat nejslabší ročníky z poloviny 90. let. Kolem 
roku 2020 naopak opět dojde k nárůstu středoškoláků, resp. počtu zájemců o středoškolské 
studium. 

Během posledních 20 let se výrazně změnila struktura středních škol. Změny v počtech 
studujících na různých typech středních škol jsou znázorněny na Obr. 1. Zatímco v roce 
1989/1990 byly počty žáků studujících v maturitních a nematuritních oborech přibližně 
vyrovnané, v roce 2009/2010 již téměř 80 % středoškoláků navštěvovalo maturitní obory. 
Z hlediska celkového počtu studentů si tedy gymnázia a střední odborné školy i přes 
nepříznivý demografický vývoj oproti stavu na počátku 90. let polepšily. Nárůst absolutního 
počtu studentů gymnázií ze 100 tisíc v roce 1990 na 144 tisíc v roce 2009 je způsoben 
především zavedením víceletých programů. Podíl gymnazistů na ročníku 15letých se však 
zvýšil jen relativně mírně – z přibližně 15 % v roce 1991 na 21 % v roce 2009. Výrazný 
propad nastal v počtu žáků v učebních oborech. Oproti 340 tisícům učňů v roce 1989/1990 
jich v roce 2009/2010 bylo jen 114 tisíc.  
 
Obr. 1: Počty žáků na různých typech středních škol v České republice ve školních letech 1989/1990-
2006/2007 
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Zdroj: Vývojová ročenka školství v ČR, 2004 
V oblasti středního vzdělávání došlo také ke změnám v počtu a struktuře institucí.  

Na počátku 90. let došlo k nárůstu počtu středních škol, především středních odborných škol  
a gymnázií (v případě učilišť došlo naopak k mírnému poklesu), v polovině 90. let se však 
trend obrátil a i těchto škol začalo zvolna ubývat. V posledních letech je situace stabilní a 
počty středních škol se příliš nemění. I tak je dnes středních odborných škol asi dvakrát více 
než na začátku 90. let. U všech typů středních škol se snížil průměrný počet žáků ve škole –  
u gymnázií jen mírně, u středních odborných škol a učilišť však téměř na polovinu. To vede 
k diskusím o nutnosti optimalizovat síť škol tak, aby se zvýšila efektivita systému. 

V regionálním školství v současné době probíhá tzv. kurikulární reforma.  
V předškolním, primárním a nižším sekundárním vzdělávání se učí podle školních 
vzdělávacích programů od roku 2007, na středních školách přechod probíhá právě teď. 
V souvislosti se změnami by měl být brán v potaz znepokojující trend vývoje klíčových 
kompetencí opakovaně testovaných ve výzkumech PISA. Podle nich se mezi lety 2000 a 2009 
velice výrazně zhoršila úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti 
patnáctiletých žáků. I když matematická gramotnost patnáctiletých spadá do průměru 
v zemích OECD, pokles úrovně byl mezi lety 2003 a 2009 u matematické gramotnosti 
nejvýraznější ze všech zemí, které se účastnily obou kol (Palečková et al., 2010). Tyto 
výsledky korespondují se zjištěními jiného mezinárodního šetření kompetencí, projektu 
TIMSS. Podle něj došlo mezi lety 1995 a 2007 ke statisticky významnému zhoršení výsledků 
českých žáků 4. i 8. tříd v matematice i přírodních vědách. Pokles opět patřil k nejvýraznějším 
mezi zúčastěnými zeměmi (Tomášek a kol., 2008).  

Znepokojivá je nejen dynamika, ale i samotná úroveň především čtenářské gramotnosti 
českých žáků. Ta ve svém průměru patří do nejhorší třetiny na pomyslném žebříčku zemí 
OECD. V přírodovědné gramotnosti čeští žáci stále patří k nadprůměrným, ale riziko pádu  
do průměru, tak jako k tomu došlo u matematické gramotnosti, a ztráty konkurenční výhody 
je značné. Zhoršující se výsledky jsou o to nebezpečnější, že se zároveň zvyšují i rozdíly mezi 
výkony silných a slabých žáků (PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow’s World, 
2007). 

Znamená to, že stále více žáků se dostává pod kritickou hranici, kdy jim nedostatek 
kompetencí brání v běžném životě (týká se to téměř čtvrtiny patnáctiletých u čtenářské 
gramotnosti a pětiny u matematické gramotnosti). Uplatnění těchto skupin ve znalostní 
společnosti bude velmi obtížné. Výzkum PISA navíc ukazuje, že existuje silný vztah mezi 
výsledky žáka a průměrným rodinným zázemím školy (Palečková a kol., 2007), což znamená, 
že funkčně negramotnými se stávají především děti z rodin s nízkým kulturním kapitálem. 

Tyto negativní trendy vedly v nedávné době k diskusím – a následně také přípravě – 
vzdělávacích standardů a plošnému testování žáků v 5. a 9. třídách základních škol. Ačkoli 
standardy a nějaká forma testování existuje ve většině zemí OECD, připravovaná opatření 
jsou, alespoň částečně, v konfliktu s cíli probíhající kurikulární reformy, která vychází 
z vysoké autonomie základních a středních škol, a mají mnoho potenciálních rizik, která 
nejsou doposud dořešena.  

 
3.6.1.3 Trendy v terciárním vzdělávání 

Po roce 1989 došlo k výraznému rozvoji sektoru terciárního vzdělávání. Jen pár měsíců 
po revoluci zajistil nový vysokoškolský zákon vysokým školám značnou autonomii. Byly 
ustanoveny vnitřní demokratické mechanismy, na nichž výrazně participují sami studenti. Počet 
vysokoškolských fakult veřejných vysokých škol se od roku 1989 téměř zdvojnásobil ze 73 
v roce 1989 na 125 v roce 2006. V druhé polovině 90. let se navíc otevřely nové možnosti 
terciárního vzdělávání – vyšší odborné školy a soukromé vysoké školy. V roce 2009/2010 
působilo v ČR 184 vyšších odborných škol a 45 soukromých vysokých škol (Statistická 
ročenka školství 2009/2010, 2010). I když počet institucí terciárního vzdělávání stále roste, 
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v posledních letech se jedná již jen o růst velmi pozvolný. Došlo také ke změnám v regionální 
struktuře veřejných vysokých škol, vysokoškolské instituce začaly působit v dříve 
neuniverzitních městech České republiky, jako je Opava, Zlín a Jihlava (VŠ) či Cheb, 
Jindřichův Hradec, Karviná (odloučené fakulty).  

Ještě dramatičtější byl nárůst počtu studentů v terciárním vzdělávání, který se od roku 
1989 více než ztrojnásobil (viz Obr. XX). V roce 2009/2010 bylo na českých vysokých 
školách zapsáno asi 389 tisíc studentů oproti asi 114 tisícům na začátku 90. let. Dalších 29 
tisíc studentů studuje v programech vyšších odborných škol. Počet nově přijatých do 
terciárního vzdělávání se zvýšil z 31 tisíc v roce 1989 na 83 tisíc v roce 2009, počet 
absolventů pak z přibližně 19 tisíc v letech 1989-1993 na 82 tisíc v roce 2009. Nejprudší 
nárůst počtu studentů zaznamenávají programy bakalářské, ale také programy doktorské.  
 
Obr. 2: Vývoj počtu studentů v terciárním vzdělávání mezi lety 1992 a 2010 
 

 
 
Zdroj: Vývojová ročenka školství v ČR, 2010; Vývojová ročenka školství v ČR, 2004 

 
Dalším zjištěným trendem v terciárním vzdělávání je růst počtu cizích státních 

příslušníků studujících na vysokých školách. Zatímco v roce 1993/199440 jich bylo 3,6 tisíce, 
v roce 2002/2003 pak 12 tisíc a v roce 2009 už 34,5 tisíce (nejsilněji zasoupeni jsou občané 
Slovenska, kterých v ČR studuje asi 22,3 tisíce). Vývoj počtu pedagogů na vysokých školách 
nekopíruje růst počtu studentů, počet pedagogů se zvýšil jen asi o třetinu z 11,6 tisíce v roce 
1990 na 17,2 tisíce v roce 2009. Počet studentů na jednoho pedagoga se tedy stále zvyšuje, 
což může být vnímáno rozporně: zvyšuje se tak ekonomická efektivita terciárního vzdělávání, 
zároveň to může být hrozbou pro jeho kvalitu. Každopádně tato skutečnost klade požadavky 
na změny ve stylu výuky na vysokých školách. 

Zvýšila se také šance přijetí k terciárnímu vzdělávání, úspěšnost u přijímacích zkoušek 
na vysoké a vyšší odborné školy vzrostla z 0,5 z počátku 90. let na 0,8 v roce 2009. Nově 

                                                
40 Z hlediska počtu cizích státních příslušníků je rozhodně významným mezníkem rozdělení Československa, 
proto nemá smysl srovnávat údaje před rokem 1993. 
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přijatí studenti vysokých škol představovali v roce 1990 necelých 20 % populace 18-19letých 
a něco málo přes 40 % maturantů. V roce 2006 počet nově přijatých na VŠ odpovídal 45 % 
populace 18-19letých a 70 % maturantů (Obr. 3). Dynamický růst přijímaných studentů 
z dané věkové kohorty vedl k přehodnocení priorit. MŠMT nyní deklaruje přechod  
od kvantitativního rozvoje terciárního vzdělávání ke kvalitativnímu. Toho chce docílit mimo 
jiné i jiným způsobem financování, které stále více zahrnuje ukazatele kvality, jako je počet 
publikovaných článků, počet zahraničních studentů atd. 
 
Obr. 3: Vývoj počtu nově přijatých do denního studia programů terciárního vzdělávání v porovnání s velikostí 
populačního ročníku a počtem maturantů mezi lety 1989 a 2006 
 

 
Zdroj: Vývojová ročenka školství v ČR, 2004  
 
3.6.2 Silné a slabé stránky v mezinárodním srovnání 
 
3.6.2.1 Vzdělanostní struktura v ČR a ve světě  

V této části porovnáme vzdělávání v ČR a v jiných vyspělých zemích. Zaměříme se 
přitom na ty charakteristiky, v nichž Česká republika dosahuje výrazně nadprůměrných  
či podprůměrných hodnot a které tedy indikují silné a slabé stránky českého vzdělávání41.  

Česká republika tradičně vykazuje v mezinárodním srovnání vysoký podíl populace  
s dosaženým středoškolským vzděláním, nějakou formu středoškolského vzdělání má 91 % 
české populace v produktivním věku, což je vůbec nejvíce v EU i v OECD (viz Obr 4). 
Naopak hluboko pod průměrem EU a OECD je tradičně podíl obyvatelstva s terciárním 
vzděláním, který je patrný rovněž z Obr. 4. V roce 2008 bylo v české dospělé populaci 14 % 
vysokoškoláků, průměr zemí OECD přitom dosahuje 28 %. Řada evropských zemí přesahuje 
30% hranici (např. Nizozemsko, Belgie, Spojené království, Irsko, Švýcarsko a všechny 
skandinávské země), Spojené státy, Kanada a Japonsko pak dokonce hranici 40 %.  
                                                
41 Hlavním zdrojem pro komparaci jsou data shromažďovaná Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD) a zveřejňovaná v publikaci Education at a Glance (2010), dalším zdrojem je pak evropská informační 
síť Eurydice. 
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Obr. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel ve věku 25-65 let v roce 2008 v zemích OECD 
 

 
Zdroj: Educatin at a Glance 2010: OECD Indicators, 2010 
 

Vzdělanostní struktura populace odráží vzdělávací systém země desítky let  
do minulosti. Změny v nabídce vzdělávání i v chování a aspiracích obyvatelstva se do celkové 
vzdělanostní struktury promítají jen pozvolna. Do terciárního vzdělávání typu A (vysoké 
školy) v roce 2008 nastupovalo 57 % dvacetiletých, což odpovídá průměru OECD.  
U terciárního vzdělávání typu B (např. VOŠ) nastupovalo jen 9 % ročníku oproti průměrným 
16 % v OECD. Podíl studentů nastupujících do doktorského stupně v roce 2008 dokonce 
převyšoval průměr OECD (3,5 % ku 2,4 %). Podíl absolventů terciárního vzdělání  
na odpovídající kohortě v současné době více než dvojnásobně převyšuje podíl 
vysokoškoláků v populaci, v roce 2008 odpovídal počet absolventů 41 % populačního ročníku 
odpovídajícího standardní době vysokoškolského studia, což se již blíží průměru zemí OECD 
(46 %), v některých zemích, jako jsou Finsko, Irsko, Japonsko, Austrálie, Island či Nový 
Zéland, se ale průměr pohybuje mezi 60 % a 70 %. 

Česká republika zato stále vyniká v počtu středoškoláků, a to i u nejmladší generace. 
V roce 2008 se se vzdělává 89,8 % 15-19letých Čechů, což je o 8 p. b. více, než je průměr 
v zemích OECD. Většina populačního ročníku (61 %) přitom absolvuje program ukončený 
maturitní zkouškou, která je podmínkou pro vstup do terciárního vzdělávání. Tento poměr 
víceméně odpovídá situaci v jiných zemích OECD, oproti jiným zemím je však české střední 
školství výrazně odborně orientováno, v roce 2008 všeobecné středoškolské programy 
absolvovalo jen 22 % z dané kohorty, v zemích OECD je to v průměru polovina populačního 
ročníku. 

Zatímco účast na vzdělání teenagerů je v mezinárodním srovnání nadprůměrná,  
ve všech vyšších věkových kohortách je tomu již naopak, což ukazuje Obr. 5. Ve věkové 
skupině 20-29letých zaostávala v roce 2008 Česká republika o 3,5 p. b. za průměrem OECD  
v účasti na vzdělávání (21,4 % v ČR oproti 24,9 % v OECD), z třicátníků se v ČR ve stejném 
roce vzdělávalo již jen 3,4 %, z lidí nad 40 let pak jen 0,4 %, oproti průměrným 5,9 % mezi 
třicátníky a 1,6  % mezi staršími 40 let v rámci celé OECD.   
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Obr. 5: Účast na vzdělávání a na trhu práce populace ve věku 15-29 let v roce 2005 – porovnání ČR a OECD 
a různých věkových kohort 
 

 
 
Zdroj: Education at a Glance 2007, 2007 
 

Potěšivé je, že účast na formálním a neformálním vzdělávání osob ve věku 25-64 let 
byla v ČR v roce 2007 již na úrovní průměru všech zemí OECD (38 % v ČR, 41 % průměr 
OECD). Od situace v ostatních vyspělých zemích se příliš neliší ani věková a vzdělanostní 
struktura lidí účastnících se vzdělávání. S vyšším dosaženým vzděláním se zvyšuje i zapojení 
do dalšího vzdělávání, naopak s přibývajícím věkem míra účasti klesá. Za průměrem OECD 
nicméně zaostáváme v intenzitě vzdělávání, zatímco Češi ve věku 25-64 let se v průměru 
vzdělávají 55 hodin ročně, v jiných vyspělých zemích je to v průměru kolem 80 hodin,  
ve Španělsku, Koreji, Dánsku, Belgii či Maďarsku to přesahuje 100 hodin.   
 

Český vzdělávací systém ve srovnání se vzdělávacími systémy jiných zemí vykazuje 
značnou selektivitu. V České republice existuje pět různých typů škol pro 15leté žáky, což je 
nejvíce mezi zeměmi OECD (stejné hodnoty dosáhlo ještě Slovensko). Současně ČR patří 
mezi země s nejnižší věkovou hranicí první selekce žáků do různých typů škol (11 let, průměr 
zemí OECD je 15 let). Spolu s Nizozemskem je pak ČR zemí s nejvyšším podílem dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami, které se vzdělávají odděleně (Key data on Education in 
Europe 2005, 2005). Mnohé české i mezinárodní studie prokazují, že raný věk selekce 
zvýrazňuje vliv rodinného zázemí na vzdělanostní dráhu dětí a přispívá k vzdělanostní 
reprodukci (Education and Equity, 2004; Education at a Glance, 2007; Matějů, Straková  
a kol., 2006). Vysoká selektivita vzdělávacího systému se v České republice pojí s velkými 
rozdíly ve znalostech žáků a studentů z různých typů škol a je jednou z příčin nerovného 
přístupu k vyšším stupňům vzdělání.  
 
3.6.2.2 Finanční a organizační zajištění vzdělávání v ČR a ve světě 

České školství patří v mezinárodním srovnání mezi finančně zanedbávané. Celkové 
výdaje na vzdělávání činily v roce 2007 v České republice 4,6 % HDP, což je o více než  
1 p. b. méně, než je průměr zemí OECD (Obr. 6). Za ostatními vyspělými zeměmi 
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zaostáváme jak ve výdajích na primární a sekundární vzdělávání (3,2 % HDP v ČR oproti  
3,7 % HDP průměrně v zemích OECD), tak ve výdajích na terciární vzdělávání (1,1 % HDP 
v ČR proti 1,4 % HDP v OECD). Pod průměrem zemí OECD jsou i výdaje přepočtené  
na jednoho žáka či studenta, největší deficity má Česká republika v tomto ukazateli  
ve financování vědy a výzkumu na vysokých školách, výdaje na jednoho studenta v této 
oblasti nedosahují ani třetiny průměrných výdajů v zemích OECD. 
 
Obr. 6: Výdaje na vzdělávání v zemích OECD v roce 2007 (podíl na HDP) 

 
 
Zdroj: Educatin at a Glance 2010:OECD Indicators, 2010 
 

Nízkým výdajům na vzdělávání v ČR odpovídají i nízké přepočtené platy pedagogů, 
rozdíly oproti mezinárodnímu průměru jsou vyšší na vyšších stupních vzdělávání, nejhůře 
jsou na tom v porovnání se světem pedagogové vysokoškolští. Mezi českými pedagogy je 
také více žen, než je běžné v zahraničí. 
 
3.6.2.3 Znalosti, dovednosti a kompetence  

Kvalita znalostí a dovedností populace je zjišťována různými srovnávacími 
mezinárodními šetřeními. O některých výsledcích z výzkumu PISA 2009 a TIMSS 2007 jsme 
již psali v sekci věnované trendům. Shrňme tedy jen, že čeští žáci dosahuje v rámco OECD 
průměrných výsledků v matematické a přírodovědné gramotnosti a podprůměrných  
v čtenářské gramotnosti, přičemž ČR patří k zemím s nejvýraznějším zhoršením výsledků  
v matematice a přírodních vědách mezi jednotlivými koly šetření. Česká republika také 
stabilně patří k zemím s nejvyššími rozdíly mezi výsledky žáků z různých typů škol  
a s různým rodinným zázemím.  

Jiná mezinárodní šetření (CivEd 1999 a ICCS 2009) se zaměřují na znalosti z občanské 
výchovy a postoje týkající se občanství. Ačkoliv v roce 2009 měli čeští čtrnáctiletí  
v mezinárodním porovnání nadprůměrné znalosti, i v této oblasti došlo k jednomu  
z nejvýraznějších poklesů od roku 1999.  Stejně jako ve výzkumu PISA, i zde se projevily 
výrazné rozdíly mezi žáky různých typů škol. Z oblasti postojů je v mezinárodním porovnání 
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výrazná nízká identifikace s Evropou a nízká ochota politicky participovat, a to nejen aktivně 
se angažovat v politice, ale i účastnit se voleb (Soukup, 2010). 

V mezinárodních šetřeních se také opakovaně ukazuje negativní postoj českých žáků  
ke škole a k výuce. Česká republika patří k zemím, kde žáci pociťují velmi nízkou 
sounáležitost se školou (Straková – Potužníková - Tomášek, 2007).  

 
3.6.2.4 Ekonomická hodnota vzdělání 

Česká republika patří k zemím s nejsilnější vazbou mezi dosaženým stupněm vzdělání  
a výší příjmu. Tento vztah je ilustrován na Obr. 7, který poměřuje průměrné příjmy lidí 
s vysokoškolským vzděláním a lidí pouze s základním vzděláním s nejvýrazněji zastoupenou 
skupinou – lidmi s dosaženým středoškolským vzděláním. V České republice lidé s terciárním 
vzděláním vydělávali v roce 2008 v průměru 1,8krát více než lidé se středoškolským 
vzděláním a dokonce 2,5krát více než lidé se základním vzděláním. Větší rozdíly mezi příjmy 
lidí s vysokoškolským vzděláním a lidí se vzděláním středoškolským jsou již jen v Maďarsku.  
 
Obr. 7: Relativní rozdíly v příjmech různých vzdělanostních skupin v zemích OECD v roce 2008 

 
Zdroj: Education at a Glance 2010:OECD Indicators, 2010 

 
Podobně silný je i vztah mezi dosaženým vzděláním a rizikem nezaměstnanosti. 

Zatímco u lidí se základním vzděláním dosahovala v České republice míra nezaměstnanosti 
v roce 2008 asi 17 %, u vysokoškoláků to bylo jen 1,5 %. I v ostatních vyspělých zemích jsou 
vzdělanější lidé méně ohroženi nezaměstnaností, rozdíly však nejsou zdaleka tak výrazné jako 
v ČR; v roce 2008 byla průměrná míra nezaměstnanosti v zemích OECD asi 10 % ve skupině 
lidí jen s nižším sekundárním vzděláním a asi 4 % mezi vysokoškoláky. 
 
3.6.3 Očekávaný vývoj vzdělávání v horizontu roku 2025 

Pokusme se nyní o extrapolaci výše uvedených trendů do budoucnosti42. Nabídka 
počátečního vzdělávání se stabilizovala, a nedojde-li ke změnám prostředí, lze očekávat její 
                                                
42 Otevřeně přiznáváme, že takovéto extrapolace jsou vždy svým způsobem problematické a že je třeba je brát 
maximálně obezřetně. Navíc nastolené trendy lze změnit výraznější změnou vzdělávací politiky. 
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zachování i v dalších letech. Nadále asi bude pokračovat útlum zájmu o nematuritní obory,  
a to zejména ve velkých městech. Vzhledem k slabým populačním ročníkům bude 
pravděpodobně stále obtížnější naplnit mnoho učebních oborů, s výjimkou těch, které vedou 
k bezprostřednímu uplatnění se slušným výdělkem (např. automechanik). Vzhledem 
k demografickému trendu, bude pravděpodobně potřeba redukovat síť škol, tedy některé školy 
sloučit nebo přímo zrušit. Otázkou je, jak se k tomuto problému jednotlivé kraje a obce 
postaví. Nastartovaná kurikulární reforma počátečního vzdělávání a snahy o porovnávání 
výsledků vzdělávání povedou pravděpodobně k vnitřní diferenciaci na různých vzdělávacích 
stupních a k zvětšování rozdílů mezi školami. Je otázkou, zda a případně jak budou zavedeny 
vzdělávací standardy a jejich testování. Tyto nástroje mohou mít jak pozitivní, tak negativní 
(při špatném nastavení a implementaci) vliv na kompetence českých žáků.  

Bez systémových změn nelze očekávat výrazné zmírnění selektivity vzdělávacího 
systému. Pokud bude pokračovat časná selekce žáků do různých vzdělávacích proudů43, 
mohou se dále zvyšovat rozdíly mezi vzdělanostními šancemi různých sociálních skupin. 
Klíčovým politickým rozhodnutím zde bude povolené procento žáků ve víceletých 
gymnáziích44. I do budoucna lze očekávat zvyšování vlivu rodičů a žáků, ale i obcí a dalších 
lokálních subjektů na podobu základního a středního školství a lze očekávat i krajovou 
diverzifikaci vzdělávacích politik.  

Vlivem zvýšení účasti na terciárním vzdělání v mladších generacích a generační 
obměně bude docházet k zvyšování počtu vysokoškoláků v populaci. Vzhledem k slabým 
populačním ročníkům v nejmladších generacích však ke změnám v celkové vzdělanostní 
struktuře bude docházet jen pozvolna. Pravděpodobně bude nadále docházet 
k internacionalizaci vzdělávání, především na terciární úrovni, tj. k zvyšování počtu cizinců 
na českých vysokých školách a počtu českých studentů v zahraničí. Lze očekávat, že vysoké 
školy se budou postupně diverzifikovat, na školy převážně výzkumné, vzdělávací a profesní. 

K výraznějšímu rozvoji by mohlo dojít v oblasti dalšího vzdělávání: pravděpodobně se 
bude nadále zvyšovat účast na dalším vzdělávání a také význam dalšího vzdělávání v životě. 
Pokud ovšem nedojde k zásadním změnám v podpoře dalšího vzdělávání lidí s nižší 
kvalifikací, budou se dále prohlubovat rozdíly mezi těmi, kteří se dále vzdělávají, a těmi, co 
nikoli. Tedy k jevu, kdy se budou dále vzdělávat především ti, kteří již sami vysoké vzdělání 
mají. 

 
3.6.4 Klíčové nejistoty vývoje vzdělávání v ČR 

Tak jako každá jiná oblast veřejné politiky i vzdělávací politika (educational policy) je 
mimo jiné také politikou ve smyslu politics. Existuje zde mnoho rozdílných zájmů, hodnot  
a rozličných pohledů na věc. Jeden konkrétní fakt, například nízký podíl studentů ve středním 
všeobecném vzdělávání (gymnáziích), se dá interpretovat zcela odlišným způsobem. 
Neexistuje jeden „objektivní a správný“ pohled na to, co je v našem školství správně a špatně. 
Přestože strategické dokumenty vykreslují nekonfliktní vizi dalšího směřování vzdělávání, ve 
skutečnosti je ve hře mnoho různých zájmů a představ, kudy se ubírat. V praxi je často nutné 
volit jistý kompromis mezi dvěma konfliktními cíli, anebo hledat řešení, které vede  
(k částečnému) naplnění obou (všech) cílů. Především je ale nutné si tuto konfliktnost cílů 
přiznat a diskutovat o ní. Nyní uvedeme několik příkladů legitimních cílů, které jsou 

                                                
43 Již na základních školách existují třídy „s rozšířenou výukou jazyků“ či dalších předmětů. Hlavním 
problémem je ale odchod žáků na víceletá gymnázia na konci 5. třídy základní školy. 
44 Vzhledem k politické neprůchodnosti, nelze realisticky předpokládat, že by do roku 2025 došlo k jejich 
úplnému zrušení. 
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v potenciálním konfliktu.45 Formulujeme je přitom především v podobě otázek, na které bude 
muset vzdělávací politika hledat odpověď – a jaká ta odpověď bude, je značně nejisté. 
o Maturitní versus nematuritní obory. Kolik procent obyvatelstva má mít maturitní 

zkoušku? Kolik lidí se má vzdělávat v učebních oborech? Zaměstnavatelé si stěžují na 
nedostatek vyučených v určitých manuálních oborech, veřejnost si přeje podíl vyučených 
spíše zvyšovat46. O učební obory však je malý zájem a stále se zmenšuje. Vyučení pak 
často stejně nenastupují v oboru, v kterém se vyučili. Má stát prostřednictvím 
dlouhodobých záměrů a zařazováním do sítě škol tlačit kraje k dalšímu snižování podílu 
žáků v učebních oborech? 

o Odborné versus všeobecné vzdělávání. Jaký podíl středoškoláků se má vzdělávat 
v gymnáziích a lyceích a jaký má být podíl žáků na středních odborných školách  
a učilištích? Všeobecné střední vzdělávání poskytuje lepší přípravu na další studium, ale 
nepřipravuje bezprostředně na trh práce. Odborné školy mohou snižovat nezaměstnanost 
tím, že připravují pro určitou profesi, na straně druhé mohou komplikovat další vzdělávání 
a přispívat k reprodukci sociálních nerovností. 

o Vzdělávání společně versus vzdělávání odděleně. Do jakého věku se mají žáci 
vzdělávat společně v rámci jednoho typu školy? V České republice odchází podstatná část 
žáků do víceletých gymnázií již v 11 letech, což je kritizováno jako příliš brzká doba. 
Ukazuje se, že tato organizace vede k silné závislosti dosaženého vzdělání na sociálním 
původu. Mají se tedy víceletá gymnázia bez náhrady zrušit? Pokud ano, nebude skupina 
nejnadanějších připravena o možnost kvalitního vzdělání?  

o Rozmanitost vzdělávání versus společné standardy. Jedním z cílů kurikulární reformy 
je individualizovat učení podle schopností a zájmů jednotlivců a dát školám prostor pro 
tvorbu vlastních vzdělávacích programů. Do jaké míry má existovat společný standard pro 
všechny žáky? Kdo má tento standard připravit a pro koho (jakou cílovou skupinu)? Jak 
má být formulován a testován? Jaké mají být efekty tohoto testování? 

o Ekonomická efektivnost versus účinnost. Jakým způsobem lze zajistit ekonomikou 
efektivnost tak, aby nedošlo k rušení regionálních škol a jejich specifik? Kolik studentů 
lze „zvládnout“, aniž by se zcela zrušil osobní kontakt a individuální přístup důležitý pro 
motivaci k dalšímu studiu i pro další osobnostní růst? 

o Příprava na život versus příprava na trh práce. Nakolik má školní kurikulum odrážet 
potřeby uplatnění na trhu práce a kolik prostoru se má věnovat rozvoji dalších kompetencí 
a vlastností, jako je příprava na rodinný život či odpovědné občanství? Ačkoli tyto cíle 
nejsou v zásadě v rozporu (např. tzv. „sociální inteligence“ se dá uplatnit ve všech 
zmíněných kontextech), čas strávený ve škole je omezený a nelze se tedy věnovat všemu 
stejně důkladně. 

Pokud jde o nástroje vzdělávací politiky, kterými lze ovlivňovat vzdělávací procesy, 
klíčové sporné body jsou:  
1. Nastavení společných standardů – zda vůbec, v jaké formě, pro koho. 
2. Testování – zda vůbec, v jaké formě, pro koho. 
3. Financování – do jaké míry zohledňovat kvalitativní parametry, jakým způsobem a jaké 

důsledky z toho vyvozovat. 
4. Struktura systému – jakým způsobem nastavit systém, aby nebyl selektivní a zároveň 

umožnil rozvoj každého podle jeho schopností. 

                                                
45 Neznamená to nutně, že jde o dva vzájemně se vylučující protipóly, ale rozhodně jde o cíle, které se mohou 
stát konfliktními a jejichž rovnováhu je třeba hledat. 
46 Výzkum Sociologického ústavu AV ukázal, že záměr MŠMT zvýšit podíl gymnazistů mezi středoškolskými 
studenty dosud nezískal v české veřejnosti podporu. Zvýšení podílu gymnazistů by uvítalo pouze 8 % 
respondentů, přičemž zvýšení podílu žáků v učilištích by uvítalo 18 % respondentů. Největší podíl respondentů 
by nechal rozložení středoškoláků do jednotlivých typů škol beze změn (Straková, Basl, Veselý, 2006). 
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5. Jakým způsobem se zapojit do mezinárodních sítí. Příležitosti / ohrožení – to, co by mohlo 
nastat.  

 
3.6.5 Dopady na kritéria  

V tabulkách 1 a 2 jsou zachyceny možné dopady současných vnitřních trendů nebo 
současných problémů, které nejsou v současnosti  dostatečně účinně řešeny vzdělávací 
politikou na jednotlivá kritéria dle expertního odhadu autorů této kapitoly. 

 
Tab. 1 

 
 
Tab.2
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Legenda 
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3.7 Příroda a životní prostředí 

Zuzana Drhová, Tomáš Hák 
 
3.7.1 Úvod 

Životní prostředí se v mnoha aspektech globálně zhoršuje a není snadné oddělit 
problémy globální od těch na místní či národní úrovni. Životní prostředí v České republice je 
do značné míry ovlivněno sociálně-ekonomickými trendy, které se šíří v globalizací 
propojeném světě.  Krize pitné vody v některých oblastech, ubývající dostupné zásoby ropy či 
půdní eroze potvrzují obavy, že dostupnost přírodních zdrojů bude hrát stále důležitější roli 
pro zajištění politické a ekonomické stability ve světě.  

Problematika ochrany životního prostředí je přitom stále komplexnější. Zatímco lokální 
znečištění způsobené únikem znečišťujících látek z jasně vymezeného zdroje je poměrně 
snadno technologicky  řešitelné, klimatické změny, úbytek přírodní rozmanitosti či 
energeticky a materiálově náročný životní styl ekonomicky rozvinutých společností  
(s rozvojem automobilismu, turismu, osobní spotřeby) jsou ukázkovými příklady 
komplexních problémů dnešní doby.  

Evropská agentura pro životní prostředí (The pan-European environment, 2007; 
Evropské životní prostředí  - stav a výhled, 2010) označuje jako hlavní environmentální 
výzvy:   
1) problémy vztahující se k ochraně zdraví (znečištěné ovzduší, pitná voda),  
2) klimatické změny,  
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3) úbytek přírodní rozmanitosti,  
4) využívání přírodních zdrojů a produkci odpadů. 
  Stav životního prostředí v Evropě je přitom ovlivněn přímo či nepřímo řadou faktorů 
sociálně-ekonomické povahy47.  
 
3.7.2 Nastolené trendy  ‐ Evropa 
 
3.7.2.1 Vysoká energetická a materiálová náročnost   

Posouzeno indikátorem ekologické stopy Evropa z globálního pohledu neudržitelně 
zatěžuje životní prostředí svojí energetickou a materiálovou náročností, Česká republika 
přitom patří v rámci Evropy k největším znečišťovatelům skleníkovými plyny a k zemím 
s největší energetickou náročností (viz obr. 1, 2).  
 
Obr. 1: Mezinárodní srovnání měrných emisí skleníkových plynů na obyvatele 
[t CO2 ekv. obyv.-1], 2007 

 
Zdroj: Zpráva o stavu životním prostředí, 2009 
                                                
47 Evropská agentura pro životní prostředí (The pan – European environment, 2007) označuje jako klíčové pro 
stav a vývoj životního prostředí v Evropě následující hybné síly světového rozvoje: 

• geo-politický vývoj a  stav mezinárodní spolupráce na poli ochrany životního prostředí;  
• globalizaci a obchod (zejména ve smyslu liberalizace obchodu a  přesunů surovin a zboží na velké 

vzdálenosti); 
• populační růst a migraci; 
• makroekonomický rozvoj( kdy zvyšování HDP je  spojené s většími investicemi do životního prostředí, 

ale také se změnami spotřebního chování);  
• spotřební vzorce, zejména v oblasti  energetické spotřeby, dopravy a potravin; 
• využití půdy a přírodních zdrojů;  
• globální změny životního prostředí a jejich důsledky (změna klimatu, úbytek biodiverzity, nedostatek 

vody); 
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Obr. 2: Energetická náročnost ekonomiky, mezinárodní srovnání [kgoe/1 000 EUR], 1995, 2006 

 
Zdroj: Zpráva o stavu životního prostředí, 2009 
 

Celkové požadavky na materiálovou spotřebu činí v EU ročně okolo 50 tun surovin  
na hlavu, z toho téměř 40 % tvoří import.  Evropané tak spotřebovávají přírodní zdroje 
planety dvakrát rychleji, než kolik činí celosvětový průměr. Jen domácí materiálová spotřeba 
(měřena ukazatelem DMC48) v ČR činí přes 190 mil. tun ročně (Obr. 3).  

Významně k tomu přispívají změny v charakteristikách osobní spotřeby. Lidé v Evropě 
více cestují, žijí déle a častěji též sami, což klade zvýšené nároky na bydlení. Mezi léty 1990  
a 2000 se v Evropě zastavělo přes 800 000 ha půdy a bude-li tento trend pokračovat, celková 
rozloha městských částí se za jedno století zdvojnásobí. Také spotřeba potravin a nápojů, 
pokud nedojde k nějaké změně, naroste o 17 %  do roku 2020 a množství komunálních 
odpadů o 25 %. Významný je také posun od spotřeby místní produkce k dováženým 
výrobkům na velké vzdálenosti. K tomu přispívá fakt vysokého zdanění pracovní síly a nízké 
daně z energie a paliv, což zvýhodňuje dovoz zboží z méně rozvinutých oblastí s nižší cenou 
pracovní síly. K nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím patří turismus (roční nárůst 4 %)  a 
                                                
48 DMC se vypočte jako tzv. domácí užitá těžba, tj. materiály vstupující do ekonomického systému z domácího 
životního prostředí, plus dovoz minus vývoz. Hodnota domácí užité těžby přímo odpovídá zátěži a dopadům, 
které souvisejí s těžbou surovin a pěstováním biomasy 
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letecká doprava, která bez změny politiky může v evropských zemích OECD narůst do roku 
2050 až o 337 % (The European environment – State and outlook 2005, 2005, The pan 
European evironment: glimpses into an uncertain future, 2007). 

 
Obr.3: Mezinárodní srovnání domácí materiálové spotřeby dle skupin materiálů, [t.obyv.-1], 2007 

 
Zdroj: Zpráva o stavu životního prostředí, 2009 
 
3.7.2.2 Trendy v dopravě, energetice, průmyslu a zemědělství 

Doprava, energetika, průmysl a zemědělství jsou sektory s největším dopadem  
na životní prostředí a stav přírody.  Téměř 80 % evropské populace žije v urbánních oblastech  
s významně vyššími nároky na přírodní a materiálové zdroje,  než je tomu ve venkovských 
oblastech. Pokračující vyčerpávání zásob evropského přírodního kapitálu a toků 
ekonomických služeb v konečném důsledku ohrozí evropské hospodářství a naruší sociální 
kohezi. Většina negativních změn je zapříčiněna rostoucím využíváním přírodních zdrojů 
z důvodu uspokojení výrobních a spotřebních vzorců.  

  Doprava je sektor s největším meziročním nárůstem emisí, k čemuž významně 
přispívá tranzitní nákladní doprava. Evropská silniční kamionová doprava narůstá o 3,9 %,   
a pokud odečteme námořní lodě a ropovody, zajišťuje přepravu téměř 79 % celkového 
objemu nákladů.  Emise skleníkových plynů z dopravy narostly od roku 1990 o 26 % a tvoří 
22 % celkové produkce skleníkových plynů v Evropě (Climate for a transport change, 2008).  
V Evropě se každoročně prodá 17 miliónů nových automobilů a osobní automobily způsobují 
téměř 16 % emisí CO2 v EU a spotřebují asi 35 % ropy využívané v Evropě. 

Zemědělství významně ovlivňuje podobu krajiny i kvalitu životního prostředí.  
Evropská unie je největším světovým vývozcem  zemědělských produktů a její podíl  
na objemu světového agrárního vývozu je 23,7 %. Intenzivní charakter evropského 
zemědělství se podepisuje na vzhledu krajiny, chemizaci prostředí, kvalitě půd či stavu 
vodního režimu. Reforma společné zemědělské politiky směřuje k přesunu podpory od  
intenzivní zemědělské produkce k údržbě krajiny a k extenzivnějším a k životnímu prostředí 
šetrnějším postupům, včetně podpory ekologického zemědělství (cíl 30 % obhospodařované 
plochy v roce 2030). Nicméně  je otázkou, jaké změny se podaří skutečně dohodnout  
a prosadit. 
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Energetika je významným znečišťovatelem skleníkovými plyny. V souvislosti se 
závazky Evropy na snižování skleníkových plynů, dochází k podpoře obnovitelných zdrojů 
energií, které jsou novým určujícím faktorem budoucnosti evropské krajiny a její přírodní 
rozmanitosti. Pěstování technických a energetických plodin a využití biomasy (na výrobu 
tepla) či jako biologická složka biopaliv (potenciálně druhé generace) je rychle se rozvíjejícím 
odvětvím s významným dopadem na zemědělství a krajinu. Zpracováním biomasy bylo 
v Evropě v roce 2007 pokryto 70 %  celkového množství energie vyrobené z obnovitelných 
zdrojů. Politické cíle států Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů (20 % do roku 2020) 
a dosažení 10% podílu biopaliv na celkové spotřebě do roku 2020 vedou k rozvoji zcela 
nových odvětví, která mohou na jedné straně přispět ke snížení emisí skleníkových plynů,  
na druhé straně mohou být bez přijetí potřebných regulací  významným rizikem  
pro biodiverzitu i konkurencí pro výrobu potravin.  

 
3.7.2.3 Příroda a biologická rozmanitost  

Evropa vytvořila rozsáhlou síť chráněných oblastí včetně podpory programů, které mají 
zastavit či zpomalit ztrátu ohrožených druhů. Rychle probíhající změny krajiny, degradace 
ekosystémů a ztráta přírodního kapitálu však způsobily, že EU nesplnila svůj cíl zastavit 
úbytek biologické rozmanitosti do roku 2010. Pokud chceme tuto situaci zlepšit, musíme 
z biologické rozmanitosti a ekosystémů udělat priority při tvorbě politických koncepcí  
na všech úrovních, zejména se zaměřením na zemědělství, rybolov, regionální vývoj, kohezi  
a územní plánování.  

 
3.7.2.4 Životní prostředí, zdraví a kvalita života  

Znečištění vody a ovzduší pokleslo, ale ne v dostatečné míře, aby mohlo být dosaženo 
dobré environmentální kvality vodních těles, nebo aby mohla být zajištěna dobrá kvalita 
ovzduší v městských oblastech. Všeobecně rozšířené vystavení účinkům znečišťujících látek 
společně s obavami z dlouhodobého poškození lidského zdraví implikuje potřebu podpory 
mnohem rozsáhlejších programů zaměřených na prevenci znečištění a použití preventivních 
přístupů. 

Souhrnně vzato poukazují trendy v Evropě a ve světě na celou řadu systémových rizik 
spojených s životním prostředím, jako je možná ztráta nebo poškození celého systému spíše 
než jednoho prvku, což může být ještě umocněno mnoha vzájemnými závislostmi mezi nimi. 
Systémová rizika mohou být spuštěna náhlými událostmi nebo vzniknout postupem času, 
přičemž jejich dopad může být často značný, a možná dokonce až katastrofický. Celá řada 
základních vývojových tendencí v evropském životním prostředí vykazuje klíčové 
charakteristiky systémových rizik:  
• mnoho evropských environmentálních problémů, jako je změna klimatu nebo úbytek 

biologické rozmanitosti, spolu navzájem souvisí a má často globální charakter; 
• jsou úzce spojeny s jinými problémy, jako je neudržitelné využívání přírodních zdrojů, 

které zahrnují společenské a ekonomické oblasti a ohrožují důležité ekosystémové služby; 
• se zvyšující se složitostí environmentálních systémů a jejich prohlubující se souvislostí  

s jinými společenskými otázkami se zvyšují nejistoty a rizika s nimi spojená. 
 

Analýzy poukazují na skutečnost, že dnešní chápání a vnímání problémů životního 
prostředí se mění: už nejsou dále považovány za nezávislé, jednoduché a konkrétní otázky. 
Problémy jsou ve stále větší míře obsáhlé a složité a představují součást sítě souvisejících  
a navzájem propojených funkcí poskytovaných různými přírodními a sociálními systémy. To 
však neznamená, že otázky životního prostředí, které se objevily během minulého století, jako 
je snížení emisí skleníkových plynů nebo zastavení úbytku biologické rozmanitosti, nejsou 
nadále důležité. Poukazuje to spíše na zvýšený stupeň složitosti ve způsobu chápání 
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environmentálních problémů a jejich řešení. Ta musí odpovídat společenské naléhavosti 
daných problémů a ekonomickým a technologickým možnostem. Vývoj otázek a problémů 
životního prostředí v průběhu posledních 40 let ukazuje následující tabulka.  
 
 
Obr. 4: Vývoj otázek a problémů životního prostředí 

 
Zdroj: Evropské životní prostředí – stav a výhled 2010: shrnutí, 2010  
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3.7.3 Nastolené trendy ‐ Česká republika   
 

Česká republika se nachází v relativně příznivých ekonomických i přírodních 
podmínkách. Patří mezi bohaté, ekonomicky se rozvíjející země s relativně zachovaným 
přírodním bohatstvím. Není přímo existenčně ohrožována ani nedostatkem pitné vody, či 
dopady změn klimatu. Vyznačuje se rozmanitou krajinou a v poměrech Evropy i bohatou 
přírodní rozmanitostí. 

Před 20 lety byla Česká republika jedním z největších znečišťovatelů ovzduší a vod 
v Evropě. Tato situace se významně zlepšila, některé problémy však přetrvávají (např. kvalita 
lesů, znečištění některých oblastí starými ekologickými zátěžemi či energetická a surovinová 
náročnost českého hospodářství), jiné se objevují (např. znečištění z narůstající dopravy, 
kvalita ovzduší ve městech či zástavba a fragmentace volné krajiny).  

 
3.7.3.1 Urbanizace, úbytek zemědělské půdy, fragmentace krajiny  

Intenzivní zemědělství a necitlivý průmyslový rozvoj v posledních desetiletích 
zanechaly negativní otisk v krajině, kdy postupně mizely a nadále mizí biotopy s vysokou 
přírodní rozmanitostí jako jsou rákosiny, remízky, meze, nivní louky. Výstavba liniových 
staveb v posledních letech (dopravní koridory) pak přispívá k další devastaci a fragmentaci 
krajiny, což ohrožuje jak přírodní rozmanitost, tak zadržování vody v krajině. V letech 1980 –
2005 klesl podíl nefragmentované krajiny z 81 % na 64 % rozlohy státu (Miko – Hošek, 
2009).   

V České republice, jako i v dalších vyspělých zemích, je možné sledovat trend 
urbanizace a vylidňování venkova, kdy se obyvatelstvo soustředí do blízkosti velkých měst. 
Zvyšující se nároky na bydlení pak vyvolávají poptávku po prostoru a klidném bydlení 
v zeleni. Dochází k suburbanizačním procesům, tedy  k záboru zemědělské půdy a rozrůstání 
urbanizované zástavby do krajiny (angl. urban sprawl). Velké nároky na půdu vyplývají  
i z výstavby průmyslových areálů na zelené louce. Jenom v letech 1998 - 2005 bylo 
průmyslovými zónami zastavěno 21,3 km2 volných ploch.  

V roce 2005 činila celková zastavěná plocha území České republiky 8 188,78 km2,  
tj. 10, 4% území státu, a stále narůstá (Gremlica, 2006). Od roku 1990 do roku 2006 bylo 
vyjmuto ze zemědělského půdního fondu 537 km2 půdy, průměrný roční úbytek zemědělské 
půdy v letech 2000 – 2008 činil 3902 ha. Rozloha urbanizovaných území narostla od roku 
1990 o 245 km2. Pokud by stávající trend zástavby zelených ploch pokračoval stejným 
tempem do roku 2050 by se zastavělo dalších 1350 km2 ploch (Miko - Hošek, 2009).  
 
Obr.5:  Vývoj výměry orné půdy v ČR [tis. ha], 2000–2009 

 
Zdroj: Zpráva o stavu životního prostředí, 2009 
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Obr. 6: Využití území v ČR [%], 2009 

 
Zdroj: Zpráva o stavu životního prostředí, 2009 
 
3.7.3.2 Narušení vodního režimu v krajině  

Nárůst zpevněných ploch v krajině, její fragmentace a půda ohrožená vodní erozí jsou 
trendy, které narušují schopnost krajiny zadržovat a vsakovat vodu. Díky tomu se zvětšuje 
riziko ničivých povodní spojené s odplavováním živin a dalším snižováním úrodnosti půd, tak 
riziko  nedostatku užitkové i pitné vody v době sucha. 

 
3.7.3.3 Územní ochrana přírodní rozmanitosti  

Přes výše popsané trendy lze konstatovat, že se v České republice uchovaly cenné části 
přírody v relativně dobrém stavu, které si zasluhují územní ochranu. Na území ČR je 
vyčleněno 25 chráněných krajinných oblastí a  4 národní parky se zpřísněnou ochranou 
přírodního bohatství (NP Krkonoše, NP Šumava, NP Podyjí a NP České Švýcarsko), které 
celkem tvoří  16 % území. 

Na myšlence sladění rozumného hospodaření a ochrany přírody je založena evropská 
soustava chráněných území Natura 2000, která by měla pokrývat 15 % území Evropské unie  
a v současné době zahrnuje 13 % území České republiky. Částečně se překrývá s chráněnými 
územími a po vyhlášení všech těchto oblastí stoupne rozloha chráněných území (s různým 
ochranným režimem) na 18,6 % plochy státu.  

 
3.7.3.4 Dopady  zemědělství na přírodu a krajinu   

V posledních 20 letech došlo k významné restrukturalizaci zemědělství, která byla 
ovlivněna restitucí pozemkového majetku, transformací velkých zemědělských družstev  
a privatizací státních statků. Výrazně se snížila celková produkce (podíl zemědělství  
na tvorbě HDP je 3,4 %, Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí - ČR, 2005), ale 
v úrodných, intenzivně obhospodařovaných oblastech se zvýšila produktivita výroby.  

Plocha zorněné zemědělské půdy zůstává ve srovnání s ostatními evropskými státy stále 
vysoká (72 %, v EU15 61 %).  Zejména díky nevhodným agrotechnickým postupům je vodní 
erozí v České republice potenciálně ohroženo 50 % zemědělských půd. Přetrvávající 
chemizace intenzivního hospodaření vede k eutrofizaci vod. S použitím pesticidů, minerálních 
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hnojiv a těžkých mechanismů dochází k zhutňování půdy a ztrátě organické složky (humusu), 
což  ohrožuje ztrátu půdní struktury a její ochuzení o schopnost zadržet vodu a živiny.  
Na téměř 40 % území státu byly v roce 2007 vymezeny oblasti s vysokým zatížením vod 
dusičnany pocházející zejména ze zemědělských zdrojů, 47 % vodních toků je z hlediska 
ekologického stavu (kvalita společenstev ryb) hodnocena jako poškozená (Miko - Hošek, 
2009) . 

Jako pozitivní je možné označit trend zatravňování zemědělské půdy v méně úrodných 
podhorských a horských oblastech a rozvoj ekologicky šetrného hospodaření (6 % výměry 
obhospodařovaných ploch).   

Nové změny vnáší do zemědělství také pěstování technických plodin na biomasu  
a v posledních letech také podpora biopaliv.  

 
3.7.3.5 Nepřirozený stav lesů 

Lesy pokrývají 34 % rozlohy České republiky a jejich plocha zvolna narůstá  
v důsledku zalesňování zemědělských pozemků a nálety na neobhospodařovaných půdách. U 
70 %  lesů lze  však označit sníženou přírodní hodnotu. V druhové skladbě lesů stále 
převažují smrkové monokultury jako produkt intenzivního hospodaření zaměřeného na 
maximální produkci dřeva. Přitom ještě v 18. století tvořily  listnaté stromy  65 % porostu 
(dnes je to 22 %), smrk ztepilý tvořil 11 % přirozené skladby lesů (dnes je to 54 %). 
Důsledkem nepřirozeného stavu  
a nízké biologické rozmanitosti lesů je jejich nízká ekologická stabilita, která vede k rozsáhlé 
devastaci lesů faktory biotickými, zejména kůrovec, tak abiotickými, zejména vítr, znečištění 
ovzduší, sucho. (Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí, 2005). 

 
3.7.3.6 Povodně a sucha – důsledky změn klimatu   

V důsledku klimatických změn se dá na území České republiky  předpokládat oteplení 
(a tudíž změna ve složení pěstovaných plodin a ohrožení zejména smrkových monokultur)  
a častější živelné pohromy (záplavy, období sucha) a výkyvy teplot. V souvislosti s tím bude 
třeba nově vymezit záplavová území a dbát na schopnost krajiny pojmout větší množství 
vody. Do budoucna je žádoucí v souvislosti s častějšími záplavami zalesňovat říční nivy 
(dosud často zemědělsky obhospodařované), protože zejména lužní lesy výrazně zvyšují 
retenční schopnost krajiny. 

 
3.7.3.7 Narůstající doprava, zhoršující se kvalita ovzduší  

Přes nepochybné zlepšení stavu životního prostředí v posledních 20 letech se některé 
parametry opět zhoršují. Týká se to ovzduší, kdy dochází k překračování imisních limitů pro 
troposférický ozón, či prachové částice (vliv dopravy). V roce 2006 bylo nadlimitním 
prašným znečištěním zatíženo 62 % populace, přitom nejvážnější situace je v Praze  
a Moravskoslezském kraji. Nadlimitnímu znečištění troposférickým ozónem je vystaveno 78 
% obyvatel ČR (Zpráva o stavu životního prostředí, 2009).  

Nárůst dopravy významně zatěžuje životní prostředí nejen emisemi, prachem (zejména 
ve městech), ale také hlukem a silným tlakem na rozšiřování dopravní infrastruktury, která je 
vždy zásahem do krajiny a přispívá k její další fragmentaci. Roste osobní, ale po vstupu  
do EU zejména silniční nákladní doprava. Po vstupu do EU významně narostly přepravní 
náklady u tranzitní automobilové dopravy (o 50 %) a podle odhadů Centra dopravního 
výzkumu by mohly do roku 2015 narůst až o 129 % a dosáhnout 60 miliard tunokilometrů 
ročně. Automobilová doprava zajišťuje již 65 % veškeré osobní dopravy, přitom dochází 
k útlumu ekologičtější dopravy železniční.  

 



 
  

127 

3.7.3.8 Nedostatečná recyklace odpadů  
Na území České republiky jsou stále ještě rozptýleny dosud neřešené staré ekologické 

zátěže z dob minulého režimu, produkce nebezpečného odpadu je dvakrát až třikrát vyšší než 
ve většině států EU. Přestože významně klesla produkce odpadu, opatření, která vedou 
k předcházení jeho vzniku, jsou nedostatečné. Využití a recyklace odpadů je ve srovnání 
s ostatními zeměmi EU na nižší úrovni a více jak 60 % komunálního odpadu se ještě stále 
ukládá na skládky.  

 
3.7.3.9 Vysoká energetická a materiálová náročnost   

Jako většina  průmyslových vyspělých zemí patří i Česká republika mezi ekologické 
dlužníky. Její ekologická stopa (cca 5 gha/os.) překračuje biokapacitu území 1,8 násobně,  
a pokud by všichni lidé na Zemi měli spotřebu populace České republiky, potřebovali bychom 
k pokrytí materiálových a energetických potřeb lidstva téměř 2 planety.  
 
Obr. 7: Státy EU s největší ekologickou stopou, 2008 

 
Zdroj: Living Planet Report, 2008 
 
I navzdory výraznému zlepšení, je intenzita znečišťování v České republice stále výrazně nad 
průměrem zemí OECD (např. emise SO2, CO2, oxidy dusíku na jednotku HDP)   
a energetická náročnost je druhá nejvyšší ze zemí OECD (Zpráva o politice, stavu a vývoji 
životního prostředí, ČR, 2005). Ve srovnání s rokem 1990 došlo k poklesu emisí 
skleníkových plynů na osobu a rok o 27,5 %, nicméně se současnou bilancí 12 t CO2/osobu  
a rok je Česká republika stále druhým největším znečišťovatelem skleníkovými plyny 
v Evropě (viz Obr. 7). K této bilanci přispívají nejvíce energetika (66 %) a doprava (14 %) 
(Zpráva o stavu životního prostředí , 2007).  
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Obr. 8: Podíl městské populace [%] ve vybraných státech vystavený průměrné roční koncentraci 
suspendovaných částic frakce PM10 (koncentrační intervaly [µg.m-3]), 2006 

 
Zdroj: MŽP  
 
3.7.4 Klíčové nejistoty 

Problematika ochrany životního prostředí je velmi komplexní a je zřejmé, že řada 
podstatných rozhodnutí se odehraje na jiné než národní úrovni (globální či evropské), navíc 
řada těchto rozhodnutí se bude týkat jiných oblastí, než je primárně ochrana životního 
prostředí ( světové obchodní dohody, evropská zemědělská politika apod.). Klíčové nejistoty 
týkající se stavu životního prostředí v České republice je možné shrnout do několika 
následujících okruhů:    
  
3.7.4.1 Jak zareagujeme na výzvy ekologické modernizace a klimatické změny? 

Jako klíčové se přitom jeví, nakolik jsme připraveni měnit současný stav a trendy  
na straně výroby i spotřeby – neboli hledat a realizovat úspory - a do jaké míry jsme 
připraveni:  

- zavádět v průmyslu nové manažerské postupy a nejlepší dostupné technologie (BAT) 
z hlediska energetických nároků, produkce odpadů a dalších environmentálních kriterií; 

- investovat do výzkumu nových technologií a nových energetických zdrojů;  
- měnit povahu energetiky k její decentralizaci, včetně investic do chytrých 

energetických sítí (smart grids), které jsou předpokladem pro rozvoj decentralizovaných 
obnovitelných energetických zdrojů;   

- zavádět nové technologie při výstavbě domů a jejich vytápění (kromě 
nízkoenergetických a pasivních domů, také použití kogenerace, t.j. kombinace výroby 
elektřiny a tepla) 

- realizovat adaptační opatření, včetně důslednější ochrany půd a změny 
agrotechnických postupů, které povedou ke zmírnění dopadů  záplav či déle trvajícího sucha;  

-  realizovat k přírodě šetrná protipovodňová opatření, včetně revitalizace vodních toků;   
- měnit druhovou skladbu lesů, zalesňovat říční nivy apod.  



 
  

129 

Důležitým prvkem přitom bude schopnost  překonávat stávající stereotypy na úrovni 
institucí, tak i jednotlivců.    
 
3.7.4.2 Jak dokážeme ochránit  krajinu před její fragmentací, znečištěním  a 

nekoordinovanou zástavbou?  
Tlaky na zástavbu krajiny jsou enormní. Otázkou je, zda se podaří  územním 

plánováním a dalšími politickými nástroji účinně regulovat tlak na zástavbu krajiny  
a minimalizovat negativní dopady nových staveb na krajinu a přírodně cenné oblasti.  
Do životního prostředí a zejména vod se také v posledních letech uvolňují nové syntetické 
látky (léčiva, čistící prostředky, kosmetika), u nichž zatím přesně neznáme vliv na vodní 
společenstva a potažmo i lidské zdraví.    
 
3.7.4.3 Jak se vyrovnáme s narůstající mobilitou a jejími negativními dopady na životní 

prostředí?   
Jsme svědky stále se zvyšujících přepravních nároků. Jedná se o nárůst individuální 

mobility, tak o nárůst přepravy zboží. Narůstající automobilová doprava je hlavním 
znečišťovatelem ve městech,  auta jsou zároveň  neodmyslitelnou součástí  životního stylu  
a je otázkou, zda se jich lidé dokážou vzdát, či je regulovat nebo volit k životnímu prostředí 
šetrnější varianty (např. elektromobily). Předpokladem snižování zátěže z individuální 
automobilové dopravy je  zkvalitňování veřejné dopravy ve městech i mimo ně. U nákladní 
dopravy je otázkou, zda se podaří zkracovat přepravní  vzdálenosti a nahradit silniční dopravu 
k životnímu prostředí šetrnější dopravou železniční. K tomu by měly přispět „inteligentní 
dopravní systémy“ založené na  informačních a komunikačních technologiích při řízení 
dopravy, které dokáží efektivně kombinovat různé druhy dopravy. Narovnáním cen, 
zahrnutím externalit do nákladů a vytvářením pobídek pro jednotlivce i firmy (silniční daň, 
mýtné), lze také přispět k přesunu od silniční dopravy k železniční. 
 
3.7.4.4 Jak se bude dále vyvíjet český venkov?  

V souvislosti s probíhající urbanizací, kdy čím dál více lidí žije ve městech 
(urbanizované oblasti spotřebovávají více jak 80 % energie), bude podstatné, zda a jak se 
podaří udržet osídlení na českém venkově, nakolik se zde podaří rozvíjet podnikání, včetně 
údržby krajiny,  domácí výroby potravin a k životnímu prostředí šetrných forem hospodaření.   
 
3.7.4.5 Jak se bude měnit početnost, životní styl a spotřební chování populace? 

Dosavadní trendy poukazují na stále navyšující se zátěž na přírodní zdroje v důsledku 
zvyšující se spotřeby. Otázkou tedy je,  zda a jak je reálné měnit spotřební vzorce chování 
s cílem dosáhnout materiálových a energetických úspor. Týká se to bydlení, stravovacích 
návyků, osobní mobility, způsobů trávení volného času apod. Kromě regulačních  
a motivačních politických nástrojů (ekonomické nástroje, poskytování informací, osvěta) 
existují rezervy v dostupné nabídce výrobků, bydlení, potravin apod. pro možnost žít 
k životnímu prostředí úsporněji, a to nejen pro vyšší střední třídu, ale i pro sociálně slabší 
skupiny obyvatel.  
 
3.7.5 Důsledky pro dimenze kvality a udržitelnosti života  

Tlak ekonomického růstu na přírodní zdroje a omezování emisí skleníkových plynů 
v souvislosti se změnami klimatu jsou dvě zásadní témata, jejichž řešení nelze nalézt v rámci 
politiky životního prostředí ve smyslu péče o jeho jednotlivé složky. Mají silný přesah do 
dalších resortů (průmysl, energetika, doprava) a jsou také sociálně podmíněné (charakter 
osídlení či spotřební návyky a životní styl populace). Navíc jejich neřešení je významným 
bezpečnostním rizikem.  
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Z hlediska udržitelnosti rozvoje budou klíčové následující strategické výzvy:  
1) oddělení hospodářského růstu od zátěže na přírodní zdroje, t.j decoupling (snižování 
energetické a materiálové náročnosti ekonomiky );  
2) snižování dopadů spotřeby populace na životní prostředí a přírodní zdroje (týká se 
potravin, vody, bydlení, mobility, trávení volného času apod.);  
3) udržení funkčních ekosystémových služeb, které jsou vázány na stav ekosystémů  
a biokapacitu území (např. poměr zastavěné a nezastavěné plochy, stav vodního režimu 
v krajině, udržení přírodní rozmanitosti, úrodnosti půd apod.); 
V globálním měřítku rostlo získávání přírodních zdrojů z ekosystémů v posledních 25 letech 
víceméně rovnoměrně. Během tohoto období došlo k relativnímu decouplingu (tedy 
odpoutání křivek získávání zdrojů a hospodářského růstu: těžba a získávání zdrojů vzrostlo 
zhruba o 50 % a světová hospodářská produkce (HDP) přibližně o 110 %. Využívání  
a získávání zdrojů se však v absolutním vyjádření stále zvyšuje, a převažuje tak nad nárůstem 
efektivity zdrojů. 
 
Obr. 9 Globální získávání přírodních zdrojů a decoupling (1980-2005) 

 
Pozn. Na obr. vpravo je vidět, že růst HDP rostl rychleji než získávání zdrojů, proto můžeme mluvit 
o relativním decouplingu. V ideálním případě by došlo k absolutnímu decouplingu, kdy by trend 
získávání zdrojů klesal.  
Zdroj: Evropské životní prostředí – stav a výhledy 2010: shrnutí, 2010 
 

V poslední době nabývá na významu – jak ve výzkumu a pro výzkum, tak v tvorbě 
strategií udržitelného rozvoje – koncepce vztahů mezi lidmi, kvalitou jejich života (také 
nazývanou lidským blahobytem) na straně jedné a přírodním prostředím (obecně nazývaným 
„ekosystémy“) na straně druhé (Ekosystémy a lidský blahobyt, 2008). Základními kameny 
celé koncepce jsou vztahy mezi ekosystémovými službami, lidským blahobytem a přímými  
a nepřímými hnacími silami změn.  
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Obr. 10  Vazby mezi ekosystémovými službami a kvalitou života (lidským blahobytem).  

 
 
Zdroj: Ekosystémy a lidský blahobyt, 2008 
 

Klíčovým přínosem tohoto programu byla především specifikace ekosystémových 
služeb  
a lidského blahobytu  uznávaného jako nutná podmínka udržitelnosti rozvoje. Termín „kvalita 
života“ nebo „blahobyt“ má široký význam, znamená souhrn „materiálních“ i nemateriálních“ 
podmínek dobrého lidského života. Podle miléniového hodnocení má kvalita života pět 
základních složek: Materiální předpoklady pro dobrý život; Zdraví; Dobré mezilidské vztahy; 
Svoboda volby; a Jistoty a bezpečnost.   

Pro ekosystémové služby má základní úlohu biodiverzita, rozmanitost života na Zemi, 
která je předpokladem a rámcem pro veškeré sledované služby. Typem přírodních služeb, 
které jsou na ekosystémy vázány jen zčásti, je udržování základních podmínek pro život. Patří 
sem služby životodárných přírodních systémů na místní i globální úrovni. Příkladem globální 
služby je stratosférická ozonová vrstva, jež účinně filtruje škodlivé ultrafialové záření  
ze Slunce. Do této kategorie spadá mnoho dalších přírodních procesů a fenoménů, jmenujme 
především klimatický systém a celý atmosférický systém se všemi různými subsystémy 
fyzikálního i chemického charakteru jako jsou chemické a fyzikální reakce složek ovzduší, 
interakce se slunečním zářením, procesy v ionosféře a magnetosféře nebo jaderné reakce 
vyvolané kosmickým zářením.  

Důležitou otázkou pro výzkum týkající se přírodních služeb je jejich vzájemná 
konkurence  
a nahraditelnost. V některých případech poskytování určité služby vylučuje poskytování 
služby jiné: chceme-li získat pšenici, těžko můžeme na stejném pozemku zároveň pěstovat 
třeba len, nebo dáme-li přednost povrchovému dobývání uhlí, nemůžeme na stejném místě 
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očekávat poskytování prakticky kterékoliv jiné přírodní služby. Neplatí to ovšem ve všech 
případech: zemské ovzduší je zdrojem kyslíku, zároveň se jím šíří zvuk a televizní signál, 
vidíme skrze něj Slunce či hvězdy, přináší potřebný déšť či pěkné počasí. Střety mezi 
jednotlivými přírodními službami mohou být úplné, částečné nebo vůbec žádné.  

Přírodní služby se od sebe liší nejen svým typem, ale také úrovní, mírou, kvantitou, ve 
které je služba poskytována. Tato úroveň či kvantita má význam ve vztahu k subjektu, který 
služby využívá, nikoliv však absolutně. Je dána mírou, ve které může uspokojit (potenciálně)  
a skutečně uspokojuje (aktuálně) dané potřeby. Zřetelně zde vystupuje vazba mezi přírodními 
službami a lidským blahobytem. „Dostatečná“, „únosná“, „adekvátní“, „přijatelná“ úroveň té 
které přírodní služby se dá velmi těžko definovat nějakým obecným, objektivním způsobem, 
protože má zásadně relativní charakter, je proměnlivá v místě i čase a zejména závislá  
na postojích a chování lidí, na jejich vnímání a přijímání nebo nepřijímání dané situace. 
Nicméně některé indikátory k dispozici jsou, například vodní stres. Změny služeb ekosystémů 
ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví, 
dobré mezilidské vztahy, bezpečnost a svobodu volby a činu. Člověk je naprosto závislý  
na ekosystémech planety Země a službách, jež poskytují, jako je potrava, čistá voda, regulace 
chorob, regulace klimatu, duchovní naplnění a estetické požitky.  

Pro poskytování „adekvátní“ úrovně přírodních služeb je základní podmínkou 
„adekvátní“ stav ekosystémů, které tyto služby poskytují. Předpokladem pro udržení (nebo 
nastolení) takového „adekvátního“ stavu je porozumění procesům, které v ekosystémech 
probíhají a které je utvářejí. Jinými slovy, je nutno zkoumat a poznávat stav současné přírody.  

 
V tabulkách 1 a 2  jsou zachyceny dopady současných vnitřních trendů a potenciálních 

příležitostí a ohrožení na jednotlivá kritéria. 
 
 
Tab.1   
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Tab. 2 

 
 
Legenda 

        
 

3.7.6 Bílá místa našeho poznání 
 

1) Nedostatečná znalost přírodních procesů ( např. půdní mikroflóra a vztah k úrodnosti 
půdy), průběh klimatických změn a dopady na globální ekosystémy ad. Možno navázat  
na globální (a pokračující regionální) hodnocení ekosystémů (Millenium Ecosystem 
Asessment).  

2) Nedostatečná znalost dopadů do prostředí vypouštěných nových chemických látek – 
dopady na ekosystémy a lidské zdraví.    

3) Nové technologie – příležitosti a rizika (př.nanotechnologie).   
4) Energetická bezpečnost, jak dlouhodobě zajistit dostatek energie -  nový energetický 

koncept: nové energetické zdroje (vodíková energetika), příležitosti úspor a nových 
technologií, přechod k decentralizované energetice (smart grids).  

5) Vliv přírody na lidskou psychiku a prožívání (fyzické i psychické zdraví). 
6) Vládnutí a řízení změn  - jak prosazovat nové technologie a postupy ve společnosti – 

(např. směrování k nízkouhlíkové ekonomice).    
7) Environmentální osvěta a vzdělávání -  jak zvýšit motivaci lidí k environmentálně 

odpovědnějšímu životnímu stylu.   
8) Environmentální informace – vývoj, testování a využívání lepších  

(tj. srozumitelnějších, přehlednějších a atraktivnějších pro danou cílovou skupinu) informací  
o životním prostředí a udržitelném rozvoji, např. v podobě souhrnných ukazatelů. 



 
  

134 

9)  Environmentální bezpečnost: jak zvýšit bezpečnost v následujících oblastech:  
• Omezování znečištění složek životního prostředí (zejména atmosféry  

a hydrosféry) a jejich ochrana;  
• Efektivní nakládání s odpady, prevence jejich nadměrného vzniku a využití jako 

suroviny; 
• Ověřování a definování nových antropogenních tlaků na jednotlivé složky 
životního prostředí;  

• Ochrana před negativními účinky živelních událostí formou úprav krajiny  
a zvýšení vypovídací schopnosti a spolehlivosti předpovědních systémů 
extrémních hydrometeorologických událostí; 

• Vlivy cizorodých látek na ekosystémy a lidské zdraví; 
• Nové metody sledování kontaminace různých složek prostředí chemickými 

látkami včetně sledování biologické dostupnosti chemických kontaminantů 
v životním prostředí;  

• Metody monitoringu zatížení populace z pracovního prostředí; 
• Nové postupy analýzy rizik; 
• Socioekonomický výzkum dopadů negativních změn, mitigačních a adaptačních 

opatření;  
10) Potravinová bezpečnost – svět se blíží své produkční kapacitě: do r. 2050 bude 

možné stávajícími technologiemi zdvojnásobit produkci potravin, to bude stačit ale jen pro 
cca 7,8 mld. lidí.   

11) Interakce dějů a chemických látek v atmosféře – např. acidifikace může omezit růst 
rostlin ve vodě a zvýšené UV záření díky ztenčené ozonové vrstvě může poškodit vodní 
ekosystémy. Tyto děje je třeba studovat v interakcích.  

12) Zdravotní otázky – příčiny zastavení až poklesu délky dožití v některých zemích 
střední a východní Evropy; rozika hormonálních disruptorů (POPs ad.), pokles poměru 
pohlaví muži - ženy v některých průmyslových zemích (Dánsko, Nizozemí, Kanada ad.) 
(předpokládá se vliv pesticidů, dioxinů ad. látek).  
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3.8 Výzvy vládnutí 
Pavol Frič, Martin Nekola, František Ochrana, Martin Potůček 
 

3.8.1 Úvod 
Pojem „governance“ (vládnutí), není nijak nový a obvykle se používá pro popis 

způsobu spravování věcí veřejných v nějakém státu, regionu či lokalitě. Podstatné je, že 
fenomén „vládnutí“ má ověřitelně významný vliv na konkrétní výsledky, které dané 
společenství dosahuje ve srovnání s ostatními. Tým odborníků Světové banky vedený 
Danielem Kaufmannem se dlouhodobě zabývá mezinárodním srovnáváním úrovně vládnutí 
ve více než 200 zemích světa. Vychází z definice vládnutí jako jevu, který zahrnuje tradice a 
instituce prostřednictvím kterých dochází k výkonu pravomocí (autority) v dané zemi. Za 
účelem mezinárodního srovnávání úrovně vládnutí uvedený tým vyvinul sadu indikátorů tzv. 
„The Worldwide Governance Indicators“ (WGI)49, které umožňují hodnotit vládnutí 
v konkrétní zemi na šesti následujících dimenzích: 1. Efektivnost vládnutí, 2. Kvalita 
regulace, 3. Politická stabilita a absence násilí, 4. Participace na rozhodování a veřejná 
vykazatelnost výkonu funkce (accountability), 5. Vláda zákona, 6. Kontrola korupce. WGI 
svojí konstrukcí zachycují jak globální, resp. mezinárodní rozměr vládnutí, tak jeho relační 
charakter, tj. chápou ho jako součást interakce veřejnosti a vládnoucí elity v dané zemi. 
V agregovanější podobě WGI indikují: 

1. úroveň fungování institucí státu a veřejné správy, tj. kapacitu veřejné správy 
efektivně formulovat a implementovat seriózní politiky; 

2. úroveň fungování demokracie, tj. procesů, kterými jsou vlády vybírány, 
monitorovány a nahrazovány jinými;  

3. úroveň fungování normativního systému, tj. respekt občanů a státu k institucím, 
které  regulují ekonomické a sociální interakce mezi nimi. 

Následující text popisuje situaci v oblasti vládnutí za posledních patnáct let z hlediska 
vývoje jednotlivých indikátorů WGI. Snaží se uváděná data komentovat a zasazovat je do 
kontextu dalších empirických zjištění týkajících se úrovně vládnutí v České republice  
a srovnávat je s daty za EU15. 
 
3.8.2  Instituce státu a veřejné správy 
 
3.8.2.1 Stát 
Trendy – chronické přetrvávání nedostatků 

Souhrnný indikátor efektivity vlády, vyjadřující kvalitu veřejných služeb, kapacitu 
veřejné správy (včetně její nezávislosti na politických tlacích) a kvalitu formulovaných politik 
v období 1998-2006 sice velmi pozvolna, nicméně přece jen rostl. Po roce 2006 došlo 
k zastavení tohoto pozitivního trendu a k jeho - byť velmi mírnému - poklesu. Ve srovnání se 
„starou patnáctkou“ zemí EU se ČR nachází výrazně pod úrovní těch nejvyspělejších  
a pohybuje se v pásmu zemí jižní Evropy, které mají v poslední době značné problémy 
s efektivností státních institucí. 
 
 
 
 
 
 

                                                
49 Agregované indikátory kombinují pohledy širokého spektra organizací, občanů a expertů. Jednotlivé zdroje 
dat agregovaných indikátorů pocházejí z různorodých výzkumných institucí, think tanků, neziskových a 
mezinárodních organizací. Viz Kaufmann D. – Kraay A. – Mastruzzi M., 2010. 
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Obr. 1 a 2 

     

 
V ČR byla velkým přínosem stabilizace systému řízení veřejné správy, související se 

zřízením krajů na začátku tohoto tisíciletí. V jejím fungování se také – především v důsledku 
uplatnění nových informačních a komunikačních technologií - postupně prosazují jednotlivé 
modernizační agendy. 

Fungování českého státu nicméně doprovázejí mnohé chronické nedostatky. I když 
dostupné výzkumné poznatky neumožňují podat vyčerpávající obraz fungování státu, lze 
nabídnout alespoň výběr několika obecných problémů, s nimiž se setkáváme poměrně často: 

50 
• převaha operativy, nedostatek času, soustředění a kompetencí na koncepčnější práci; 
• důraz na dodržování formálních pravidel, řízení podle cílů jen v zárodcích; 
• závažné komunikační bloky uvnitř samotných orgánů veřejné správy – jeden útvar 

stejného ministerstva neví, co dělá jiný, neexistence maticových struktur řízení; 
• nerozvinutá personální práce; 
• soužití „tahounů“, kteří jsou přizváváni ke každé práci, která bude reprezentovat ústřední 

orgán navenek, a „těch, kteří se vezou“. Střízlivé odhady počtu “tahounů”: 10-15 %  
a jejich demotivování dané nízkým oceňováním jejich skutečného přínosu úřadu.  

 
Značné deficity lze nalézt i v podobě strategické dimenze řízení, v nedostatečné 

horizontální koordinaci mezi jednotlivými ministerstvy, v systému vzdělávání a výběru 
politiků a úředníků i ve způsobu sestavování státního rozpočtu. 
 
Klíčové nejistoty - výzvy správní praxi 

Je zřejmé, že česká veřejná správa by se bez výrazného zkvalitnění svých funkcí stala 
ještě větší brzdou řešení mnoha nahromaděných problémů veřejného života, než tomu 
doposud bylo.  

Stále nebyla dokončena reforma ústřední státní správy. Jedním z prvních kroků 
k nápravě je vstup již před lety přijatého Zákona o státní službě v platnost. S tím souvisí  
i potřeba zlepšit samotné vnitřní řízení resortů. Beznadějně zastaralé, byť zákonem vymezené 
rozdělení kompetencí ústředních orgánů bude nutno přizpůsobit nárokům měnící se 
společnosti i celkového kontextu vládnutí. Výrazné změny ve státní správě si vyžádá 
efektivnější prosazování zájmů země v Evropské unii i v dalších mezinárodních 
organizacích.51 Samostatnou kapitolou bude výrazné posílení strategické dimenze řízení státu. 
52  

Kromě toho stojí před českým státem nutnost řešit několik dalších klíčových agend. 
Velmi bude záležet na úrovni zvládání úloh, kde zůstává přes pokračující globalizaci 
                                                
50 Blíže viz Purkrábek – Potůček - Háva, 2000. 
51 Srovnej kapitolu 2.2. Globální vládnutí. 
52 Viz Potůček a kol., 2007. 
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pravomoc národních států stále značná: v podpoře malých a středních podniků, při zajišťování 
veřejných služeb (obrana, bezpečnost, výzkum a vývoj, vzdělávání, péče o zdraví, sociální 
služby, kultura, dopravní a informační infrastruktura aj.). Nepodaří-li se odstranit dosud 
převažující voluntaristické ad hoc řízení příslušných resortů, lze předpokládat další 
prohlubování existujících chronických problémů postihujících všechny tyto oblasti.  

Podle konference OSN o veřejné správě a rozvoji netkví řešení naléhavých problémů 
doby v omezování státu, nýbrž ve vytvoření lépe fungujícího státu (Public Administration and 
Development 1996). Bílá kniha Evropské unie o vládnutí zdůrazňuje takové vlastnosti dobré 
veřejné správy, jako je otevřenost, participace aktérů, vymezení odpovědnosti, přesnost a 
účinnost (A white paper, 2001). Jednou z vynořujících se strategií k překonání uvedené tenze 
je tedy postupný přerod užšího pojetí správy prostřednictvím státu do širší podoby vládnutí.53  
 

3.8.2.2 Veřejná správa 
Trendy – pokračování deficitního řízení a nabídkového systému veřejné správy 

Kvalita výkonu státní správy, stupeň a kvalita regulace veřejné správy a „pravidla hry“ 
nastavená právními předpisy jsou významnými indikátory pro stanovení efektivního vládnutí. 
Kvalitu výkonu veřejné správy, stupeň regulace a stav v oblasti právního prostředí lze 
charakterizovat indikátorem „Regulatory Quality“.  Indikátor „Regulatory Quality“ vypovídá 
o disponibilitě vlády k výkonu vládních politik a o katalyzačním vlivu regulačních opatření 
státní správy pro podporu privátního sektoru.  Jak dokládá graf níže, zmíněný indikátor 
(formálně, z pohledu daného ukazatele) v současnosti vykazuje nadprůměrnou hodnotu. Daný 
stav je však potřebné hodnotit ze dvou protikladných, avšak souvisejících stránek, a to ze 
stránky formálního fungování veřejné správy, a ze stránky systémově-obsahového (věcného) 
fungování veřejné správy. 
  
Obr. 3 a 4 

 
Z hlediska způsobu řízení je soudobý způsob řízení veřejné správy typický deficitním 

řízením. Deficitní řízení je charakteristické: 
• „neplánováním“, chybějícími vizemi, nedostatečně rozpracovanými či chybějícími 

strategickými a koncepčními dokumenty a prováděcími plány a metodikami navazujícími 
na právní předpisy;  

• „neorganizováním“, nevhodnými organizačními strukturami a odpovídajícími procesy, 
které jsou potřebné pro realizaci priority cílů vládních politik;  

• „nedostatečným vedením a motivováním“ v důsledku absence plánovacích  
a programovacích činností;  

• chybějícím systémem monitorování výsledků; 
• neexistující propojeností mezi stanovováním veřejných potřeb a jejich transformací  

do systému priorit cílů.   
 
                                                
53 Blíže viz Potůček, 2006. 
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Klíčové nejistoty – hrozby a inovační příležitosti  
Z formálního hlediska je možné daný stav hodnotit jako pozitivní stav vypovídající  

o formální disponibilitě vlády formálně řídit vznikající problémy a účinně k tomu využívat 
existující právní prostředky. Tato příležitost k formálnímu zvládání (řízení) problémů ze 
strany veřejné správy je ale na straně druhé ohrožována neodpovídajícím obsahovým 
(věcným) zaměřením činností veřejné správy a jejím byrokraticko-systémovým nastavením. 
Setrvávání na existujícím stavu představuje ohrožení pro reálný (věcně zaměřený) výkon 
státní správy. Podstata ohrožení spočívá v přetrvávání na existujícím systémovém  
a obsahovém zaměření výkonu státní správy. Výkon státní správy je založen na 
administrativně byrokratickém modelu výkonu činností (tzv. nabídkovém systému fungování 
veřejné správy) a nikoliv na občana orientovaném systému fungování veřejné správy (tzv. 
poptávkovém systému fungování veřejné správy). Nezachycení tohoto trendu je hrozbou pro 
indukování poruch ve výkonu státní správy a v kvalitě vládnutí.  

Příležitost spočívá v zachycení moderního trendu ve veřejné správě, pro jehož označení 
použijeme pojem „inovační trend kvalitativní přeměny veřejné správy“ 54. Tento inovační 
trend v současné době existuje jako reformní možnost veřejné správy rozložená v čase 
střednědobého a dlouhodobého horizontu. Zmíněný inovační trend je možné popsat dvěma 
krajními časovými body (startem, tedy soudobým stavem) a konečným (tudíž cílovým) 
stavem, jak ukazuje tabulka.  

 
Tab 1: Základní prvky a problémy inovačního trendu „kvalitativní přeměna veřejné správy“  
 

 
Zdroj: Ochrana, 2011 
 

Z hlediska současného způsobu určování priorit vládních politik a stanovování 
obsahu cílů vládních politik je současný systém veřejné správy stále nastaven byrokraticky. 
Přetrvává ve formě tzv. nabídkového systému veřejné správy, kdy určující roli v obsahu  
a zaměření výkonu veřejné správy a v zaměření veřejných politik patří státním úředníkům. 
Systém funguje tak, že primárně nezjišťuje reálné potřeby veřejnosti (veřejný zájem jako 
                                                
54 Uvedený trend je možné považovat za jednu z klíčových oblastí (priorit) vědeckého výzkumu pro oblast 
sociálních, ekonomických a správních věd. Dosažení cílového stavu tohoto inovačního trendu podstatně ovlivní 
efektivní výkon státní správy, změnu ve způsobu určování společenských priorit včetně změny v určování 
zaměření a priorit vědeckého výzkumu (na bázi „společenské poptávky“).  
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veřejností sdílenou a akceptovanou hodnotu), a ani nejsou k dispozici odpovídající informace 
o poptávce veřejnosti (včetně budoucích generací) po veřejných statcích a veřejných službách, 
na jejímž základě by pak byl stanovován obsah a priority cílů veřejných politik.  

Soudobý alokační systém nefunguje propojeně s prioritami cílů vládních politik.  
Systém veřejné správy proto funguje jako „spotřební systém“, který je nastavenými 
rozpočtovými pravidly racionálně nucen k tomu, aby správci kapitol a správci nákladových 
středisek v daném rozpočtovém roce „spotřeboval“ disponibilní zdroje bez ohledu na 
kritérium jejich účelného, efektivního a hospodárného použití. Transformační změna spočívá 
v potřebě vytvořit optimalizovaně fungující systém alokace zdrojů, který alokuje zdroje 
nejlépe možným způsobem s ohledem na stanovené priority vládních politik a zdrojová 
omezení. Může jím být systém založený na cílově orientované či programově výkonové 
rozpočtování. 
 
3.8.3 Demokracie 
 
3.8.3.1 Politická stabilita 
Trendy – hodnocení politiky se zhoršuje, stabilita trvá 

Přes počáteční nadšení a velký zájem lidí o politiku po r. 1989 se i v ČR postupně 
začaly projevovat trendy známé z tradičních liberálních demokracií – klesající důvěra 
v efektivitu politických elit a institucí, klesající důvěra a loajalita k tradičním politickým 
stranám a to vše doprovázeno klesající volební účastí. Z hlediska politické stability, měřené 
jako pravděpodobnost destabilizace nebo svržení vlády neústavními či dokonce násilnými 
prostředky55, je Česká republika dlouhodobě jednou z nejstabilnějších zemí v Evropě. 
 
     Obr.  5 a 6 

 
Obecně je ošidné interpretovat u takto agregovaných indikátorů konkrétní období, ale 

lze říci, že od druhé poloviny 90. let až do první poloviny nového tisíciletí docházelo 
k poměrně značným výkyvům hodnocení stability. Poměrně překvapivě dosáhl index vůbec 
nejvyšší hodnoty v roce 1996, což bylo pravděpodobně dáno jednak celkovým vývojem 
v Evropě (kde patří rok 1996 mezi nejlépe hodnocené i u ostatních zemí), jednak stabilní 
vnitropolitickou situací (silné pravicové koaliční vlády jasně deklarující směřování 
k demokratickému politickému systému). Právě vnitropolitická situace se zdá být 
nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím hodnocení politické stability tímto indexem 
(terorismus jako jeho druhá složka nepředstavuje pro ČR vážné ohrožení56).  Rokem 1997 

                                                
55 Jedná se o indikátor WBI nazvaný Political Stability and Absence of Violence, který představuje agregovaný 
ukazatel složený např. z hodnocení míry občanských nepokojů, teroristického ohrožení, frekvence politicky 
motivovaných vražd, únosů nebo případů mučení apod. 
56 Jinak je tomu v případě vnitropoliticky velmi stabilních zemí jako je Velká Británie či Spojené státy, které 
vykazují horší index politické stability než ČR právě kvůli ohrožení terorismem spojeným s jejich výrazným 
angažmá ve válečných konfliktech v Afghánistánu a Iráku.  
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skončilo období stabilních pravicových koalic a přišlo období nestabilních vlád.57 V letech 
2006 až 2009 potom vykazuje ČR podle indexu vysokou politickou stabilitu a překvapivě tak 
nereflektuje vládní krizi, která následovala po volbách do poslanecké sněmovny v roce 2006  
a trvala až do ledna 2007. V této době došlo poprvé v novodobých dějinách ČR na nejvyšší 
politické úrovni k odmítnutí uznávání výsledků voleb a jejich označení za zmanipulované.58  

Z obecných trendů hodnocení demokracie, které poskytuje od roku 1993 Středisko 
empirických výzkumů (STEM) vyplývá, že většina obyvatel České republiky vnímá současný 
režim dlouhodobě jako v zásadě demokratický. Pozitivní také je, že stále více lidí hodnotí 
„naši demokracii“ jako srovnatelnou se situací na Západě. Nicméně jedná se o pouhou třetinu 
obyvatel a podobné tristně dopadá hodnocení jejího reálného fungování. Po prvotním nadšení 
v 90. letech vyjadřuje spokojenost stále méně lidí a po velkém poklesu v 1997 osciluje okolo 
40 % (STEM, 2007). Spokojenost s tím, jak demokracie v Česku funguje, se podle měření 
Eurobarometeru dlouhodobě pohybuje pod průměrem EU (s výjimkou roku 2006).59 Podobný 
trend vykazuje také hodnocení rozvoje demokracie. Přes pravidelné výkyvy související 
především s aktuální vnitropolitickou situací a volebními cykly spojenými s očekáváním 
změny, lze v dlouhodobém pohledu (od roku 1995) zaznamenat postupně se zhoršující 
hodnocení, které navíc od roku 2009 klesá poměrně strmě (STEM, 2007; STEM, 2011). 
 
Tab. 2: Spokojenost s fungováním demokracie 

 
Zdroj: Candidate Countries Eurobarometer; Standard Eurobarometer 
 

Velmi podobný trend a ještě o stupeň horší hodnocení zaznamenáváme v případě 
hodnocení možnosti ovlivnit veřejně dění. Přestože česká veřejnost preferuje participativní 
model demokracie (Nekola, 2010) její aktivní zapojení do rozhodovacích procesů je stále 
poměrně malé. Volební účast se po aktivních 90. letech minulého století ustálila na přibližně 
60 % u parlamentních voleb, 45 % u krajských voleb a voleb do místních zastupitelstev  
a necelých 30 % u druhého kola senátních voleb (které není spojeno s volbami  
do zastupitelstva) a voleb do Evropského parlamentu. Klesající trend se podařilo zastavit až 
s nástupem finanční a později ekonomické krize. Členství v politické straně, (zdiskreditované 
za minulého režimu), nebo práce pro politickou stranu se v ČR nikdy nestaly běžnou součástí 
politického života země. V současnosti je členem nějaké politické strany přibližně 200 tisíc 
lidí a strany jsou kritizovány za uzavřenost a nedostatek lidí schopných zastávat odpovědné 
funkce ve veřejné správě. Politické strany patří dlouhodobě mezi nejhůře hodnocené instituce. 
Důvěra politickým stranám se podle různých výzkumů pohybuje těsně nad hranicí deseti 
procent a v postojích veřejnosti přetrvávají poměrně silné antistranické postoje. Přibližně 30 – 
40 % společnosti vnímá politické strany velmi kriticky, což ilustruje i nízký výskyt opačných, 
tj. pozitivních postojů, jako je např. identifikace s politickou stranou.  

Důvěra ústavním institucím jako je poslanecká sněmovna, senát a krajská zastupitelstva 
se v posledních letech stabilně pohybuje mezi 20 až 30 procenty, pouze v případě krajských 
zastupitelství je patrný vzestupný trend důvěry. Za zmínku stojí také vývoj důvěry senátu, 
která se přes počáteční velmi nízkou úroveň dostala na úroveň Poslanecké sněmovny.  

                                                
57 Po předčasných volbách přišla menšinová vlády ČSSD krytá „opoziční smlouvou“ a od r. 2002 vládla 
nestabilní koalice ČSSD, KDU-ČSL a US. 
58 Dokonce byla oznámena žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu, nicméně ta nebyla podána a předseda ČSSD 
J. Paroubek se za své vystoupení později omluvil. 
59 Eurobarometer používá odlišnou metodiku, takže se i celková spokojenost liší od údajů STEM. Nabízí však 
možnost mezinárodního srovnání, kdy průměrná spokojenost v zemích EU neklesla mezi roky 2003 – 2009 pod 
50 %. 
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Z ústavních institucí je nejvíce proměnlivá důvěra ve vládu, která osciluje mezi hodnotami 10 
až 50 procent. Tato relativní proměnlivost je dána větší personifikací vlády s konkrétními 
představiteli (předseda vlády a ministři). 

Ačkoliv je důvěra ústavním institucím velmi významným a sledovaným ukazatelem 
vývoje politické podpory, za mnohem závažnější indikátor, který se vztahuje přímo  
k základům reprezentativní demokracie jako politického režimu, lze považovat vývoj 
legitimity voleb jako způsobu výběru vlády. V tomto ohledu pokleslo pozitivní hodnocení 
základního mechanismu výběru reprezentantů veřejnosti v České republice z 84 % v roce 
1990 na 72 % v roce 2001 (Mansfeldová, 2003).  
 
Trend oligarchizace demokracie 

Z výsledků výzkumu zaměřeného na strukturální integraci českých elit, který provedlo 
CESES v r. 2007 vyplývá, že členové českých elit (tj. osob zastávajících nejvyšší funkce 
v oblastech politiky, ekonomiky, veřejné správy, justice, bezpečnosti, kultury a neziskového 
sektoru) plyne, že ve strukturální integraci elit převažuje spíše oligarchický vzor, který 
nekoresponduje s demokratickým ideálem vládnutí. V celkové síti interakcí českých elit se 
dost zřetelně rýsuje střed, který se tvoří v oblastech působení politických a správních elit. 
Jako dominantní spojenectví celkové sítě elit se jeví aliance státních (politických  
a administrativních) elit. Jejich vzájemné kontakty jsou nejhustší, vzájemná závislost největší 
a vliv na ostatní elity je nejsilnější. Alianci státních elit nekonkuruje žádné další seskupení 
(Frič - Nekola, 2010). Občanské elity, na které je kladena zodpovědnost za střežení 
demokracie mají na ostatní elity jen malý vliv a vykazují zvýšenou závislost hlavně 
administrativních elitách (což je pochopitelné, protože od nich dostávají granty a zakázky). 
 
Klíčové nejistoty 

Oslabování role politických stan a antistranictví – předpokládá se, že lidé vyjadřující 
blízkost k určité politické straně budou také více podporovat existující politický systém a jeho 
instituce (volby, politické strany obecně) než lidé bez afiliace (Miller a Listhaug, 1990; 
Holmberg, 2003). Voliči, kteří jsou méně emocionálně svázáni s politickou stranou, vykazují 
větší volatilitu volebního chování a elity mohou na skepticismus voličů reagovat populismem 
a štěpením politických stran popř. vytvářením nových, které ztrácí svou podporu stejně 
rychle, jako ji získaly. Podle Ulricha Becka a další autorů dochází také k významnému 
přesunu politických témat mimo tradiční kanály politiky, mezi něž politické strany 
dlouhodobě patří. 

Dilema demokracie – vnitřní rozpor současných demokratických politických systémů, 
které samou svojí podstatou proti sobě staví efektivitu fungování systému proti politické 
participaci. Podle Dahla (1994) proti sobě stojí možnosti a schopnosti občanů uplatňovat 
demokratickou kontrolu nad veřejnými záležitostmi a kapacita systému dostatečně reagovat 
na kolektivní preference svých občanů. Nyní se demokratické státy nacházejí v dalším 
transformačním období, kdy stojí před volbou, zda a jaké kompetence přesunout na vyšší 
politické celky a získat tak kapacity pro efektivnější ovlivňování vnějšího prostředí za cenu 
omezení demokratické kontroly a možností participace svých občanů, kteří se reálně nemohou 
podílet na rozhodovacím procesu této úrovně. Dochází tak k paradoxu, kdy „ve velmi malých 
politických systémech mohou občané zásadním způsobem participovat na rozhodnutích, na 
kterých příliš nezáleží, ale nemohou se podílet na těch, které jsou opravdu důležité. Naproti 
tomu velmi velké systémy mají kapacity vypořádat se s problémy, které jsou pro občany 
důležité, ale na druhou stranu velmi omezují příležitosti participovat a ovlivňovat 
rozhodování o těchto problémech (Dahl, 1994). Toto dilema je ilustrováno i výší důvěry  
a celkově pozitivním hodnocením místních zastupitelstev oproti národním vládám nebo 
institucím EU. 
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3.8.3.2 Občanská participace  
Trendy – od individuální k transakční participaci 

Dominantním fenoménem změn v politické kultuře západních zemí v posledních 
desetiletích je tzv. participační exploze (Almond - Verba, 1989: 3), jenž do procesu 
rozhodování o řešení veřejných otázek zapojuje i občanskou společnost. Výsledkem je 
zvýšená kapacita těchto společností „pracovat na sobě samých“ (Touraine, 1981), formulovat 
a řešit své problémy. Index participace vyjadřující míru, do které jsou občané ČR schopni 
participovat na výběru jejich vlády a také míru svobody vyjadřování a shromažďování, 
v období posledních několika let roste a je nejvyšší za celé sledované období od r. 1996.  
Ve srovnání s Evropou jsme však stále v podprůměru.  
 
Obr.  7 a 8 

 
 

Participace občanů ČR na rozhodování není nijak zvlášť vysoká. Zasedání místního 
zastupitelství se pravidelně účastní jen 2 % dotázaných a občas nebo výjimečně 21 %. Do 
přesvědčování úřadů o nutnosti změn se osobně pouští jen 17 % dotázaných, přičemž 
pravidelně tak činí jen 1 %. Dvě třetiny (65 %) respondentů jsou dokonce přesvědčeny, že na 
rozhodování o záležitostech jejich obce či města nemají žádný vliv. To znamená, že se cítí 
subjektivně nekompetentní (Almond - Verba, 1989) v jejich nejbližším veřejném prostoru 
cokoliv dosáhnout nebo prosadit.  
 

Nejpopulárnější formou občanské participace v ČR je podepisování petic, které alespoň 
jednou za rok, praktikuje 15 % dotázaných, pak následuje „bojkot nakupování“ určitých 
produktů (8 %) a účast na povolených demonstracích (4 %). Ve srovnání s vyspělými 
demokraciemi v západní Evropě je občanská participace v ČR na relativně nízké úrovni a 
navíc od r. 2003 do r. 2008 mírně poklesla.60 V tomto období se podle občanů možnosti 
participovat na rozhodování mírně zhoršovaly a celkově hodnocení možností ovlivňovat 
veřejné dění hlavně na národní úrovni se pohybuje na velmi nízké úrovni (za období 1997 až 
2010 se toto hodnocení pohybovalo na hladině od 4 do 9 %, viz graf níže). 
 
Obr. 9: Možnosti lidí ovlivňovat veřejné dění – časové srovnání 
 

 

                                                
60 Viz výsledky EVS za r. 2003 a 2008. 



 
  

143 

Relativně nízká úroveň participace většiny obyvatelstva ČR není jen výsledkem 
uzavřenosti veřejné správy, resp. omezených příležitostí k participaci, ale též rozšířeného 
vnímání demokracie z pohledu práva občana na neangažovanost. Účast na rozhodování 
občansky, resp. politicky relaxujících širokých vrstev obyvatelstva tak dlouhodobě nahrazují 
aktivity nestátních neziskových organizací, jejichž počet časem roste (v r. 2010 jich bylo 
registrovaných více než 100 000). Jde především o tzv. „transakční participaci“ (Petrova – 
Tarrov, 2007; Císař, 2008) aktivistů, „profesionálních občanů“, členů „advokačních“ 
neziskových organizací61 participujících na rozhodování institucí veřejné správy. Tyto 
organizace zpravidla nemobilizují širší veřejnost a mají jen několik málo členů, kteří se 
profesionálně věnují konkrétní problémové oblasti. Legitimita jejich zasahování do 
rozhodovacích procesů je proto permanentně zpochybňována. 
 
Klíčové nejistoty 

Podle výsledků výzkumu CESES (Frič – Nekola, 2010) jsou občanské elity na 
samotném dně žebříčku vlivu a jejich závislost na neformálních sítích ostatních elit patří k 
největším. Jsou to největší loseři neformálního světa reciprocity v sítích českých elit. 
Občanské elity působí na periferii vlivové struktury elit. To znamená, že představitele 
neziskových organizací, na které je kladena zodpovědnost za střežení demokracie, mají na 
ostatní elity jen malý vliv a vykazují zvýšenou závislost hlavně na správních elitách. 
Projevuje se tak především jejich silná závislost na prostředcích ze státního rozpočtu, které 
rozdělují právě úředníci prostřednictvím často ne příliš průhledných, mechanismů. Závislost 
občanských elit také zvyšuje to, že prostředky jsou většinou poskytovány pouze na jeden rok, 
takže jsou neziskové organizace udržovány v permanentní nejistotě. 

Celkově je advokační funkce českého občanského sektoru naplňována jen velmi malým 
podílem neziskových organizací navíc s nejmenším podílem členů a dobrovolníků. To taktéž 
podporuje hypotézu, že občanské elity naplňují svoji advokační roli jen v minimální míře – 
nemají vlastnosti vůdců schopných mobilizovat masy následovníků v zájmu obhajoby 
veřejného blaha. Jsou jako generálové bez vojska, a tomu odpovídá i jejich vliv na 
rozhodování. Jen 2 % populace se angažuje (dobrovolně pracuje) v tzv. nových advokačních 
organizacích bojujících za práva občanů a za ochranu životního prostředí. (Frič - Pospišilová 
a kol., 2010) Členství Čechů v neziskových organizacích je ve srovnání s průměrem v EU 
výrazně menší (Howard, 2004). Nahrazování individuální participace transakční participací 
oslabuje vliv občanů na politiky veřejné správy a narušuje reprezentaci zájmů ve společnosti. 
Bez transakční participace by však byl vliv občanů na rozhodování ještě menší. Klíčovou 
otázkou zůstává jak prolomit tradici občanské pohodlnosti a změnit masu občanů ve 
skutečnou veřejnost. 
 
3.8.4 Normativní řád 
 
3.8.4.1 Vláda zákona 
Trendy – snižování kriminality, stagnace vymahatelnosti práva 

Souhrnný indikátor WGI „Vláda zákona“ vyjadřuje míru dodržování zákonů ve 
společnosti, včetně kvality dodržování smluv a vlastnických práv, kvality policie a soudů a 
taktéž zahrnuje i míru výskytu zločinnosti a násilí. Jeho hodnota v posledních letech stoupá, 
což je pravděpodobně důsledkem snižující se míry kriminality (v r. 2010 byla nejnižší od r. 
1992) a stoupající důvěry občanů v policii a soudnictví. 
 

                                                
61 Jde o nestátní neziskové organizace zabývající se ochranou práv a svobod občanů, obranou etnických minorit, 
životního prostředí a práv zvířat. 
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     Obr. 10 a 11 

 
 

I přes tento pozitivní trend hodnota tohoto indikátoru v České republice zůstává pod 
průměrem starých členských zemí EU. I v tomto případě ČR zaujímá pozici na konci žebříčku 
mezi zeměmi jižní Evropy. V průměrném zlepšování vývoje indikátoru vlády zákona jsou 
skryty i parciální negativní trendy jako je např. hodnocení možnosti domoci se svých 
oprávněných požadavků, které mělo v posledních pěti letech spíše klesající tendenci. Možnost 
dovolat se práva u soudu podle průzkumu STEM z r. 2010 hodnotí jako špatnou 51% 
dotázaných.  
 
Obr. 12: Možnost dosáhnout svých oprávněných požadavků 

 
Vymahatelnost práva se nezlepšuje i díky tomu, že ze strany vlády nebyly v posledních 

letech podniknuty významnější zásahy do soudního systému, které by situaci pomohly zlepšit. 
Průměrná délka soudního řízení v případě obchodních sporů se od r. 2008 výrazně zlepšila, 
stále však trvá více než dva roky. 
 
Tab. 3: Průměrná délka soudního řízení na krajských soudech ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 

 
Zdroj: ČSÚ, dostupné na: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/kapitola/0001-10--2700 
 
Klíčové nejistoty 

Dlouhodobé přetrvávání průtahů v soudních řízeních způsobuje, že stát často není 
schopen zjednat právo, čímž ponechává občany (zúčastněné strany soudních sporů) v nejistotě 
podlamující jejich víru ve spravedlivost a tedy i v nezbytnost dodržovat zákony. Většina 
českých elit podezírá běžné občany, že dodržují zákony, jen když se jim to hodí a obcházejí 
je, vždy když je to možné. Naopak více než tři čtvrtiny občanů mají pocit, že elity za jejich 
zády tajně proti nim konspirují a zajímají se jen o ochranu svých vlastních privilegií. (Frič – 
Bednařík, 2010) 

Nedodržování či obcházení zákonů společně se vzájemná podezíravostí elit a široké 
veřejnosti stěžuje efektivní výkon vlády. Zásadní otázka pro nejbližší budoucnost zní: Podaří 
se zlepšit důvěryhodnost institucí zajišťujících vymahatelnost práva? Rozhodně to bude velmi 
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těžký úkol. Tři pětiny občanů věří, že za podivnými rozhodnutími našich soudů stojí skupina 
lidí v médiích označovaná jako „justiční mafie“ (Frič, 2008). Podle výzkumu STEM (Graf 
13) si většina občanů nemyslí, že soudy pracují dobře a v nezaujatost soudů v ČR věří jen 
jedna čtvrtina obyvatel starších patnácti let. Důvěryhodnost české justice byla nalomena  
i mediální prezentací diskuze o snižování platů soudců. Důvěryhodnost NKÚ za posledních 
šest let dokonce poklesla o dvacet procentních bodů.  
 
Obr. 13 

 
 
Tab. 4: Důvěřujete Nejvyššímu kontrolnímu úřadu? 

 
Zdroj: STEM Trendy, 2011.  
 
 
3.8.4.2 Korupce 
Trendy – od individuální k systémové korupci 

Souhrnný indikátor WGI – Kontrola korupce zahrnuje vnímání korupce, definované 
klasicky jako výkon veřejné moci pro vlastní zisk, ale také měří např. frekvenci “dodatečných 
plateb pro dotažení věcí do konce” apod., dopady korupce na podnikání, „velkou korupci“ 
v politice nebo zneužívání svého postavení elitami (state capture). 
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     Obr. 14 a 15 

 
 

Vývoj hodnot indikátoru kontroly korupce ukazuje, že situace se v tomto směru  
za poslední léta zlepšuje, i když jen mírně a stále výrazně zaostává za úrovní z poloviny 
devadesátých let. ČR se zkrátka nedaří výraznější průlom v protikorupční ofenzivě. Dokazuje 
to i její postavení ve srovnání se zeměmi „staré patnáctky“, kde jsou na tom hůř jen Itálie  
a Řecko. 

I když Indikátor kontroly korupce kvantitativně poměrně dobře vystihuje základní 
obrysy korupčních poměrů v ČR, jeho citlivost ke kvalitativnímu vývoji „korupčního dění“ je 
malá. Např. nerozlišuje dostatečně mezi individuální a systémovou korupcí. Pod individuální 
korupcí se rozumí selhání jednotlivce, které spočívá v tom, že zneužívá jemu svěřené 
pravomoci k soukromému obohacení. Naopak systémová korupce představuje institucionální 
selhání, kdy organizace či instituce veřejné správy ztrácí svoji integritu, tj. schopnost sledovat 
své původní společenské poslání v zájmu veřejného blaha a primárně sleduje naplňování 
partikulárních zájmů svých členů. (Jowitt, 1992)62 

Podle policejních statistik v ČR se jen vyskytují spíše ojedinělé a individuální případy 
korupčního chování, které indikují, že ČR se nachází v situaci náhodné individuální korupce 
(např. za r. 2010 bylo zjištěno jen 121 trestných činů souvisejících s korupcí spáchaných 
v ČR). Na druhé straně výzkumy veřejného mínění mluví o korupční situaci zcela jinak. 
Každoročně alespoň jednou dá úplatek přibližně jedna pětina obyvatelstva. Tedy dva z deseti 
dospělých Čechů alespoň jednou za dvanáct měsíců uplácí. Nejčastěji na úřadech,  
ve zdravotnictví nebo při styku s policií. Získaná data tedy navzdory policejním statistikám 
indikují situaci masového výskytu korupčního chování (více než jeden milion korupčních 
transakcí ročně).  
 
Tab. 5:  Dal(a) jste za posledních 12 měsíců úplatek? 

 
Zdroj: *VUO, N=1504, **GfK Praha, r. 2003 N=1053, r. 2005 N=2300, r. 2009 N = 1045, 
***CESES, N=2353. 
 

Co z toho plyne? Vysoká míra výskytu individuálního korupčního chování, která se 
navíc v poslední době zvyšuje, indikuje, že korupce se v ČR stala pravidlem v chování lidí  
a že se za ní skrývá neformální struktura, která dodržování tohoto pravidla vymáhá. Jinak 
řečeno, že máme do činění se systémovou korupcí. Stejně tak to bylo i za socialismu, jehož 
úrovně počtu korupčních transakcí jsme sice zatím ještě zdaleka nedosáhli, na druhé straně 
pociťovaná existenční naléhavost korupce je dnes vyšší než za socialismu a stále stoupá. Stále 
                                                
62 Systémová korupce je charakteristická souborem neformálních pravidel a důsledným vymáháním jejich 
dodržování, tj. sankcionováním jejich porušování a odměňováním „správného“ korupčního chování. Korupční 
systém nutí všechny chovat se korupčně, kdo se vzepře, musí odejít. 
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větší podíl lidí má pocit, že korupce je pro ně životní nezbytností. Příznačné je, že nejvíce se 
tento trend projevuje u podnikatelů (tři pětiny z nich tvrdí, že veřejnou zakázku bez úplatku 
nedostanou).63 Českým byznysem se šíří nové pravidlo: „Kdo nekorumpuje, okrádá svoji 
firmu!“. Korupce se stala běžným pracovním nástrojem podnikatelů. 
 
Tab. 6: Jaký je váš názor na úplatky v každodenním životě lidí v dnešní společnosti? Úplatky jsou … 

 
Zdroj:  GfK Praha  
 

Kromě masového výskytu individuální korupce, lze v ČR spolehlivě vysledovat i další 
projevy systémové korupce jako jsou např. dlouhodobé přetrvávání neformálních korupčních 
sítí uvnitř institucí veřejné správy, „ohýbání“ zákonů ve prospěch velkých firem (state 
capture), vydírání firem ze strany politiků a úředníků (business capture), ochrana  
a odměňování korupčníků (bohatí a vlivní stojí nad zákonem), trestáni a vytěsňováni 
nezkorumpovaných osob ze systému, těsné vazby lidí v elitních pozicích v různých oblastech, 
silné korupční klima posilující v obyvatelstvu povědomí o nezbytnosti korupce a uznávání 
platnosti korupčních pravidel hry. 

Literatura, která se věnuje systémové korupci (viz např. (della Porta a Vannucci, 1999; 
Jowitt 1992) jednoznačně za srdce systémové korupce považuje politiku. Systémová korupce 
nemůže fungovat bez aktivního zapojení politických špiček. Zapojení politiků do systémové 
korupce v ČR je veřejným tajemstvím, které „nikdo“ nemůže průkazně odhalit, ale „každý“ 
mu věří.  Většina občanů se domnívá, že vláda nemá skutečný zájem proti korupci bojovat  
a že vládnoucí i opoziční elity žijí ve vzájemné korupční symbióze. V r. 2008 tři čtvrtiny 
obyvatel vyslovilo souhlas s výrokem, že „Zkorumpovaní politici, úředníci a podnikatelé tvoří 
propojenou síť a vzájemně se podporují.“ (Frič, 2008) Podezření z korupční konspirace elit 
vůči běžným daňovým poplatníkům podporuje i zjištění, že většina občanů považuje elity za 
hrabivé (72 %) a zkorumpované (68 %), protože jim jde jen o zachování jejich privilegií  
a protože se ke svému postavení dopracovali díky známostem a korupci. Podle dlouhodobých 
výzkumů STEM si čtyři pětiny občanů myslí, že v Česku bohatnou hlavně nepoctiví lidé. 
Nejrozšířenější konspirační teorií v Česku, které věří většina obyvatelstva je teorie  
o „zhasnutých světlech při privatizaci národního majetku“ (Frič, 2008) – bohatí si prostě 
nahrabali okrádáním státu díky známostem s politiky. Prolomení kořistnického  
a korupčnického image českých elit bude jistě obtížným během na dlouhé trati. 
 
Selhání protikorupčního boje 

Zřetelně se ukazuje, že nemá valný význam uplatňovat nástroje boje proti individuální 
korupci v boji proti korupci systémové. Česká společnost selhává v boji proti korupci, protože 
sama před sebou zastírá, že korupce dospěla do systémového stadia svého vývoje. Bez toho, 
aby české elity otevřeně přiznaly systémový charakter korupce v politice a veřejné správě, 
bude jejich protikorupční úsilí jen simulovaným pseudobojem, který nemůže vyvolat 
potřebnou vlnu podpory ze strany veřejnosti. I proto je dnes boj proti korupci v ČR především 
záležitostí vlády, institucí veřejné správy a neziskových organizací. Jednotlivých občanů jako 
kdyby se netýkal. Neochota pouštět se do boje proti korupci individuálně úzce souvisí 
s nedůvěrou občanů vůči protikorupčním institucím (viz tab. 7). 
 

                                                
63 Viz výsledky výzkumu, který na vzorku 547 majitelů malých a středních firem s 5-250 zaměstnanci z oborů 
průmysl, služby a stavebnictví z celé České republiky v r. 2010 provedla AMSP. 
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Tab. 7: Představte si, že se náhodou stanete svědkem situace, kdy nějaká soukromá firma, nebo osoba uplatí 
státního zaměstnance, nebo veřejného činitele. Co byste udělal(a)? 

 
Zdroj: GfK Praha 
 

S bojem proti korupci to občané zatím skutečně nijak nepřehání ani na kolektivní 
úrovni. Rádi nadávají na ty nahoře, ale do otevřených střetů s nimi se příliš nehrnou  
a obzvláště vůbec netlačí na eliminaci systémové korupce. 

 
Tab. 8: Byl byste ochoten podpořit boj proti korupci v našem státě účastí na demonstraci? 

 
Zdroj: GfK Praha 
 

Pro vysvětlení selhání české společnosti v boji proti korupci existují minimálně dvě 
teorie: 1. teorie závislosti na nastoupené cestě říká, že česká společnost selhává v boji proti 
korupci, protože si na ni už zvykla., 2. teorie transformační anomie zase tvrdí, že česká 
společnost korupci vlastně potřebuje k tomu, aby vůbec mohla fungovat a proto proti ní ani 
nebojuje, resp. bojuje, ale jen tak naoko. Míra uznání korupce jako funkčního prvku systému 
veřejné správy v ČR od konce devadesátých let stoupá. 
 
Tab. 9: Bez úplatků by ve státním aparátu nefungovalo ani to, co dneska ještě funguje. 

 
Zdroj:  GfK Praha  
 

Když polovina obyvatelstva uznává funkčnost korupce, je na místě položit si otázku, 
jestli vůbec občané chtějí proti korupci bojovat? Většina (59 %) obyvatel považuje úplatky za 
normální součást společenské praxe. Většina (69 %) také souhlasí s názorem, že nejlepší 
strategií je mít dobrého přítele na správném místě (Frič, 2008), tj. patrona, který jim pomůže 
řešit jejich problém efektivně.  

Obvykle ty země, kde se lidé více zapojují do politických a občanských aktivit, dosahují 
také lepších výsledků v případě kontroly korupce (viz graf níže, Nekola, 2006). Bohužel 
Česká republika v tomto směru představuje značnou anomálii. Relativně vysoká míra 
politické participace zde nekoresponduje s relativně nízkou mírou kontroly korupce. To 
znamená, že občané sice participují na politice, ale potřebný tlak na transparentnost elit tak 
jako v jiných zemích nevyvíjejí, resp. nechtějí vyvíjet. Chovají se spíše jako komplicové 
zkorumpovaných elit, než jako jejich „hlídací psi“. To znamená, že proklamovaný 
protikorupční konsenzus elit a veřejnosti je falešný z obou stran. V ČR nejde jen o korupční 
symbiózu hrabivých elit, ale i korupční symbiózu elit, subelit a velké části běžných občanů. 
V ČR není problémem jen samotné korupční chování, ale i pseudoboj s korupcí, který je 
v rozhodující míře ovládaný korupčním systémem!  

 
 

 



 
  

149 

Obr. 16: Vztah mezi indexem politické participace a kontrolou korupce 

 
Zdroj: ESS a KKZ (WBI) 
 
 
Klíčové nejistoty 

Jádrem systémové korupce je politická korupce, která vede k degeneraci 
demokratického politického systému na skrytou oligarchii. Češi si sice na korupci už zvykli, 
ale nesmířili se s některými jejími formami. Hlavně se nesmířili s velkou systémovou korupcí, 
která se točí kolem veřejných zakázek a je záležitostí „těch privilegovaných“. Vnímají ji jako 
skrytý mechanismus přerozdělování zdrojů, který způsobuje prohlubování sociálních 
nerovností. Přetrváváním systémové korupce je tedy ohrožena legitimita celé vládnoucí elity. 
Společností se stále více šíří názor, že hrabivé elity by měly méně krást a ne se snažit stále 
více peněz vytahovat z kapes daňových poplatníků na sanování krizových situací. Jinak 
řečeno, méně utahování opasků a více skutečného boje proti korupci. Radikalismus v řadách 
občanů povážlivě roste. S výrokem, že „Uspořádání naší společnosti je třeba radikálně změnit 
revoluční akcí“ v r. 2002 souhlasilo 16% dotázaných, ale v r. 2009 to už bylo 26%. 

 
Tab. 10: Podíl občanů, kteří souhlasí s výrokem:  
„Uspořádání naší společnosti je potřeba radikálně změnit revoluční akcí.“ 

 
Zdroj: CESES, N=2500/2300/2353 obyvatel ČR, údaje v %. 
 

Pro efektivnost výkonu vlády není ani tak důležité to, jestli je to skutečně pravda, ale to, 
zda li tomu občané věří a podle toho se také chovají! Tušená či odhalená, ale nepotrestaná 
velká korupce, běžným lidem připomíná jejich bezmocnost a inferioritu a může je pobízet  
k pomstě (Caiden, 2003). U běžného člověka vyvolává pochybnosti, jestli není lepší čestná 
diktatura, než zkorumpovaná demokracie (Girling, 1997). Polovina obyvatelstva ČR si 
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namísto parlamentního dohadování přeje příchod silného vůdce, který zavede pořádek (Frič – 
Bednařík, 2010).  

Co se týče možnosti zabránit opakovanému selhání české společnosti v boji proti 
korupci je potřeba na rovinu říci, že korupce je v současnosti ta nejnebezpečnější patologie, 
která ohrožuje nejen výkon pravomocí ve veřejné správě, ale celou českou společnost. Velkou 
systémovou korupci, která se odehrává na ministerstvech je potřeba jasně pojmenovat jako 
reálné spiknutí menšiny parazitů vůči poškozované většině. Systémová korupce představuje 
organizovaný zločin, proti němuž je potřeba bojovat ze všech sil!  
 
Obr. 17: Celkové srovnání WGI za Českou republiku a EU 15 
 

 
Srovnání indikátorů WGI za ČR a zemí EU 15 to jenom potvrzuje, nejhůře si stojíme 

v oblasti kontroly korupce. Simulovaný protikorupční boj nemůže přinést reálné výsledky,  
a proto hrozí, že se na politické scéně budou objevovat další a další antikorupční hrdinové - 
političtí vůdci, kterým se ve jménu protikorupčního boje nakonec může podařit rozvrátit  
samotnou demokracii.  

 
3.8.5 Dopady na kritéria 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Tab. 11: Dopady současných vnitřních trendů na jednotlivá kritéria 

 
 
Legenda 
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4. STRATEGICKÉ VÝZVY (PŘÍLEŽITOSTI A OHROŽENÍ) 
4.1 Vymezení strategických výzev 

Ústředním pojmem studie je tzv. strategická výzva (SV)64. Strategickou výzvou 
rozumíme shluk vzájemně propojených společenských problémů a příležitostí (současných  
i potenciálních), které budou mít s velkou mírou pravděpodobnosti zásadní význam pro 
kvalitu života v České republice v horizontu do roku 2030. „Výzvy“ zahrnují pozitivní  
i negativní potencialitu. Jde o jevy či situace, které buď již nastaly, nastávají nebo 
pravděpodobně nastanou a které předpokládají jakousi aktivitu (odezvu). Na této aktivitě 
záleží, zdali nás tyto jevy či situace v budoucnosti ovlivní pozitivně nebo negativně.   
V případě této studie nás zejména zajímají možné „odezvy“ ze strany výzkumu a vývoje ve 
formě nových poznatků, technologických postupů či inovací, které umožní výzvy využít 
pozitivním způsobem. 

Strategické výzvy jsou myšlenkovým konstruktem, který propojuje empirický přístup 
(zjednodušeně řečeno „to, co jest nebo to, co bude“) a normativní přístup („to, co by mělo 
být“). SV jsou formulovány na základě rozporu mezi současným stavem nebo 
předpokládaným stavem v budoucnosti na straně jedné a ideálním stavem na straně druhé. 
Názor na to, co to je „ideální“ se ovšem může zásadně lišit na základě toho, jaké hodnoty 
zastáváme a preferujeme. Normativní přístup ve formulaci SV se tak opírá o čtyři kritéria 
kvality a udržitelnosti života, která respektují variabilitu možných politických preferencí: 
ekonomickou konkurenceschopnost, sociální soudržnost, kvalitu životního prostředí  
a bezpečnost. Každá strategická výzva má zásadní význam pro alespoň jeden z těchto pilířů 
(viz část 1.3). 

Strategické výzvy jako myšlenkový konstrukt nemají bezprostřední odraz v empirické 
realitě a nemůžeme je vymezit čistě na základě měření nebo statistické analýzy. Význam 
formulace SV je především praktický. Tento pojem umožňuje 1) propojit empirický  
a normativní přístup, 2) soustředit se na několik základních vzájemně propojených oblastí 
(redukovat množství informací do kognitivně zvládnutelného počtu prostřednictvím jejich 
shlukování). Obě tyto věci jsou při hledání priorit výzkumu a vývoje velmi důležité. Přestože 
tedy výběr SV není a nemůže být čistě objektivní, neměl by být arbitrární, ale systematický  
a kontrolovatelný. Z tohoto důvodu jsme při práci kladli velký důraz na transparentní, 
systematický a odpovědný metodologický postup (viz část 1.2). 

 
4.2 Struktura zpracování SV 

Strategické výzvy byly zpracovány podle následující struktury. 
1. Základní vymezení a popis strategické výzvy (Co je podstatou SV? Popis 
nastolených či očekávaných trendů) 
2. Zdůvodnění strategické výzvy (Proč se jedná o strategickou výzvu? Co je cílovým 
stavem? Co se stane, když na výzvu nebudeme reagovat z hlediska jednoho nebo více 
normativních kritérií?) 
3. Varianty možných řešení strategické výzvy (Jakým způsobem můžeme na 
výzvu reagovat?)  
4. Implikace pro výzkum a vývoj. (Jaké nové poznatky, technologie či inovace by 
pomohly pozitivně reagovat na SV?). 

                                                
64 V angličtině: „strategic challenges“. Tento pojem se nám jeví jako o něco výstižnější než sousloví 
„problémové oblasti“, „strategické oblasti“ případně „sociálně-ekonomické potřeby“. 
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Je potřeba zdůraznit, že ačkoli to není ve smlouvě a v původním zadání, rozšířili jsme 
zpracování SV o bod 4. Cílem je pomoci zadavateli při jeho formulaci klíčových priorit  
a stanovení expertních skupin, a to s ohledem na to, aby další práce měly bezprostředně na co 
navázat. Jde ovšem pouze o načrtnutí a inspirace k dalšímu rozvíjení a doplnění. Nebylo 
v možnostech týmu tento bod detailně a v úplnosti zpracovat. To bude úkolem až následně 
vzniklých pracovních skupin, které musí obsahovat široké spektrum disciplín a perspektiv. 

 
4.3 Kategorizace SV 

Strategické výzvy nejsou izolované. Naopak se vzájemně podmiňují a ovlivňují. 
Existují mezi nimi zjevné souvislosti a vzájemné vazby. Zároveň se zdá, že z hlediska další 
práce s nimi a komunikace je vhodné pracovat s různými „trsy“ SV. Jednou z nejlepších 
variant shlukování SV je opření se o konceptuální rámec nebo model vztahů a formulované 
SV do něj zasadit. Při kategorizaci jsme zvažovali několik variant možného shlukování. 
Nakonec se nám jako nejlepší řešení jeví vyjít z modelu vývoje společnosti založeného na 
regulátorech a potenciálech65. Základním východiskem tohoto modelu je, že kvalita života 
v dané společnosti je vždy interakcí dvou základních typů faktorů: (1) dostupných zdrojů  
a (2) schopnosti těchto zdrojů využívat a dále je vytvářet. První typ faktorů je v literatuře 
označován jako „zdroje“, „potenciály“ nebo „kapitály“. Druhý typ faktorů pak jako 
„regulátory“, „vládnutí“ nebo „řízení“. 

V literatuře lze najít různé druhy klasifikace zdrojů i regulátorů. Z praktických důvodů 
je vhodné členit je co nejjednodušším způsobem. Výzvy byly formulovány především 
s ohledem na zvyšování potenciálů společnosti a ekonomiky (resp. zabránění jejich 
snižování). Kromě toho byly ovšem formulovány výzvy „průřezové“, které se dotýkají všech 
typů potenciálů. Ty mají především podobu regulátorů. Klasifikace SV je uvedena v tabulce 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
65 Viz zejména: (1) Frič, P. - Potůček, M. Model vývoje české společnosti a její modernizace v globálním 
kontextu. Sociologický časopis, 2004, roč. 40, č. 4, s. 415-431, (2) Veselý, A. Knowledge-driven development. 
2010. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing.  
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Tabulka 13. Klasifikace strategických výzev 

 
 

 A. VÝZVY V OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ POTENCIÁLU SPOLEČNOSTI A EKONOMIKY 

I. PŘÍRODNÍ KAPITÁL 
4.4 SV 1 – Snižování energetické a materiálové náročnosti ekonomiky  
Zuzana Drhová, Tomáš Hák  
 

4.4.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy 
Posouzeno indikátorem ekologické stopy  Evropa neudržitelně zatěžuje životní prostředí 

svojí energetickou a materiálovou náročností. Kdyby všichni na Zemi žili jako Evropané, 
potřebovali bychom více jak dvě a půl planety, abychom si  zajistili potřebné přírodní zdroje a 
mohli absorbovat všechny odpady. Česká republika  historicky patří k největším evropským 
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znečišťovatelům skleníkovými plyny, k zemím s největší energetickou náročností HDP 
s vysokou spotřebou fosilních paliv i nerostných surovin.  Energeticky a materiálově náročné 
jsou zejména energetika, průmysl, stavebnictví a doprava. Urbanizace a změna spotřebních 
návyků české populace také přispívají k tomu, že se tlak na přírodní zdroje stále zvyšuje  
a významně se přenáší na méně rozvinuté země, odkud se suroviny dováží. Ekonomický růst 
výrazně závislý na vysoké spotřebě energie a přírodních zdrojů má negativní dopady  
na životní prostředí, ale také na konkurenceschopnost českého průmyslu.  
 

4.4.2 Zdůvodnění strategické výzvy 
Ohrožení funkčnosti přírodních služeb, klimatické změny, ale také vyčerpatelnost 

fosilních a jiných přírodních zdrojů, zvyšování jejich ceny a dovoz z nestabilních regionů 
představují významná bezpečnostní rizika, která při neřešení budou mít značný dopad na 
ekonomiku i sociální soudržnost. Z těchto důvodů je jednou ze strategických výzev dneška 
oddělení hospodářského růstu od zátěže na přírodní zdroje, t.j decoupling (snižování 
energetické a materiálové náročnosti ekonomiky) a přechod k nízkoemisní ekonomice.  
Cílovým stavem je změna současných vzorců výroby a spotřeby. Konkurenceschopnější  
a ekologičtější ekonomika je také jednou z vlajkových iniciativ Strategie Evropa 2020. Nejen 
probíhající změny klimatu jsou důvodem, proč lze předpokládat, že bude stoupat světová 
poptávka po nových technologiích, které budou minimalizovat energetickou a materiálovou 
spotřebu, snižovat znečištění (včetně skleníkových plynů) a zajistí trvalou energetickou  
a surovinovou bezpečnost (bezpečnou dodávku energií a surovin). Cesta k energetickým  
a materiálovým úsporám a ke snižování emisí skleníkových plynů vede přes vývoj nových 
úsporných technologií v energetice, v průmyslu, v dopravě či ve stavebnictví, předcházení 
vzniku odpadu a jeho recyklaci. Orientace na rozvoj znalostní ekonomiky s výrazným 
podílem zelených technologií není jen globální výzvou a mezinárodním závazkem České 
republiky, ale také příležitostí pro zvyšování konkurenceschopnosti a exportního potenciálu 
české ekonomiky.  

 
Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy – příklad 

 
Tab. 2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

 



 
  

157 

4.4.3 Varianty možných řešení strategické výzvy 
Nakolik se podaří snížit energetickou a materiálovou spotřebu a také náročnost české 

ekonomiky bude záležet na více faktorech. Tím klíčovým bude prosazení synergií mezi 
ochranou životního prostředí a přírodních zdrojů a cíli hospodářské politiky. 

Česká republika je zemí s tradičně silným zastoupením průmyslu, celkem 37,1 % 
zaměstnanců v Česku působí v průmyslu, průměr EU je přitom 24 % (Mejstřík a kol., 2011). 
Konkurenceschopnost České republiky jako otevřené ekonomiky je pak do značné míry 
závislá na exportních příležitostech. Dosavadní export je vázán zejména na silné ekonomiky 
Německa, Polska či oživujícího se Slovenska a je zaměřen především na vývoz strojů  
a dopravních prostředků,  který v roce 2009 dosáhl 54,2 % českého exportu (Mejstřík a kol., 
2011). Mezinárodní konkurenceschopnost České republiky přitom bude i nadále záviset na 
schopnosti vyplnit mezery na trhu a obstát nejen na evropských, ale i světových trzích. 

Požadavek na energetickou a materiálovou efektivitu je dnes celosvětovým trendem. 
Česká republika se však potýká s velkou energetickou a materiálovou náročností vůči HDP,  
s vysokou mírou emisí znečišťujících látek a s rezervami v efektivitě nakládání s odpady, což 
je překážkou pro růst její konkurenceschopnosti v evropském i globálním měřítku (Národní 
program reforem, 2011). Na druhou stranu je tento stav příležitostí pro ekologickou 
modernizaci, pro vývoj a zavádění nových technologií v českém průmyslu, pro rozvoj nových 
průmyslových odvětví s vytvářením nových pracovních míst, pro nové exportní příležitosti   
v tradičních odvětvích jako jsou strojírenství, či automobilový  průmysl. Otázkou je, nakolik 
se České republice podaří tyto příležitosti pro svůj další rozvoj využít. Příznivou zprávou je, 
že Národní program reforem stanovuje zlepšování energetické a materiálové účinnosti jako 
jednu ze svých priorit s odkazem na aktualizovanou Státní politiku životního prostředí, Státní 
energetickou koncepci a Akční plán energetické účinnosti, který stanoví konkrétní cíle 
týkající se úspor energií či podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie 
(13,5 % v roce 2020, v dopravě 10,8 %). Pro domácí materiálovou spotřebu a materiálovou 
závislost na zahraničí však nebyly doposud stanoveny žádné konkrétní číselné cíle. Výše 
uvedené dokumenty či Surovinová politika pouze uvádějí nutnost snižování materiálové 
spotřeby a udržení určité míry surovinové a materiálové soběstačnosti. 

Prvním přístupem, který se při přechodu na nízkoenergetickou a nízkoemisní 
ekonomiku nabízí je hledání energetických a materiálových úspor a dosahování větší 
energetické a materiálové účinnosti tam, kde se v současné době plýtvá. Týká se to například 
stavebnictví a nejen finanční, ale i materiálové náročnosti staveb, nedostatečné recyklace 
stavebního materiálu, tepelných úniků budov apod. Přibližně 28 % české spotřeby energie 
připadá na budovy, přitom spotřebu energie na vytápění, ohřívání vody, používání 
elektrospotřebičů lze snížit až o 175 petajoulů (Studie potenciálu úspor energie v obytných 
budovách do roku 2050, 2007). Další oblastí potenciálních úspor je energetika a teplárenství s 
možností využití decentralizovaných zdrojů, důslednějším uplatňováním kogeneračních 
jednotek a rozvojem obnovitelných energetických zdrojů. Dalšími sektory jsou průmysl ( s 
důslednější prevencí vzniku znečištění a odpadu) a doprava  
(s potenciálním snižováním přepravních nároků, důslednějším využíváním ekologičtějších 
forem dopravy jako je železnice před automobilovou dopravou a materiálově i energeticky 
úspornějšími vozidly).   

Druhým přístupem je rozvoj a zavádění nových technologií (např. biotechnologie, 
nanotechnologie) spojených s vyhodnocováním rizik a uplatněním principu předběžné 
opatrnosti, “paradigmatická změna celých odvětví” jako jsou energetika (nové energetické 
zdroje, decentralizace a rozvoj chytrých sítí), automobilový průmysl (nové materiály, nový 
druh pohonných jednotek). 

Dalším faktorem ovlivňujícím energetickou a materiálovou náročnost české ekonomiky 
je kvalitativní i kvantitativní charakter na straně poptávky českých spotřebitelů, tedy vývoj 
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spotřebního chování české populace, ekologické náročnosti životního stylu (týká se to 
zejména stravování, bydlení, mobility, trávení volného času) a uplatňování ekologických 
preferencí při každodenním rozhodování. 

Neméně významným faktorem je také vývoj mezinárodní situace a nastavení podmínek 
a požadavků na snižování  energetické a materiálové náročnosti jak v Evropské unii, tak na 
světových fórech spojených zejména s ochranou klimatu, ze kterých vyplývají závazky i pro 
neevropské země. 
 
4.4.4 Implikace pro výzkum a vývoj  

Pro tuto strategickou výzvu se jeví jako klíčové následující otázky:  
  
Jak zareagujeme na výzvy ekologické modernizace a klimatické změny? 

Podstatné je, nakolik jsme připraveni měnit současný stav a trendy na straně výroby  
i spotřeby, neboli hledat a realizovat úspory, a do jaké míry jsme připraveni:  
• vyvíjet a zavádět v průmyslu nové manažerské postupy a nejlepší dostupné technologie 

(BAT) z hlediska energetických nároků, produkce odpadů a dalších environmentálních 
kriterií, 

• investovat do výzkumu nových bezpečných energetických zdrojů, kterými jsou zejména 
obnovitelné energetické zdroje (v oblasti dopravy výzkum a vývoj bezuhlíkových  
a hybridních dopravních technologií) 

• výzkum horninového prostředí vhodného pro ukládání vysoce toxických, event. jaderných 
odpadů 

• měnit strukturu energetiky k její decentralizaci, včetně investic do chytrých energetických 
sítí (smart grids), které jsou předpokladem pro rozvoj decentralizovaných obnovitelných 
energetických zdrojů,   

• vyvíjet a zavádět nové technologie při výstavbě domů a jejich vytápění (kromě 
nízkoenergetických a pasivních domů, také např. použití kogenerace, t.j. kombinace 
výroby elektřiny a tepla) 

• zkoumat možnosti nanotechnologií a biotechnologií pro snižování energetické  
a materiálové náročnosti   

• překonávat stávající stereotypy na úrovni institucí, tak i jednotlivců při zavádění nových 
technologických postupů a nových  technologií.    

 
Jak se bude měnit početnost, životní styl a spotřební chování populace? 

Dosavadní trendy poukazují na stále navyšující se zátěž na přírodní zdroje v důsledku 
zvyšující se spotřeby. Otázkou tedy je, zda a jak je reálné měnit spotřební vzorce s cílem 
dosáhnout materiálových a energetických úspor. Týká se to bydlení, stravovacích návyků, 
osobní mobility, způsobů trávení volného času apod. Kromě regulačních a motivačních 
politických nástrojů (ekonomické nástroje, poskytování informací, osvěta) existují rezervy v 
dostupné nabídce výrobků, bydlení, potravin apod. pro možnost žít k životnímu prostředí 
úsporněji, a to nejen pro vyšší střední třídu, ale i pro sociálně slabší skupiny obyvatel.  
 
 
Reference 
Mejstřík, M. (ed.) a kol. 2011. Rámec strategie konkurenceschopnosti. Národní ekonomická rada 

vlády (NERV), Praha: Úřad vlády České republiky.   
Národní program reforem 2011. 2011. Vláda ČR. Dostupné na: http://www.vlada.cz/assets/evropske-

zalezitosti/dokumenty/NPR-CR-2011-schvalena-verze.pdf 
Studie potenciálu úspor energie v obytných budovách do roku 2050. 2007. PORSENNA, o. p. s., 

Brno: Hnutí DUHA.  
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4.5 SV 2 – Udržení stabilního fungování přírodních služeb  
Zuzana Drhová, Tomáš Hák 

 

4.5.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy 
Změny služeb ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní 

hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví, dobré mezilidské vztahy, bezpečnost a svobodu 
volby a činu. Člověk je naprosto závislý na ekosystémech planety Země a službách, jež 
poskytují, jako je potrava, čistá voda, regulace chorob, regulace klimatu, úrodná půda, 
duchovní naplnění a estetické požitky (Ekosystémy a lidský blahobyt, 2008). Přitom stále 
dostatečně neznáme přírodní procesy a jejich vzájemnou provázanost, týká se to například 
půdní mikroflóry a vztahu k úrodnosti půdy, průběhu klimatických změn a dopadů na globální 
ekosystémy apod..  

Člověk svou činností významně zasahuje do fungování ekosystémů na globální a místní 
úrovni, často bez znalosti všech vazeb a možných dopadů. V České republice jsou to zejména 
zásahy do krajiny, zastavování půdy, nevhodné agrotechnické postupy, uvolňování nových 
chemických látek do prostředí apod. Přitom řada přírodních procesů a vzájemných vazeb není 
dostatečně prozkoumána. Významným ohrožením pro stabilní fungování přírodních služeb 
jsou probíhající změny klimatu. I když se podaří globální teploty v tomto století stabilizovat, 
nastartované změny budou probíhat ještě několik dalších staletí a bude třeba se na ně do 
značné míry adaptovat. V podmínkách České republiky to znamená připravit se na vlny horka 
a sucha, přívalové deště a záplavy, extrémní výkyvy teplot apod.  
 
4.5.2 Zdůvodnění strategické výzvy 

Dosavadní zkušenosti a zaznamenané trendy ukazují na potřebu zastavit zvyšující se 
civilizační tlak na ekosystémy, který ohrožuje funkčnost poskytování přírodních služeb,  
na kterých je člověk existenčně závislý.   

Pro ekosystémové služby má základní úlohu biodiverzita, rozmanitost života na Zemi, 
která je předpokladem a rámcem pro přírodní služby udržující základní podmínky pro život 
na místní i globální úrovni. Příkladem globální služby je stratosférická ozonová vrstva, 
klimatický a atmosferický systém. Příkladem místních služeb je dostupnost pitné vody, 
čistého vzduchu či úrodnost půdy. Adaptace na klimatické změny spočívá v nových 
přístupech péče o krajinu a o vodní režim v krajině, v nových agrotechnických postupech, 
včetně užití nových odolnějších odrůd, v přechodu od smrkových monokultur k přirozené 
skladbě lesů, v nových stavebních postupech a ochraně lidských sídel apod. Čelit 
probíhajícím změnám klimatu předpokládá také hledání a realizaci nových forem mezinárodní 
spolupráce při formování globální solidarity a odpovědnosti a pomoci méně rozvinutým 
zemím. Pokud se nepodaří dohodnout dostatečně razantní postup na mezinárodní scéně se 
zapojením všech podstatných aktérů (průmysl, občanská společnost) mohou být důsledky  
v řadě oblastech nevratné a pro lidskou civilizaci fatální.   

Při zavádění nových postupů a technologií (uvolňování nových chemických látek do 
prostředí, biotechnologie, nanotechnologie) je třeba důsledně uplatňovat princip předběžné 
opatrnosti, zkoumat přírodní procesy a monitorovat vliv již uplatněných postupů a technologií 
na lidské zdraví a ekosystémové služby. Podcenění některého typu rizik (např. nárůst 
skleníkových plynů, narušení vodního režimu v krajině, některé chemické látky apod.) může 
mít nevratné dopady. Stačí připomenout podcenění rizika užívání freonů a jejich dopadů na 
ozónovou vrstvu Země. Přitom obecně platí, že řešení následků těchto škod je mnohonásobně 
dražší než účinná prevence.    

 
 



 
  

160 

Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy - příklad 

 
 
Tab.2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

4.5.3 Varianty možných řešení strategické výzvy 
Dosavadní trendy na celosvětové, evropské i národní úrovni ukazují na neúměrnou 

zátěž na přírodní zdroje, která dlouhodobě ohrožuje udržení stabilního fungování přírodních 
služeb. Vznikají nová systémová rizika spojená se životním prostředím, kdy hrozí možná 
ztráta nebo poškození celého systému spíše než jednoho prvku, což může být ještě umocněno 
mnoha vzájemnými závislostmi mezi nimi. Systémová rizika mohou být spuštěna náhlými 
událostmi nebo vzniknout postupem času, přičemž o míře jejich dopadu se můžeme pouze 
dohadovat. Základním problémem je naše nedostatečné poznání obsáhlých vazeb přírodních 
systémů ve všech jeho složitostech a vzájemné propojenosti a podmíněnosti. Přírodní systémy 
také nelze oddělovat od sociálních systémů moderních společností. Environmentální 
problémy jsou tak vnímány ve stále větší složitosti, stejně jako jejich možná řešení 
zohledňující jak společenskou naléhavost, tak dané ekonomické a technologické možnosti. 

Pro udržení stabilního fungování přírodních služeb je třeba otočit nebo alespoň 
významné zpomalit dosavadní nepříznivé trendy. Využít nové technologie pro předcházení 
znečištění a ochranu přírodních zdrojů, snižovat surovinovou náročnost a množství 
produkovaných odpadů, recyklovat odpady, aplikovat nové přístupy pro ochranu  krajiny  
a cenných částí přírody a vytvářet podmínky pro lepší poznání přírodních procesů v jejich 
vzájemných vazbách. Zároveň už nyní víme, že dopady některých nastartovaných změn jsou 
nevyhnutelné, a tudíž je třeba je nejen monitorovat a vyhodnocovat, ale také mírnit přijetím 
účinných adaptačních opatření, což se týká zejména změn klimatu. 

Před 20 lety byla Česká republika jedním z největších znečišťovatelů ovzduší a vod 
v Evropě. Tato situace se významně zlepšila, některé problémy však přetrvávají (např. kvalita 
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lesů, znečištění některých oblastí starými ekologickými zátěžemi či energetická a surovinová 
náročnost českého hospodářství), jiné se objevují (např. znečištění z narůstající dopravy, 
kvalita ovzduší ve městech či zástavba a fragmentace volné krajiny). Na tyto negativní trendy 
je třeba reagovat hledáním konkrétních řešení, která budou nejčastěji spočívat v kombinaci 
nových technologií zaměřených na prevenci znečištění, na k životnímu prostředí šetrnějších 
technologických postupech, v nových řídících, koordinačních či politických přístupech, které 
zajistí efektivnější vypořádání různých zájmů ve prospěch důslednější ochrany přírodní 
rozmanitosti a zajištění funkčnosti ekosystémů.  

Jako naléhavé problémy, které potenciálně ohrožují udržení stabilní fungování 
přírodních služeb, je možné označit následující:  

Probíhající změny krajiny. Zábory zemědělské půdy, výstavba nových liniových staveb 
a rozrůstání urbanizované zástavby do krajiny vede k degradaci ekosystémů a průběžné ztrátě 
přírodní rozmanitosti, což implikuje potřebu důsledněji chránit nezastavěnou půdu a zahrnout 
ochranu přírodní rozmanitosti a ekosystémů do tvorby zemědělských koncepcí, koncepcí 
regionálního rozvoje nebo do územního plánování. 66 

Degradace úrodnosti půd a jejich ohrožení vodní erozí. Nevhodné agrotechnické 
postupy způsobují, že je v České republice potenciálně ohroženo 50 % zemědělských půd 
vodní erozí. Větrná eroze dále poškozuje téměř 10 % orných půd. S použitím pesticidů, 
minerálních hnojiv a těžkých mechanismů dochází k zhutňování půdy a ztrátě organické 
složky (humusu), což  ohrožuje ztrátu půdní struktury a schopnost půdy  zadržet vodu  
a živiny. 

Narušená schopnost krajiny zadržovat vodu. Nárůst zpevněných ploch v krajině, její 
fragmentace a eroze půdy narušují schopnost krajiny zadržovat a vsakovat vodu, čímž se 
zvětšuje riziko ničivých povodní spojené s odplavováním živin a snižováním úrodnosti půd, 
tak riziko nedostatku užitkové i pitné vody v době sucha. 

Znečištění vod. Na téměř 40 % území státu byly v roce 2007 vymezeny oblasti 
s vysokým zatížením vod dusičnany pocházející zejména ze zemědělských zdrojů, 47 % 
vodních toků je z hlediska ekologického stavu (kvalita společenstev ryb) hodnocena jako 
poškozená (Miko - Hošek, 2009).  

Nízká kvalita a odolnost lesů. Přes vysokou zalesněnost 70 %  českých lesů vykazuje 
sníženou přírodní hodnotu. V druhové skladbě lesů převažují smrkové monokultury jako 
produkt intenzivního hospodaření zaměřeného na maximální produkci dřeva67. Důsledkem je 
nízká ekologická stabilita, která vede k rozsáhlé devastaci lesů faktory biotickými, zejména 
kůrovec, tak abiotickými, zejména vítr, znečištění ovzduší, sucho. (Zpráva o politice, stavu  
a vývoji životního prostředí - ČR, 2005).     

Zhoršující se kvalita ovzduší. Přes nepochybné zlepšení v posledních 20 letech se 
některé parametry čistoty ovzduší opět zhoršují. Vlivem dopravy (a průmyslu) dochází 
zejména ve městech k překračování imisních limitů pro troposférický ozón či prachové 
částice. V roce 2006 bylo nadlimitním prašným znečištěním zatíženo 62 % populace, přitom 
nejvážnější situace je v Praze a Moravskoslezském kraji. Nadlimitnímu znečištění 
troposférickým ozónem je vystaveno 78 % obyvatel ČR (Zpráva o stavu životního prostředí, 
2009).  

                                                
66 V České republice klesl v letech 1980 –2005 podíl nefragmentované krajiny z 81 % na 64 % rozlohy státu 
(AOPK, 2009). Od roku 1990 do roku 2006 bylo vyjmuto ze zemědělského půdního fondu 537 km2 půdy, 
průměrný roční úbytek zemědělské půdy v letech 2000 –2008 činil 3902 ha. Rozloha urbanizovaných území 
narostla od roku 1990 o 245 km2 a pokud by stávající trend zástavby zelených ploch pokračoval stejným 
tempem, do roku 2050 by se zastavělo dalších 1350 km2 ploch (Příroda a krajina České republiky, 2009).  
 
67 Ještě v 18. století tvořily listnaté stromy 65 % porostu (dnes je to 22 %), smrk ztepilý tvořil 11 % přirozené 
skladby lesů (dnes je to 54 %). 
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Nedostatečná prevence a recyklace odpadů. Na území České republiky jsou stále ještě 
rozptýleny dosud neřešené staré ekologické zátěže z dob minulého režimu, produkce 
nebezpečného odpadu je dvakrát až třikrát vyšší než ve většině států EU. Přestože významně 
klesla produkce odpadu, opatření, která vedou k předcházení jeho vzniku, jsou nedostatečné. 
Využití a recyklace odpadů je ve srovnání s ostatními zeměmi EU na nižší úrovni a více jak 
60 % komunálního odpadu se ještě stále ukládá na skládky. 
 
4.5.4 Implikace pro výzkum a vývoj  

Pro poskytování „adekvátní“ úrovně přírodních služeb je základní podmínkou 
„adekvátní“ stav ekosystémů, které tyto služby poskytují. Předpokladem pro udržení (nebo 
nastolení) takového „adekvátního“ stavu je porozumění procesům, které v ekosystémech 
probíhají a které je utvářejí.  

Důležitou otázkou pro výzkum týkající se přírodních služeb je jejich vzájemná 
konkurence a nahraditelnost. Přírodní služby se od sebe liší nejen svým typem, ale také 
úrovní, mírou, kvantitou, ve které je služba poskytována. Tato úroveň či kvantita má význam 
ve vztahu k subjektu, který služby využívá, nikoliv však absolutně. Je dána mírou, ve které 
může uspokojit (potenciálně) a skutečně uspokojuje (aktuálně) dané potřeby. Zřetelně zde 
vystupuje vazba mezi přírodními službami a lidským blahobytem. „Dostatečná“, „únosná“, 
„adekvátní“, „přijatelná“ úroveň té které přírodní služby se dá velmi těžko definovat nějakým 
obecným, objektivním způsobem, protože má zásadně relativní charakter, je proměnlivá 
v místě i čase a zejména závislá na postojích a chování lidí, na jejich vnímání a přijímání nebo 
nepřijímání dané situace.  

Pro lepší pochopení a řízení vztahů mezi požadavky ekonomického a společenského 
rozvoje a limity přírodních služeb je třeba zkoumat společenské preference při rozhodování  
o hierarchii využívání služeb, způsoby řešení konfliktů, substitucí (trade-offs), vazeb  
a synergií mezi jednotlivými složkami a elementy lidského blahobytu.  

Pro ilustraci zaměření výzkumu je možné uvést následující výzkumné oblasti: 
• Technologie a postupy vedoucí k prevenci znečištění vod, půdy, ovzduší. 
• Metody vyhodnocování rizik při uvolňování nových látek do prostředí 
• Nové přístupy a nové technologie při monitorování a vyhodnocování změn v krajině, při 

ochraně zemědělské půdy, aplikace nových přístupů k péči o krajinu i ve vztahu 
k měnícímu se klimatu (adaptační opatření) a při regulaci suburbanizačních procesů  

• Studium půdních procesů ve vztahu k úrodnosti půd a měnícímu se klimatu  
• Efektivní územní ochrana přírodně cenných oblastí jako rezervoáru přírodní rozmanitosti 
• Rozvoj metod (včetně modelování) pro hodnocení reakcí přírodních a sociálních systémů 

na změny podmínek 
• Regulace mobility a omezování negativních dopadů dopravy na životní prostředí (např. 

vývoj „inteligentních dopravních systémů“ založených na  informačních a komunikačních 
technologiích při řízení dopravy, které dokáží efektivně kombinovat různé druhy dopravy)   

• Nové k životnímu prostředí šetrné agrotechnické postupy  
• Environmentální vzdělávání a osvěta směřující ke změně spotřebních vzorců populace   

 
Kromě těchto oblastí trvá potřeba: 

• Rozvinout základní taxonomický výzkum 
• Zpracovat základní přehled stavu poznání bioty ČR a jejích jednotlivých částí  

a identifikace zřetelných mezer ve znalostech 
• Vyvinout vhodné ukazatele informující srozumitelným způsobem definované uživatelské 

skupiny o zátěži přírodních služeb, stavu ekosystémů a dopadů vzniklých z probíhajících 
změn 
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• Vytvořit mezioborový program, který by usnadňoval propojení a návaznost biologických 
a socio-ekonomických výzkumů. 
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II. LIDSKÝ KAPITÁL 
4.6 SV 3 – Příprava společnosti na demografické stárnutí 
Miroslava Mašková 
 
4.6.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy 

 Demografické stárnutí jakožto nezvratná zákonitost současného populačního vývoje 
všech vyspělých zemí bude základním rysem vývoje obyvatelstva České republiky v příštích 
několika desetiletích. Vzhledem ke specifickým rysům dosavadní reprodukce lze očekávat 
velmi intenzivní průběh tohoto procesu v ČR, intenzivnější než v řadě ekonomicky 
nejvyspělejších zemí. Rozhodující vliv na progresivní stárnutí bude mít aktuální věková 
struktura (především přechod početně silných generací narozených ve 40. a 50. letech  
20. stol. do postaktivního věku a nízké počty narozených v minulých letech), významnými 
faktory budou i pokles porodnosti a prodlužování života seniorů. Obyvatelstvo ve věku nad 
65 let bude jedinou částí populace, která početně výrazně posílí (do roku 2030 přibude v této 
věkové kategorii 1 mil. osob). Nejrychlejší, dvojnásobný, početní vzestup zaznamená 
v příštích 20 letech zejména skupina nejstarších občanů ve věku nad 80 let. Rychle rostoucí 
počty seniorů a současně klesající počty obyvatel v produktivním věku povedou k výraznému 
zhoršování relací mezi těmito dvěma skupinami (Projekce, 2009).  

Stárnutí věkové struktury, ač je výsledkem pozitivních trendů prodlužování lidského 
věku a svobodného rozhodování o počtu dětí a čase jejich rození, přináší celou řadu 
ekonomických, fiskálních a sociálních problémů, které dříve neexistovaly nebo jen v omezené 
míře. Společnost s vysokým podílem starších lidí zároveň nabízí i nové příležitosti pro 
ekonomický a sociální rozvoj. Velkou výzvou je rozvoj a uplatnění moderních technologií 
v oblasti zdravotnictví, bydlení, urbanistiky, dopravy, finančnictví a komunikací, které 
podporují samostatnost a soběstačnost seniorů a jejich integraci do společnosti 
(gerontotechnologie). Související příležitostí je i rozvoj nového segmentu ekonomiky (silver 
economy), který by se orientoval na seniory jako zákazníky a reagoval na poptávku  
po nových výrobcích a službách zaměřených na tuto část populace a současně zvyšoval 
zaměstnanost v těchto oblastech. ČR podobně jako další vyspělé stárnoucí společnosti není  
na výzvy spojené se stárnutím populace stále plně připravena a teprve hledá cesty optimálního 
vývoje v podmínkách progresivního stárnutí věkové struktury.  
 
4.6.2 Zdůvodnění strategické výzvy  

Dopady stárnutí populace se nejzřetelněji projeví zejména v těch oblastech, které jsou 
přímo závislé na měnícím se věkovém složení populace - v oblasti trhu práce, produktivity  
a ekonomického růstu a v oblasti sociální ochrany a veřejných financí. Je zřejmé, že současně 
nastavené politiky vážící se na uvedené oblasti nejsou z dlouhodobého hlediska udržitelné, že 
nedostatečně reflektují očekávané demografické změny.  

Udržení kvality života v podmínkách progresivního populačního stárnutí předpokládá 
koncepční změny a reformy těchto politik, jejichž uskutečnění bude předcházet negativním 
dopadům stárnutí na rozvoj společnosti a zároveň podpoří využití ekonomického potenciálu, 
který stárnutí přináší.  

Bez realizace reforem budou mít očekávané trendy populačního vývoje negativní dopad 
na ekonomický růst, vyvolají silný tlak na zvýšení veřejných výdajů především v oblasti 
důchodů, zdravotnictví a sociálních služeb a naruší mezigenerační solidaritu.  
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Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy - příklady  

 
 
Tab. 2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

 
 
4.6.3 Varianty možných řešení strategické výzvy 

Vzhledem k tomu, že stárnutí populace se dotýká všech evropských zemí, lze při řešení 
dané strategické výzvy vyjít z dlouhodobé strategie řešení výzev v důsledku demografického 
stárnutí v EU formulované ve Sdělení EK „Demografická budoucnost Evropy-učiňme  
z problému výhodu“ (2006), která vymezuje pět hlavních politických směrů, kde je možné 
nalézat konstruktivní řešení demografických problémů na úrovni EU i jednotlivých členských 
zemí. Týká se to (1) vytvoření lepších podmínek pro rodiny vedoucích k demografické 
obnově, (2) podpory zaměstnanosti a delšího aktivního života, (3) podpory produktivity práce, 
konkurenceschopnosti EU a využití ekonomického potenciálu stárnutí, (4) řízené legální 
migrace a integrace cizinců a (5) zajištění udržitelnosti veřejných financí.  

V případě ČR se největší potenciál pro reakce nachází v oblasti situace rodin, rovnosti 
příležitostí a slaďování práce a rodiny (snížení rozdílu v příjmech žen a mužů, zlepšení 
finanční situace rodin s dětmi, rozšíření možností kvalitní péče o děti, bydlení mladých rodin), 
v oblasti trhu práce (růst zaměstnanosti žen a starších osob), v oblasti vzdělání a produktivity 
(podpora celoživotního vzdělávání, zvyšování produktivity práce mj. uplatňováním 
ekonomických možností vážících se na stárnutí populace), v oblasti migrace (přehodnocení 
migrační politiky a rozvoj integrační politiky), v oblasti veřejných financí a veřejných služeb 
(reforma penzijního systému, transformace veřejných služeb a sociálního státu).  

S ohledem na složitost problematiky stárnutí a šíři jeho možných dopadů se jako 
optimální varianta jeví ofenzivní strategie přistupující k výzvě v širších sociálních  
a ekonomických souvislostech založená na: 
• komlexním přístupu, kdy kombinace a provázanost opatření v několika uvedených 

oblastech bude přinášet synergický efekt; 
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• anticipaci vývoje – včasné reakce, které budou dopadům stárnutí předcházet; toto hledisko 
platí i pro zlepšování podmínek pro vytváření a existenci rodin s cílem nastartování 
demografické obnovy; 

• zaměření jak na krátko a střednědobou, tak na dlouhodobou perspektivu - v krátko  
a střednědobém horizontu půjde o adaptaci na očekávané intenzivní stárnutí populace 
zaměřenou na mobilizaci existujících zdrojů a na aktivní a účinnou migrační politiku;  
lepšící se životní podmínky rodin vedoucí k vyšší porodnosti se projeví ve větší 
vyrovnanosti věkové struktury v delší časové prespektivě. 

 
Opačnou krajní variantou řešení dané strategické výzvy jsou parciální nekoordinovaná 

řešení bezprostředně vyvstalých problémů v důsledku probíhajících intenzivních změn 
věkové struktury v určité oblasti bez návazností na ostatní. Lze předpokládat, že tento přístup 
by byl již málo efektivní a zřejmě i finančně nákladnější. 
 
4.6.4 Implikace pro výzkum a vývoj 

Výzkum by měl doplňovat informace a data týkající se starších osob. Stereotypní 
představa o starých lidech jako homogenní skupině pasivních a zranitelných osob je postupně 
překonávána. Do vyšších věkových kategorií budou vstupovat generace s podstatně jinou 
historií, s jinými životními zkušenostmi a současně budou žít výrazně déle a v lepším zdraví. 
Stárnutí bude vysoce individualizované, heterogenita tohoto segmentu populace bude růst. 
Individuální stárnutí bude zahrnovat několik fází od stádia tzv. zdravého stárnutí (třetí věk) až 
po stádium silné závislosti na rodinné a profesionální péči. S ohledem na tyto fáze stárnutí 
jsou v Evropě rozvíjeny nové koncepty stárnutí zdůrazňující podporu aktivity starších lidí 
jako např. celoživotní učení, zdravé stárnutí, produktivní stárnutí, aktivní stárnutí nebo 
autonomní stárnutí (Avramov – Mašková, 2003). 

Na základě tohoto můžeme nastolit následující výzkumné otázky: 
• Jaké jsou skutečné životní potřeby diferencovaných skupin stárnoucí populace? 
• Jaké technické a rehabilitační pomůcky či farmaka přispívají ke zvýšení kvality jejich 
života? 

• Jaké nové technologie v dopravě, urbanistice, bydlení budou podporovat samostatnost  
a soběstačnost seniorů? 

• Jak přizpůsobit veřejné služby diferencovaným potřebám seniorů (např. postupný odchod 
do důchodu)? 

• Jak formulovat efektivní a dlouhodobě konzistentní veřejné politiky v této oblasti? 
 
 
Reference 
Avramov, D. – Mašková, M. 2003. Active ageing in Europe. Population studies, No. 41. Strasbourg: 

Council of Europe Publishing. 
Demografická budoucnost Evropy-učiňme z problému výhodu. 2006. Sdělení Evropské komise. 

Brusel. 
Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065. 2009. Praha: ČSÚ. Dostupné na: 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4020-09. 
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4.7 SV 4 – Řízená migrace a integrace cizinců  
Marie Jelínková 
 
4.7.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy  

Současný systém nastavení migrační politiky se ukazuje pro migranty ze třetích zemí 
jako často velmi nevýhodný (závislost na zprostředkovatelích, finanční odvody klientům, 
nutnost okamžitého odjezdu při ztrátě práce, a to i po více letech bezproblémového pobytu  
a rozsáhlé integraci do společnosti atp.). Zásadním a dlouhodobým problémem zůstává rovněž 
nedostatek informací mezi migranty ze třetích zemí o tom, jaká jsou jejich práva a povinnosti 
po příjezdu do ČR. To vede jak k zásadnímu a nezřídka zbytečnému nedodržení pobytových 
pravidel na straně jedné, tak k většímu prostoru pro případné zneužívání migrantů na straně 
druhé. Tyto negativní jevy pak mají zásadní vliv na nevyužití přínosu migrace jako takové. 
Současná migrační politika rovněž očekává, že migranti ze třetích zemí budou flexibilně 
reagovat na měnící se potřeby pracovního trhu (příjezd/odjezd). Nedávné zkušenosti z doby 
vypuknutí ekonomické krize či zkušenosti migrační politiky SRN v 60. a 70. letech ukazují, 
že toto očekávání není realistické. 

Komplikovanost uznávání dosaženého vzdělání či odborné kvalifikace společně 
s nastavením migrační politiky nepodporuje využívání většího potenciálu migrantů, kteří již 
v ČR jsou nebo do ní usilují přijet. 

Přestože Koncepce integrace vytyčují potřebné cíle v oblasti integrační politiky, chybí 
ve velké míře implementace těchto cílů. Naprosto zásadní výzvou zůstává integrace cizinců 
na lokální úrovni, ke které ze strany státu dochází pouze ve vysoce omezené míře. Integrace 
cizinců je ponechána především na nich samotných a často není vnímána jako obousměrný 
proces. Jak potvrzují nedávné studie (např. Rákoczyová, Trbola 2008; 2010) iniciativa  
v oblasti integrace cizinců vychází pouze z centrální úrovně, což se negativně promítá  
do všech dimenzí integrace.  

 
4.7.2 Zdůvodnění strategické výzvy 

I přes výrazné zpřísnění podmínek v oblasti vydávání dlouhodobých víz a prodlužování 
dlouhodobých pobytů v době ekonomického útlumu došlo pouze k nízkému poklesu cizinců 
v ČR. Současná situace tak ukazuje na to, že cizinci jsou pro českou ekonomiku i nadále 
potřební. Význam migrace však nelze chápat současným běžným prizmatem především 
krátkodobého pohledu, mimo nutnou pracovní sílu, kterou český pracovní trh potřebuje, je 
potenciál migrace významný i z pohledu demografického, přinášení nového know-how, 
kvalifikovaných odborníků i případného zaplňování odborných profesí (např.  
ve zdravotnictví). Právě zanedbáváním ocenění dlouhodobého přínosu migrantů ztrácí ČR 
konkurenční výhodu již dnes. Tento problém vyplývá ze současného nastavení a především 
implementace migrační politiky jako takové (viz výše), konkrétními k tomu přidruženými 
problémy jsou například: běžná nemožnost uplatnění se na úrovni své kvalifikace ani 
v dlouhodobém horizontu (tj. minimální možnost společenské mobility), zásadní nejistota 
v době dlouhodobého pobytu (min. prvních pět let), nemožnost ani individuální regularizace, 
omezená politická práva, obtížné dovolání se svých práv obecně atp. Tyto a další faktory se 
podílejí na nemožnosti dlouhodobé perspektivy usazení migrantů v ČR. Země, které výhody 
plynoucí z dlouhodobě udržitelné a přínosné migrace rozpoznaly (např. Kanada), kvůli 
zvyšování konkurenceschopnosti a pozitivnímu vlivu migrace na demografickou situaci země 
právě překážky bránící v úspěšném usazení v posledních letech aktivně odstraňují (např. 
zavedením státem podporovaných stáží kvalifikovaných migrantů, jejichž prostřednictvím 
získávají pracovní zkušenosti ve svém oboru, masivní podpora výuky jazyka atp.) 

Dosud ČR benefitovala z migrace z kulturně blízkých regionů či ze zemí, se kterými ji 
pojí historické vazby (např. Ukrajina, Vietnam), potenciál těchto migrantů však zůstává kvůli 
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současnému nastavení migrační a integrační politiky ve velké míře nevyužit. Stále přetrvává 
absurdní situace z devadesátých let, kdy např. na stavbách pracují ukrajinští učitelé, či stav, 
kdy migrační politika neumožňuje pobyt integrovaným cizinců a se znalostí českého jazyka  
a například kvůli přechodné ztrátě práce je nutí k odjezdu, či kdy jsou cizinci „trestáni“ 
ztrátou legality i za banální přestupky (např. pozdní podání žádosti o prodloužení víza). To  
ve svém důsledku vede v první řadě k nevyužití přínosu migrantů. Navíc se většinou jedná o 
lidi, u kterých jsou minimální náklady na integraci do společnosti (příbuzný jazyk, rámcově 
podobné fungování institucí či kulturní provázanost). Náklady na integraci občanů zemí, které 
nepojí s ČR takové podobnosti, jsou dražší i výrazně náročnější. Oproti současnosti lze 
v budoucnu očekávat menší zájem v dosavadních zdrojových zemích migrace (zejména 
Ukrajina), a to jak kvůli demografickému vývoji v těchto státech, tak kvůli zvyšující se 
poptávce po migrantech uplatnitelných na pracovním trhu obecně. V roce 2008 například 
začalo docházet k prvním signálům nedostatku pracovní síly a tento vývoj lze očekávat  
i v budoucnosti. Nelze přitom pokládat za automatické, že dosavadní, poměrně 
bezproblémové, zdrojové země migrace do ČR budou za současného nastavení migrační 
politiky ČR preferovat i v budoucnu. K tomu je třeba migrační politiku přizpůsobit 
(srozumitelnější způsob vyřízení si víza a pracovního povolení, více informací migrantům, 
zajištění spravedlivého zacházení, oddělené pobytové a pracovní kontroly, účinné možnosti 
zasazovat se o svá práva, možnost dlouhodobého usazení a motivace k němu atp.).  

Lze tedy shrnout, že o obrovský potenciál migrantů se připravuje ČR již dnes. 
V případě nereagování na tyto trendy může ČR navíc očekávat problémy se získáváním 
dostatečného množství vhodných pracovních migrantů k uspokojení poptávky trhu. Společně 
s tím bude nutně docházet k imigraci z kulturně odlišnějších zemí, která bude výrazně větší 
výzvou pro udržení sociální koheze, což bude klást ještě větší nároky na dosud nedostatečně 
rozvinutou integrační politiku. 
 
Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy – příklad 

 
 
Tab.2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  
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4.7.3 Varianty možných řešení strategické výzvy 
Parciálním řešením je změna současného usměrňování migrace do ČR. Dříve nastavený 

princip, že cizinec ze třetí země může podat žádost o vízum nad 90 dní, pokud prokáže účel 
pobytu (např. příslib zaměstnání na konkrétní pracovní místo formou povolení od českého 
pracovního úřadu, potvrzení o přijetí na českou školu atp.) bylo nedávno doplněno tzv. 
systémem kvót náběru žádostí. Pro některé (zejména hlavní zdrojové) země jsou tyto 
(neveřejné) kvóty stanovány ze strany státu, v ostatních zemích jsou tyto kvóty nastavovány 
dle možností zastupitelských úřadů. Dochází tak k situaci, kdy (a) cizinci najdou místo 
neobsaditelné občanem EU, (b) získají na toto pracovní místo příslib z úřadu práce, (c) i přes 
takto prokázanou potřebnost nemohou podat ani žádost o vízum, protože kvóty na přijetí 
podaných žádostí jsou vyčerpány či nejsou vůbec. Na jedné straně tak zůstávají značné  
a zbytečné výdaje migrantů na získání příslibu zaměstnání, na straně druhé nedostatek 
pracovní síly v podnicích v ČR. I přes současný ekonomický útlum zůstávají v ČR profese,  
o které nemají čeští nezaměstnaní zájem, získat přes „bariéry“ migrační politiky tyto 
pracovníky je velmi obtížné. Migrační politika ČR tak v současnosti kombinuje dva odlišné 
principy regulace migrační politiky, které vedou k současnému nežádoucímu stavu. Jedním 
z řešení je odstranit zavedený systém kvót a vybírat budoucích migranty až z podaných 
žádostí o vízum.  

I nadále trvá vyřízení dlouhodobého víza často tři čtvrtě roku. Jiné země běžně vyřizují 
tento druh pobytového povolení v rámci několika týdnů. Posílení personální kapacity 
zastupitelských úřadů a zrychlení a zefektivnění komunikace mezi zastupitelským úřadem  
a ministerstvem vnitra by příznivě přispělo ke změně situace. 

Úplným řešením je přenastavení principů migrační politiky tak, aby odpovídaly výše 
zmíněným dlouhodobým potřebám země a přitom byly spravedlivé i ke zdrojovým zemím 
migrantů. Opatrně je třeba zvažovat i evropské trendy v této oblasti jako je vyšší diverzifikace 
migračních režimů, cirkulární migrace atp. a v případě realizace je doprovodit vhodnými 
doprovodnými opatřeními (např. v případě cirkulární migrace významná podpora pro návrat 
do země či propojenost s rozvojovou pomocí atp.). K tomuto úplnému řešení patří i rozvoj 
integrační politiky na lokální úrovni. Lze se domnívat, že toto řešení by s sebou přineslo 
následující změny: 

Větší využívání a modifikace programů na podporu kvalifikovaných migrantů - 
přestože ČR má několik migračních režimů, které by mohly výrazně migraci kvalifikovanější 
pracovní síly usnadňovat (např. modré karty, zelené karty) nejsou tyto nástroje téměř 
využívány, a to z důvodu buď příliš přísně nastavených podmínek, nebo z důvodů jejich 
restriktivního vydávání. Oba důvody je třeba vzít v potaz a pozměnit je tak, aby migraci 
kvalifikované pracovní síly skutečně podporovaly (snadnější podmínky, početnější 
udělování). 

Ratifikace Mezinárodní úmluvy OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků  
a pracovnic a členů jejich rodin a prostředky na kontrolu jejího dodržování by zásadně 
přispěly k řešení problematického postavení migrantů na území ČR z pohledu přítomných 
problémů. Jak navíc upozorňuje studie MIPEX III (2010), mnoho problematických oblastí ČR 
v oblasti migrace a integrace vyplývá i z malé podpory implementace již platných právních 
předpisů v této oblasti.  

Vypracování lokálních integračních strategií (krátko, středně a dlouhodobých cílů) 
v oblasti integrace v dané oblasti/obci a vyčlenění finančních pobídek pro jejich vznik  
a realizaci nezbytných politik (např. sledování a zajišťování dostupnosti kurzů češtiny), je 
nutné k existenci efektivní politiky lokální integrace. 

Podpora výzkumů, které mapují reálné potřeby cizinců, bez jejichž naplnění není jejich 
integrace ve společnosti možná, s důrazem na následnou změnu legislativy či změnu 
cizinecké praxe. Příkladem mohou být opakovaná zjištění o tom, že cizinci pociťují zásadní 
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nedostatek informací, který je kritický zejména v první době po příjezdu do ČR (viz např. 
Pacíková – Klepková, 2010). Současné úvahy o orientačních po-příjezdových či před-
odjezdových kurzech jsou tak jednou z možných reakcí na tento problém. Podobně zásadních 
dlouhodobě neřešených problémů v této oblasti je celá řada (např. příčiny ztráty legálního 
statutu, komplikovanost nostrifikací diplomů, přístup migrantů ke zdravotní péči, dodržování 
a kontrola pracovních práv migrantů).  

Podpora vzdělávání proti xenofobii a rasismu zejména s důrazem na učňovské 
vzdělávací instituce a ekonomicky méně progresivní regiony ČR může omezit sílu 
extrémistických hnutí, pro něž jsou migranti jedním z častých terčů.  

Podpora strukturálních nástrojů, které pomáhají migrantské komunity aktivovat (např. 
podpora vzniku NNO, dotační programy a granty atp.). Právě tyto aktivity stojí v mnoha 
státech za zlepšením situace migrantů i výrazné zapojení samotných migrantů do migračních 
témat. 

Proškolování klíčových úředníků, kteří se setkávají s cizinci z pohledu cizinecké 
tematiky, interkulturních kompetencí i specifikami cizinecké agendy, kterou mají s cizinci 
řešit. Jak ukazují nedávné studie (Pacíková – Klepková, 2010) jedním ze zásadních problémů 
cizinců jsou omezené znalostmi klíčových úředníků, se kterými se setkávají. 

Přiznání volebních a politických práv migrantů tak, jak je to v Evropě běžné (zejména 
na lokální úrovni) – v této oblasti je ČR dlouhodobě kritizována, právě liberalizace této 
oblasti může pomoci nejen zapojit migranty více do sféry veřejného života, ale pozitivně 
působit i na vytváření rovnějších podmínek vůči migrantům ze strany politické reprezentace. 
Rovněž umožnění dvojího občanství by napomohlo rovnější participaci řady cizinců v české 
společnosti a přispělo tak k jejich lepší integraci. 

 
4.7.4 Implikace pro výzkum a vývoj 

V oblasti výzkumu v oblasti migrace a integrace cizinců v ČR dosud, i přes výrazné 
zlepšení informací v této oblasti v posledních pěti letech, existují klíčové oblasti, jejichž 
zodpovězení může být významným prvním krokem ke zlepšení současné situace či k prevenci 
nežádoucího vývoje. Následující otázky jsou příkladem několika takových okruhů: 
• V čem jsou odlišné jednotlivé integrační strategie různých skupin migrantů? Co a jakým 

způsobem je u nich vhodné podporovat? Jaké legislativní změny je třeba implementovat 
pro odstranění bariér v oblasti integrace a legálního pobytu? (Včetně dlouhodobého 
sledování hlavních oblastí integrace jednotlivých skupin migrantů). Sledování těchto 
oblastí umožňuje reagovat na měnící se migrační realitu a usměrňovat migraci a integraci 
tak, jak je to nejpříznivější.  

• Jaké existují problémy s uznáním kvalifikace, vzdělávání a nostrifikací diplomů? Jaké 
jsou možnosti řešení těchto problémů? Do jaké míry je pracovní uplatnění migrantů pod 
úrovní jejich kvalifikace? Jaké strukturální nástroje je možné použít pro zvýšení mobility 
této skupiny? Právě témata spojena zvyšování mobility se z velké míry podílí na tom, jaké 
uplatnění mohou migranti v ČR nacházet a jak je možné jejich znalostí a dovedností 
nejlépe využít. 

• Jaké pociťují migranti bariéry v přístupu ke zdravotní péči/sociálním 
službám/vzdělávání/rodinnému životu/informacím/bydlení/pracovního trhu? Jak je 
možnost tyto bariéry odstranit? Sledování konkrétních oblastí a změna případných 
obtížných nastavení v praxi přispívá k lepší integraci migrantů. 
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4.8 SV 5 – Zvýšení kompetencí a motivace populace 
Arnošt Veselý 
 
4.8.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy  
V zemích nebohatých na přírodní zdroje, jako je Česká republika, jsou jediným zdrojem 
ekonomické konkurenceschopnosti inovace a produkce komodit a služeb s vysokým obsahem 
„know-how“. Ty mohou být vytvářeny pouze vysoce kvalifikovanými, motivovanými  
a tvořivými lidmi. Poslední empirické studie prokazují souvislost mezi kognitivními 
dovednostmi a ekonomickým růstem (např. Hanushek, 2009). Kompetence mají pozitivní 
souvislost také s mnoha dalšími společenskými cíli jako nižší míra nezaměstnanosti, 
kriminality, nebo větší účastí v občanských aktivitách68. 
Dostupná srovnávací data z výzkumů PISA a TIMSS bohužel ukazují, že žáci základních  
a středních škol v ČR dosahují v testech buď podprůměrných (v oblasti tzv. čtenářské 
gramotnosti) nebo průměrných výsledků (v oblasti matematiky a přírodních věd)69. Pokud jde 
o trendy, Česká republika je zemí s jedním z nejvyšších zhoršení ve všech sledovaných 
oblastech. Ukazuje se také, že míra kompetencí je výrazněji než v jiných zemích určena 
sociálním a ekonomickým zázemím žáků, tedy že vzdělávací systém v ČR vzdělanostní 
nerovnosti spíše reprodukuje, než že by je zmírňoval (Matějů - Straková - Veselý, 2010). Tím 
dochází k dalšímu plýtvání lidským potenciálem. 
Lidský potenciál nelze ovšem chápat jednodimenzionálně, např. pouze jako naměřené znalosti 
či dovednosti v mezinárodních testech. Pro aktivní a produktivní zapojení lidí do společnosti 
je nezbytná také jejich motivace a ochota se dále vzdělávat, vstřebávat nové věci a samostatně 
a tvořivě řešit problémy. Tyto faktory je obtížnější empiricky doložit, nicméně např.  
na základě výzkumů PISA lze indikovat, že vzdělávací systém v ČR příliš nevede k zaujetí 
pro další studium. 
 
4.8.2 Zdůvodnění strategické výzvy  
Ideálním cílovým stavem je, aby lidé v České republice (ve všech věkových kategoriích) měli 
ve srovnání se světem nadprůměrné kompetence a dovednosti, aby se chtěli a uměli učit  
a poznávat a přistupovali k problémům odpovědně a tvořivě (resp. řešení problémů sami 
vyhledávali). K tomu je ovšem potřeba široce dostupná kvalitní vzdělávací nabídka. Současný 
i cílový stav jsou shrnuty v tabulce 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
68 Kompetence jsou měřeny buď přímo prostřednictvím testových úloh v mezinárodních srovnávacích 
výzkumech jako je PISA či TIMSS, anebo nepřímo prostřednictvím výše dosaženého vzdělání. 
69 PISA = OECD Programme for International Student Assessment; TIMSS = Trends in International 
Mathematics and Science Study 
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Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy 

 
 
Ekonomická konkurenceschopnost je závislá na vysoce kompetentních a kreativních lidech. 
Pro sociální soudržnost i kvalitu života je pak nezbytné, aby rozdíly mezi lidmi v těchto 
kompetencích nebyly příliš vysoké a byly co nejméně způsobeny nestejnými „startovními 
podmínkami“. Příklady zemí jako je Finsko, ukazují, že lze dosahovat zároveň excelentních 
výsledků a zároveň zabránit tomu, aby rozdíly mezi nejhoršími a nejlepšími byly příliš 
vysoké. 
Pokud se toto nepodaří, lze očekávat, že nadání lidé budou odcházet do zahraničí. To bude 
mít zásadní vliv na snižující se ekonomickou konkurenceschopnost – ekonomika se bude 
opírat spíše o méně kvalifikovanou pracovní sílu, efektivita práce bude nadále nízká, což 
povede ke snižování, resp. nezvyšování kvality života. Nebezpečný by byl ale i vývoj, kdy by 
se „nůžky“ v kompetencích příliš rozevřely. V takovém případě bychom byli svědky 
vzrůstajících sociálních rozdílů, kde na jednom pólu by byli vysoce kvalifikovaní lidé 
(relativně dobře zaplacení, ale zároveň extrémně vytížení) a na druhém pólu pak lidé 
dlouhodobě nezaměstnaní. Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy jsou znázorněny  
v tabulce 2. 
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Tab. 2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

 
4.8.3 Varianty možných řešení strategické výzvy  

Kompetence a motivace lidí jsou ovlivněny mnoha faktory. Prvním, ale nikoli, jediným 
faktorem je kvalitní vzdělávací systém. Empirické výzkumy ukazují, že existuje několik 
různých modelů úspěšných vzdělávacích politik v závislosti na daném kulturním a sociálním 
kontextu a že tedy neexistuje jedno univerzálně optimální nastavení, ke kterému bychom měli 
směřovat. Zjednodušeně řečeno, existují tři hlavní typy řízení vzdělávacích systémů: 1) 
tradiční „byrokratický model“, založený na odpovědnosti škol zřizovatelům a kontrole 
inspekčními orgány, 2) „profesní model“ (např. Finsko) založený na vysoké míře autonomie  
a odpovědnosti učitelů, vzájemné důvěře a interním hodnocení, 3) „manažerský model“ 
(USA, Velká Británie) založený na centrálně stanovených standardech a externích 
mechanismech zjišťování jejich naplnění. Výše uvedené přístupy nastiňují i konkrétní možné 
varianty (např. ne/zavedení standardizovaných centrálních testů v 5. a 9. třídě). Každý přístup 
využívá jiných nástrojů a má své výhody a nevýhody. Pochopitelně je možné tyto různé 
přístupy kombinovat, vždy však je potřeba zajistit, aby jednotlivé komponenty systému byly 
kompatibilní. 

Existují i jisté univerzální charakteristiky společné všem úspěšným systémům. Předně 
výzkumy ukazují, že klíčovou determinantou kvality vzdělávacích systémů jsou učitelé – 
jejich příprava, výběr a další vzdělávání70. Velkou roli zde hraje vhodná volba výukových 
metod. Druhým nejdůležitějším faktorem jsou ředitelé škol. Každé řešení této SV by se tedy 
mělo primárně zaměřit na učitele a ředitele. Výzkumy tedy ukazují, že vysokých kompetencí 
dosahují především ty systémy, které kladou na studenty vysoké nároky, ale zároveň 
poskytují podporu školám a učitelům těmto požadavkům dostát. Konečně posledním 
shodným rysem úspěšných systémů je zajištění rovného přístupu ke vzdělání, který znamená 
zejména vysokou pozornost věnovanou žákům, kteří z důvodu nějakého typu znevýhodnění 
(sociálního, zdravotního, jazykového …) zaostávají za ostatními.  

 
4.8.4 Implikace pro výzkum a vývoj 

Výzkum a vývoj může pozitivně reagovat na danou výzvu třemi hlavními věcmi – 
tvorbou nových poznatků, tvorbou a aplikací nových technologií a implementací sociálních  
a technologických inovací. 

Za prvé jde o tvorbu nových poznatků o efektivním učení a vzdělávání, a to jak na 
úrovni žáka, tak na úrovni třídy, školy a celého vzdělávacího systému. Na úrovni žáka jde 
zejména o tyto otázky:  
• Jaké výukové strategie jsou nejlepší vzhledem k daným charakteristikám žáka?  
• Jakým způsobem je nejlepší rozvíjet motivační a charakterovou složku žákovy osobnosti?  
                                                
70 Podle dnes již klasické longitudinální studie je vliv učitelů na pozdější úspěch studentů opravdu zcela zásadní. 
Pokud mají dva průměrní osmiletí žáci různě kvalitní učitele, jejich výsledky se během tří let mohou lišit až  
o padesát percentních bodů (Sanders – Rivers, 1996: 3). 
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• Jaké výukové pomůcky jsou nejvhodnější?  
V řešení těchto otázek lze využít – a dále rozvíjet – poznatky nejen z pedagogiky, ale 

také kognitivní vědy a neurověd, ideálně ve vzájemném propojení (viz např. Sousa, 2006).  
Rozvíjení poznatků o faktorech na úrovni třídy, školy a celého systému je doménou 

sociálních věd (zejména sociologie, ekonomie, pedagogiky a veřejné politiky). Vzhledem  
ke složitosti a komplexnosti se zde mohou dobře uplatnit i různé metody počítačové simulace. 
Překvapivě víme stále velmi málo o tom, jakým způsobem nastavit vzdělávací proces co 
nejefektivněji. Jsme odkázáni na zahraniční poznatky, které ovšem nemusejí být, vzhledem  
ke kulturním rozdílům, stejně platné i v České republice. Klíčovými otázkami zde je 
především:  
• Jaké faktory vysvětlují varianci ve vzdělávacích výsledcích žáků na úrovni třídy, školy  

a celého vzdělávacího systému?  
• Jak tyto faktory vzájemně interagují a jak jsou ovlivněny sociálním a kulturním 

kontextem?  
• Jaké nastavení klíčových parametrů vzdělávacího systému (např. kurikulum, systém 

evaluace, financování atd.) se jeví v daném kontextu jako nejvhodnější? 
Druhým aspektem je tvorba a aplikace nových technologií. Jde zejména o nové 

interaktivní výukové pomůcky, funkční a úplné databázové systémy a vyšší propojení 
(„síťování“) prostřednictvím komunikačních technologií. Ačkoli nové technologie samy  
o sobě zpravidla nevedou k pozitivním efektům, pokud jsou vhodně využívány, jejich dopad 
může být velmi vysoký. Informační databáze by mohly hodně pomoci i ve sběru informací  
o vzdělávacím systému, tak aby tyto informace byly validní, užitečné, přístupné a zároveň 
jejich sběr zabral těm, co jsou za poskytnutí informací odpovědní, co nejméně času. 

Třetím aspektem jsou konkrétní inovace, opřené o získané poznatky. Nápad na jejich 
obsah a jejich realizace je velmi složitý úkol, který jde za rámec této analytické studie. 
Nicméně pro ilustraci a podnícení diskuse uveďme alespoň některé možnosti:  
• zavedení Otevřené univerzity (po vzoru Britské Open University),  
• rozšíření funkcí veřejných knihoven a jejich proměna v „komunikační a informační 

centra“,  
• vytvoření propojeného systému informací o efektivních vzdělávacích postupech, 4) 

vytvoření virtuálních mezinárodních vědeckých komunit (s hlavní účastí český vědců) 
s podporou komunikačních technologií. 
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4.9 SV 6 – Ochrana a podpora lidského zdraví 
Martin Potůček 

 
4.9.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy 

Podstatou této strategické výzvy je existence dynamických, nerovnovážných vztahů 
mezi rychlými pokroky lékařské vědy, měnícími se životními a pracovními podmínkami 
života lidí a setrvačností lidského i institucionálního chování; tyto faktory se – často 
s mnohaletým zpožděním – promítají a budou promítat do zdravotního stavu české populace. 
Přitom dobrý zdravotní stav je základním předpokladem uspokojivého uplatnění jedinců  
ve společnosti a ekonomice. 

Velkou výzvou bude boj s chronickými neinfekčními civilizačními onemocněními, 
způsobenými z valné části sociálně patologickými vzory chování širokých vrstev populace – 
nedostatkem pohybu, nevhodnými nutričními návyky, toxikománií, rizikovým chováním. 
Kumulace stresů z uspěchaného životního stylu v rizikvé společnosti může vést k závažným 
psychickým poruchám. Do prostředí se každoročně uvolňují tisíce nových chemických látek, 
u nichž přesně neznáme jejich vliv na zdraví ani jejich kumulativní účinky. K dalším 
negativním faktorům řadíme hluk, záření či vystavení lidí vlivu znečišťujících látek ve vodě, 
potravinách, ve vzduchu nebo. Budou vznikat dříve neznámá zdravotní rizika spojená 
s uplatňováním nových léků, léčebných postupů a technologií (nanotechnologie, geneticky 
modifikované organismy). Stále hrozí pandemie nových infekčních nemocí. Pokroky 
lékařského poznání v oblasti genetiky a dalších oborů naopak povedou k lepšímu poznání 
mechanismů vzniku onemocnění a k rozšíření možností jejich prevence, léčení či nahrazování 
poškozených nebo nefunkčních orgánů novými. Velkou roli budou hrát schopnosti systému 
zdravotnictví adaptovat se na tyto proměny tak, aby byl všem občanům zaručen přístup 
k podpoře a ochraně jejich zdraví, aby byla posilována motivace ke zdravému životnímu stylu 
a aby byla důsledně uplatňována pravidla účinné prevence nemocí. Vývoj systému zdravotní 
péče by měl korespondovat s těmito proměnami tak, aby byl dodržen ústavní princip 
univerzální dostupnosti kvalitní zdravotní péče všem občanům země. 
 
4.9.2 Zdůvodnění strategické výzvy 

Bez trvalého úsilí věnovaného prevenci vzniku nemocí, ochraně zdraví, léčení již 
vzniklých onemocnění a rehabilitaci bude docházet k obrovským a nenahraditelným 
individuálním i společenským ztrátám.  
 
Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy - příklady 
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Tab. 2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy (příklady) 

4.9.3 Varianty možných řešení strategické výzvy 
Polistopadový vývoj zdravotního stavu české populace by mohl zavdávat důvod  

k optimismu. Mezi lety 1989 a 2009 se střední délka života při narození zvýšila u mužů  
ze 68,1 let na 74,2 let, tedy v průměru o 6,1 let, a u žen ze 75,4 let na 80,1 let, tedy v průměru 
o 4,7 let. Předpoklad, že minulé vývojové trendy je možné automaticky promítat  
i do budoucna, však v oblasti zdravotního stavu rozhodně neplatí.  

V identifikaci možných variant vývoje celé soustavy ochrany a podpory zdraví lze 
předpokládat dvě krajní varianty – variantu navržení a důsledné realizace ofenzivní 
celospolečenské strategie obnovy a podpory národního zdraví s důrazem na prevenci,  
a variantu koncentrující se na řešení nazrálých až přezrálých problémů především v oblasti 
klinické medicíny.  

Varianta celospolečenské strategie ochrany a podpory národního zdraví se zaměří  
na formování podstatných determinant zdraví a nemoci: životního prostředí, životního stylu, 
zdravotnických služeb i genetických faktorů, a to v řetězci od prevence přes diagnostiku  
a léčení až k rehabilitaci. V tomto pojetí se zdravotnictví stane katalyzátorem 
celospolečenského úsilí soustředěného na ochranu a podporu zdraví a na léčení již vzniklých 
onemocnění. Významné místo v úsilí o ozdravění životního stylu v oblasti výživy, 
tělovýchovných aktivit a prevence toxikománie nalezne nejen zdravotní výchova, ale  
i koordinace aktivit různých aktérů prostřednictvím celospolečenských programů či vhodně 
zacílená soustava daní a dotací. Systém zdravotních služeb se bude rozvíjet tak, aby co 
nejlépe korespondoval s kritérii kvality, univerzální dostupnosti a návaznosti péče v rámci 
efektivního hospodaření s vyčleněnými zdroji a s rychlým uplatněním nových poznatků, 
technologií a farmak. Specifická pozornost bude věnována boji s neinfekčními civilizačními 
onemocněními a také rozvíjení komplexu zdravotní a sociální péče o stárnoucí populaci.  

Varianta koncentrující se na řešení nazrálých až přezrálých problémů především  
v oblasti klinické medicíny ponese mnohé rysy dosavadního polistopadového vývoje českého 
zdravotnictví: spoléhání se na rutinu a samovývoj, nedostatečné koncepční, legislativní  
a organizační kapacity ministerstva zdravotnictví, zbrklého zavádění neověřených 
experimentů v řízení a financování zdravotnictví či finančně zatěžující komercionalizace 
vybraných segmentů zdravotních služeb nepřinášející významné zdravotní efekty. Tato 
varianta povede k výraznějšímu zkvalitnění diagnostických postupů a léčení u vybraných 
skupin nemocí, ovšem s rizikem omezení univerzální dostupnosti zdravotní péče, 
doprovázené podceněním prevence a rehabilitace. 

Skutečný vývoj se bude ubírat někde mezi těmito dvěma krajními variantami; bude 
silně závislý na kompetenci veřejné politiky a správy v oblasti poskytování zdravotních 
služeb. 
 



 
  

178 

4.9.4 Implikace pro výzkum a vývoj 
Po roce 1989 došlo postupně ke zrušení dvou resortních výzkumných ústavů (Ústavu 

sociálního lékařství a organizace zdravotnictví v roce 1993 a Institutu zdravotní politiky  
a ekonomiky v roce 2006). Ty nebyly nahrazeny žádnou novou výzkumnou organizací. Na 
rozdíl od všech vyspělých zemí světa se tak naši politici a úředníci už léta nemohou ve svém 
rozhodování opírat o solidní analytické a prognostické podklady. To má těžko vyčíslitelné 
negativní dopady na efektivitu péče o zdraví a zdraví jako takové. Jednou z nejvýznamnějších 
výzev pro výzkum a vývoj v této oblasti bude tedy obnovení institucionální a odborné 
kapacity aplikovaného výzkumu v oblasti sociálního lékařství a zdravotnictví. 

K řešení se naskýtá hledání kvalifikovaných odpovědí například na tyto klíčové otázky: 
• Jaké jsou determinanty zdravotního stavu populace a jak mohou ovlivnit jeho budoucí 

vývoj? 
• Jak optimálně alokovat pravomoc a odpovědnost mezi ministerstvo zdravotnictví, kraje, 

obce, zdravotní pojišťovny, poskytovatele zdravotní péče a další aktéry? 
• Jak v systému povinného zdravotního pojištění prosazovat stanované priority zdravotní 

péče?  
• Jak optimalizovat systém financování zdravotní péče? 
• Jaká daňová a dotační politika účinně podpoří prevenci vzniku civilizačních chorob? 
• Jaké inspirace ze zahraničí mohou být přínosné pro návrh a realizaci reforem péče  

o zdraví u nás? 
Priority základního i aplikovaného biomedicínského výzkumu bude vhodné 

identifikovat na základě sledování vývoje dané problematiky ve světě s přihlédnutím  
k domácím potřebám, tradicím, kapacitám a zdrojům. 
 
Reference 
Jak jsme na tom. A co dál? 2005. Strategický audit České republiky. Praha: Sociologické 

nakladatelství.  
Potůček, M. 1997. Nejen trh. Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. 

Praha: Sociologické nakladatelství.  
Potůček, M. 1995. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství.  
Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 2002. Praha: Gutenberg.  
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III. FINANČNÍ A FYZICKÝ KAPITÁL 
 
4.10 SV 7 – Podpora znalostní ekonomiky 
Petr Teplý, Václav Franče 
 
4.10.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy  

Konkurenceschopnost české ekonomiky jako celku klesá, příčiny jejího poklesu jsou v 
zásadě na dvou úrovních: 

1) makroekonomická úroveň 
2) mikroekonomickéá úroveň. 
Makroekonomickou konkurenceschopnost lze chápat jako konkurenceschopnost 

ekonomiky jako celku a je možno ji dělit na cenovou a necenovou. Cenovou 
konkurenceschopnost ztrácí ČR v důsledku trendové apreciace koruny a v důsledku růstu 
reálných mezd. Cenová konkurence je ovlivněna též růstem produktivity práce resp. 
transformace ekonomiky od výroby produktů s nízkou přidanou hodnotou k produktům 
s vysokou přidanou hodnotou. Necenová konkurence obsahuje faktory jako jsou kvalita 
institucí, infrastruktury a finančního trhu v dané zemi. 

Momentální problém ČR spočívá zejména v postupné ztrátě cenové 
konkurenceschopnosti a nedostatečném přesunu směrem k sofistikovanější výrobě, což do 
budoucna staví ČR před nelehkou volbu: konkurovat cenově (ať již depreciací kurzu koruny 
či snížením zdanění práce) a nebo konkurovat necenově kvalitou zde vyráběných výrobků (již 
diskutovaný přesun výroby směrem k produktům s vysokou přidanou hodnotou). Z hlediska 
kritéria sociální soudržnosti se jako lepší možnost jeví konkurence kvalitou nikoliv cenou, 
protože to, co je z hlediska firem nákladem, je pro české občany mzdou, tedy hlavním 
zdrojem jejich bohatství. 

Obzvláště depreciaci měny nelze jako nástroj zlepšení mezinárodní 
konkurenceschopnosti doporučit. Takovouto hospodářskou politiku provozovaly po dlouhá 
léta před zavedením Eura zejména tzv. země PIGS71, aby ulevily vlastnímu průmyslu od 
konkurence zejména německých firem, a důsledky této politiky jsou dnes zřejmé. Depreciace 
může přinést jen krátkodobou úlevu a z dlouhodobého hlediska se tím zaostávání 
v mezinárodní soutěži jen prohloubí. Nehledě na to, že depreciace může vyvolat odvetná 
opatření konkurenta, a tak vést k cenovým válkám. 

Podobně ani zdanění práce nelze snižovat donekonečna. Přímé daně v ČR patří  
k nejnižším v Evropě, a tak by zřejmě muselo dojít ke snížení sociálního či zdravotního 
pojištění, což by poté mělo negativní implikace na příjmy důchodového a zdravotního 
systému, a tedy i na sociální soudržnost. Transformace české ekonomiky v tzv. znalostní 
ekonomiku se proto jeví jako optimální řešení z hlediska normativních kritérií této studie.  

Mikroekonomická konkurenceshcopnost je úroveň konkurence jednotlivých podniků  
a podnikatelů. V této oblasti by měla být role veřejných institucí minimální, neboť úlohou 
státu by nemělo být „pomáhání“ neefektivním podnikům, jak se tomu dělo a děje zejména 
v průběhu krize. Příkladem může být podpora státních neefektivních podniků (tzv. zombies) 
v Japonsku či Francii. Naopak, stát by měl podporovat efektivní a výkonné podniky v souladu 
se svými strategickým prioritami. V rámci této podpory bude důležitá spoluúčast privátních 
zdrojů a podíl těchto zdrojů v rámci řízení celého systému podpory, úloha TAČR by měla být 
spíše doplňková.  

 

                                                
71 Portugalsko, Irsko, Řecko a Španělsko. 
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4.10.2 Zdůvodnění strategické výzvy 
Cílem je z české ekonomiky vytvořit tzv. znalostní ekonomiku, tj. ekonomiku 

založenou na produkci statků a služeb s vysokou přidanou hodnotou (vzorem může být 
například Finsko, Dánsko či Nizozemsko).  

V případě, že dojde k vytvoření tzv. dvourychlostní evropské ekonomiky, kde na jedné 
straně budou „výkonné“ země typu Německa a Finska, a na druhé straně „zaostávající“ země 
typu Španělska, Portugalska a Řecka - kam by se potom zařadila ČR? V případě, že do druhé 
kategorie a vydala by se tedy „na jih“, mělo by to již zmíněné negativní důsledky na blahobyt 
a sociální soudržnost české společnosti. Na podobnou dichotomii vývoje ekonomiky 
například upozorňuje Alesina (2005).   

Z úspěšné implementace této výzvy by profitoval nejen soukromý sektor, ale i veřejný 
sektor (včetně kultivace lidského kapitálu), přičemž by měla probíhat koordinace mezi oběma 
sektory (zejména v oblasti VaV). Implementací této výzvy je míněno zejména zvýšení veřejné 
podpory VaV a její efektivnější využití (otázka efektivnosti současného dotačního programu 
vysokým školám, který generuje spíše kvantitu než kvalitu) a taktéž institucionální podpora 
(např. daňové pobídky) soukromých investic do vzdělání. Lze uvažovat i o přenastavení 
investičních pobídek tak, aby do ČR přicházely firmy z odvětví s vyšší přidanou hodnotou. 

 
Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy 

 
 
Tab. 2: Dopady při neřešení/nevyužití výzvy  

 
4.10.3 Varianty možných řešení strategické výzvy 

S ohledem na provázanost České republiky se zahraničím bude klíčová otázka 
konkurenceschopnosti českého hospodářství v nadcházejícím období. Existuje určitá dualita 
budoucího vývoje české ekonomiky – první cestou je „cesta na sever“ (Varianta 1),  
tj. inspirace ve finském modelu hospodářství. Druhou možností je „cesta na jih“ (Varianta 
nulová), tj. inspirace v jižním modelu hospodářství charakteristickým dlouhodobou 
nekonkurenceschopností a neefektivní státní správou.  

Doporučovanou variantou je tedy Varianta 1. Základní cestou, kterou by se česká 
ekonomika mohla vydat, je vytvoření 1-2 národních šampiónů v horizontu dalších 15 let 
podobně jako je telekomunikační společnost Nokia ve Finsku či logistická společnost A.P. 
Moller - Maersk v Dánsku. Jednou z možností je vytvoření podmínek pro vznik nových 
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konkurenčních MSP a z nich vytvoření zmíněného národního šampióna. Druhou cestou je 
vytvořit nového šampióna z velkého podniku fungujícího na území České republiky. Oba 
případy vyžadují podporu státu resp. nutnost vytvořit adekvátní prostředí pro vznik této 
společnosti (kvalita podnikatelského prostředí, daňová struktura, možnost získat kapitál  
na burze atd.) za podmínek udržitelnosti veřejných financí. Pro určení národních šampionů  
a preferovaných odvětví je třeba vytvořit ucelenou analýzu a nadefinovat strategické oblasti 
průmyslové politiky ČR (předmětný strategický projekt by se mohl nazývat například 
„Strategické priority průmyslové politiky ČR do roku 2025“). Jasná definice strategických  
a tudíž ex-ante určených preferovaných odvětví umožní následné efektivní zacílení jak 
aplikovaného tak i základního výzkumu ze strany soukromých i veřejných subjektů. 
 
4.10.4 Implikace pro výzkum a vývoj  

 Tato strategická výzva implikuje potřebu vytvoření dlouhodobé strategie průmyslové 
politiky v ČR, která by měla zodpovědět následující základní otázky v oblasti výzkumu  
a vývoje: 
• Jaká jsou preferovaná odvětví v ČR v horizontu roku 2025? (tj. v jakých oblastech budou 

vytvořeni národní šampióni) 
• Jak bude koordinovaná podpora VaV v ČR mezi soukromými a veřejnými subjekty při 

podpoře preferovaných odvětví? (koordinace je důležitá z pohledu využití synergických 
efektů) 

• Jaké veřejné subjekty v ČR jsou při podpoře nových a inovativních MSP ochotny nést 
riziko neúspěchu těchto firem? (absorpce kreditního rizika inovativních forem ze strany 
státu lze považovat za formu podpory VaV) 

• Jak jsou preferovaná odvětví v ČR komunikována a diskutována v rámci přípravné fáze na 
plánovací období 2014+ fondů z prostředků EU? (struktura a výše alokace prostředků 
z EU fondů na VaV nepochybně ovlivní výdaje na VaV v ČR minimálně po dobu nového 
plánovacího období (zřejmě pro období 2014-2021)). 

 
Reference  
Alesina A. et al. 2005. Work and Leisure in the U.S. and Europe: Why so Different? Harvard Institute 

of Economic Research Working Papers 2068. Harvard: Institute of Economic Research.  
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4.11 SV 8 – Konsolidace veřejných rozpočtů 
Václav Franče, Petr Teplý 
 
4.11.1  Základní vymezení a popis strategické výzvy  
V následujících letech budou vyspělé ekonomiky včetně té české „žít na dluh“. Vzhledem 
k permanentním strukturálním deficitům, které vykazuje většina vyspělých zemí včetně ČR, 
se konsolidace veřejných rozpočtů jeví jako nezbytná. Tato konsolidace, např. směrem  
ke snižování fiskálního deficitu až k 3% Maastrichtskému kritériu, může mít dvě základní 
podoby: změna užití státních prostředků (snižováním a změnou struktury výdajů formou 
šetření apod.) nebo změna získání zdrojů (zvyšováním a změnou struktury příjmů veřejných 
rozpočtů například formou zvýšení daní a poplatků). Lze očekávat, že konsolidace veřejných 
rozpočtů bude vytvářet tlak na omezování státních výdajů na většinu veřejných statků a 
služeb.   
 
4.11.2  Zdůvodnění strategické výzvy  

Na příkladu zemí, které dnes řeší akutní fiskální problémy (Řecko, Irsko, Portugalsko, 
Španělsko), je vidět, že dlouhodobá kumulace dluhů vytváří do budoucna vysoké riziko pro 
sociální soudržnost. Ukazuje se také, že fiskální krize nepřicházejí postupně, nýbrž náhle  
a neočekávaně. K fiskální krizi může dojít i při poměrně nízké úrovni zadlužení. Například 
vládní dluh Irska v roce 2007, tj. před vypuknutím krize, dosáhl pouze 25 % HDP, zatímco 
koncem roku 2010 přesáhl 90 % HDP. Jakmile je důvěra investorů ve schopnost vlády dostát 
svým závazkům narušena, dochází k nárůstu nákladů na obsluhu dluhu, což způsobuje další 
rozpočtové problémy vlády. Fiskální krize následně může dotlačit zadluženou zemi k realizaci 
rozpočtových úspor, které většinou spočívají ve zvýšení DPH (snadno se vybírá, vykazuje 
pouze nízkou míru daňových úniků) a v redukci sociálních výdajů, což má pochopitelně 
negativní dopad na sociální soudržnost. V případě, že se však včasnými zásahy hospodářské 
politiky podaří odvrátit akutní fázi fiskální krize, jsou negativní dopady na sociální soudržnost 
nižší a rozložené v čase. Proto je včasná konsolidace veřejných rozpočtů v souladu 
s normativními kritérii této studie.  

Autoři netvrdí, že v ČR v tuto chvíli existuje akutní riziko fiskální krize (poměr 
vládního dluhu na HDP koncem roku 2010 dosáhl cca 40 % HDP, což je méně než 60% 
Maastrichtské kritérium). Nicméně dynamika nárůstu dluhu je alarmující, a s fiskální 
konsolidací je proto vhodné začít již nyní (viz argumenty výše).  
 
 
Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky  cílového stavu strategické výzvy 
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Tab. 2: Dopady při neřešení/nevyužití výzvy  

 
 
4.11.3  Varianty možných řešení strategické výzvy 

V případě nečinnosti hrozí rizika zmíněná výše. Existují v zásadě dvě možnosti, jak  
na tuto SV reagovat: 1) zvýšením daní; 2) snížením výdajů. Nejúčinnější je obě dvě metody 
fiskální konsolidace kombinovat. Následující debata proto bude mít spíše charakter, jaký mix 
obou metod vybrat. Jako vhodnější se jeví postavit fiskální konsolidaci spíše na zvyšování 
daní. Složená daňová kvóta ČR je totiž v současnosti  pod průměrem EU a omezení výdajů na 
sociální stát či zdravotnictví je v rozporu s normativními kritérii této studie a vzhledem 
k objektivně rostoucím nákladům práce v těchto odvětvích ani dost dobře není možné.  
Na druhou stranu veřejné zakázky v ČR jsou přebujelé a objektem rozsáhlé korupce, a tak 
jejich omezení lze rozhodně doporučit. Také daně je vhodné zvyšovat s rozmyslem tak, aby 
nebyla příliš dotčena konkurenceschopnost české ekonomiky (vazba na SV7). 

Z jednotlivých typů daní lze doporučit zvýšení DPH, zejména zvýšené sazby tak, aby 
nebyla příliš dotčena sociální soudržnost. Zvýšení DPH je ideální nástroj, jak zvýšit příjmy 
státního rozpočtu, protože se snadno vybírá, dochází u ní jen k minimálním daňovým únikům 
a prakticky nesnižuje ochotu lidí pracovat. S přímými daněmi je však situace složitější. Daň 
z příjmu právnických osob (DPPO) lze zvýšit jen nepatrně, jinak by došlo k ohrožení 
konkurenceschopnosti českých firem. Podobná situace panuje u daně z příjmu fyzických osob 
(DPFO) a u sociálního a zdravotního pojištění. Zdanění práce je u nás jedno z nejvyšších 
v Evropě a jeho další zvyšování si ČR nemůže dovolit. Proto lze doporučit jen zvýšení resp. 
obnovení progrese u DPFO, což by zároveň posílilo sociální soudržnost. Ačkoliv by bylo 
snižování zdanění práce vhodné z hlediska konkurenceschopnosti české ekonomiky, 
z hlediska konsolidace rozpočtů je nevhodné. Dále lze doporučit zvýšení majetkových daní, 
jejichž výběr je u nás znatelně nižší než v zemích západní Evropy, navíc majetkové daně  
na rozdíl od jiných typů daní nepůsobí prakticky žádné distorze. 

 
4.11.4 Implikace pro výzkum a vývoj 

Tato výzva implikuje určitý tlak na možnosti a strukturu jeho financování. Dlouhodobě 
se dá však očekávat spíše nárůst výdajů na VaV s ohledem na českou vládou schválený cíl 
navýšení investic do VaV až na úroveň 3 % HDP v roce 2020 (ze současných 1,5 % HDP). 

Dále se nabízí mnoho témat z oblasti veřejných financí, která jsou a budou předmětem 
výzkumu, a bude snaha převést výsledky tohoto výzkumu do praxe hospodářské politiky. 
Namátkou lze jmenovat např.: 
• Jaká je optimální míra centralizace/decentralizace fiskální politiky? Je vhodné přesunout 
část příjmů a výdajů národních rozpočtů na evropskou úroveň a vytvořit společnou 
fiskální politiku? Je možná existence společné monetární politiky bez společné fiskální 
politiky? 

• Jaké fiskální pravidlo je optimální? Maastrichtské kritérium deficitu 3 % HDP 
uplatňované v současnosti je příliš rigidní a neumožňuje žádoucí míru fiskální flexibility. 
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V době konjunktury je toto pravidlo příliš benevolentní, zatímco v době recese naopak 
příliš restriktivní. Vhodnější by proto bylo fiskální pravidlo založené na strukturálním 
deficitu, které by automaticky bylo benevolentnější v recesi a striktnější v době 
konjunktury. 

• Víceleté rozpočtování. Jaká je optimální délka víceletého rozpočtového rámce? Jakým 
způsobem vynutit plnění rozpočtových rámců? 

• Fiskální instituce a problém delegace fiskální politiky. V případě monetární politiky se 
ukázalo, že je vhodné delegovat ji na nezávislou instituci, protože závislost centrálních 
bank na vládě se projevovala inflačně. Proto se centrální banky od 90. let mohou těšit 
bezprecedentní míře nezávislosti. Obdobně je to i s fiskální politikou. Ukazuje se, že je-li 
fiskální politika ponechána v kompetenci vlády, pak je často procyklická a destabilizuje 
ekonomiku namísto toho, aby ji stabilizovala. Rovněž současná dluhová krize má jednu 
z příčin v závislosti fiskální politiky na vládě. Proč proto nezaložit nezávislou instituci, 
která by dávala politikům závazná doporučení pro sestavování rozpočtů? Některé věci 
jsou příliš důležité, než aby byly ponechány politikům. Fiskální politika patří mezi ně. 

• Struktura daní. Přílišná závislost rozpočtů na přímých daních (zejména na korporátní dani) 
je vysoce riziková pro rozpočtovou stabilitu, neboť příjmy z korporátní daně jsou vysoce 
volatilní. Na druhou stranu daňové výpadky v recesi automaticky stabilizují ekonomiku 
bez nutnosti ad-hoc zásahů na podporu ekonomiky. Tzn., existuje trade-off mezi stabilitou 
rozpočtových příjmů a stabilizační schopností fiskální politiky. 
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IV. SOCIÁLNÍ KAPITÁL 
4.12 SV 9 – Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti 
Martin Nekola, Markéta Nekolová 
 
4.12.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy  

Důležitým souhrnným ukazatelem toho, jakým způsobem daná země využívá 
potenciálu pracovních sil je míra ekonomické aktivity. Česká republika dlouhodobě těží 
z vysokého podílu osob v produktivním věku na celkové populaci a z  hlediska celkové 
zaměstnanosti patří mezi zeměmi OECD dlouhodobě mezi nadprůměrné, což se také 
projevuje v relativně nízké nezaměstnanosti. Při podrobnějším pohledu jsou nicméně patrné 
značné rezervy ve využívání lidského kapitálu a to především v případě mladších věkových 
kohort (15 – 24), žen v reprodukčním věku (25 – 39) a starších věkových skupin (55 – 64). Ty 
u každé z těchto tří skupin činí ve srovnání s průměrem OECD více jak 0,5 % celkové 
ekonomicky aktivní populace. S tímto problémem souvisí také nižší procento dočasných  
a především pak částečných úvazků oproti průměru OECD a vysoká míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti výrazně převyšující průměr zemí OECD. 

Vzhledem k tomu, jaký význam má zaměstnanost pro ekonomickou výkonnost každé 
země, snaží se vlády jednak zvyšovat míru participace na trhu práce jeho regulací (ochrana 
pracovních míst) a zároveň působit na zvyšování zaměstnatelnosti lidí v produktivním věku 
tak, aby se lépe uplatnily na trhu práce (především v rámci aktivní politiky zaměstnanosti  
a systému dalšího vzdělávání dospělých. V tomto ohledu je český trh práce hodnocen jako 
příliš rigidní, především v případě standardních úvazků na dobu neurčitou, a APZ není příliš 
efektivní při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných. Podobně  
v oblasti rozvoje lidských zdrojů mimo APZ je základním problémem nedostatečná 
participace dospělých na aktivitách dalšího vzdělávání vyplývající především z neexistence 
funkčního systému vzdělávání dospělých a státní politiky pro tuto oblast. 

 
4.12.2 Zdůvodnění strategické výzvy  

Vyloučení výše zmíněných skupin z trhu práce vede nejenom k plýtvání s lidskými 
zdroji a potenciálem, ale také ke zvýšeným veřejným výdajům (dávky v nezaměstnanosti, 
předčasné penze apod.). Na individuální úrovni může vést k nižší kvalitě života jednotlivců  
a jejich rodin a to jak po materiální (nižší příjmy), tak společenské (sociální vyloučení)  
a zdravotní stránce. Stárnutí populace přidává tomuto problému na závažnosti i  
v dlouhodobém horizontu, protože se očekává postupný pokles podílu osob v produktivním 
věku a zároveň zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Bude tedy nutné efektivněji 
využívat dostupnou pracovní sílu a motivovat ekonomicky aktivní k participaci na trhu práce. 
V obou případech (tj. jak u žen, tak starších osob) si řešení vyžádá komplexní změny v celé 
řadě veřejných politik a jejich vzájemné provázání. 

Ideálním stavem by bylo zvýšení zaměstnanosti skupin nacházejících se nyní pod 
průměrem OECD nad tento průměr, což by vedlo nejenom ke zlepšení celkové kvality života 
jednotlivců a jejich rodin, ale především by se projevilo ve veřejných rozpočtech. Např. 
zvýšení zaměstnanosti žen o jednu desetinu by podle NERV snížilo dluhy důchodového 
systému o deset miliard ročně. Podobně pozitivní dopad by mělo zvýšení participace starších 
pracovníků, kteří nyní z různých důvodů odcházejí z pracovního trhu předčasně.  
Na celospolečenské úrovni by se díky lepšímu využití pracovní síly a lidského potenciálu 
zvýšila konkurenceschopnost ekonomiky a lze předpokládat také pozitivní dopady na sociální 
soudržnost. 



 
  

186 

Vzhledem k výše identifikovaným nedostatkům se jako vhodná strategie pro naplnění 
této výzvy jeví zvyšování flexibility trhu práce při zachování jisté míry sociální ochrany silně 
motivující ke zvyšování zaměstnatelnosti (viz tabulka 1).   

 
Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy - příklad 

 
Tab. 2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

 
 
4.12.3 Varianty možných řešení strategické výzvy 

Variant řešení lze v praxi i teorii nalézt velmi mnoho a není možné se zabývat všemi. 
Pro účely tohoto textu jsme s ohledem na situaci v České republice vybrali dva modely 
politiky zaměstnanosti, na kterých chceme ilustrovat klíčové volby, před kterými budou stát 
vlády při řešení této strategické výzvy. Jedná se britský model vynucené participace na trhu 
práce, ke kterému částečně směřuje ČR v posledních několika letech, a o dánský model 
flexicurity, doporučovaný EU i NERV. 

Z hlediska modelu vynucené participace došlo v ČR k významnému zvýšení důrazu  
na aktivizaci nezaměstnaných, ať již úpravami nároku na dávky v nezaměstnanosti a jejich 
celkové výše, tak v oblasti APZ (indivuální plány, work-first programy). Takto jednostranně 
zaměřená politika zaměstanonsti (popř. spojená s omezeními v oblasti dalších sociálních 
příjmů) vede obecně k větší aktivitě krátkodobě nezaměstnané a lidi s vyšším vzděláním, 
zatímco v případě nizkokovalifikovaných a dlouhodobě nezaměstnaných spíše selhává. 
Nabízí se proto řešení v oblasti posílení APZ (jak personálního, tak finančního) a jejího 
zaměření na rizikové skupiny nezaměstnaných a regiony s nejvyšší nezaměstaností. Pro 
zvýšení zaměstnanosti však musí podpora směřovat nejen na nezaměstnané, ale také na lidi 
mimo trh práce (ekonomicky neaktivní), zejména zlepšit podmínky zaměstnávání žen  
a mladých lidí. Mezi další opatření patří zvyšování minimální mzdy, zavedení negativních 
daní z přijmu stimulujících k pracovní aktivitě a znesnadnění nedeklarované práce (jak 
kontrolou a tresty, tak informovaností). Zároveň je nutné zvýšit flexibilitu standardních 
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pracovních poměrů (např. jednoduší propouštění a odstupňování odstupného podle seniority) 
a postupně snižovat vysoké zatížení práce. Tato opatření na trhu práce potom musí být 
doprovázena změnami v rodinné, důchodové a vzdělávací politice, které jsou uvedeny dále. 

Dánský flexicurity model má s britským společný důraz na zvyšování pružnosti trhu 
práce (především z hlediska podmínek najímání, zaměstnávání a propouštění) a na extenzivní 
APZ. Ta se zaměřuje především na zvyšování zaměstnatelnosti pomocí vzdělávacích aktivit 
ve speciálních lokálních vzdělávacích centrech řízených místními sociálními partnery. 
Naopak se liší v systému ochrany příjmu v nezaměstnanosti, který je relativně štědrý, ale 
zároveň zakládá povinnost nezaměstnaného aktivně přistupovat k hledání zaměstnání  
a zvyšování kvalifikace (právě především v rámci APZ nebo obecně systému celoživotního 
učení). Dánský model je tak charakteristický vysokou propustností mezi trhem práce  
a vzdělávacím systémem, rozvinutými veřejnými službami a poměrně vysokou sociální 
ochranou. To vše je navíc podpořeno úzkou spoluprácí sociálních partnerů. 

Oba dva modely lze považovat v evropském kontextu za úspěšné a to i díky tomu, že se 
snaží provázat politiku zaměstnanosti s dalšími oblastmi souvisejícími s trhem práce. Předně 
tak kladou důraz na pomoc rodičům při skloubení pracovního a rodinného života vhodnou 
úpravou částečných úvazků a nabídkou služeb pro rodiče a jejich děti. Zde čeká ČR debata  
o úpravě (zkrácení) rodičovské dovolené, zlepšení souladu daní a dávek rodinám a posílení 
systému předškolní péče. V souvislosti se stárnutím populace bude nutné dostatečně 
motivovat starší pracovníky k setrvání na trhu práce nikoli pouze prodlužováním statutárního 
věku odchodu do důchodu, ale i zpřísněním podmínek předčasného a naopak podporou 
pozdějšího odchodu do důchodu. Zároveň je nutné potírat věkovou diskriminaci (nejenom)  
na trhu práce. Poslední oblastí, která úzce souvisí s trhem práce je vzdělávací systém. Zde je 
kromě již zmíněného celoživotního vzdělávání nutná reforma především středního školství 
tak, aby mohl vzdělávací systému pružněji reagovat na potřeby trhu práce. 

Na závěr této podkapitoly je nutné zdůraznit, že neexistuje „ideální“ model uplatnitelný 
ve všech zemích, a že každá země si musí nalézt svůj model odpovídající nejen historickému 
a kulturnímu vývoji a aktuálním podmínkám, ale také dlouhodobým cílům. A právě jejich 
stanovení je největší strategickou výzvou pro českou společnost a její politickou reprezentaci. 

 
4.12.4 Implikace pro výzkum a vývoj 

Řešení strategické výzvy není přímo podmíněno zásadně novými poznatky, 
technologiemi či inovacemi plynoucími z výzkumu a vývoje. Nicméně je neodiskutovatelné, 
že fungování trhu práce lze jimi pozivitně ovlivnit. Klíčovou otázkou tedy je, jak podpořit 
zaměstnanost na částečné úvazky? V případě žen v reprodukčním věku a absolventů sehrává 
důležitou roli dostupnost informačních a komunikačních technologií pro práci na dálku  
a jejich nasazení v soukromém i veřejném sektoru (tyto technologii mohou významně přispět 
také ke zvyšování zaměstnatelnosti v rámci vzdělávání na dálku). Pro starší pracovníky 
mohou být významným prvkem technologické inovace v oblasti zdravotních pomůcek,  
na jejich vývoji spolupracují medicínské obory s obory technickými (průmyslový design). Pro 
všechny skupiny je zásadní odtranění překážek mobility pracovní síly pomocí inovací 
v dopravě, ale i architektuře a stavitelství. 

Společenské vědy mohou přispět k hledání takového nastavení politiky zaměstnanosti  
a souvisejích politik, který motivuje k ekonomické aktivitě a zvyšuje konkurenceschopnost 
ekonomiky a zároveň zajišťuje dostatečnou sociální ochranu jak zaměstnancům, tak 
nezaměstnaným. Jak zajistit, aby se vyplácelo pracovat a zároveň se skupiny ohrožené 
nezaměstnaností neocitly na okraji společnosti? Klíčová je také otázka vztahu vzdělávacího 
systému a trhu práce, tj. zda a jakým způsobem regulovat vzdělávací systém vzhledem 
k potřebám trhu práce.  
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4.13 SV 10 – Zajištění rovnosti přístupu k základním sociálním právům 
Michaela Šmídová 

4.13.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy 
Během posledních dvaceti let se v české společnosti sociální nerovnosti neustále 

zvětšují. Takové rozdíly samy o sobě nemusí být společenským problémem – určitá míra 
nerovnosti může být chápána jako legitimní. Jejich pasivní přijímání jako nevyhnutelného 
důsledku transformace, nebo jen jako výhradní (ne)zodpovědnost jednotlivých  
(tj. nezodpovědných) lidí, ovšem povede ke vzniku takové situace, kdy sociální nerovnosti 
budou řešeny jen s velkými obtížemi a finančními náklady. Zdůrazňování především osobní 
zodpovědnosti („lidé si za své problémy můžou sami“) na úkor společenské solidarity může 
vést k fragmentaci společnosti.  

Pokud budou totiž sociální nerovnosti přílišné (nesouměřitelné – Keller, 2011) budou 
ohrožovat sociální soudržnost společnosti – zejména na makro- a mezo-úrovních (tj. celá 
společnost ČR, uvnitř společenských skupin) a zvětšující se počet lidí se dostane  
do sociálního vyloučení nebo blízko k němu.  
Z dat, která máme k dispozici, můžeme usuzovat na blížící se problémy. Tak ČR sice zdánlivě 
vychází z měření míry chudoby jako země s nejnižší mírou v EU (9 %, EUROSTAT, 2008), 
ale zároveň platí, že se cca 20 % lidí pohybuje blízko této hranice. Při subjektivním 
hodnocení udržitelnosti své pozice v rámci společnosti se ČR pohybuje už jen kolem 
evropského průměru (Quality of Life, 2007) a 44 % obyvatel označuje své domácnosti  
za chudé nebo spíše chudé (STEM, březen 2011). Jiným příkladem nerovnosti je sociálně-
prostorové vyloučení. V městském prostoru jde hlavně o ghetta (hlavně „romská“ i obecně 
daná chudobou – odhady počtu jejich obyvatel se pohybují nejméně v tisících a jejich počet se 
neustále zvyšuje). V rámci celého území ČR jsou to periferní území – tzv. vnitřní periferie, 
které se vyskytují především na hranicích jednotlivých krajů a zahrnují až 9,6 % obyvatel ČR, 
odkud díky špatné infrastruktuře, službám, dostupnosti zaměstnání, špatné dopravní 
obslužnosti atd. odcházejí zejména mladí a vzdělaní lidé a periferie demograficky rychle 
stárnou a vylidňují se. (Musil, 2006).  

 
4.13.2 Zdůvodnění strategické výzvy 

Reakce společnosti na negativní trend rozvoje nesouměřitelných nerovností je nutná, 
protože jejich vznik vede k oslabení sociální soudržnosti, rozpadu hodnot a identity, 
v krajních případech i narušení bezpečnosti (konkrétně, společnost je krajně 
individualizovaná, panuje v ní nedůvěra, protože chování lidí je nepředvídatelné, můžou se 
objevit násilné akce, apod.). Marginalizované, vyloučené skupiny lidí budou omezeni 
v přístupu základním sociálním právům, jako jsou vzdělání, zdravotní péče, zaměstnání, 
bydlení i participace na veřejném životě. Velmi extrémním příkladem (v praxi 
neuskutečněným) takového postupu byl návrh řešení situace bezdomovců v Praze, kde 
magistrát takto sociálně vyloučenou skupinu lidí zamýšlel vyloučit i prostorově (na 
průmyslový okraj Prahy) a tak ji v podstatě znemožnit možnou re-integraci do společnosti. 

Takové důsledky stojí v protikladu k tomu, co nazýváme otevřenou společností. Obecně 
lze dokonce říci, že (nelegitimní) sociální nerovnosti úzce souvisí s otázkou svobody jako 
takové. (Ringen, 2005)  

Obecným cílovým stavem je proto společnost, která na takové nerovnosti dokáže 
reagovat, snažit se aktivně o re-integraci již vyloučených skupin občanů a zamezit vzniku 
nových vyloučením ohrožených skupin. Hlavním nástrojem k dosažení tohoto stavu budou 
funkční, dostatečně kvalitní a univerzálně dostupné veřejné služby. 
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Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy - příklady  

 
 
Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy (příklady) 

 

4.13.3 Varianty možných řešení strategické výzvy  
Reakce na danou strategickou výzvu může být v zásadě dvojí.  
První z nich, je ne-reakce, ponechání statu quo ve smyslu vývoje společnosti ke stále 

větším sociálním rozdílům a vedoucích ke vzniku vyloučených či marginalizovaných skupin 
obyvatel. Následky byly na vybraných příkladech a také na vztahu ke čtyřem základním 
pilířům společnosti popsány a naznačeny výše v textu.  

Druhou možnou reakcí je aktivní snaha nastalý rozvoj zastavit a případně změnit,  
i proto že usilování o rovnost v přístupu k základním sociálním právům je jednou  
ze základních podmínek existence demokratického státu, tak jak je definován v rámci 
civilizačního okruhu, v němž se ČR nachází. Tato snaha by se měla odehrávat s vědomím 
několika základních okolností/skutečností:  
• Zastavení a změna takového vývoje je dlouhodobá záležitost, nestane se to hned poté, co 

se začne uplatňovat jiný přístup.  
• Znamená to také, že zavedený přístup se nemůže měnit s každou změnou politické 

reprezentace (na různých úrovních). 
• Usilování o rovný přístup pro všechny členy společnosti také nekončí dosažením nějakého 

konstantního cílového (ideálního) stavu společnosti, ale je spíše trvalou cestou, která se 
neustále konfrontuje s tímto ideálním/cílovým stavem. 

• Změna přístupu nemůže být založena jen na vytvoření mechanismu postupů, nástrojů  
a (technických) opatření, je mnohem komplexnější a je založena na sdílené vizi, představě 
o tom, jak by mohla/měla společnost vypadat (v ideálním případě). 
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• Platí rovněž, že jediným kritériem pro takové nastartování změn by neměla být pouze 
(aktuální) finanční náročnost. 

• Aktivní přístup k řešení a jeho podpora obyvatelstvem je velmi výrazně podmíněna i jeho 
prezentací v médiích. Hlavně ale obecnou změnou v myšlení – v současnosti jsou některé 
marginalizované nebo vyloučené skupiny a jedné straně snadným terčem (jako ti, co 
problémy působí a jsou pro společnost ohrožením), na straně druhé jsou jiné skupiny 
úplně mimo zájem (nemluví se o nich, „nejsou“). 

• Změnu je možné začít uskutečňovat pouze na základě relevantních (odborně zakotvených) 
informací.  

Tato východiska mohou sloužit jako opěrné body pro rozhodování o konkrétnějších 
krocích, které budou v  reakci na strategickou výzvu postupně uskutečňovány. Přesnější 
varianty v dané chvíli nelze jednoznačně definovat, protože tato strategická výzva je 
komplexní a její řešení závisí na mnoha rozporuplných a do značné míry proměnlivých 
faktorech. Mezi nimi jsou pak zejména rozhodující (a za věc odpovědní) aktéři v podobě 
politické reprezentace a jejich obecně politická východiska pohybující se na škále od silné 
zodpovědnosti státu po výhradní individuální zodpovědnost.  

Obecně pravděpodobnější jsou ale takové dílčí varianty, které se budou zaměřovat 
pouze na některé nerovným přístupem ohrožené skupiny nebo analogicky na některá témata  
o nerovnosti v přístupu k základním sociálním právům. 
 

4.13.4 Implikace pro výzkum a vývoj 
V rámci této strategické výzvy existují dvě základní možnosti využít výzkum a vývoj:  
1) Výzkum stavu a vývoje společnosti a skupin, které jsou ohrožené nerovným 

přístupem k základním sociálním právům, tj. zejména společenskovědní výzkum přinášející 
poznatky o společnosti 

2) Inovace (případně vývoj nových technologií) v oblasti (ne)dostupnosti veřejných 
služeb chápaným jako konkrétního projevu nerovností v přístupu k základním sociálním 
právům. 
Platí rovněž, že poznatky by měly být základním a obecnějším zdrojem pro inovace  
a technologie.  
Z první oblasti – tj. výzkumu zaměřeného na společenskou přístupnost k základním sociálním 
právům – vyplývají např. následující otázky jako náměty pro výzkum (nejde o úplný výčet ale 
o výběr námětů): 
• Jak je společnost stratifikovaná? A jaké její skupiny jsou nejvíce ohrožené z hlediska 

sociálním práv? Jak se v čase a prostoru, intenzitě, tato stratifikace vyvíjí? 
• Jaký je ve společnosti ČR stav sociální soudržnosti? (důvěra, participace, pociťovaná 

společenská ohrožení a rizika, atd.).  
• Jak „měřit“ chudobu v prostředí společnosti ČR a jakým způsobem reflektovat její vývoj? 

Nové definice a metody měření chudoby, protože dosavadní postupy nejsou v tomto 
ohledu dostatečné. 

• Kdo jsou lidé bez domova? Jak se lidé dostávají do situace bezdomovectví? 
Dlouhodobější a širší výzkum lidí bez domova (ti se totiž nedají zkoumat konvenčními 
metodami – např. nejsou součástí reprezentativních výzkumů, apod.)  

• Jak se mění a vyvíjí periferie (jak na úrovni krajů tak i celostátně)? Včetně identifikace  
do budoucnosti problematických míst a regionů. 

• Jaká je prezentace takových ohrožených a znevýhodněných skupin médii, společenskými 
elitami (především politiky), které jsou důležitým zdrojem vztahu veřejnosti (jednotlivců) 
k marginalizovaným, vyloučeným skupinám? Jaké existují stereotypy vůči těmto 
skupinám? 

• Analýzy zadluženosti v širších sociálních souvislostech (důvody, struktura, vývoj, atd.) 
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V druhé oblasti, tj. v oblasti přístupnosti k veřejným službám, se náměty týkají 

možných inovací, nových přístupů a vývoje technologií, mezi kterými mohou být například 
následující témata: 
• Jak zlepšit dopravní obslužnost v periferních oblastech? (v mezích „sociální“  

a ekonomické efektivnosti) 
• Jak je možné zajistit dostupné sociální služby (různého druhu) na vzdálených místech? 
• Jak využít urbanistické plánování jako prevenci proti vzniku ghett, potenciálně 

problematických městských prostorů? 
 
Reference 
Keller, J. 2011. Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Slon. 
Ringen, S. 2005. Problém chudoby – několik doporučení k definici a měření. Sociologický 

časopis/Czech Sociological Review, 2005, Vol. 41, No. 1: 125–139 
Musil, J. 2006. Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení (Studie 

CESES). Praha: CESES FSV UK. 
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B. VÝZVY V OBLASTI ZLEPŠENÍ REGULACE A VLÁDNUTÍ 

I. VLÁDNUTÍ A SPRÁVA (“GOVERNANCE AND POLICY”) 
 
4.14 SV  11  –  Efektivní  řízení  veřejné  správy  a  zlepšení  institucionálního 

prostředí k výkonu veřejné správy  
František Ochrana, Václav Franče, Petr Teplý 
 
4.14.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy 

Významným nástrojem k výkonu „dobrého vládnutí“ je účinně fungující veřejná správa 
(Potůček a kol., 2007). Efektivně fungující veřejná správa a účinně fungující institucionální 
prostředí jsou klíčovými faktory pro řešení všech společenských problémů. Veřejná správa 
spolu s institucionálním prostředím tvoří jak organizační tak i normativní rámec pro regulaci 
společnosti. Organizačně systémové učlenění veřejné správy spolu s institucionálním 
prostředím72 tvoří významný předpoklad pro efektivní výkon veřejné správy.   

Podle ukazatelů vládní efektivity a výkonu veřejné správy (viz Worldwide Governance 
Indicators, World Bank Institute, údaje MV ČR a Půček, 2009) není pozice ČR ve srovnání 
s ostatními zeměmi EU 15 nijak příznivá. Soudobý systém a způsob fungování veřejné správy 
neodpovídá společenským potřebám v tom, že nedovede patřičně dynamicky a adekvátně 
reagovat na potřeby doby.  

Základním společenským problémem v oblasti fungování veřejné správy je dynamický 
střet dvou protikladných tendencí, kdy na jedné straně instituce veřejné správy o sobě tvrdí, 
že činí vše potřebné pro kvalitu života, poskytují kvalitní veřejné služby, a na straně druhé se 
chovají byrokraticky, nevýkonně, neefektivně, nevstřícně a jednají bez ohledu na skutečné 
priority a poptávku veřejnosti po rozsahu a kvalitě poskytovaných veřejných služeb.  

Je uznávaným  faktem, že hlavní determinantou rozdílů bohatství jednotlivých států je 
celková produktivita výrobních faktorů (Prescott, 1998). Avšak z příkladu ČR a ze srovnání 
s jinými zeměmi je zřejmé, že některé země jsou schopny využívat své disponibilní zdroje 
efektivněji díky kvalitnějšímu institucionálnímu prostředí nežli ČR.  

Kvalitní institucionální prostředí také podporuje akumulaci fyzického a lidského 
kapitálu. Kvalitou institucionálního prostředí je myšlena též dostupnost sociální 
infrastruktury, pod kterou se rozumí legislativa a vládní politika omezující „defraudaci“ 
soukromého majetku (Hall - Jones, 1999). Tam, kde sociální infrastruktura chybí, je slabá 
motivace k produkci statků a služeb a k technologickému pokroku. Ačkoliv vláda je většinou 
poskytovatelem sociální infrastruktury, ona sama je také zdrojem „defraudace“ (viz např. 
nadměrné zdanění či korupce).  
 
4.14.2 Zdůvodnění strategické výzvy  

Podstata strategické výzvy spočívá v odstranění nesouladu plynoucích ze střetu 
zmíněných tendencí ve prospěch inovace veřejné správy. Cílem je dosáhnout inovativní stav, 
který popisuje tabulka 1. 

 
 

                                                
72 Základním prvkem efektivně fungujícího institucionálního prostředí jsou instituce. Institucemi se v širším 
smyslu rozumí pravidla, která omezují chování lidí a lze je dělit na  a) formální (legislativa), b) neformální 
(morálka, společenské normy). 
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Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy73.  

 
Zdroj: autoři 

 
Soudobý způsob řízení společnosti je možné označit pojmem „deficitní řízení“. 

Deficitní řízení je charakteristické: „neplánováním“ (chybějícími vizemi, nedostatečně 
rozpracovanými či chybějícími strategickými a koncepčními dokumenty a prováděcími plány 
a metodikami navazujícími na právní předpisy), „neorganizováním“ (nevhodnými 
organizačními strukturami a odpovídajícími procesy, které jsou potřebné pro realizaci priorit 
cílů vládních politik), „nedostatečným vedením a motivováním“ v důsledku absence 
plánovacích a programovacích činností, chybějícím systémem monitorování 
výsledků,neexistující propojeností mezi stanovováním veřejných potřeb a jejich transformací 
do systému priorit cílů.   

Úsilí o změnu ve způsobu řízení  se již  projevuje jako střet následujících aktérů:  
• aktivních nositelů inovačních změn versus  odpůrců inovačních změn veřejné 

správy, 
• reformních  politiků podporujících inovaci veřejné správy versus politických 

odpůrců inovační změny veřejné správy,  
• nespokojených občanů s výkonem veřejné správy, kteří aktivně projevují potřebu 

funkční změny veřejné správy v protikladu s „mlčící“ lhostejnou většinou, 
• tlaku EU a v  její pobídce České republiky vůči reformním změnám a nedostatečné 

odezvy ze strany ČR.    
                                                
73 Jednotlivé identifikační charakteristiky inovačního proudu je možné považovat i témata vědeckého výzkumu 
poptávaných orgány státní správy.   
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Z hlediska současného způsobu určování priorit vládních politik a stanovování obsahu 
cílů vládních politik současný systém je nastaven tak, že primárně nezjišťuje reálné potřeby 
veřejnosti (veřejný zájem jako veřejností sdílenou a akceptovanou hodnotu), a ani nejsou  
k dispozici odpovídající informace o poptávce veřejnosti (včetně zohlednění 
pravděpodobných potřeb budoucích generací) po veřejných statcích a veřejných službách, na 
jejímž základě by pak byl stanovován obsah a priority cílů veřejných politik ve všech 
časových horizontech. Tato absence společenské poptávky se projevuje i v chybějící 
(případně nedostatečně formulované) poptávce státní správy po výsledcích vědeckého 
výzkumu. Patřičně nefunguje účinný systém, který by „dovedl“ efektivně přetransformovat 
společenské priority do společenského zadání pro oblast vědeckého výzkumu. Konečným 
důsledkem absentujících priorit je „podfinancování“ vědeckého výzkumu74 s ohledem  
na reálné potřeby využití výsledků vědy a výzkumu.  

 Přestože se proklamativně hovoří (viz rozpočtová pravidla) o programovém 
financování (resp. v současné době o zavádění cílově orientovaného rozpočtování), reálně 
nefunguje systém programové alokace zdrojů, který by alokoval zdroje s ohledem na principy 
účelného, efektivního a hospodárného použití zdrojů. Dosud chybí účinný systém hodnotící 
efektivitu vynaložených veřejných prostředků do oblasti vědeckého výzkumu a zvláště  
do oblasti společenských věd. Navzdory tomu, že došlo k významnému zlepšení kvality 
institucionálního prostředí v pozdějších fázích transformace, stále je situace v této oblasti 
neuspokojivá a v posledních letech vykazuje jen pomalý. Jako příklad špatně fungujících 
institucí v ČR lze uvést nerespektování pravidla provedení Hodnocení dopadů regulace (RIA) 
u většiny momentálně navrhovaných zákonů. Také vymahatelnost práva je v ČR všeobecně 
nedostatečná a navíc chybějí lidské kapacity pro výzkum v této oblasti. Další problémovou 
oblastí je nejasná definice vlastnických práv a s tím spojená jejich nízká vymahatelnost 
(například u církevního majetku). 

Riziko nereagování na strategickou výzvu spočívá v tom, že zachování existujícího 
stavu bude indukovat neřešení všech aktuálních klíčových společenských problémů, vést 
k nízké výkonnosti veřejné správy, reprodukci jejího (od občana odtrženého) administrativně 
byrokratického zaměření, způsobovat nízkou účinnost fungování veřejné správy a působit 
negativně na nízkou efektivitu při zvládání (řízení) všech společenských problémů včetně 
neúčinně fungujícího zaměření vědeckého výzkumu a neschopnosti odvodit jeho priority 
s ohledem na cíle vládní politiky. Přetrvávání nedostatků ve fungování institucionálního 
prostředí povede ke ztrátě důvěry občanů ve fungování právního státu a ke ztrátě víry občanů 
ve společenskou spravedlnost. Pro je žádoucí existující stav změnit. Dopady na klíčové  
ukazatele kvality života pro případ neřešení výzvy ukazuje tabulka 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
74 Pokud  státní správa systémově „nepoptává“ výsledky vědeckého výzkumu, pak v takovém systému státní 
správy není ani prioritou  financovat z veřejných zdrojů výzkumnou činnost. 
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Tab. 2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

 
 
 
4.14.3 Varianty možných řešení strategické výzvy 

Z hlediska reakce budeme uvažovat následující možné přístupové varianty řešení, jak je 
přehledně uvádí tabulka 3. 
 
Tab. 3: Možné přístupy k řešení strategické výzvy 

 
 

Jak je z tabulky 3 zřejmé, existují dva základní přístupy Prvním přístupem je ponechání 
existujícího stavu (s nultou variantou). Druhým přístupem je transformační změnová strategie, 
jejíž realizování přibližujeme na třech základních variantách – ideální, mírně optimistické  
a mírně pesimistické. Rysy a důsledky uvedených variant ukazuje tabulka 3.  

Základním předpokladem k realizaci transformační změnové strategie jsou zejména: (1) 
politické přijetí navrhovaných změn, (2) znalost „co a proč je třeba měnit?“, (3) znalost  
a dovednost „jak provádět změny“. Uvedené problémy mohou být řešeny v rámci projektu 
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aplikovaného výzkumu pracovně nazvaného „Inovace veřejné správy  (efektivní řízení 
veřejné správy a zlepšení institucionálního prostředí k výkonu veřejné správy)“.  
 
4.14.4 Implikace pro výzkum a vývoj  

Ze strategické výzvy vyplývají pro oblast vědeckého výzkumu tyto základní otázky:  
• Jak zkoumat a zjišťovat společenskou poptávku po produktech vědeckého výzkumu a jak 

ji transformovat do formy cílů a priorit veřejných politik?   
• Jak stanovovat kritéria vědeckého výzkumu? 
• Z čeho odvozovat hlavní výzkumné trendy? 
• Jak určovat  potenciální dopady inovačních trendů na společnost? 
• Jakým způsobem určovat zaměření  vědecko-výzkumné  činnosti a jak je transformovat 

do výzkumných programů? 
• Jak hodnotit výsledky vědecko-výzkumné činnosti s ohledem na jejich dopady na klíčové 

kriteriální oblasti (dimenze)?  
• Jak vytvářet systém evaluačních indikátorů umožňujících hodnocení výzkumné činnosti? 
• Jak systémově propojit hodnocení očekávaných výsledků vědecko-výzkumné činnosti 

(analýza ex ante) z hlediska jejich očekávaných dopadů na klíčové oblasti společnosti  
a jaký odpovídající systém financování vědeckého výzkumu vytvořit? 

• Jak hodnotit reálné dopady  (analýza ex post) aplikovaného výzkumu z pohledu inovací? 
 
Reference 
Coombs, H. M. – Jenkins, D.E. 1994. Public Sector Financial Management. London – Glasgow – New 

York – Tokyo – Melbourne – Madras: Chapman and Hall.  
Hall, R., E. - Jones, C., I. 1999. Why do some countries produce so much more output per worker than 

others? Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, No. 1, Pages 83-116.  
Potůček,M. a kol. 2007. Strategcké vládnutí a Česká republika. Praha: Grada.  
Prescott, E. 1998. Needed: A Theory of Total Factor Productivity. International Economic Review, 39, 

s. 525-52.  
Wright, G. – Nemec, J. 2003. Management veřejné správy. Praha: Ekopress.  
Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Strategie Smart Administration v období 2007 – 

2015). 2007. Praha: MMR.  
Usnesení Vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategických projektových závěrech pro čerpání 

finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Smart Administration. 
Praha.  

Worldwide Governance Indicators. 2011. World Bank Institute.  
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4.15 SV 12 – Posilování důvěryhodnosti a legitimity institucí veřejné správy 
Pavol Frič 
 
4.15.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy  

Není pochyb, že neefektivnost organizace veřejné správy brzdí ekonomický rozvoj 
země. Již mnohokrát však bylo prokázáno, že na tomto negativním efektu má výrazný podíl 
nízká míra důvěryhodnosti a legitimity institucí veřejné správy v očích obyvatelstva.  
Na nedůvěryhodné instituce občané reagují životními strategiemi, které k dosahování cílů 
využívají neformální cesty, přátelské vazby, korupci a klientelistické sítě. Tento efekt je 
umocňován skutečností, že důvěryhodnost veřejné správy v ČR trpí právě díky velmi 
rozšířené korupci úředníků i politiků. To znamená, že máme do činění s mechanismem  
tzv. začarovaného kruhu, kde se jednotlivé tendence vzájemně posilují a směřují systém  
do rovnovážného stavu, tj. v našem případě, do stavu systémové korupce, kde jsou všichni 
nuceni podřídit se korupčním pravidlům hry. Symptomy přítomnosti systémové korupce  
ve veřejné správě jsou nezpochybnitelné. Nicméně protikorupční boj vlády systémový 
charakter korupce ignoruje a zaměřuje se hlavně na postih a prevenci individuální náhodné 
korupce. Z tohoto důvodu protikorupční boj dlouhodobě selhává a jeví se pouhým 
„pseudobojem“, což podporuje konspirační nálady ve společnosti a ještě více snižuje 
legitimitu veřejné správy v očích občanů.  

Podstatou prezentované strategické výzvy je prolomit „začarovaný kruh“ nedůvěry 
v instituce veřejné správy tím, že se soustředí na destrukci a dlouhodobou prevenci systémové 
korupce. Strategická výzva v tomto případě znamená najít kořeny systémové korupce a zavést 
účinná opatření, která se zaměří hlavně na odstraňování příčin, nejenom následků systémové 
korupce. 
 
4.15.2 Zdůvodnění strategické výzvy  

Jak je známo, systémová korupce nemůže fungovat bez aktivního zapojení politických 
špiček, což znamená, že prosazování této SV bude nesmírně obtížné, a proto bude trvat 
dlouho, než se podaří zásadním způsobem posílit legitimitu institucí veřejné správy. Cílem je 
překlopit korupci ve veřejné správě do stavu náhodné, individuální korupce a nasměrovat její 
systém do rovnovážného stavu transparentních a důvěryhodných institucí, tak jak je tomu ve 
skandinávských zemích EU. 

Korupce je klíčovým problémem české společnosti, bez jeho řešení nelze očekávat 
splnění obecného strategického cíle dohnat ekonomickou úroveň západních společností. 
Systémová korupce a jí odpovídající klientelistické životní strategie obyvatelstva posilují 
antimodernizační tendence ve společnosti a strhávají ČR na periferii evropského 
modernizačního centra. Podlamují důvěryhodnost působení ČR v EU jako spolehlivého 
partnera v procesu zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti i další demokratizace 
vládnutí. Bez zásadního zlomu v boji proti systémové korupci nelze očekávat zlepšení 
strategické pozice ČR v evropské ekonomice i v politice. Češi si sice na korupci už zvykli, ale 
nesmířili se s některými jejími formami. Hlavně se nesmířili s velkou systémovou korupcí, 
která se točí kolem veřejných zakázek a je záležitostí „těch privilegovaných“. Vnímají ji jako 
skrytý mechanismus přerozdělování zdrojů, který způsobuje prohlubování sociálních 
nerovností a nespravedlnosti. Přetrváváním systémové korupce je tedy ohrožena nejen 
legitimita vládnoucí elity ale i soudržnost celé společnosti. 
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Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy – příklady 

 
Zdroj: autor 
 
Tab. 2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

 
 
4.15.3 Varianty řešení strategické výzvy  

Systémová korupce je v podstatě neformální parazitická instituce, která působí uvnitř 
oficiálních formálních institucí. Projevuje se tím, že instituce veřejné správy ztrácejí svoji 
integritu, ztrácejí schopnost sledovat svoje původní společenské poslání v zájmu veřejného 
blaha a primárně sledují zájmy vlastních členů, soukromé zájmy jednotlivců, kteří jsou v těch 
institucích. 

K systémové korupci v institucích veřejné správy dochází tehdy, když korupčníci jsou 
odměňováni, a ti, kteří respektují zákon, jsou trestáni. Korupční systém vytváří normy, které 
jsou silnější, než psané zákony. Zatímco zákony mohou být beztrestně porušovány, porušení  
a porušování nepsaných korupčních konvencí trestu nikdy neujde. Korupční normy říkají, že 
úplatek je právoplatná kořist a parazitický příjem při dodržování pravidel systémové korupce 
je normální. Když Václav Havel ve své eseji Moc bezmocných analyzoval socialistický 
mocenský systém, zdůrazňoval jeho samopohyb, nezávislý na vůli komunistických 
funkcionářů. Říkal, že navzdory své nesmírné moci nebyli tito lidé mnohdy ničím víc, než 
slepou funkcí zákonitostí systému. Neformální korupční systém funguje podobně. Nikdo ho 
nemá pod kontrolou, a když se jednou člověk do systému zapojí, už nemůže přestat. 
Systémová korupce drtí i své vlastní tvůrce.  

Součástí diagnózy východiskové situace musí být tedy i poznání, že systémová korupce 
představuje past, v níž jsou politici polapeni. Politika se v současnosti bez korupce dělat nedá. 
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Výměna politické garnitury k pádu korupčního systému nevede. Cílem tedy je vysvobodit 
politiku z korupční pasti, odstranit vnitřní korupční závislost politických stran, respektive 
výrazně oslabit jejich institucionální hlad po černých fondech z korupčních transakcí  
s byznysmeny a úředníky. Jaké řešení se nabízí v této situaci, když máme co dočinění se 
systémovou korupcí a s korupční pastí politiků? 

Obecně doporučovanou strategií, řešení problémů korupce je širokospektrální  
a kontinuální inovace protikorupčního souboru opatření, jde o tzv. strategii malých kroků, 
které znevýhodňují korupční chování politiků postupným zvyšováním transparentnosti 
veřejné správy, zpřísněním pravidel financování politických stran, posilováním kroků 
kontroly chování politiků, zlepšováním systémů detekce korupčního chování, omezování 
nákladů na volební kampaně či zvyšování postihů za korupci, a to všechno v očekávání, že se 
tím náklady na chod korupčního systému natolik zvýší, že přestane být pro jeho členy 
výhodný a bude opuštěn. Dosavadní zkušenosti ze zemí postkomunistického světa ukazují, že 
tato strategie protikorupčního boje evidentně selhává. A to hlavně proto, že všude, kde byla 
tato strategie zavedena, byl protikorupční boj ovládnut korupčním systémem. Protikorupční 
boj řídí korupčníci, a protože v žádné z postkomunistických zemí se zatím nepodařilo 
odstranit enormní hlad politiků po korupčních zdrojích, nestali se skutečnými spojenci 
protikorupčního boje.  

Je zřejmé, že to, oč se dnes hraje, je autentický protikorupční boj. Je také zřejmé, že tato 
hra má mnoho falešných hráčů a, když jednoho odhalíme, nastoupí místo něho jiný, ještě 
falešnější. Vypadá to, že zde není alternativa, že neexistuje řešení, a kde není alternativa, je 
beznaděj a pasivita. Nicméně alternativa vůči strategii malých kroků existuje. Je to strategie 
tzv. cíleného úderu na jádro korupčního systému. Tedy odstranění nezbytnosti korupčních 
peněz pro fungování politických stran. Tato metoda vychází z poznání, že cesta vysvobození 
politiky z korupční pasti vede přes radikální změny ve financování politických stran. Dnes, 
kdy jsou parlamentní strany vlastně placeny státem, je vliv reputace stran na jejich příjmy 
malý. Stát neodejme straně prostředky v reakci na skandál. Ale občan by mohl, pokud by tu 
pravomoc měl, kdyby například formou daňových asignací na chod politických stran 
přispíval. Povinně a každý měsíc. Financování politických stran formou daňových asignací by 
vytvořilo skutečnou závislost politických stran na reputaci, kterou mají vůči občanům. Za této 
situace se budou strany skutečně vzájemně hlídat, aby některá z nich v soutěži nepodváděla,  
a budou si dávat pozor, aby se samy nezapletly do korupčního skandálu, který by jim snížil 
reputaci, a tedy i měsíční přísun peněz od občanů. Pak nebudou ani zneužívat instituce 
veřejné správy k dobývání renty pomocí korupčních transakcí. Nutno dodat, že jde zatím  
o nevyzkoušenou strategii, jejíž technické detaily bude potřeba dopracovat. 

Obě dvě protikorupční strategie se vzájemně nevylučují. Naopak podporují se, a lze je 
proto kombinovat. 
 
4.15.4 Implikace pro výzkum a vývoj  

Výzkum a vývoj mohou k řešení důvěryhodnosti veřejné správy přispět jak analýzou 
současného stavu, tak vytvářením a zkoumáním možností zavádění inovací v protikorupčním 
boji. Důležité bude nejdříve zjistit:  
• Jak silný je korupční systém v ČR a v kterých oblastech veřejné správy?  
• Jaké má slabé stránky?  

 
Pak se lze zabývat otázkami protikorupčního boje:  

• Jak zajistit autenticitu protikorupčního boje?  
• Za jakých podmínek může fungovat systém financování politických stran prostřednictvím 

daňových asignací?  
• Jak mají být nastaveny jeho technické parametry?  
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• Jak má vypadat funkční systém včasného varování před zneužíváním institucí veřejné 
správy k soukromému obohacování v podmínkách ČR?  

• Jak zabránit asimilaci protikorupčních opatření korupčním systémem?  
• Jak snížit míru tolerance obyvatelstva vůči korupci?  
• Která protikorupční opatření korespondují s mentalitou českých úředníků?  
• Jak nejlépe získat spojence v protikorupčním boji?  
• Jak podpořit transparentnost veřejné správy prostřednictvím její elektronizace  

(e-government)?  
• Jak zajistit trvale udržitelné protikorupční prostředí, tj. prostředí založené na pověsti,  

v němž integrita bude brána jako prestiž? 
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4.16 SV 13 – Transformace veřejných služeb a sociálního státu  
Martin Potůček 
 
4.16.1  Základní vymezení a popis strategické výzvy 

Podstatou této strategické výzvy je aktivní adaptace veřejných služeb a sociálního státu 
na anticipovaná vnější ohrožení a rozvojové příležitosti, generované globalizací a evropskou 
integrací na jedné straně a vývojovými proměnami české společnosti, především procesem 
populačního stárnutí a individualizace životních stylů, na straně druhé. 

Globalizace přinese vyšší nároky na konkurenceschopnost a zvýšení volatility 
ekonomického vývoje, což povede k potřebě rychlejší adaptace kompetencí a dovedností lidí 
na měnící se nároky trhu (systém celoživotního vzdělávání), ale i rozšiřování ochranných  
a záchranných mechanismů zprostředkovaných veřejnými službami. V systému organizace  
a řízení veřejných služeb nabídnou moderní informační a komunikační technologie nové 
možnosti pohotově a adekvátně reagovat na individuální potřeby občanů. Zvýší se tlak na 
uplatnění komerčního sektoru v této oblasti, jehož protiváhou bude obhajoba principu 
univerzálního přístupu k těmto službám zajišťovaná veřejným sektorem. 

Evropská integrace povede ke konvergenci některých veřejných a sociálních služeb  
a ke snadnějšímu přebírání know-how; otevírání evropského trhu nabídne českým 
poskytovatelům služeb konkurenční výhodu v podobě dosud výrazně nižších nákladů práce, 
ale povede k tlaku na vyrovnávání mzdové úrovně pracovníků s evropským standardem,  
a vyvolá i vyšší nároky na kvalitu poskytovaných služeb. 

Populační stárnutí povede k vyšším nárokům na péči o stárnoucí a staré osoby v situaci, 
kdy se bude značně zmenšovat potenciál rodinné péče o velmi staré jedince. Zprostředkovaně 
to vyvolá i vyšší pozornost věnovanou populační a rodinné politice a politice zaměstnanosti. 
 
4.16.2  Zdůvodnění strategické výzvy 

Lidský potenciál je a stále bude nejdůležitějším zdrojem rozvoje české společnosti; jeho 
kultivace a uplatnění pak bude životně záviset na dostupnosti, rozsahu a úrovni veřejných 
služeb a na ochranné a aktivizující úloze sociálního státu. Právě prostřednictvím veřejných  
a sociálních služeb bude možno přímo ovlivňovat kvalitu života a jeho udržitelnost především 
v pilířích ekonomické konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti za podmínky zajištění 
rovného přístupu všech občanů země k nim. 

Cílovým stavem budou veřejné služby a sociální stát, schopné aktivně a pokud možno  
i v dostatečném předstihu se adaptovat na změněné vnější a vnitřní podmínky. V situaci 
trvajících rozpočtových omezení bude nutno nalézat lepší poměr mezi náklady a efekty  
ve službách zaměstnanosti, ve zdravotní a sociální péči, ve výchově a vzdělávání, v podpoře 
výzkumu, vývoje a inovací, v kultuře, tělesné kultuře, bezpečnosti, ve veřejné dopravě  
a v ostatních oblastech veřejného zájmu. 
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Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy - příklady 

 
 
Tab.2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

 
 
4.16.3  Varianty možných řešení strategické výzvy 

V identifikaci možných variant vývoje na tuto strategickou výzvu lze předpokládat dvě 
krajní reakce – variantu navržení a důsledné realizace ofenzivní strategie rozvíjení sociálního 
státu a kompetentních veřejných služeb v předstihu reagujících na vývoj potřeb lidí, a variantu 
usilující o řešení nazrálých až přezrálých problémů v této oblasti především důrazem  
na individuální odpovědnost občanů a regulační působení trhu.  

Realizace ofenzivní strategie by předpokládala vyvození poučení z dílčích neúspěchů 
dosavadní podoby transformace veřejných služeb a sociálního státu. Ty byly většinou 
způsobeny přeceněním regulačních funkcí trhu a nekvalifikovaným a nekoncepčním 
uplatňováním regulačních funkcí státu. Byla by založena na novém vymezení optimálního 
synergického regulačního působení trhu, státu a občanského sektoru, a to jak v závislosti na 
měnících se obecných podmínkách života země jako takové, tak i specificky ve vztahu 
měnícím se potřebám lidí v oblasti zaměstnanosti, zdravotní a sociální péči, ve výchově  
a vzdělávání, v podpoře výzkumu, vývoje a inovací, v kultuře, tělesné kultuře, bezpečnosti,  
ve veřejné dopravě i v dalších oblastech veřejného zájmu. V případě uskutečnění této varianty 
budou velkou roli v identifikaci a uspokojování potřeb obyvatelstva hrát nové informační  
a komunikační technologie. 

Varianta usilující o řešení nazrálých až přezrálých problémů v této oblasti především 
důrazem na individuální odpovědnost občanů a regulační působení trhu ponese mnohé rysy 
dosavadního vývoje po listopadu 1989: podcenění významu veřejných služeb a sociálního 
státu pro dlouhodobou prosperitu celé společnosti, především pak pro udržení nebo  
i zlepšování kvality života lidí a sociální soudržnosti. Bude ji doprovázet nedostatečná 
koncepční, legislativní a organizační kapacita příslušných orgánů státní správy, spoléhání se 
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na rutinu a samovývoj nebo naopak zbrklé zavádění neověřených experimentů. Výsledkem 
budou rostoucí rozdíly v přístupu jednotlivých skupin obyvatelstva ke konkrétním veřejným  
a sociálním službám, které mohou vyústit až k efektivním bariérám jejich užití. 

Skutečný vývoj se bude ubírat někde mezi těmito dvěma krajními variantami; bude 
silně závislý na kompetenci veřejné politiky a správy v oblasti poskytování veřejných  
a sociálních služeb. 
 
4.16.4 Implikace pro výzkum a vývoj 

Zkoumání veřejných služeb a sociálního státu je vzhledem k jejich rostoucí složitosti, 
diferenciaci a k dynamice jejich vývoje stále náročnější. Předpokládá úzkou mezioborovou 
spolupráci široké palety společenských věd s vědami, které objasňují technické, přírodní  
a biologické souvislosti poskytování těchto služeb. Musí spoléhat jak na pokroky základního 
výzkumu, tak i na stále rozsáhlejší empirický výzkum v terénu. Výjimkou nejsou ani 
experimenty spjaté s vyhodnocením jejich praktických dopadů, které ústí do doporučení pro 
politickou a správní praxi.  

Existuje zde velký prostor pro uplatnění mezinárodních srovnávacích výzkumů, které 
mohou lépe posoudit nejen úspěšnost vlastní země, ale i alternativních modelů poskytování 
veřejných a sociálních služeb. V kontextu Evropské unie je dnes už také samozřejmostí 
uplatnění benchmarkingu. Tento prostor česká výzkumná komunita využívá doposud pouze 
z malé části a ochuzuje tím decizní sféru o řadu cenných poznatků a z nich vyplývajících 
inovací, doporučení a veřejných politik. 

K řešení se naskýtá hledání kvalifikovaných odpovědí například na tyto klíčové otázky: 
• Jaká je kvalita života české populace a co ji ovlivňuje? 
• Jaké jsou determinanty vývoje lidského potenciálu české společnosti a jak mohou ovlivnit 

jeho budoucí vývoj? 
• Jaké konkrétní veřejné a sociální politiky mohou nejlépe odpovídat na identifikované 

aktuální a potenciální budoucí problémy v poskytování veřejných a sociálních služeb? 
• Jak optimálně alokovat pravomoc a odpovědnost mezi státem, kraji, obcemi, 

poskytovateli veřejných a sociálních služeb, nestátními neziskovými organizacemi  
a dalšími aktéry? 

• Jak optimalizovat systém financování veřejných a sociálních služeb? 
• Jaké inspirace ze zahraničí mohou být přínosné pro návrh a realizaci reforem veřejných  

a sociálních služeb u nás? 
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4.17  SV  14  –  Rostoucí  komplexita  hrozeb,  rizik  a  adaptace  bezpečnostního 
systému ČR 

Libor Stejskal 
 
4.17.1 Základní vymezení a popis strategické výzvy 

Potenciální bezpečnostní hrozby pro ČR se mohou řetězit a jejich následky vzájemně 
násobit, a to kvůli naší rostoucí závislosti na technologiích a dálkově transportované energii, 
permanentní nestabilitě na periferiích euroatlantického prostoru či možnému souběhu 
přírodních a člověkem způsobených pohrom (útoků či havárií). V budoucnu nelze vyloučit 
např. souběh masivního kybernetického útoku, sociálních nepokojů a přírodní katastrofy na 
části území při nutnosti nasazení ozbrojených sil v zahraničí. 

Naše společnost přitom věnuje nízkou pozornost a stále méně prostředků na snížení své 
zranitelnosti. Jen příznivé okolnosti a absence rozsáhlejších krizových situací vyvažují stav, 
kdy bezpečnostní politika, rozvoj a činnost bezpečnostních složek (ozbrojené síly ČR, Policie 
ČR i Hasičský záchranný sbor ČR) stagnují a procházejí destabilizací rozpočtovou, personální 
a organizační, což negativně ovlivňuje jejich fungování v běžných podmínkách i potenciální 
nasazení v krizových situacích. Neexistuje žádná koordinovaná příprava na krizové situace, 
která by se závazně vztahovala na veřejnou správu, firmy, podnikatele a občany. 
Bezpečnostní politika se v turbulenci rozpočtových škrtů a politického boje stala nezřetelnou 
a bezpečnostní instituce se snaží udržet pouhou základní funkčnost. 

Bezpečnostní systém ČR je třeba adaptovat na prostředí „tekutých“, instantních, 
neoddělitelných hrozeb. Při chronickém nedostatku finančních a lidských zdrojů toho lze 
dosáhnout kombinací těchto nástrojů a opatření: 

• Profesionalizace a kvalifikovanost politického rozhodování v bezpečnostním 
sektoru 

• Odbyrokratizování a nalezení vnitřních úspor v aparátech bezpečnostních institucí 
státu 

• Vyšší zapojení a odpovědnost občanů 
• Vyšší zapojení a odpovědnost soukromého sektoru 
• Maximální využití technologií šetřících lidskou práci ve fázích prevence, přípravy, 

ochrany, reakce i obnovy 
• Zavádění „security by design“ ve veřejných investičních projektech a tlak  

na pojišťovny pro dosažení téhož v soukromém sektoru 
• Boj proti sociálnímu vyloučení a integrace imigrantů 
• Nebyrokratický přístup ke krizovému řízení a ochraně obyvatelstva 

 
4.17.2 Zdůvodnění strategické výzvy 

Stávající kapacity bezpečnostního systému ČR nejsou připraveny a dimenzovány  
na krizovou situaci, která by trvala déle než pár dnů a postihla by větší území. Stát není 
připraven zajistit základní fungování veřejné správy a ochranu obyvatelstva při vážném 
selhání systémů kritické infrastruktury, a nemá dostatečné organizační, personální a technické 
kapacity pro zajištění bezpečnosti při zřetězení a prolnutí různorodých hrozeb. 

Bez adekvátní odpovědi na tuto strategickou výzvu bude výsledkem pokračující 
stagnace a bezkoncepčnosti pouze zranitelnější společnost a kritická infrastruktura, 
personálně nenaplněné, technicky zastaralé a podfinancované bezpečnostní složky. 
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Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy – příklad 

 
 
Tab. 2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

 
 

4.17.3 Varianty možných řešení strategické výzvy 
Obecně lze varianty řešení charakterizovat podle různé míry role a odpovědnosti státu. 

Sada konkrétních opatření, jejichž pomocí lze situaci řešit, je uvedena výše (základní 
vymezení a popis strategické výzvy). 

První variantou „proti proudu“ je opětovné posílení role a kapacit státu, a to jak 
v koordinaci a řízení bezpečnostního systému, tak pro samotný výkon bezpečnostních složek 
státu. Tato varianta je v krátkodobém horizontu krajně nepravděpodobná – jak kvůli 
rozpočtovým deficitům a nutnosti omezovat veřejné výdaje, tak kvůli neochotě politické 
reprezentace státu vynakládat energii na expanzi do oblastí již „vyklizených“, a rovněž kvůli 
pravděpodobnému odporu veřejnosti. Dlouhodobě ale zcela vyloučená není, protože vize 
zvládání budoucích krizí obrovského a kombinovaného rozsahu (typu zemětřesení, vln 
tsunami a jaderných havárií v Japonsku) mohou ospravedlnit určité „zestátnění“ 
bezpečnostního systému – zvláště pak v zemích ne zcela vyspělých, které vykazují deficit  
ve schopnosti autonomní společenské koordinace. 

Druhou variantou „proti proudu“ je úplná či dominantní privatizace zajištění 
bezpečnosti. Ta může být omezena na outsourcing praktického výkonu, kdy odpovědnost za 
poskytování bezpečnosti jako veřejného statku zůstává státu a orgánům veřejné moci. Možný 
je ale i plošný transfer odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu na firmy, obce a občany. 
Tyto subjekty by si mohly samostatně či prostřednictvím pojišťoven platit za prevenci  
a ochranu pro případ běžných i krizových situací. Státu by patrně zůstala odpovědnost  
za obranu proti vnějšímu napadení – i její zajištění ovšem lze privatizovat. 

Další variantou je silně posílit koordinační a regulační roli státu a veřejné správy 
směrem k ostatním subjektům, tedy především k podnikajícím právnickým a fyzickým 
osobám, uložit jim širší povinnosti, resp. zvýšit míru jejich odpovědnosti za vlastní ochranu  
a za ochranu jimi poskytovaných veřejných funkcí a služeb. Přitom nemusí dojít k žádnému 
posilování vlastních kapacit státu pro samotný praktický výkon bezpečnostních funkcí 
prostřednictvím policie, armády, zpravodajských služeb apod. 

Vhodnou variantou je nejen posílení koordinační a regulační role státu a veřejné správy 
směrem k ostatním subjektům, ale také podstatné zefektivnění výkonu vlastních 
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bezpečnostních kapacit (bezpečnostních sborů a služeb, orgánů krizového řízení veřejné 
správy), efektivnějí implementace a vymáhání legislativy a tvorba nových režimů pro 
spolupráci státu, soukromého a nevládního sektoru a občanů. Modernizace bezpečnostních 
složek státu by měla mít koncepční a selektivní povahu. Některé kapacity je třeba redukovat, 
jiné je třeba posílit (např. podle doporučení Bílé knihy o obraně ČR). 

Poslední, v podmínkách ČR ovšem zcela reálnou variantou je neřešit nic, a reálnou 
lhostejnost politické reprezentace zakrývat rétorikou plnění spojeneckých závazků a nutnosti 
reforem, optimalizací a transformací bezpečnostních sborů a institucí. Tato varianta může 
zajistit maximálně kosmetické úpravy v rámci statu quo, odpovědí na strategickou výzvu však 
rozhodně není. 

 
4.17.4 Implikace pro výzkum a vývoj 

Hlavní důsledky a úkoly pro výzkum a vývoj z hlediska této strategické výzvy lze 
definovat následovně: 
• Identifikovat ty oblasti moderních technologií s bezpečnostním potenciálem, v nichž 

subjekty z ČR dosahují nadprůměrných výsledků, realizují komparativní výhody a mají 
silné zázemí, a podporovat jejich rozvoj v bezpečnostním a obranném průmyslu. 

• Zmapovat, poznat a popsat, jak funguje bezpečnostní systém ČR. Ten totiž není nijak  
a nikde definován, vznikal samovolně, neřízeně, bez strategického či koncepčního záměru 
– proto vykazuje řadu vnitřních nesouladů, překryvů a duplicit. 

• Je třeba vytvořit mnohem lepší znalosti a vědomí o možných hrozbách pro českou 
společnost. Ještě mnohem důkladněji je třeba poznávat naši zranitelnost. Hrozby pro ČR 
se mohou měnit každým dnem, nikdy neexistuje ucelený výčet, s nímž se má pracovat. 
Klíčem je subjektivní stránka problému: tedy vědět, v čem jsme zranitelní (ať už přichází 
nebezpečí či poškození odkudkoli a jakýmkoli způsobem), a v čem naopak spočívá 
odolnost české společnosti – obyvatelstva a systémů kritické infrastruktury, a jak tuto 
odolnost zvyšovat. 

• Podporovat zavádění a prosazování „security by design“ ve všech oborech aplikovaného 
výzkumu, což se následně projeví v investičních akcích veřejného a soukromého sektoru. 

• Zajistit důslednou a systematickou aplikaci výsledků bezpečnostního výzkumu do procesu 
tvorby a aktualizace Bezpečnostní strategie ČR. Ta je dosud čistě úřednickým, 
deklaratorním a popisným dokumentem bez skutečně strategické povahy – chybí jí 
skutečná analýza, stanovení cílů i konkrétních úkolů a opatření s vazbou na alokaci 
finančních prostředků z veřejných rozpočtů. 

• Výrazně posílit využití a rozvoj technologií šetřících lidskou práci ve všech fázích 
bezpečnostního cyklu: inteligentní senzory a metody analýzy a vyhodnocování, robotika, 
inteligentní systémy vytvářející bezpečný prostor, nástroje pro ochranu a záchranu lidí. 

• Přesvědčivě posílit zapojení českých subjektů pro projektů evropského a aliančního 
bezpečnostního a obranného výzkumu technické i netechnické povahy, a to především 
zajištěním modelů spolufinancování u týmů a projektů, které prokáží životaschopnost  
a vysokou přidanou hodnotu. 
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II. DEMOKRACIE A EXISTUJÍCÍ POLITICKÝ ŘÁD (“POLITY”) 
4.18 SV 15 – Rozvoj demokracie 
Pavol Frič, Martin Potůček 
 
4.18.1  Základní vymezení a popis strategické výzvy  

Proměny soudobých společností činí tradiční způsoby zprostředkování zájmů stále 
méně schopné účinně a s předstihem se vyrovnávat s novými výzvami (Dror, 2001). Týká se 
to především zavedených instrumentů a aktérů reprezentativní demokracie, které a kteří 
postupně ztrácejí v očích občanů na legitimitě. 

Potřeba rozšiřovat bázi spolurozhodování o zásadních společenských problémech  
a realizaci přijatých společenských inovací tak, aby se do těchto procesů zapojilo co nejvíce 
občanů, právě tak jako rychlé rozšíření nových informačních a komunikačních technologií, 
vedou k úvahám o modernizaci celého politického systému – ústavních a politických institucí, 
politické komunikace a rozhodování. 

Dominantním fenoménem změn v politické kultuře západních zemí v posledních 
desetiletích je totiž tzv. participační exploze (Almond - Verba, 1989: 2), jež do procesu 
rozhodování o řešení veřejných otázek zapojuje i občanskou společnost. Prostřednictvím 
participace jsou občané schopni vést politiky k odpovědnosti, což činí demokracii v jejich 
očích autentičtější a spravedlivější. V ČR jsme svědky do značné míry opačných trendů. 
Politické strany mají tendenci uzavírat se do svých úzkých klientských sítí. Volby jako 
mechanismus legitimizující vládní moc ztrácejí na důvěryhodnosti. Vliv občanských elit na 
rozhodování o veřejných záležitostech je nepatrný. Neziskové organizace jsou značně závislé 
na představitelích veřejné správy.  

Podstatou této strategické výzvy je  
a. doplnit klasické formy reprezentativní demokracie o nové formy demokracie přímé, 

participativní a deliberativní, tzn. rozvíjet takovou podobu demokracie, která plně 
uplatňuje všechny dostupné a funkční podoby zprostředkování zájmů; 

b. modifikovat český ústavní a politický systém tak, aby průběžně funkčně odpovídal  
na proměňující se vnitřní i vnější výzvy;  

c. obrátit dlouhodobý trend nezájmu obyvatelstva o veřejné záležitosti a podpořit 
motivaci občanů dobrovolně se o ně starat. Prolomit „blbou náladu“ pramenící 
z přesvědčení, že účast na řešení veřejných záležitostí nevede k žádným změnám.  

 
4.18.2  Zdůvodnění strategické výzvy  

Mnohé problémy soudobých společností dnes nelze řešit bez účinného zapojení občanů 
do veřejných záležitostí tak, aby byly co nejvěrohodněji artikulovány a uplatňovány jejich 
zájmy. Podobně jako v západních demokraciích jsme i u nás svědky trvalého poklesu 
důvěryhodnosti institucí a aktérů stávajícího politického systému a mechanismů 
reprezentativní demokracie. Čím dále zřetelněji se ukazuje, že vládnutí pomocí modelu 
demokracie z první poloviny 20. století je anachronismus, který se limitně blíží k vyčerpání 
svých možností agregovat a reprezentovat různorodé zájmy ve společnosti a udržovat 
politickou stabilitu. Demokracie bez fungujícího systému vedení politiků k odpovědnosti,  
na němž se podílí široká veřejnost, ztrácí svoji autenticitu a legitimitu. Roste nespokojenost – 
na jedné straně stoupá počet tzv. „kritických občanů“ kteří kritizují výkon demokracie, ale 
demokracii si přejí zachovat, a na straně druhé stoupá i radikalismus, který může vyústit  
ve zhroucení demokratického politického systému demokratickou cestou. Z dlouhodobého 
strategického hlediska je tedy nezbytné podpořit satisfakci kritických občanů a zároveň tlumit 
vzmáhající se radikalismus. Cílem je dosáhnout stavu plynulé cirkulace elit a otevřenosti 
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systému institucionalizovaných příležitostí pro občanskou participaci. V opačném případě 
hrozí politická nestabilita, poškození důvěryhodnosti ČR na mezinárodní scéně či finančních 
trzích a vážné narušení sociální soudržnosti.  

 
Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy - příklady  

 
Zdroj: autoři 
 
Tab. 2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

 
 
4.18.3  Varianty řešení strategické výzvy  

Politika se dnes „dělá“ přes masmédia, která politickou soutěž přenesla z periodických 
volebních kampaní do každodenního života společnosti. V souladu s přechodem  
do postindustriálního světa informační společnosti se tempo demokracie zrychluje a soutěž 
demokratických elit se zintenzivňuje. Komplexnost společností a decizní zátěž 
demokratických institucí se zvyšují. Tyto změny volají po inovacích demokratického 
politického systému ve smyslu zvyšování efektivity a posilování jeho legitimity v očích 
občanů. Kontury inovovaného politického systému se vynořují společně s nedostatky toho 
stávajícího, které vyvolávají nárůst kritických občanů i radikalismu. Zavádění nových forem 
demokratického vládnutí má přinést méně politického elitismu a více občanské 
angažovanosti, méně klientelismu a více otevřenosti a akontability (accountability, veřejné 
vykazatelnosti). Názory na cesty, kterými lze těchto cílů dosáhnout, se však liší. V zásadě lze 
mluvit o třech ideálně typických strategiích dalšího rozvoje demokracie. 

 1. První představuje tzv. konzervativní strategie, která se zaměřuje na zlepšování 
pravidel politické soutěže a samoregulace politického života elit. V jejím pozadí stojí 
myšlenka, že politické elity se nejlépe uhlídají navzájem samy, a když na to budou mít 
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vytvořené dobré podmínky, bude i demokracie fungovat dobře. Tato strategie počítá 
s částečnými inovacemi modelu reprezentativní demokracie, např. v podobě zpřesnění 
pravomocí a odpovědností jednotlivých aktérů ústavního a politického systému země, změn 
volebního systému či funkčních inovací v systému rekrutace politického personálu. Klade 
důraz na zvyšování konvenční politické participace občanů prostřednictvím politických stran, 
tj. na otevření se politických stran kontrole veřejnosti a širšímu počtu členů i nestraníků jako 
kandidátům na politické funkce. Spoléhá také na to, že formou duchovní obrody politiky se 
podaří obnovit a posílit morální vůdcovství politiků ve společnosti – politické elity se zbaví 
korupce a systém začne znovu fungovat tak, že si opět získá důvěru občanů. 

2. Druhou cestu reprezentuje strategie rekonfigurace mocenských vztahů mezi elitami, 
subelitami a běžnými občany. Jako odpověď na zrychlování tempa politického života a nárůst 
rozhodovací agendy tato strategie prosazuje posílení role síťového (nedirektivního) vládnutí  
a zvyšování váhy expertízy reprezentantů občanských organizací, tj. občanských subelit jako 
zástupců veřejnosti. Síťové vládnutí spoléhá na model deliberativní či participativní 
demokracie, kde hraje významnou roli organizovaná občanská společnost. Jejím jádrem je 
budování formálního partnerství mezi veřejným a občanským sektorem, v němž se sdružují 
tzv. „expertní, resp. profesionální občané“. Předpokládá, že tyto občanské subelity dokáží 
průběžně agregovat zájmy nejširších vrstev občanů a efektivně plnit roli mediátora mezi 
elitami a běžnými občany. Že dokáží úspěšně vyvažovat naplňování zájmů jednotlivých 
kategorií obyvatelstva a pružně reagovat na trend posouvání se v rozhodování od velké 
politiky k veřejným politikám. 

3. Třetí cestou inovace politického systému je strategie širokospektrálního otevírání 
nových příležitostí pro participaci běžných, resp. neorganizovaných občanů na rozhodování  
o věcech veřejných. Tato strategie se koncepčně opírá o model přímé demokracie  
a předpokládá, že prosazováním institutu referenda a důsledného vymáhání práva  
na informace se nejenže zvýší transparentnost a akontabilita politických a administrativních 
elit, ale i občané budou motivováni využívat svých práv zasahovat do rozhodovacích procesů. 
Budou mít pocit, že jsou iniciátory i konzumenty změn ve veřejné politice a v demokracii 
vůbec. Participativní strategie předpokládá pokračování (omezené) role politických stran 
v demokratickém systému a očekává, že inovovaný politický systém nastartuje demokratické 
osvícení občanů a omezí jejich politický cynismus.  

Reálná podoba reakce na tuto strategickou výzvu samozřejmě bude mít formu určitého 
mixu jednotlivých prvků výše uvedených tří ideálně-typických variant. Záleží na tom, jestli 
inovace půjdou všemi třemi směry vyváženě, anebo jeden z nich bude dominovat,  
resp. atrofovat. 
 
4.18.4  Implikace pro výzkum a vývoj  

Zkoumání ústavního a politického systému, politických a správních institucí  
a demokratických forem vládnutí vykazuje v České republice ve srovnání se světem četná bílá 
místa. Bez soustavnější analýzy však budou všechny pokusy o nápravu zjištěných deficitů a 
deformací málo účinné a povedou k rozsáhlým morálním a národohospodářským ztrátám. 
K možným otázkám naléhavě vyžadujícím kompetentní odpovědi řadíme například tyto:  
• Jaké jsou přednosti a nedostatky stávajícího ústavního a politického systému země  

a možnosti jeho funkčních inovací? 
• Jaké změny pravidel politické soutěže by byly pro český politický systém nejvhodnější? 
• Jak lze politické strany motivovat k akceptování navrhovaných inovací? 
• Jaký model síťového vládnutí lze úspěšně aplikovat v českých podmínkách? 
• Jak vybudovat systém formálního partnerství mezi veřejným a občanským sektorem? 
• Jak zavádět prvky přímé a participativní demokracie? 
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• Jaký model financování politických stran by omezil riziko jejich zajetí artikulovanými 
zájmy podnikatelského sektoru? 

• Jak podpořit zavádění e-Government / e-Governance / e-democracy? 
 
Reference 
Almond, G. A. - Verba, S. 1989.  The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations. London: Sage.  
Dror, Y. 2001. The Capacity to Govern. London: Frank Cass.  
Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. 2005. Praha: Sociologické 

nakladatelství.  
Potůček, M. a kol. 2003. Putování českou budoucností. Praha: Gutenberg.  
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III. ZAPOJENÍ DO SVĚTOVÝCH A EVROPSKÝCH STRUKTUR 
4.19 SV  16  –  Příprava  lidí  a  státu  na  nároky  globalizace  a  prohlubování 

evropské integrace 
Miloš Balabán, Martin Potůček 
 
4.19.1  Základní vymezení a popis strategické výzvy 

Svět i Evropa se rychle mění; setrvačnost a stereotypy chování se s dynamikou tohoto 
vývoje dostávají do ostrého konfliktu. Podstatou této strategické výzvy je připravit 
obyvatelstvo i instituce veřejného, komerčního a občanského sektoru v předstihu  
na předpokládané nároky budoucího vývoje, v němž rozhodující úlohu sehrají procesy 
globalizace a evropské integrace. 

České republice půjde o plné uplatnění jejích legitimních zájmů ve vnějších strukturách, 
které mohou zpětně ovlivnit životní podmínky jejích obyvatel. Nejdůležitějším kontextem  
pro nás je a do roku 2030 bude Evropská unie, která je nejúspěšnějším světovým integračním 
seskupením s vysokou mírou „soft power“ s potenciálně silným vlivovým potenciálem. Stále 
ale není dostatečný pro to, aby byla respektována jako plnohodnotný globální aktér. Hlavním 
důvodem je různorodost politických, ekonomických a bezpečnostních zájmů členských zemí. 
Tento stav ale výrazně EU, fakticky potenciální „globální mocnost bez státu“, znevýhodňuje 
proti ostatním globálním aktérům – Spojeným státům, Číně, Rusku, Indii, Brazílii, kteří jako  
národní státy silně prosazují své politické, ekonomické a bezpečnostní zájmy na globální  
i regionální úrovni. Trendy v politice EU vycházející z dovršení institucionální reformy 
(Lisabonská smlouva) a z nutnosti efektivně čelit dopadům ekonomické krize. Pakt pro euro 
plus svědčí o výrazném směřování k dalšímu politickému a ekonomickému sjednocování,  
a tím i posilování globální role EU. Rýsuje se možnost vzniku dvourychlostní Evropské unie  
s „tvrdým“ jádrem a měkčí periferií, přičemž naše země bude mít možnost volby, kam se 
zařadí.  
 
4.19.2  Zdůvodnění strategické výzvy 

Nereflektování aktuálních trendů vývoje světa a EU povede k tomu, že ČR začne 
v globálním měřítku ještě více zaostávat a v rámci EU se ocitne na měkčí periferii, a tím  
i v částečné politické izolaci se všemi z toho vyplývajícími negativními politickými, 
ekonomickými i bezpečnostními dopady. Proto je nutné brát v úvahu zkušenosti 
prosperujících malých zemí (Finsko, Dánsko, ale i Norsko), které ukazují, že  
i v globalizujícím se světě lze s využitím možností evropského integračního procesu nejen 
uspět, ale být přímo na špici ekonomické konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti. 
Příkladem pro Českou republiku je mimo jiné i způsob, jakým se takové země systematicky 
připravovaly na své plné uplatnění v nadnárodních strukturách. Kromě nezbytných 
jazykových kompetencí obyvatelstva tyto země od počátku podchytily a uplatnily 
revolucionizující možnosti nových informačních a komunikačních technologií. Dalším 
nutným předpokladem bylo vybudování vysoce kvalifikovaného a dostatečně početného 
personálu v zahraniční službě. Významným rezervoárem jejich vlivu bylo i formování koalic 
a spojenectví založených na rovnosti a příbuznosti zájmů. 
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Tab. 1: Základní prvky a charakteristiky cílového stavu strategické výzvy  

 
 
Tab.2: Důsledky při neřešení/nevyužití výzvy  

 
 

4.19.3 Varianty možných řešení strategické výzvy 
V budoucích desetiletích se budou zostřovat latentní i otevřené konflikty o vzácné 

zdroje. Nebude možno spoléhat se na kontinuitu vývoje založenou na trendech prosazujících 
se v minulosti. Naopak, nejistot bude spíše přibývat. To vše podtrhne nároky na připravenost 
českého státu a jeho občanů těmto výzvám čelit. Alternativou by bylo další zaostávání země 
za špičkou světového vývoje. Budoucnost se otevírá dvěma variantám aktivních reakcí na tuto 
výzvu: orientace na úspěch především v rámci globalizačních procesů a orientace na úspěch 
především v rámci procesů evropské integrace. Je přitom zřejmé, že obě varianty musí a také 
budou mít leccos společného. 

Při uplatnění varianty orientující se především na úspěch v rámci globalizačních 
procesů bude důležité analyzovat omezení, potenciality a nejistoty budoucího globálního 
vývoje a s předstihem tomu uzpůsobit příslušné veřejné politiky. Jednou komponentou takové 
adekvátní reakce by byla rozsáhlá podpora výuky cizích jazyků, cizích národů a kultur a také 
rozvíjení komunikačních kompetencí. Nespornou úlohou zde bude i zkvalitňování zahraniční 
služby a rozvojové pomoci. Podobně významné bude další usnadňování přístupu 
k informačním zdrojům a komunikaci v globálním veřejném prostoru. 

Varianta orientující se především na úspěch v rámci procesů evropské integrace bude 
vycházet ze zásadní inovace přístupu vlády k uplatnění zájmů ČR v EU. Bude založena na 
definování klíčových politických cílů (v dlouhodobém i střednědobém horizontu), kterých 
chce ČR v EU dosáhnout, na odstranění duplicit či triplicit přístupů k unii, na určení jasné 
odpovědnosti za koordinaci politiky vůči EU (MZV vs. Úřad vlády), na zkvalitnění personální 
politiky (výrazné posílení státní správy kvalifikovanými experty na unijní agendu) a na 
využívání expertního potenciálu akademického sektoru. Toho ovšem bude možné dosáhnout 
pouze na základě politického rozhodnutí opřeného o širší politický konsenzus. Tím by byl 
překonán současný velmi neuspokojivý stav v této oblasti hrozící dalším prohlubováním 
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marginalizace ČR v rámci EU, což ztěžuje i politickou komunikaci a rozhodování jak  
při řešení dlouhodobých cílů spojených se členstvím (např. vstup do eurozóny. resp. přijetí 
eura, eliminace dopadů ekonomické krize), tak i ad hoc problémů, které musí EU průběžně 
řešit (např. dopady krizových situací v arabském světě na ekonomiku a bezpečnost unie). 
 
4.19.4 Implikace pro výzkum a vývoj   

Jedná o velmi komplexní a vzájemně propojenou problematiku, kde je nutné klást důraz 
na vzájemnou spolupráci v naznačených otázkách mezi státní správou (Ministerstvo 
zahraničních věcí, Stálé zastoupení ČR při EU, Ministerstvo školství), Parlamentem ČR 
(výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, výbor pro záležitosti Evropské unie 
Senátu), Akademií věd ČR, univerzitami a vysokými školami. 

Z této strategické výzvy vyplývají následující klíčové otázky:  
• Jak se lépe zapojit do studia globálních (geopolitických, environmentálních, 

ekonomických, sociálních, bezpečnostních) problémů a jak k němu relevantně přispět 
z pozice České republiky? 

• Jak zpracovat kvalitní a ucelenou analýzu přínosů/problémů/dopadů dosavadního členství 
ČR v EU (širší zahraničněpolitický, vnitropolitický a ekonomický kontext) tak, aby byla 
využitelná v procesu politické komunikace a rozhodování?   

• Jaké jsou dlouhodobé rozvojové priority ČR v kontextu dlouhodobých priorit globálního 
vývoje a vývoje EU?     

• Jakým způsobem (jakými prostředky, nástroji) posílit širší expertní zázemí občanské a 
politické komunikace a rozhodování v rámci světa a EU (mj. i s maximálním využitím a 
podporou vysokoškolských studijních oborů globální studia, mezinárodní teritoriální 
studia a evropská studia)? 
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Špidla, V. 2011. Plné uplatnění České republiky v Evropské unii. Strategická inovace č. 5. Praha: 

CESES FSV UK. Dostupné na: http://ceses.cuni.cz/CESES-143-version1-SI_final.pdf. 
The New Global Puzzle. What World for the EU in 2025 (2006). 2006. Paris: European Union 

Institute for Security Studies. Dostupné na: <http://www.iss-eu.org/books/NGP.pdf>, 250 s. 
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Souhrn 
Studie slouží jako podklad pro identifikaci prioritních směrů výzkumu a vývoje do roku 

2030. Hlavním cílem studie je identifikovat, popsat a zdůvodnit nejdůležitější ohrožení  
a příležitosti rozvoje České republiky v horizontu cca 15 let, tj. do roku 2025 – 2030. Studie 
je rozdělena do 4 hlavních částí. 

V části 1 jsou vymezena metodologická východiska studie a konkrétní postup jejího 
zpracování. Metodologie studie je založena na kombinaci induktivního a deduktivního 
přístupu. Induktivní stránka přístupu spočívá v tom, že jsme v jednotlivých oblastech 
analyzovali klíčové příležitosti a ohrožení. Deduktivní stránka přístupu spočívá v tom, že 
jsme využili dostupných teoretických i prakticky orientovaných zahraničních prací, které se 
zabývaly obdobnými tématy, a nechali se inspirovat jejich závěry i teoretickými přístupy. 
Protože identifikace příležitostí a ohrožení se neobejde bez normativních soudů o tom, co je  
a není z hlediska společenského a ekonomického vývoje žádoucí, jsou v části 1 také 
vymezena základní normativní východiska studie. Ta spočívají zejména ve vymezení čtyř 
základních kritérií kvality a udržitelnosti života: ekonomické konkurenceschopnosti, sociální 
soudržnosti, kvality životního prostředí a bezpečnosti. 

V části 2 stručně shrnujeme tzv. vnější trendy. Ty představují „ucelený popis 
vývojových trendů lidské civilizace vcelku, ale i specifičtějších okolností relevantních 
především pro euroatlantický kulturní okruh“ (Potůček 2009: 14). Společným jmenovatelem 
vnějších trendů je, že Česká republika má jen minimální šanci je ovlivnit či zvrátit. Jejich vliv 
na kvalitu života v České republice ovšem může být zásadní.  

V části 3 jsou vymezeny tzv. vnitřní trendy, které popisují vývojovou dynamiku 
klíčových oblastí České republiky a české společnosti. Je zřejmé, že některé z nich jsou  
v perspektivě budoucích desetiletí zachytitelné lépe, jiné naopak hůře. To znamená, že jsme 
se zabývali nejen již reálně existujícími trendy, ale také tím, co by mohlo v budoucnosti 
nastat. Autoři těchto kapitol se tedy věnovali těmto dvěma oblastem: 

1) Nastolené trendy v dané oblasti a jejich projekce do budoucna. Jde o tzv. „relativní 
jistoty“, tj. podmínky, situace, události atd., které pravděpodobně nastanou a které vycházejí 
buď z nějakých delší dobu nastavených trendů a/nebo z logické dedukce (prognostické 
teoretické usuzování). 

2) Klíčové nejistoty, tj. diskuse toho, co by mohlo za určitých okolností a podmínek 
nastat a mělo by to pro danou oblast klíčový vliv (např. zásadní institucionální změna v dané 
oblasti; zavedení klíčové inovace; nová konfigurace aktérů atd.). Jedná se tedy v podstatě  
o možné příležitosti a ohrožení v dané oblasti.  

V části 4 jsou identifikovány a vymezeny tzv. strategické výzvy (SV), což je souhrnný 
pojem pro klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky. Strategickou výzvou 
rozumíme shluk vzájemně propojených společenských problémů a příležitostí (současných  
i potenciálních), které budou mít s velkou mírou pravděpodobnosti zásadní význam  
pro kvalitu života v České republice v horizontu do roku 2030. „Výzvy“ zahrnují pozitivní  
i negativní potencialitu. Jde o jevy či situace, které buď již nastaly, nastávají nebo 
pravděpodobně nastanou a které předpokládají jakousi aktivitu (odezvu). Na této aktivitě 
záleží, zdali nás tyto jevy či situace v budoucnosti ovlivní pozitivně nebo negativně ve vztahu 
ke zvoleným normativním východiskům. V případě této studie nás zejména zajímají možné 
„odezvy“ ze strany výzkumu a vývoje ve formě nových poznatků, technologických postupů či 
inovací, které umožní výzvy využít pozitivním způsobem. 

Identifikace strategických výzev byla provedena následujícím způsobem. V prvním 
kroku byly analyzovány vnější a vnitřní trendy (části 2 a 3), a to vždy vzhledem ke čtyřem 
kritériím. Tím jsme získali stavební prvky, které jsme vyhodnotili na základě tři kritérií:  
(a) závažnosti, (b) plauzibility, (c) relevance ve vztahu k výzkumu, vývoji a inovacím.  
Do další práce jsme vybrali jen takové příležitosti a ohrožení, které mají silný potenciální 
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dopad na některé z kritérií kvality a udržitelnosti života. Dalším úkolem bylo shlukování 
těchto prvků do vyšších celků (obecnějších kategorií). Při formulaci SV jsme přitom kladli 
důraz na jejich úplnost, tj. aby pokud možno byly zachyceny všechny relevantní příležitosti  
a ohrožení. Z tohoto důvodu byl pracovní tým složen z odborníků z různých disciplín 
(ekonomie, sociologie, politologie, životní prostřední, bezpečnost a mezinárodní vztahy, 
veřejná a sociální politika). Zapojeni byli kromě pracovníků CESES i externí spolupracovníci, 
jednak kvůli odbornosti (ne všechna témata jsou na CESES odborně pokryta), jednak kvůli 
zvýšení pestrosti názorů a přístupů. Výběr SV a shlukování proběhlo v rámci společných 
pracovních seminářů. Tyto shluky jsme porovnali se shluky v zahraniční literatuře a následně 
dále upravili. 

Celkem bylo identifikováno 16 strategických výzev, rozčleněných do dvou základních 
bloků: A.) Výzvy v oblasti zvyšování potenciálu společnosti a ekonomiky a B.) Výzvy  
v oblasti zlepšení regulace a vládnutí. V prvním bloku se nalézají výzvy s bezprostřednějším 
vlivem na kvalitu a udržitelnost života, zatímco druhý blok zahrnuje ty výzvy, které formují 
podmínky činnosti aktérů realizujících výzvy z prvního bloku. 

Identifikované a popsané výzvy jsou následující: 
1. Snižování energetické a materiálové náročnosti ekonomiky 
2. Udržení stabilního fungování přírodních služeb 
3. Příprava společnosti na demografické stárnutí 
4. Řízená migrace a integrace cizinců 
5. Zvýšení kompetencí a motivace populace 
6. Ochrana a podpora lidského zdraví 
7. Podpora znalostní ekonomiky 
8. Konsolidace veřejných rozpočtů 
9. Zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti 
10. Zajištění rovnosti přístupu k základním sociálním právům 
11. Efektivní řízení veřejné správy a zlepšení institucionálního prostředí k výkonu veřejné 

správy 
12. Posilování důvěryhodnosti a legitimity institucí veřejné správy 
13. Transformace veřejných služeb a sociálního státu 
14. Rostoucí komplexita hrozeb, rizik a adaptace bezpečnostního systému ČR 
15. Rozvoj demokracie 
16. Příprava lidí a státu na nároky globalizace a prohlubování evropské integrace. 

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK si jako řešitelské pracoviště 
uvědomuje náročnost - a svým způsobem i permanentnost – realizace výzkumných úloh 
sloužících bezprostředně politickému a správnímu rozhodování. Především pak skutečnost, že 
utváření politiky výzkumu, vývoje a inovací (včetně stanovování priorit) patří k vůbec 
nejtěžším zadáním, před kterými státní správa stojí. Budeme proto vděčni za všechny věcné  
i metodické připomínky a náměty k této studii. Zároveň vyjadřujeme naši připravenost se  
na řešení takového i podobných zadání podílet i v budoucnu. 
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