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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace 

výzkumného tématu 

 Z institucionálního pohledu můžeme rozpočet (v ČR ve formě veřejné 

rozpočtové sestavy) dělit na dva druhy: rozpočty centrální vlády a rozpočty samosprávy. 

Ve své práci bych se chtěla věnovat rozpočtům centrální vlády, konkrétně státnímu 

rozpočtu, který představuje finanční krytí veřejných politik. Jako aktér rozpočtové 

politiky vystupuje vláda a veřejný rozpočet je nástrojem veřejné politiky (Ochrana 

2005). 

 Rozpočet plní několik funkcí: alokační, redistribuční, stabilizační a z pohledu 

veřejné politiky také funkci řídící a kontrolní a informační. Znamená to, že rozpočet 

vyjadřuje, jaké veřejné statky a služby budou poskytovány, přerozděluje bohatství ve 

společnosti a může stabilizovat vývoj ekonomiky. Otázkou je, zda cíle a úkoly dané 

rozpočtem jsou plněny a jak jsou plněny. Kontrolní funkci se v České republice 

nepřikládá žádná větší pozornost, jde především o formalitu, která se omezuje jen na 

finanční informace a nezohledňuje informace právě o míře splnění stanovených cílů a 

úkolů. 

 Existují různé rozpočtové metody a techniky, které v různé míře umožňují 

kontrolu daných cílů veřejných politik. V České republice se v současné době sestavuje 

rozpočet podle přírůstkové metody, která vychází z historické báze, která je s každým 

sestavováním rozpočtu o něco změněna, dostatečně však nereflektuje současné potřeby 

a zároveň není její základní součástí kontrola plnění cílů a úkolů veřejných politik, tedy 

vyhodnocení, jak jsou dané politiky účinné. Aby rozpočet byl skutečně nástrojem 

kontroly veřejných politik, bylo by vhodné sestavovat rozpočet programově či cílově.  

 Úvodem mé diplomové práce bude nezbytné definovat základní pojmy pro 

jasnější orientaci v dané problematice. Další kapitoly budou věnovány stávající 

rozpočtové metodě v České republice, zda je rozpočet používán jako nástroj kontroly 

veřejných politik či existují jiné vhodnější rozpočtové metody, které to umožňují. 

Závěry své diplomové práce bych chtěla podepřít o analýzu skutečného stavu např. 

formou rozhovorů s odpovědnými pracovníky státní správy. 
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2. Teoretická východiska 

 Ve své práci budu vycházet především z následujících teoretických východisek:  

 strategické vládnutí 

 rozpočtové modely. 

3. Cíle diplomové práce 

 Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit, zda je státní rozpočet používán 

jako nástroj kontroly veřejných politik, a to na základě: 

 analýzy relevantní odborné literatury 

 analýzy současného stavu v ČR 

 analýzy dokumentace vybraných rozpočtů  

a na základě provedených analýz formulovat doporučení pro sestavování rozpočtu, 

který by plnil funkci kontroly veřejných politik.  

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

 1. Je státní rozpočet používán jako nástroj kontroly veřejných politik? 

 2. Existuje dostatečná dokumentace pro sestavování státního rozpočtu? 

 3. Jaká je informovanost zaměstnanců státní správy ohledně sestavování státního 

rozpočtu a připravenost na případné reformy sestavování státního rozpočtu? 

 4. Jaké existují metody, které používají státní rozpočet jako nástroj kontroly 

veřejných politik? 

5.  Metodologie, metody a prameny 

 Budou použity tři druhy metod podle stupně obecnosti: 

  a) Obecně vědní metody: analýza, syntéza, indukce, dedukce 

  b) Speciálně vědní metody: analýza empirických dat 

  c) Jedinečné metody: analýza dokumentace vybraných rozpočtů 

6. Předpokládaná struktura diplomové práce 

1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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Úvod 

 „Národní rozpočet je nejdůležitější z jednotlivých nástrojů hospodářské politiky, 

protože umožňuje realizaci hospodářských a sociálních priorit země při využívání 

vzácných zdrojů, které má vláda na veřejné výdaje k dispozici. Právě při rozpočtovém 

procesu jsou konfrontovány vzájemně si konkurující politické cíle a dochází k jejich 

slaďování a konkretizaci“ (Allen, Tommasi 2002:15) 

 Podstatou veřejných rozpočtů je alokovat zdroje k naplnění vizí a cílů veřejných 

politik. Veřejné politiky si na základě zjišťování veřejného zájmu stanovují v procesu 

veřejné volby prioritní cíle. Aby mohla být veřejná politika úspěšně realizována, jsou 

k tomu třeba finanční zdroje. K naplnění přísloví „důvěřuj, ale prověřuj“ je k fungování 

veřejné politiky nutná kontrola, a to jak věcná, tak i finanční. Věcná i finanční kontrola 

je v České republice ošetřena zákonem 320/2000 Sb., o finanční kontrole a zákonem 

166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, jakožto vnějším kontrolním orgánu. 

Problém spočívá hlavně v nepropojení věcných a finančních toků jednotlivých 

veřejných politik a následně v samotné realizaci, resp. pouhé formální realizaci 

kontroly. Formální kontrola sleduje tyto toky odděleně, přičemž kontrola věcná 

(kontrola výkonu) je prováděna zřídka.  

 Řešením této situace by mohlo být zavedení metody optimální alokace zdrojů, 

která by zabezpečila nejen hospodárné, efektivní a účelné nakládání s finančními 

prostředky, ale také kontrolu dosažených výsledků, zda veřejné politiky plní své poslání 

a cíle. V takovém systému pak rozpočet hraje roli nástroje jak řízení tak i kontroly 

veřejných politik.  

 Aktuálnost tohoto tématu je nesporná vzhledem k reformám současné vlády, 

která si dala do vínku aktualizovat základní cíle a poslání některých veřejných politik, 

jako zdravotnictví či sociální politiky a zároveň nakládat opatrně s veřejnými zdroji tak, 

aby nedocházelo k jejich plýtvání, ba naopak aby se vyrovnal státní dluh a na počátku 

roku 2016 stála Česká republika s čistým štítem veřejných financí. Co však 

v programovém prohlášení není nijak uvedeno, je propojení těchto dvou oblastí, které 

by bylo možné přes jednotný systém řízení zdrojů. 

 Ministerstvo financí nastartovalo v roce 2008 zavádění systému cílově 

orientovaného rozpočtování, který je jedním z těch systémů, které umožňují optimálně 

alokovat finanční zdroje s ohledem na výkony veřejných politik. Součástí je i zavedení 

střednědobého výhledu státního rozpočtu. Tento krok je dobrým začátkem, systém 
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řízení se však musí neustále zdokonalovat a především důsledně dodržovat. V současné 

době se proces metodického vedení a kontroly implementace tohoto systému 

Ministerstvem financí zastavil a stojíme tedy před otázkou: Co bude dál? Kam budeme 

směřovat?. 

 Dosavadní systém řízení zdrojů vycházel ze zásad inkrementálního 

rozpočtování, ve kterém se zdroje přidělují na základě existence institucí a ne na 

základě jejich poslání, funkcí a cílů. Sestavování rozpočtu pak probíhá spíše jako 

obhajoba existence pracovišť a institucí. I přes impuls Ministerstva financí ČR 

k sestavování rozpočtu dle cílů jde spíše o sestavování dle organizační struktury 

s přihlédnutím k cílům. Rozpočet tak plní funkci seznamu finančních zdrojů přidělených 

jednotlivým institucím namísto nástroje k vládnutí. 

 Cílem diplomové práce je identifikovat jak je využíván veřejný rozpočet, resp. 

státní rozpočet, ve kterém se odráží cíle vládních politik, jak je nastaven právní rámec a 

zda reálné působení tomuto nastavenému rámci odpovídá či nikoli. 

 Diplomová práce je přínosná především v propojení oblasti veřejných politik a 

rozpočtové politiky, v chápání rozpočtu jako nástroje kontroly veřejných politik, což 

zatím není předmětem mnoha publikací či diskuzí. Práce se snaží poukázat na nutnost 

změn v chápání funkce rozpočtu a jeho pojetí i na konkrétním případu jedné rozpočtové 

kapitoly státního rozpočtu. 
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1 Cíl a výzkumná otázka 

Primárním cílem diplomové práce je: 

 

I. Identifikovat, jak jsou využívány možnosti veřejného rozpočtu, zda je využíván 

jako nástroj kontroly veřejných politik, jak je nastaven právní rámec.  

 

V České republice existují mechanismy sloužící ke kontrole výkonu veřejné 

správy, a to jak interní (instanční kontrola, vnitřní audity apod.), tak i externí 

(parlamentní kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad apod.). Většina kontrol probíhá ex-post, 

tedy po uvedení dané politiky v platnost a jedná se o kontrolu spíše formální. Pokud by 

se stávající kontrolní nástroje rozšířily o veřejný rozpočet, vedlo by to ke zprůhlednění 

veřejných politik již od začátku jejich plánování a tím by se dalo předcházet plýtvání se 

zdroji, které jsou omezené, a zároveň by byla následně umožněna kontrola plnění cílů 

veřejných politik. 

Rozpočtovou soustavu České republiky tvoří v centrální rovině státní rozpočet, 

rozpočty státních fondů a rozpočty organizačních složek státu, v rovině rozpočtů územní 

samosprávy rozpočty krajů a rozpočty obcí. V diplomové práci se budu zabývat 

především státním rozpočtem skládajícím se mimo jiné z rozpočtů jednotlivých resortů, 

který tak v sobě zahrnuje cíle vládních politik. Na sestavování rozpočtu konkrétního 

resortu se pokusím:  

 

II. Identifikovat, zda reálné (politické) působení v praxi odpovídá nastavenému 

právnímu rámci. 

 

Výzkumná otázka vyplývající z těchto cílů zní: 

 

1. Je státní rozpočet využíván jako nástroj kontroly veřejných politik? 

 

Další výzkumné otázky zní: 

2. Jaký je současný vztah veřejné a rozpočtové politiky? 

3. Existuje dostatečná dokumentace pro sestavování státního rozpočtu, aby tento 

mohl být využíván jako nástroj kontroly veřejných politik? 

4. Je prováděna kontrola výsledků v souvislosti s alokací veřejných výdajů? 
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5. Jaké nástroje a metody jsou používány k formální a obsahové kontrole veřejných 

výdajů na úrovni vybrané kapitoly státního rozpočtu? 
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2 Metodologie a zdroje dat 

 Ke zpracování diplomové práce byla využita analýza sekundárních i primárních 

dat. K hlubšímu poznání problému je v práci využita analýza relevantních dokumentů, a 

to především legislativních a strategických dokumentů (Veselý 2009) a dat. Hlavními 

zdroji sekundárních dat jsou relevantní literatura z oblasti veřejné politiky a veřejných 

financí, odborný teoretický časopis Ministerstva obrany Vojenské rozhledy (ročníky 

2004-2011), webové stránky Ministerstva financí České republiky a Ministerstva 

obrany České republiky.  

Pro analýzu vývoje a současného nastavení rozpočtování a využití veřejného 

rozpočtu jako nástroje kontroly veřejných politik v České republice je v práci využito 

analýzy událostí, která odpovídá na to, jaké události vedly k současnému nastavení 

vztahu mezi veřejnou a rozpočtovou politikou. V práci je provedena analýza 

institucionálního rámce, tedy zákonů, které se dané problematiky týkají. 

 Na základě teoretických východisek je v diplomové práci zkoumána realita 

využití veřejného rozpočtu jako nástroje kontroly veřejných politik v České republice, 

konkrétně na případu jedné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu. Pro tento účel byl 

zvolen výzkumný design případové studie, která „umožňuje hlubší analýzu zkoumaného 

případu v jeho přirozeném prostředí a pochopení hlubších souvislostí a vztahů“ 

(Veselý, Nekola 2007:152). Jsem si však vědoma i určitých nedostatků tohoto designu, 

jako například možné nedostatečné rigoróznosti a obtížné generalizace (Veselý, Nekola 

2007). Tímto výzkumným designem se zabývá Robert K. Yin (2003, 2009), který 

usiluje o to, aby případová studie odpovídala nárokům vědecké obce.  

Ke zkoumání problému nedostatečného využití veřejného rozpočtu jako nástroje 

kontroly veřejných politik je přistupováno kvalitativně, holisticky, proto byla zvolena 

metoda hloubkových rozhovorů s odborníky z této oblasti. Byly provedeny dva 

hloubkové rozhovory s představiteli Ekonomické sekce Ministerstva obrany ČR, kteří 

participují na tvorbě rozpočtu Ministerstva obrany. Během rozhovorů na ministerstvu 

jsem byla seznámena s obecným chodem instituce i se softwarem pro přípravu rozpočtu 

této kapitoly.  

K dalšímu zkoumání této problematiky byly využity odborné publikace 

zabývající se financováním a ekonomikou obrany a odborný teoretický časopis 

Ministerstva obrany Vojenské rozhledy. V rámci tohoto časopisu probíhalo množství 

polemik na téma cílování a rozpočtování veřejných zdrojů. Nalézáme zde vyjádření 
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k daným rozpočtovým metodám v jednotlivých fázích procesu jejich zavádění. Provedla 

jsem analýzu časopisu v období 2004-2011. Analýza byla zaměřena na argumenty 

v jednotlivých fázích zavádění rozpočtových metod, které umožňují využít rozpočet 

kapitoly jako nástroj kontroly politiky obrany.  
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3 Teoretická východiska 

V této kapitole nastiňuji teoretická východiska, ze kterých vycházím při 

zkoumání veřejného rozpočtu jako nástroje kontroly veřejných politik. Budu se zde 

zabývat konceptem strategického vládnutí, především principy a předpoklady takového 

vládnutí. Součástí strategického vládnutí je strategické řízení a plánování, což také 

souvisí s financováním veřejných politik a jejich kontrolou.  

Ve veřejné politice se rozhoduje o poskytování veřejných statků a služeb. 

Vzhledem k tomu, že jsou finanční zdroje omezené, musí se dát některým veřejným 

službám a statkům přednost před jinými a to těm, které jsou ve veřejném zájmu. 

Rozpoznání a definování veřejného zájmu je hlavní činností veřejného sektoru. Veřejný 

zájem je kritériem veřejné volby. Veřejnou volbou se rozhoduje o zaměření veřejné 

politiky, výběru variant a jejich výstupech. 

Dále vymezuji místo veřejných financí ve smíšené ekonomice. Jaké existují 

důvody pro existenci veřejných financí, jaký je jich význam a funkce. 

 

3.1 Strategické vládnutí 

 Koncept strategického vládnutí vzešel jako reakce na velké změny v systému 

řízení a správy v posledních desetiletích. Velké změny týkající se nových způsobů 

komunikace, zainteresovaných aktérů a nových činností jsou spojené především 

s procesy globalizace. Národní státy ztrácí své suverénní postavení, část pravomocí se 

přesouvá buď na nadnárodní či mezinárodní úroveň nebo prostřednictvím decentralizace 

na nižší úrovně rozhodování (regiony, kraje).  

 Jedním z autorů, kteří se zabývají strategickým vládnutím je Geoff Mulgan. Ten 

byl mimo jiné britským poradcem ve vládě Tonyho Blaira a dnes je výkonným 

ředitelem organizace NESTA (National Endowment for Science Technology and the 

Arts) a hostujícím profesorem na dvou britských a jedné australské universitě. Mulgan 

(2004) vymezuje strategické vládnutí v porovnání s nestrategickým vládnutím a tím ho 

definuje. Podmínky strategického vládnutí definované Mulganem (tamtéž) ukazuje 

následující tabulka (viz Tab. 1).  
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Tab. 1 Podmínky a rysy strategického vládnutí podle G. Mulgana 

Podmínka a rys strategického 

vládnutí 
Obsah dané podmínky a rysu 

Udržitelnost pozitivní činnosti 

Trvalá aktivita vlády při ovlivňování 

budoucnosti země 

Důvěryhodnost vlády Vládní program je podporován veřejností 

Časová vyváženost horizontu 

krátkodobých a dlouhodobých 

změn 

Veřejnost podporuje řešení jak 

krátkodobých cílů, tak i cílů 

orientovaných na budoucnost 

Používání nezávislých informací 

Vláda využívá produkci špičkových 

intelektuálních pracovišť nezávislých na 

vládě 

Trvalá regenerace vlády 

Vláda se chová tak, aby vylučovala riziko 

stagnace 

Dynamičnost vlády 

Princip dynamické reakce a otevřenosti 

vlády na názory všech segmentů 

Existence vůdčích idejí a hodnot 

Vláda se opírá o zdůvodněné vize a vůdčí 

ideje 

Systémové zakomponování 

vůdčích idejí do organizačních 

složek struktur 

Vláda vykonává strategické činnosti, 

které jsou zakomponovány do působnosti 

jednotlivých organizačních struktur 

Zdroj: Mulgan 2004 in Ochrana 2010a:8 

  

Celkový vztah mezi strategií, politikou, poskytnutím veřejné služby či statku a 

učením ve veřejné politice ukazuje obr. 1 (originál obrázku viz Příloha 1). Na obrázku 

vidíme, že by měla existovat zpětná vazba, a to jak veřejná (zpětná vazba veřejnosti a 

uživatelů veřejných služeb a statků), tak i odborná (měření, analýzy, testování, neustálé 

zdokonalování). 
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Obr. 1 Vztah mezi strategií, politikou, poskytnutím veřejné služby či statku a 

učením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mulgan 2004:39 

 

Další významný teoretik strategického vládnutí je Y. Dror, bývalý profesor 

politických věd na Hebrejské universitě v Jeruzalémě. Dror formuloval požadavky, 

které musí být splněny, aby vláda mohla strategicky vládnout (Dror 2004): 

1. Existence politické vůli ke snaze ovlivňovat budoucnost 

2. Stabilní a demokratická moc, zároveň silná exekutiva a dlouhý volební 

cyklus doplněný o posílenou parlamentní kontrolu 

3. Osvícená veřejnost a elita podporující i budoucí změny 

4. Veřejná, vládní, sociální a intelektuální kreativita a snaha o inovace v oblasti 

dlouhodobých cílů 

5. Schopnost implementace inovativních politik 

 

Jasnější vztah mezi strategií, politikou, poskytnutím 

veřejného statku/služby a učením 

Strategické požadavky: politika (politics); 

veřejné potřeby a požadavky (poptávka 

veřejnosti); budoucí výzvy/příležitosti-  

podklady pro vytváření vizí 

Stanovené cíle 

Strategické 

řízení 

Návrh politiky 

Poskytnutí 

veřejné 

služby/statku 

Systémy 
 

 

Kultura 
 

 

Znalosti 
 

 

IT 

Struktury 
 

 

Lidé 
 

 

Zdroje 
 

 

Dovednosti 

Vytvořené veřejné hodnoty 

 

Zpětná 

vazba od 

veřejnosti a 

uživatelů 
 

Volba 
 

 

Závazek 

 

Měření 
 

Analýzy 
 

Testování, 
 

 

Průběžné 

vzdělávání 
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6. Uvolnění kapacit centrální vlády pro výkon strategického vládnutí (rutinní 

úkoly přesunout na jiné úrovně vládnutí) 

7. Vytvoření „strategického mozku“ centrální vlády
1
 

 

V českém prostředí rozpracovává myšlenku strategického vládnutí M. Potůček. 

Profesor Potůček je jedním ze zakladatelů oboru veřejné politiky v České republice, 

vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie a byl členem několika odborných 

komisí v oblasti sociálních věd. Předpoklady strategického vládnutí dle Potůčka (2004) 

jsou zobrazeny v tabulce Tab. 2. 

Tab. 2 Předpoklady úspěšného strategického vládnutí 

Oblast předpokladu z 

pohledu: Název a obsah daného předpokladu 

Charakteristika vlády Silná a stabilní vláda 

Politické podpory 

Silná politická podpora pro strategické 

vládnutí 

Institucionální zabezpečení 

Existence ústřední strategické jednotky na 

vrcholu hierarchie veřejné správy 

Spojenců 

Kompetentní spojenci strategického 

vládnutí 

Tvorby dokumentů 

Všeobecně přijímané a efektivně 

aplikované koncepty veřejné politiky 

Spolupráce aktérů 

Efektivní spolupráce aktérů veřejného, 

komerčního a občanského sektoru na jedné 

straně, a politiků, úředníků a akademiků 

na straně druhé při vytváření strategií a 

politik 

Komunikace 

Uživatelsky přátelská komunikace se 

zúčastněnými aktéry 

Stanovení cílů 

Měřitelné, vyhodnotitelné s jasně 

definovanými kompetencemi, s časovými 

plány jejich plnění a hodnocení 

Procesu 

Strategické vládnutá je pojímáno jako 

otevřený a nekončící proces 

Zdroj: Ochrana 2010a 

  

Na základě studia těchto autorů můžeme shrnout, že strategické vládnutí je 

takové, které řídí silná vláda s podporou odborné i neodborné veřejnosti mající 

                                                 
1
 Strategický mozek centrální vlády (Central governmental strategic brain) – orgán, který by měl 

zabezpečovat strategické řízení, více o struktuře a funkcích tohoto orgánu viz Dror 2004 
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realistickou vizi, snaží se implementovat i veřejné politiky, které jsou dlouhodobé, 

využívá k vládnutí nezaujaté, kvalitní informace, nebojí se inovací a je si vědoma toho, 

že musí fungovat i zpětná vazba, jak ze strany uživatelů veřejných statků a služeb, tak i 

kontrola formou posílené parlamentní kontroly, či odborné kontroly (analýzy, měření). 

Vládnutí se neomezuje jen na centrální úroveň, naopak určité rutinní úkony jsou 

přeneseny na jiné vládní úrovně. Aktérem strategického vládnutí není pouze centrální 

vláda, ale vlády všech úrovní, tak i soukromý a občanský sektor. 

3.1.1 Strategické řízení a strategické plánování veřejných politik 

Aby vlády mohly vládnout strategicky, měly by se opírat o strategické řízení a 

strategické plánování. Strategickým řízením je myšlen „systémový proces řízení 

klíčových problémů vládních politik, jejichž řešení má na společnost relevantní 

dlouhodobý dopad“ (Ochrana 2010a:26). Strategické řízení se opírá o cíle veřejných 

politik, které jsou formulované v jednotlivých veřejných politikách. Cíle jsou očekávané 

konečné stavy, k nimž má směřovat činnost veřejných resp. vládních politik. Jsou 

vyjádřené ve formě programových prohlášení, strategií, koncepcí, vizí a představují 

ukazatele, kam má veřejná politika dlouhodobě směřovat (Ochrana 2010a). 

Strategické plánování je záměrná systémově orientovaná projekční činnost vlády 

vycházející z analýzy současného stavu, z vymezení dlouhodobých vládních cílů, 

z definování disponibilních zdrojů a vymezení všech relevantních rámcových podmínek 

potřebných k úspěšné realizaci stanovených vládních cílů (Ochrana 2010a).  

 

3.1.2 Klíčové dokumenty pro strategické řízení a plánování 

 Klíčovými dokumenty pro strategické vládnutí a plánování jsou vize, prognózy, 

strategie, koncepce a prováděcí metodiky. 

 

Vize 

Vize je ujasněná představa o konečném cílovém budoucím stavu s ohledem na 

vývojové trendy, příležitosti a ohrožení (Ochrana 2008). Vize by měla představovat účel 

a poslání dané veřejné politiky, tedy odpověď na otázku „Kam chceme jít?“. 
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Tab. 3 Dichotomická klasifikace vizí 

Klasifikační hledisko Druhy vizí   

adekvátnost odhalených 

tendencí realistická nerealistická 

existenční formy zvěcněná nezvěcněná 

promulgace (způsob zveřejnění) zveřejněná nezveřejněná 

sdílení sdílená nesdílená 

Zdroj: Ochrana 2008:3 

 Vize je formulována na základě vysledovaných tendencí společnosti a na 

odhadech dalšího možného vývoje, proto ke konečnému zařazení vize k určitému druhu 

dochází na základě poznání budoucnosti. 

 

Prognóza 

Prognóza je „výpověď o budoucnosti, která má nastat za určitých podmínek a 

zpravidla v určitém čase“ (Veselý, Nekola 2007: 274). Prognózy se vytváří na základě 

shromažďování poznatků, zkušeností a představ o budoucnosti získané systematickými, 

racionálními postupy (Veselý, Nekola 2007). Přispívají k tvorbě strategických 

rozhodnutí, protože dávají odpověď na otázku „Co by se stalo, kdyby?“.  

Nejprve je nutné definovat problém, ke kterému se má vypracovat prognóza a 

následně se provádí různé analýzy definovaného problému. Prognózy můžeme založit 

na různých vztazích příčin a důsledků (dále viz Ochrana 2004) „Prognózování je klíčové 

pro úspěch veřejněpolitické analýzy a zvyšuje možnost kontrolovat a usměrňovat 

sociální procesy žádoucím směrem“ (Veselý, Nekola 2007:274). Prognózování je 

složitý proces, kde se vyskytuje množství potencionálních chyb a omylů. 

 

Strategie 

V duchu vize a na základě prognóz formulujeme strategii, která by měla 

obsahovat, „stanovený způsob rozhodování o tom, kam chceme směřovat, jaké 

dlouhodobé cíle chceme dosáhnout a jaké činnosti, podmínky a zdroje k dosažení 

daných cílů je potřebné realizovat“ (Ochrana 2010a:50). 

Na vládní úrovni hovoříme o vládních strategiích, tedy metodách, jak dosáhnout 

stanovených cílů a řešení daného problému. Vládní strategie se stávají jakýmsi rámcem, 

ve kterém aktéři vládní politiky uvažují. 
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Koncepce 

Koncepce jsou konkrétnějším dokumentem než strategie. Koncepce obsahují 

nástroje k dosažení konkrétního strategického cíle ve střednědobém až dlouhodobém 

horizontu. Tato analytická studie je (nejčastěji) zpracována na pokyn politického aktéra 

(parlament, vláda, ministr…) a je v gesci odboru, kterého se daný problém týká.  

Obsahuje identifikaci výchozího stavu, zpracované varianty řešení, jejich předpoklady, 

omezující podmínky a rizika ohrožení jednotlivých variant a nákladově užitkovou 

analýzu jednotlivých variant (Ochrana 2010a).  Koncepce je následně předána 

politickému zadavateli, na němž je konečné rozhodnutí o výběru varianty řešení daného 

problému. 

 

Realizační plány a prováděcí metodiky 

Realizační plány mají charakter konkrétního projektu, obsahují systém 

plánovaných činností a potřebné informace, které vedou k naplnění stanovených cílů. 

Z těchto realizačních plánů jsou pak odvozovány prováděcí metodiky, které konkretizují 

jednotlivé implementační kroky realizačního plánu (Ochrana 2008).  Realizační plány 

mají dvě základní funkce, a to projekčně koordinační (plán, systémové návaznosti 

plánovaných činností na realizaci cílů) a komunikační funkci (informace pro vnitřní i 

vnější komunikaci), (Vávra 2009). 

 Prováděcí metodiky jsou dokumenty interního charakteru, které dekomponují 

plánované činnosti na kroky k dosažení cílů. 

 

 K provádění strategického řízení a strategického plánování je nutné mít 

vypracované kvalitní podklady ve formě vizí, prognóz, strategií, koncepcí a 

v neposlední řadě realizačních plánů a prováděcích metodik. Názorně je vztah mezi 

těmito dokumenty zobrazen na Obr. 2. 
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Obr. 2 Procesně-funkční vztah mezi vizí, koncepcí, realizačními plány a 

prováděcími metodikami 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 
 

 

       Zdroj: Ochrana 2008:11 

 

3.1.3 Kontrola ve strategickém řízení 

 Záležitostí, která by neměla zůstávat opomíjená při realizaci strategického 

vládnutí je kontrola. Aby se mohly naplňovat strategické cíle, musí být jejich realizace 

kryta finančními zdroji, součástí realizačních plánů je tedy i jejich rozpočet.  

 Kontrola představuje zpětnou vazbu celého procesu, která poskytuje informace o 

stupni dosažení daného cíle. V rámci kontroly porovnáváme ideální stavy (stanovené 

cíle) s reálným stavem. Abychom mohli stanovené cíle relativně spolehlivě hodnotit, je 

třeba stanovit ke každému cíli hodnotící kritéria.  

 Obecně se rozlišují tři typy kontrol. Kontrola ex ante, průběžná a kontrola ex 

post. Kontrola ex post je nejpoužívanějším typem kontroly, který se ze zákona musí 

provádět
2
. Smyslem této kontroly je vyhodnocení úspěšnosti použití dané strategie. 

Problém při tomto typu kontroly nastává tehdy, když je zhodnocena vybraná strategie 

jako nevyhovující, nenaplňující stanovené cíle. Ve chvíli, kdy strategie byla již 

provedena, finanční zdroje byly vyčerpány, avšak cíle nenaplněny, je jakákoli korekce 

zbytečná. Proto důležitou kontrolou je kontrola ex ante a kontrola průběžná. Obě tyto 

kontroly jsou nástrojem k nalezení případných odchylek od stanovených ukazatelů již 

během realizace strategie a je možné provádět potřebné korekce a dospět 

k očekávanému stavu. 

 

                                                 
2
 Viz zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

VIZE KONCEPCE, 

PROGNÓZY 
REALIZAČNÍ 

PLÁNY 

PROVÁDĚNÍ 

TECHNIKY 
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3.2 Veřejná volba a veřejný zájem 

 Rozhodování ve veřejné politice probíhá formou veřejné volby. Aktéry veřejné 

volby jsou politici, občané, zájmové skupiny a byrokracie. Politici se snaží o formulaci 

veřejné politiky v takové podobě, aby odpovídala poptávce voličů po výstupech veřejné 

politiky (Ochrana 2005). Občané na veřejné volbě participují nepřímo- volbou zástupců, 

kteří na ní participují přímo. Důležitým aktérem jsou zájmové skupiny (odbory, různá 

sdružení či skupiny). Zájmové skupiny se snaží ovlivňovat přímé aktéry veřejné volby 

ve svůj prospěch, kdy se snaží vyvíjením tlaku na politické subjekty dosáhnout svých 

cílů.  

Byrokraté jsou vlivnými aktéry veřejné volby. Byrokracie je typ zájmové 

skupiny, jejímž cílem je maximalizovat svůj prospěch, což se projevuje především 

tendencí zvyšovat rozpočet vlastní organizace. Stává se, že se byrokraté natolik ztotožní 

se systémem, že opomíjejí veřejný zájem.  

Obecným kritériem veřejné volby je veřejný zájem. Definování a prosazování 

veřejného zájmu je hlavní podstatou činnosti veřejného sektoru. 

3.2.1 Veřejný zájem jako východisko pro tvorbu veřejné politiky 

 Již samotná definice veřejného zájmu je problematická. Veřejný zájem je 

celospolečenský pojem, problém tohoto konstatování však je, že společnost se skládá 

z jednotlivých individuí. Veřejný zájem by měl být jakýmsi průnikem všech 

individuálních zájmů (názorně Obr. 3) 

 

Obr. 3 Veřejný zájem jako průnik individuálních zájmů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ochrana 2005:29 

  

průnik individuálních 

zájmů 

individuální zájem 

A 
individuální zájem 

B 
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 V praxi je velice obtížné definovat tento průnik individuálních zájmů, proto 

veřejný zájem bývá často zdrojem konfliktů ve společnosti. Odpovědi na otázky 

veřejného zájmu jsou normativního charakteru, záleží na orientaci veřejných politik 

(sociálně-demokratická orientace X liberální orientace), co budou prezentovat jako 

veřejný zájem. Určité všeobecně uznané veřejné zájmy se mohou promítnout 

v legislativě daného společenství. 

 

3.2.2 Veřejná volba ve veřejné politice 

 Veřejnou volbou se rozhoduje o státních alokačních a redistribučních netržních 

činnostech a jejich financování a snaží se jí dosáhnout stability makroekonomického 

vývoje (Peková 2008). Veřejná volba je však spojena s mnohými neefektivnostmi. 

V demokracii se může rozhodovat přímo nebo nepřímo. 

  

Přímé rozhodování (přímá demokracie) 

 Jediná varianta veřejné volby, při které je zaručeno, že nikdo nebude poškozen, 

je jednomyslné hlasování. Pro přijetí rozhodnutí formou jednomyslného hlasování je 

třeba, aby nikdo nebyl proti. Tato varianta je však v dnešní době nereálná, protože 

existuje jen minimum případů, kdy se lze zavděčit všem. Takovéto rozhodování je 

velice zdlouhavé a nákladné. Formou přímého rozhodování je i referendum
3
, které je 

v některých státech uzákoněno a využíváno často, např. Švýcarsko. V České republice 

není tato forma rozhodování obvyklá. Referendum proběhlo např. v roce 2003 o vstupu 

ČR do Evropské unie. 

 

Nepřímé rozhodování (nepřímá zastupitelská demokracie) 

 Tato forma rozhodování je v demokratických zemích nejrozšířenější. Lidé si volí 

své zástupce, kteří pak rozhodují o věcech veřejných. Tato forma je méně nákladná, jak 

časově tak i finančně, nicméně vyvstává zde otázka, zda volení zástupci jsou schopni 

rozpoznat požadavky svých voličů (což určitě není možné) a zda jsou ochotni je 

respektovat (otevřená otázka), (Medveď, Nemec 2011). Problém s politiky spočívá 

                                                 
3
 Referendum- hlasování voličů o konkrétní otázce veřejné politiky, představuje veřejné mínění 
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v tom, že jejich hlavním zájmem je znovuzvolení
4
. Další nevýhodou tohoto způsobu 

rozhodování je to, že politici respektují spíše zájmové skupiny než společenský zájem 

(Medveď, Nemec 2011). Ve veřejné politice se mohou využít následující možnosti 

nepřímého rozhodování: pravidlo prosté většiny, pravidlo relativní většiny, pravidlo 

variantního hlasování s označením preferencí, pravidlo kvalifikované většiny, pravidlo 

vyčerpávající většiny. Známým většinovým pravidlem je také Condorcetovo kritérium, 

které funguje na základě párového porovnávání jednotlivých variant.,  

 Selhávání demokratických procesů z titulu nedokonalosti způsobů politického 

rozhodování výstižně charakterizuje Stiglitz (1988): „V našich politických procesech se 

ti, kteří byli zvoleni, aby sloužili veřejnosti, někdy snaží konat jen ve prospěch určité 

zájmové skupiny. Neschopnost politiků hájit veřejný zájem není jen následkem 

nenasytnosti a zlomyslnosti některých vrtošivých politiků, ale může být nevyhnutelným 

důsledkem fungování politického systému v demokratické společnosti“ (Medveď, Nemec 

2011).  

 Jeden z předních teoretiků veřejné volby J. K. Arrow dokazuje, že „neexistuje 

žádná hlasovací metoda na principu většinového pravidla, která zaručuje efektivnost, 

respektuje individuální preference a nezávisí na jednacím pořádku“ (Ochrana 2004:39). 

 Při kolektivním rozhodování ve veřejné politice může dojít a dochází k tzv. 

vládnímu selhání. Je to případ, kdy výsledek rozhodnutí je horší než stav původní.  

 Ke správnému rozhodování ve veřejné politice je potřeba dostatečné množství 

aktuálních informací a také efektivní byrokracie, jakožto realizátor daných rozhodnutí.  

 

3.3 Veřejné finance v kontextu veřejného sektoru a veřejné 

politiky 

 „Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, kde se ve veřejném zájmu 

realizují veřejné služby, je financovaná převážně z veřejných rozpočtů, je řízená a 

spravovaná veřejnou správou, rozhoduje se v ní veřejnou volbou a podléhá veřejné 

kontrole.“ (Rektořík 2002:18)  

 

                                                 
4
 Hlouběji viz. Downsovův model politického cyklu 
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 Veřejný sektor je příčinou a zároveň důsledkem veřejné politiky a veřejných 

financí. Existence všech těchto reálných jevů se podmiňuje, takže se stěží dá určit, který 

pojem je nadřazený či podřízený tomu druhému.  

 Úkolem veřejného sektoru je (Peková 2008): 

 zajistit potřebné statky a služby a na jejich zajištění efektivně alokovat finanční 

prostředky soustředěné v rozpočtové soustavě; 

 vytvářet podmínky pro fungování soukromého sektoru (budování infrastruktury, 

právního systému, ochrany soukromého vlastnictví apod.).  

 

Určující pro výběr veřejných statků a služeb, které budou poskytované, jsou 

základní vize veřejných politik. Aby mohly být vize, prognózy, strategie a koncepce 

veřejných politik naplňovány, jsou k tomu potřebné finanční zdroje.  

 

3.3.1 Pojetí a funkce veřejných financí 

 Podstatou veřejných financí je získávání potřebných zdrojů a jejich efektivní 

využití na financování jednotlivých veřejných politik. Veřejné finance můžeme 

definovat jako vztah mezi tvorbou, rozdělením a užitím peněžních fondů. Tyto vztahy 

jsou založeny na principech:  

 nenávratnosti: subjekt poskytne finanční zdroje druhému subjektu bez nároku 

na vrácení (daně, poplatky…), tyto zdroje se stávají součástí veřejných zdrojů 

 neekvivalentnosti: neexistuje přímá vazba mezi příjmy od různých subjektů, 

které plynou do veřejných rozpočtů a výdaji, které tyto subjekty čerpají 

 nedobrovolnosti: tyto finanční vztahy probíhají na základě právních předpisů. 

 

Hlavní funkce veřejných financí můžeme vymezit takto (Peková 2008): 

 alokační funkce 

 stabilizační funkce 

 redistribuční funkce. 

 

Alokační funkce veřejných financí spočívá v efektivní alokaci finančních 

prostředků na zabezpečení veřejných statků a služeb, které stát vybere od různých 
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subjektů do rozpočtové soustavy. Důvodů pro existenci této funkce veřejných financí je 

existence kolektivních statků
5
 či existence externalit

6
. 

Ke stabilizaci ekonomiky a makroekonomických veličin stát využívá tvorby, 

rozdělení a použití peněžních fondů. Na příjmové straně lze využívat různé způsoby 

zdanění (progresivní, regresivní, rovné) a na výdajové straně nákupy zboží a služeb, 

které mohou stimulovat ekonomiku, případně sem lze zařadit i transfery, díky nimž se 

dá zvyšovat, příp. snižovat disponibilní důchod obyvatelstva. 

Redistribuční funkce je založena na principu sociální rovnosti a spravedlnosti a 

solidarity. Stát přerozděluje část finančních zdrojů subjektů s cílem zmírnit nerovnosti 

mezi nimi a dosáhnout tak spravedlnosti. Stát má určité nástroje k vykonávání 

redistribuce: zdanění osob (progresivní x rovné), zdanění zboží a služeb (vyšší zdanění 

u statků a služeb, které spotřebovávají vyšší příjmové vrstvy- luxusní zboží), peněžní 

transfery (přímé dotace jednotlivým subjektům). 

Veřejné finance mnoha zemí mají problém s deficitem a veřejným dluhem. 

Tento fakt svědčí o tom, že je naplňováno více cílů veřejných politik, než na které jsou 

zdroje nebo/a zároveň jsou finanční zdroje využívány neefektivně a bez řádné, 

smysluplné kontroly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Kolektivní statky – základní vlastnosti kolektivních statků jsou nedělitelnost a nemožnost vyloučit 

jedince (skupinu) ze spotřeby, např. veřejné osvětlení. Kolektivní statky jsou financované z odvodů 

jednotlivých subjektů. „Černý pasažér“- jedinec neplatící odvody státu, avšak využívající kolektivních 

statků 

6
 Externality – neočekávané efekty z prováděných činností (pozitivní- někomu vznikne užitek, za který 

neplatí; negativní – někomu vznikne škoda, za kterou není odškodněn) 
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4 Rozpočtová politika jako součást a nástroj veřejné 

politiky 

Rozpočtová politika představuje jak druh veřejné politiky, tak i nástroj 

k realizaci veřejných politik (Ochrana 2010). Veřejná politika ztělesňuje vize a cíle 

vlády a sektorových politik. Základní cíle jsou vymezeny v programovém prohlášení 

vlády a od toho se dále odvíjí cíle jednotlivých veřejných politik. K tomu, aby tyto cíle 

mohly být naplněny, potřebují aktéři veřejné politiky finanční zdroje. Veřejné finance 

tak představují dvousměrný proces, na jedné straně vláda stanovuje cíle a úkoly, které 

chce plnit na základě zhodnocení potřeb občanů a na druhé straně hledá zdroje na jejich 

realizaci (Medveď, Nemec 2011).  

Veřejný rozpočet je nástrojem vlády k uskutečňování jejich cílů. Příjmová 

stránka rozpočtu představuje zdroje, které vláda získává na financování svých aktivit, 

výdajovou stránkou ukazuje, jaké veřejné statky a služby vláda pořizuje a jaké investice 

provádí (Ochrana 2010b). Výdajová politika by však měla také zabezpečovat, aby 

finanční zdroje byly vynaloženy efektivně, hospodárně a účelně. Vztah mezi veřejnou 

politikou, rozpočtovou politikou a výdajovou (resp. příjmovou) politikou ukazuje Obr. 

4. 

 

Obr. 4 Vztah mezi veřejnou, rozpočtovou a výdajovou (příjmovou) politikou 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: Ochrana 2010:82 

 

Veřejný rozpočet vypovídá i o politické orientaci vlády, zda je vláda liberálně 

orientovaná, socialisticky orientovaná nebo konzervativně orientovaná. Hlavním cílem 

liberálně orientované politiky je garantovat a chránit svobodu jednotlivce. Tato vládní 

VEŘEJNÁ POLITIKA 

ROZPOČTOVÁ POLITIKA 

VÝDAJOVÁ POLITIKA (resp. PŘÍJMOVÁ) 
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politika se snaží omezovat redistribuci zdrojů a garantuje jedincům stanovenou 

minimální životní úroveň. Takovým typem vládní politiky je například politika USA. 

Socialisticky orientovaná vláda má stanoven hlavní cíl jako garanci rovnosti všem 

jedincům. Její hlavní naplňovanou funkcí je tedy redistribuce bohatství. Takovýto typ 

veřejné politiky se projevuje vysokými výdaji, příkladem můžou být skandinávské 

země. Konzervativní politika vlády je snahou o sociální zabezpečení jednotlivců, avšak 

počítá i s jejich spoluodpovědností na tomto financování. Transfery obyvatelstvu jsou 

poskytovány cíleně (ne plošně jako v případě socialisticky orientované politiky). 

 Veřejný rozpočet je nástrojem vlády k finančnímu krytí svých veřejně 

politických aktivit. Role vlády ve využití veřejného rozpočtu jako nástroje veřejné 

politiky je znázorněna na obr. 5. 

 

Obr. 5 Role vlády ve využití veřejného rozpočtu jako nástroje veřejného politiky 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ochrana 2005:6 

4.1 Cíle rozpočtové politiky 

Rozpočtová politika představuje rozmanité procesy regulující vztahy mezi 

zúčastněnými subjekty v rámci toků veřejných prostředků (Hamerníková, Kubátová 

2000). Hlavním cílem je zajistit dostatečné množství finančních zdrojů na financování 

vládních aktivit. Jednou z klíčových aktivit je efektivní řízení veřejných výdajů jako 

nástroj hospodářské a veřejné politiky (Medveď, Nemec 2011). Pod záštitou OECD 

vznikla příručka pro řízení výdajů pro tranzitivní země od autorů Allena a Tommasiho 

(2002). Podle nich musíme rozlišovat dvě oblasti řízení veřejných výdajů (Allen, 

Tommasi 2002):  

 co má být uděláno 

 jak to má být uděláno. 
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Efektivní rozpočtová politika by měla splňovat následující základní cíle (Allen, 

Tommasi 2002): 

1. Udržovat agregátní fiskální disciplínu: jedná se o efektivní kontrolu rozpočtů, 

nastavení výdajových stropů; 

2. Alokovat zdroje v souladu s vládními prioritami: efektivní alokace znamená 

vytvořit v rámci rozpočtu priority, rozdělit zdroje podle vládních priorit a 

účelnosti programů a přesouvat je v souladu s vládními cíli ze starých priorit 

k novým a z méně produktivních oblastí k produktivnějším; účelnost ve velké 

míře záleží na alokaci zdrojů; 

3. Podpořit efektivní poskytnutí služeb: schopnost realizovat programy a 

poskytovat služby za nejnižší náklady. 

 

Obr. 6 Základní cíle řízení veřejných výdajů a rozpočtu 

 

Zdroj: Allen, Tommasi 2002:20 

 

Problémem podle Stiglitze (1988) je, že „politici se při svých výdajových 

rozhodnutích nikdy nebudou podřizovat výsledkům ekonomické analýzy alokačních 



Diplomová práce   

28 

 

rozhodnutí. Důležitějším faktorem přijatých rozhodnutí proto nejsou ekonomické, ale 

politické souvislosti“ (Medveď, Nemec 2011:299). 

4.2 Kontrola v oblasti rozpočtové a veřejné politiky 

Kontrola je důležitá součást každého řídícího procesu. Pro každou instituci či 

organizaci by mělo být prioritní zajistit přiměřenou, včasnou a efektivní kontrolu. 

Ucelený kontrolní systém ČR začal vznikat v souvislosti se vstupem do Evropské unie, 

neboť to bylo podmínkou pro využívání předvstupních evropských fondů. Důsledkem 

těchto procesů byla tvorba a schválení zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

Prvotním zákonem je zákon 552/1991 Sb., o státní kontrole, který upravuje výkon státní 

kontroly v České republice. „Státní kontrolou je myšlena kontrolní činnost“ 

ministerstev, místních orgánů státní správy a dalších kontrolních orgánů „zaměřená na 

hospodaření s finančními a hmotnými prostředky ČR a plnění povinností vyplývajících 

z obecně závazných právních předpisů“(Zákon č.552/1991).  

Kontrolní systém ČR zahrnuje veřejnoprávní kontrolu
7
, finanční kontrolu

8
 a 

vnitřní kontrolní systém. Za kontrolu, jakožto za celé veřejné finance zodpovídá 

Ministerstvo financí ČR. V oblasti veřejných financí rozlišujeme dva typy kontrol, a to 

kontrolu vnější a vnitřní. 

4.2.1 Finanční kontrola 

 Finanční kontrola dle zákona 320/2001 zabezpečuje hospodaření s veřejnými 

prostředky a tvoří ji: 

 Systém finanční kontroly vykonávaný Ministerstvem financí ČR, správci 

jednotlivých kapitol, územními samosprávnými celky (kraji); 

 Systém kontroly vykonávaný podle mezinárodních smluv; 

 Vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy. 

 

Hlavním cílem kontroly je zajistit dodržování právních předpisů, zajištění 

obrany veřejných prostředků proti možným rizikům, získávat včasné a spolehlivé 

informace o nakládání s veřejnými prostředky a prověřovat hospodárný, efektivní a 

účelný výkon veřejné správy. 

                                                 
7
 Dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole  

8
 Dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
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Správci jednotlivých kapitol, kraje a hlavní město Praha předkládají Ministerstvu 

financí ČR roční zprávy o výsledcích finančních kontrol a to je předkládá vládě spolu 

s návrhem státního závěrečného účtu. 

 

Zásada sledování „3E“ 

 Hospodárnost, efektivita a účelnost byly do českého kontrolního systému 

zavedeny z právních předpisů Evropské unie.  

 Hospodárnost je v zákoně o finanční kontrole (zákon č. 320/2001) definována 

jako „takové využití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším 

vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plnění úkolů“. 

V praxi však často dochází k deformaci tohoto vysvětlení a vysvětluje se pouze jako co 

nejnižší vynaložení nákladů bez ohledu na výslednou kvalitu či naplnění všech kritérií 

daných cílů. 

 Efektivní využití veřejných prostředků předpokládá, že se dosáhne co nejvyššího 

rozsahu, kvality a přínosu při plnění stanovených cílů. 

 Účelností se myslí optimální míra dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. 

S touto zásadou je v praxi největší problém. Účelnost je předmětem výkonnostní 

kontroly, která se v praxi vykonává zřídka. Její výkon má na starosti Nejvyšší kontrolní 

úřad. 

 I přes definice zásad 3E chybí jejich srozumitelná aplikace do praxe 

jednotlivých resortů (Dušek 2006). 

 

4.2.2 Vnitřní kontrola v oblasti rozpočtové a veřejné politiky 

Vnitřní kontrola je realizována subjektem kontroly, který je součástí 

kontrolovaného systému (Rektořík, Šelešovský 2003). Systém vnitřní kontroly by se 

měl zabývat následujícími oblastmi (Allen, Tommasi 2002): 

 Identifikace rizik 

 Rozvoj systémů vnitřní kontroly a postupů, aby se dalo identifikovaným rizikům 

čelit 

 Zavedení procedury vnitřního auditu pro kontrolu, kontrolovat, zda systémy 

vnitřní kontroly berou v úvahu identifikovaná rizika a umožňují identifikovat 

další. 
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V praxi České republiky je povinen provádět vnitřní kontrolu každý vedoucí 

pracovník orgánu veřejné správy (správce kapitoly, atd.). Zákon o finanční kontrole 

udává povinnost vytvořit vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy. 

Hlavním cílem vnitřního kontrolního systému je vytvářet podmínky pro 

hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Součástí vnitřního systému je 

řídící kontrola a interní audit. 

Podporou vnitřního kontrolního systému by se v České republice měl stát 

Integrovaný informační systém státní pokladny. Zavádění tohoto systému však 

nepokračuje podle stanovených plánů a není jisté, kdy bude plně v provozu, aby mohl 

plnit svou funkci a poskytovat nejen finanční informace, ale také informace o plnění 

stanovených úkolů. 

 

Řídící kontrola 

Řídící kontrola zajišťuje kontrolu při přípravě operace před jejím schválením, při 

uskutečňování až do vypořádání a následného vyúčtování s hodnocením výsledků a 

správnosti hospodaření (Červenka 2009). Tato kontrola zajišťuje jasné vymezení 

odpovědností a pravomocí. 

 

Interní audit 

Interní audit je ze zákona (zákon č. 320/2000) definován jako „nezávislé a 

objektivní přezkoumání a vyhodnocení operací a vnitřního kontrolního systému orgánu 

veřejné správy“.  

Interní audit se zaměřuje na tři oblasti kontroly:  

 Finanční audity (audit údajů vykázaných ve finančních a účetních výkazech o 

majetku, zdrojích jeho financování a hospodaření). 

 Audity systémů (audit systému, zajištění příjmů veřejné správy, vymáhání 

pohledávek, jeho financování a zajištění správy veřejných prostředků). 

 Audity výkonu (zkoumání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací a 

účinnost vnitřního kontrolního systému). 

Interní audit ještě není plně rozvinut do skutečného nástroje kontroly veřejných 

zdrojů a veřejných politik. V praxi probíhá prostřednictvím dotazníků, které vyplní 

několik vybraných úředníků a na základě takto (ne příliš kvalitně) sebraných dat se 
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vyhodnocuje zacházení s veřejnými financemi, fungování systémů či nakládání 

s veřejnými zdroje dle 3E.  

 

Kontrolní mechanismy ke kontrole veřejných politik 

Výkon veřejných politik, resp. veřejné správy je opatřen ještě dalšími formami 

kontroly: 

 instanční kontrola,  

 služební dohled,  

 dozor nad územními samosprávnými korporacemi či  

 dozor nad zájmovými veřejnoprávními korporacemi
9
. 

4.2.2 Vnější kontrola v oblasti rozpočtové a veřejné politiky 

Základní institucí zajišťující externí kontrolu je Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen 

NKÚ). NKÚ je nezávislým orgánem na Parlamentu ČR i vládě, a to jak institucionálně, 

tak i finančně (má svůj vlastní rozpočet). NKÚ má v kompetenci kontrolu hospodaření 

se státním majetkem, s prostředky státního rozpočtu, s prostředky poskytnuté ČR ze 

zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát odpovědnost (Červenka 2009). 

Důležitou formou kontroly v kompetenci NKÚ je výkonnostní audit. Tento audit 

má prověřovat 3E při nakládání s veřejnými výdaji. 

K provádění vnější kontroly má kompetenci také Parlament ČR skrze 

vyšetřovací komise. Parlament ČR má v působnosti schvalování a kontrolu rozpočtu při 

schvalování státního závěrečného účtu. 

 

Kontrolní mechanismy v rámci veřejné politiky 

Výkon veřejných politik může kontrolovat správní a ústavní soud, a to ve 

smyslech ochrany subjektivních práv občanů a kontroly výkonné moci. 

Další kontrolní institucí je veřejný ochránce práv. Ten byl v Čechách uzákoněn 

až v roce 2000 mezi posledními v Evropě. Veřejný ochránce práv se zabývá 

protiprávními činnostmi ve chvíli, kdy není k dispozici žádný jiný účinný (obranný), 

právní prostředek. V ČR se diskutovalo a rozsahu jeho pravomocí. V ČR má veřejný 

ochránce práv, dá se říci omezené pravomoci.  

                                                 
9
 Blíže viz:. Kolektiv autorů. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Periplum 2009 



Diplomová práce   

32 

 

Také veřejnost může kontrolovat výkon veřejné správy, resp. by měla, neboť 

veřejná správa je službou veřejnosti. Česká republika se vyznačuje málo aktivní 

občanskou společností, která však má určité zázemí k aktivní činnosti. 

 

4.3 Vývoj rozpočtové politiky ve vztahu k veřejné politice v ČR 

po roce 1989 

Po listopadu 1989 stála tehdejší Československá socialistická republika před 

volbou strategie přechodu od socialismu k demokracii. Tyto strategie se měly týkat 

ekonomické, politické a společenské transformace. Důraz byl kladen především na 

ekonomickou transformaci.  

K transformaci byla zvolena „krátká cesta“
10

 (Mlčoch 2000) spočívající ve 

formální změně právního rámce, která by umožnila co nejrychlejší převod veřejného 

majetku na majetek soukromý, avšak bez většího důrazu na hlubší propracování 

institucionálního rámce (instituce kontroly, sankcí, jasná a vynutitelná pravidla atp.). Při 

přechodu k demokratické politice chyběla představa výchovy soukromých vlastníků 

k víře v řád a jeho pravidla, k občanským ctnostem a k etickému tržnímu chování 

(Mlčoch 2000).  

„Tvorba veřejné politiky se neorientuje na procesy, které jsou dokladem toho, že 

vláda přijala za své systematické a energické prosazování etických režimů. Místo toho 

klade větší důraz na zákony, které jsou sice užitečné, ale nikoli dostatečné, než na etiku, 

která je implicitně součástí západních institucí“ (Brown 2005:380).  

Česká transformace vycházela z liberálních teoretických konceptů, role státu 

byla pojímána především jako role ochránce nově nabité svobody projevovaná 

                                                 
10

 Krátká X dlouhá cesta privatizace (Mlčoch 2000):  

1. Krátká cesta- vládou provedená formální změna, která se dotýká především právního rámce, která 

nastartuje samovolný selektivní proces, protože v takto krátkém období není možné změny právních 

institucí a prvotní distribuce veřejného majetku regulovat, pragmatismus a minimalizace morálního 

hlediska; 

2. Dlouhá cesta- základem je přesvědčení, že privatizace v postkomunistických zemích je dlouhodobý 

proces, který může trvat i desetiletí; vláda by měla vytvořit strategii správy a řízení deetatizovaných 

(odstátněných) podniků (dohled na manažery, jejich motivace ke zhodnocování podniku); soukromý 

sektor by se měl vyvíjet postupně a zdola. 
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minimálními zásahy do ekonomiky, minimálním přerozdělováním zdrojů a 

vyrovnanými rozpočty.  

Vláda neměla jasnou strategii, jak dosáhnut své vize morální obnovy společnosti 

a ekonomické transformace. Cíle veřejné politiky nebyly nijak rozpracované do 

konkrétních úkolů, u kterých by bylo možné identifikovat míru jejich naplnění. 

Rozpočtová politika existovala vedle veřejné politiky bez větších snah o propojení, 

které je však pro „dobré“ fungování veřejné politiky velice podstatné. Státní rozpočet 

byl sestavován na základě rozpočtu předchozího roku, tzv. indexovou metodou, přičemž 

finanční zdroje byly přidělovány na chod institucí a ne na plnění konkrétních cílů 

veřejných politik.  

Rozpočet byl sestavován podle zákona 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 

s rozpočtovými prostředky. Tento byl celkem stručný, co se týče konkrétních pravidel 

sestavování rozpočtu, tak i kontroly jeho plnění. V roce 2000 byl nahrazen novým 

zákonem o rozpočtových pravidlech
11

. Nová právní úprava přinesla mimo jiné úpravu 

kontrolní činnosti Ministerstva financí, územních finančních orgánů či správců kapitol a 

zásadním krokem vpřed bylo zavedení střednědobého výhledu, který je však pro 

potřeby strategického využití státního rozpočtu příliš krátký – dva roky.  

V roce 2003 proběhla reforma veřejných financí v souvislosti se vstupem ČR do 

Evropské unie. Byly upraveny závazné cíle ohledně deficitu veřejných rozpočtů, 

vypracován střednědobý výdajový rámec vlády, který byl rozpracován na úrovně 

jednotlivých kapitol a státních fondů (Červenka 2009). V této reformě nebyla obsažena 

myšlenka změny rozpočtového mechanismu, reforma byla zaměřena na spíše na 

jednorázové aktivity a ne na aktivity dlouhodobého rázu.  

V roce 2007 dochází v reakci na nedodržení reformních cílů z roku 2003 k další 

etapě reformy veřejných financí. Obsahem této etapy bylo především okamžité započetí 

restrukturalizace veřejných výdajů a můžeme zde vysledovat snahu o propojení veřejné 

politiky s rozpočtovou politikou. Od roku 2008 platí vyhláška o sestavování rozpočtu 

metodou cílově orientovaného rozpočtování
12

 (dále jen COR). Metodika k tomuto 

rozpočtování však není příliš rozpracovaná, existuje vstupní dokument s názvem 

                                                 
11

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) 

12
 Vyhláška 418/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého 

výhledu státního rozpočtu  
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Metodická pomůcka pro cílově orientované rozpočtování, který seznamuje především 

s principy této metody a jejími výhodami, než že by poskytoval skutečný návod 

k sestavování rozpočtu podle COR. Dále není tato metodika systematicky rozvíjena. Pro 

ministerstva je tato metodika od počátku její platnosti fakultativní, tzn., že ministerstva 

sestavují rozpočty stále po „starém“ s formálním splněním některých požadavků 

Ministerstva financí.  

Některá ministerstva se pokoušela o propojení veřejné politiky a finančních 

zdrojů k dosažení potřebných cílů. Příkladem může být Ministerstvo obrany ČR. Na 

ministerstvu obrany se již počátkem 90. let minulého století objevily snahy reformovat 

systém řízení zdrojů. Snahami Ministerstva obrany o propojení cílů politiky obrany 

státu a finančními zdroji k tomu potřebnými se budu zabývat v empirické části práce. 

 

4.4 Rozpočtová soustava a pojetí veřejného rozpočtu jako 

nástroje kontroly veřejných politik 

4.4.1 Rozpočtová soustava ČR – finanční obraz veřejných politik 

 

Rozpočtová soustava ČR se skládá z veřejných rozpočtů a mimorozpočtových 

fondů, v České republice je dvoustupňová: 

 Centrální rovina 

 Samosprávní rovina. 

Základní prvky rozpočtové soustavy ČR jsou: 

 Státní rozpočet 

 Rozpočty státních fondů  

 Rozpočty organizačních složek státu 

 Rozpočty příspěvkových organizací 

 Rozpočty krajů 

 Rozpočty obcí. 

 

Mezi mimorozpočtové fondy patří Státní fond kultury, Státní fond životního 

prostředí, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní fond pro podporu a rozvoj české 

kinematografie, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení, Státní 
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zemědělský intervenční fond, rozpočty zdravotních pojišťoven a účelové vládní 

agentury jako Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, a.s.; Exportní garanční 

pojišťovací společnost, a.s.; Česká exportní banka; Českomoravská záruční a rozvojová 

banka, a.s.; Česká konsolidační agentura. 

 Veřejná rozpočtová soustava v sobě zahrnuje cíle veřejných politik 

transformovaných do peněžité podoby. Ve veřejných rozpočtech se odráží postoje vlád 

na všech úrovních k poskytování veřejných statků a služeb, jejich prioritizace je 

z rozpočtů zřejmá. Vize, strategie, cíle a úkoly veřejných politik nemohou být bez 

finančních zdrojů naplňovány. Vlády na všech úrovních využívají rozpočet jako nástroj 

k prioritizaci a realizaci vládních politik. 

  

Obr. 7 Rozpočtová soustava ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ochrana (2010:84) 
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pouze jako nástroj k realizaci veřejných politik, ale také k jejich strategickému řízení 

a  jejich kontrole.  

4.4.2 Pojetí státního rozpočtu  

Státní rozpočet představuje vazbu mezi finančními zdroji a lidským chováním 

k dosažení cílů politiky. Prostřednictvím rozpočtu jsou finanční zdroje transformovány 

ve veřejné služby a statky. Pokud je rozpočet sestavován tak, že obsahuje detailní 

specifikace cílů, kterých má být dosaženo, implementační plány a dostatečné množství 

finančních prostředků, může se stát nástrojem k dosažení účinnosti veřejných politik. 

(Wildavsky 1979). 

Státní (veřejný) rozpočet může být chápán jako smlouva, smlouva mezi vládou a 

byrokracií. Vláda předloženým rozpočtem slibuje, že poskytne finanční prostředky na 

cíle v rozpočtu obsažené a byrokracie souhlasí s tím, že budou utrácet tyto zdroje tak, 

jak bylo schváleno (Wildavsky 1979).  

 Státní rozpočet ČR je zákonem schváleným Parlamentem ČR a je tedy závazný 

pro všechny instituce. Na státní rozpočet můžeme pohlížet z různých perspektiv, u 

českých a slovenských autorů převládají následující typy pojetí státního rozpočtu 

(Peková 2008): 

1. Peněžní fond 

2. Bilance 

3. Finanční plán 

4. Nástroj řízení a kontroly politiky 

 

Ad 1) Státní rozpočet jako peněžní fond 

Státní rozpočet je vytvářen, rozdělován a užíván na základě principu 

nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Jde o nenávratné přerozdělování 

hrubého domácího produktu přes státní (veřejný) rozpočet (Peková 2008). Státní 

rozpočet je z fondového hlediska zásadním zdrojem pro realizaci veřejných politik. 

 

Ad 2) Státní rozpočet jako bilance 

 Státní rozpočet je z účetního hlediska bilance příjmů a výdajů, přičemž tato 

bilance musí být vždy vyrovnaná. Pokud si však vláda stanoví cíle, které přesahují strop 

rozpočtových příjmů, musí přijmout taková opatření, která tyto schodky státního 
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rozpočtu
13

 budou finančně krýt. Vláda může zvolit dluhové financování. Avšak 

dlouhodobé dluhové financování schodku státního rozpočtu zatěžuje státní rozpočet 

úroky. Strategicky se chovající vláda „by ve svých strategiko-koncepčních dokumentech 

měla pojímat běžné příjmy jako rozpočtové omezení pro běžné výdaje“ (Ochrana 

2005:7). Při dlouhodobějším schodkovém státním rozpočtu by vláda měla přehodnotit 

hospodaření v běžné bilanci
14

, a to především (Peková 2008): 

 Výši mandatorních výdajů (ze zákona daných výdajů): největší část těchto 

výdajů připadá na sociální transfery obyvatelstvu. Je třeba zhodnotit jejich 

účinnost, strukturu, zvýšit kontrolu jejich pobírání. 

 Únosnost výše veřejných výdajů: je třeba vyvíjet tlak na vyšší hospodárnost, 

účinnost a efektivnost při využívání veřejných zdrojů ve veřejném sektoru. 

 Účinnost fiskální funkce daní: je třeba přehodnotit výši daňového zatížení a její 

vliv na daňový výnos, způsob správy a výběru daní, nastavení kontroly, 

zpřísnění pravidel proti daňovým únikům atp. 

Během rozpočtového období dochází k nesouladu mezi toky veřejných příjmů a 

veřejných výdajů (daně se vybírají v zákonem stanovenou dobu, výdaje např. transfery 

obyvatelstvu plynou během celého rozpočtového období). Tento nesoulad je dnes 

sledován na principu jednoduché zpětné vazby viz obr. 8. (Ochrana 2005). 

Obr. 8 Jednoduchá zpětná vazba v kontrolním systému veřejných rozpočtů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ochrana 2005:8 
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spíše jednorázové příjmy a výdaje (financování investic ve veřejném sektoru) (Peková 2008) 

Správce 

rozpočtové 

kapitoly 

(výdajové cíle) 

Realizované 

výdajové aktivity 

Zpětná vazba 



Diplomová práce   

38 

 

Správce kapitoly státního rozpočtu odpovídá za realizaci cílů výdajových politik 

a ze zákona musí provádět kontrolu hospodaření své kapitoly
15

. Kontrola probíhá ex 

post, porovnává se tedy reálný stav s původními cíli (požadovanými stavy) a jsou tak 

zjišťovány odchylky mezi těmito stavy. Následně dochází ke korekci těchto odchylek. 

Korekce po realizaci výdajové politiky má mnoho nevýhod, neboť finanční zdroje byly 

vynaloženy a nejdou vzít zpět. Často dochází k chybě již na začátku celého procesu 

realizace politiky, a to v podobě nedostatečných informací. Jak z provedených 

rozhovorů vyplynulo, dostatečné a kvalitní informace vypovídající o skutečných stavech 

v jednotlivých resortech často jsou, ale mnohdy se stává, že nejsou využívány. 

V takových případech se pak o veřejných výdajích rozhoduje neadekvátně. 

Vhodným řešením by bylo celý proces doplnit o „dopřednou“ a průběžnou 

vazbu mezi stanovenými cíli a jejich začínající/ probíhající realizací (viz Obr. 9). Při 

využití těchto typů kontrolních vazeb by bylo možné provádět korekce již před 

samotným zahájením či během realizace veřejné politiky. Vhodným nástrojem by se 

měl stát informační systém státní pokladny. Tento systém měl již fungovat, proces jeho 

zavádění byl pozastaven během vládnutí úřednické vlády pod ministrem financí 

Eduardem Janotou. S nástupem nové vlády v létě 2010 mělo být zavádění informačního 

systému státní pokladny znovu obnoveno a jeho předpokládané spuštění by mělo být 

v červnu 2012. Ministerstvo financí však v této otázce „mlčí“, takže není jisté, kdy bude 

skutečně systém spuštěn a nakolik bude funkční a účinný. 
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Obr. 9 Zpětná a „dopředná“ kontrolní vazba v realizaci veřejných politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka dle Ochrana 2005:8 

 

 Cílem strategicky se chovající vlády by měl být cyklicky vyrovnaný rozpočet, 

případně, pokud tomu tak není, hledat takové nástroje, které jí k tomu dopomůžou. 

Možným nástrojem je „dopředná“ vazba, která představuje vestavěný stabilizátor, který 

sleduje vládou stanovené cíle a jejich parametry (Ochrana 2005). 

 

Ad 3) Státní rozpočet jako finanční plán 

 Státní rozpočet představuje finanční plán na jedno rozpočtové období (plán 

tvorby, rozdělení a užití státního rozpočtu) a v České republice má podobu zákona 

schvalovaného Parlamentem ČR. Tato dimenze státního rozpočtu je pro vládu 

manažerským nástrojem k jejímu vládnutí.  

 Jednoletý finanční plán představuje cíle veřejných politik transformované do cílů 

výdajových politik. Vládní funkční období je však delší než jedno rozpočtové období a 

tak vláda v podstatě nemá představu výdajů na celé své vládní období a je tak zhoršen 

přehled plnění vládních cílů, které často přesahují jedno rozpočtové období. V této 

souvislosti byl v roce 2000 přijat nový zákon o rozpočtových pravidlech
16

, který ukládá 

povinnost tvorby střednědobého výhledu. Střednědobý výhled je významný především 
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pro „plánování cílené potřeby“ (Peková 2008:107), které mohou být zajišťovány 

prostřednictvím veřejných výdajových programů. Do veřejných výdajových programů 

jsou transformovány cíle veřejných politik a v jeho rámci jsou definované zamýšlené 

aktivity, odpovědnosti, časové horizonty a zdroje nutné k jejich realizaci (Ochrana 

2010b).  

 V praxi převažuje institucionální přístup ke státnímu rozpočtu, kdy jsou finanční 

zdroje přidělovány jednotlivým institucím či organizacím ve veřejném sektoru. 

V takovém případě není veřejný rozpočet využit ani k řízení, ani ke kontrole veřejných 

politik. V úvahu pro přidělení prostředků se bere samotná existence instituce a není brán 

zřetel na její funkci, zda jí plní příp. do jaké míry. Řešením tohoto problému by byla 

změna metody rozpočtování, resp. celého systému řízení veřejných financí. Metodami 

rozpočtování se bude zabývat následující kapitola, ve které budou představeny 

efektivnější způsoby rozpočtových metod, které umí využít státní rozpočet k řízení a 

kontrole veřejných politik. 

 

Ad 4) Veřejný rozpočet jako nástroj řízení a kontroly politiky 

 Státní rozpočet je prostředkem hospodářské politiky, jejíž součástí je i 

rozpočtová a stabilizační fiskální politika státu. Vláda prostřednictvím rozpočtové 

politiky definuje výdajové prostředky, jakými má být uspokojena poptávka po 

veřejných statcích a službách s ohledem na veřejný zájem současný i budoucí. V této 

souvislosti se naskýtá několik otázek: 

 Co je potřebné v oblasti veřejné politiky udělat? (volba cílů a jejich prioritizace) 

 Jak to udělat? (volba transformace veřejně politických cílů do rozpočtových 

cílů) 

 Jak je to účinné? (plní daná politika stanovený cíl?, uspokojuje danou veřejnou 

potřebu?) 

Vhodným nástrojem k odpovědi na tyto otázky je programově sestavovaný rozpočet 

(viz podkapitola 4.5). Procesní stránku vyjadřuje následující obr. 10. 
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Obr. 10 Veřejný rozpočet jako nástroj kontroly veřejných politik 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ochrana 2005:17 

  

Nejprve musí vláda stanovit veřejné potřeby, tedy požadavky společnosti, které 

mají být uspokojeny. Veřejné potřeby představují pro vládu výzvy a podněty pro její 

činnost. Vláda musí provést selekci těchto podnětů, neboť finanční zdroje jsou omezené 

a není možné jimi pokrýt veškeré veřejné potřeby. Strategicky chovající se vláda bere 

v potaz nejen současné potřeby, ale také potřeby budoucích generací. 

 Druhým krokem je transformace vybraných veřejných potřeb do cílů veřejných 

politik. Cíle veřejných politik jsou dále přetransformovány do konkrétnějších účelových 

aktivit, k nimž jsou přiřazovány finanční zdroje potřebné na jejich realizaci. Programy 

se z těchto účelových aktivit stanou po sestavení časového a organizačního plánu. 

 Cíle veřejných politik jsou očekávané konečné stavy. Ve vládních dokumentech 

se vyskytují dva druhy cílů (Ochrana 2005): 

 Funkční: tyto cíle se vážou zejména na dlouhodobé strategické dokumenty 

 Objektové: přímo vyhodnotitelné cíle, existují ve formě předmětu, jehož 

parametry jsou bezprostředně kvantifikovatelné. 
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Pro hodnocení cílů je nutné stanovit kritéria jejich hodnocení. Tato kritéria 

představují měřítka pro zjištění, zda stanoveného cíle bylo dosaženo či nikoli, příp. do 

jaké míry. 

V současné době je platná vyhláška 418/2008 Sb., která stanovuje jednotlivým 

ministerstvům předkládat střednědobý výhled ve formě cílově orientované rozpočtování 

(dále jen COR). Využití metody COR má vést především k těmto závěrům (MF ČR 

2008): 

 Uvědomit si poslání dané instituce a přínosy její činnosti pro veřejnost a stát 

(=stanovení obecných cílů včetně časového horizontu), 

 Zanalyzovat činnosti, zjistit jejich účel a čím přispívají k vytyčeným cílům, a 

tím vytvořit jejich sourodé celky (= definice struktury výdajových bloků a 

podrobnějšího členění), 

 Přiřadit těmto činnostem výdaje (=přiřazení výdajů k výdajovým blokům a 

podrobnějšímu členění). 

 

Aby bylo možné cíle hodnotit, musí být zvolena výkonnostní měřítka a kritéria 

jejich hodnocení. Ta musí být jasná, souviset s cílem a skutečně vypovídat o způsobu 

plnění cíle. Pokud budou kritéria smysluplně nastavená a cíle vyhodnocovány, je možné 

kontrolovat dosažení cíle dané veřejné politiky, případně zjišťovat částečné naplnění a 

během plnění přizpůsobovat proces plnění cíle skutečným požadavkům. 

4.4.3 Sestavování státního rozpočtu jako politický proces 

Sestavování státního rozpočtu je především politický proces, během něhož se 

určuje, které zájmy dostanou přednost před ostatními. Veřejně politický proces má 

(podle Howleta a Rameshe) fázi identifikace a uznání veřejně politického problému, 

fázi rozhodnutí ve veřejné politice, fázi implementace veřejné politiky a konečnou fázi 

hodnocení veřejné politiky (Potůček 2005). Podle tohoto modelu můžeme nakreslit 

model veřejně politického cyklu sestavování státního rozpočtu, viz Obr. 11. 
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Obr. 11 Model sestavování státního rozpočtu jako veřejně politický cyklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP - veřejná politika 

SR – státní rozpočet 

Zdroj: autorka 

  

Podklady pro sestavování státního rozpočtu  

Počátečním vstupem pro tvorbu cílů dané veřejné politiky je v první řadě 

kompetenční zákon
17

, který upravuje působnost jednotlivých ministerstev a dále pak 

programové prohlášení vlády, ve kterém jsou formulované vize vlády, podle kterých se 

formulují konkrétní cíle jednotlivých vládních politik. Dalším vstupem pro tvorbu cílů 

veřejných politik mohou být závazky vycházející z členství v mezinárodních či 

nadnárodních institucí (EU, NATO, …). Všechny tyto vstupy jsou však na velmi 

obecné úrovni.  

V této fázi by mělo metodicky vést ostatní ministerstva Ministerstvo financí ČR, 

které by mělo předložit jednotný systém stanovování cílů. V současné době má v této 

oblasti ministerstvo financí velký dluh. Veškerá snaha v této oblasti skončila 

Metodickou pomůckou pro cílově orientované rozpočtování (vyhláška 415/2008), která 
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však neuvádí jednotný systém tvorby cílů. Jednotlivá ministerstva nejsou v této oblasti 

nijak monitorována. 

Sestavovat rozpočet podle této vyhlášky je fakultativní, tedy dobrovolné. 

V takové situaci hrozí, že veřejná politika bude selhávat již ve svém základu. 

Transformace nejasně stanovených, příliš obecných cílů do cílů rozpočtové politiky 

neodpovídá veřejným potřebám a je znemožněno smysluplné hodnocení naplnění cílů a 

jejich kontrola. 

 

Metoda sestavování státního rozpočtu 

 Státní rozpočet je v praxi sestavován na bázi inkrementálního rozpočtování. Tato 

metoda vychází ze schváleného rozpočtu minulého rozpočtového období (viz obr. 12). 

Finanční zdroje jsou v podstatě přidělovány na chod jednotlivých institucí a ne na 

plnění jejich funkce (sekundární aspekt). Tato praxe však plně nekoresponduje s 

legislativními normami, které stanovují přidělovat finanční prostředky dle funkcí 

institucí a od roku 2009 i podle stanovených cílů institucí.  

Charakteristiky tohoto přístupu jsou (Ochrana 2010): 

 Institucionální financování: zdroje jsou poskytovány existujícím institucím na 

základě jejich existence 

 Spotřební systém: podrobné informace o vstupech, avšak téměř žádné informace 

o výstupech (realizovaných výsledcích) 

 Účtování o výdajích: tedy o spotřebovaných penězích (tento způsob vykazování 

nepodává informaci o účelu a efektivnosti realizovaných nákladů) 

 Brutto rozpočtování: v současném systému chybí systémové propojení mezi 

příjmy a výdaji, rozpočtoví pracovníci nejsou vedeni k efektivnímu nakládání se 

zdroji a k úsporám 

 Nabídkový přístup: státní rozpočet je sestavován bez ohledu na zjišťování 

poptávky občanů po veřejných statcích a službách 

 Relativně krátkodobý výhled: pouze dvouletý časový výhled 

 Formální kontrola: probíhá pouze formální kontrola (účetní), která nevypovídá o 

míře splnění cílů veřejných politik 

(Srovnání s reformním přístupem tvorby rozpočtu viz PŘÍLOHA 3) 
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Tato metoda sestavování rozpočtu „navádí“ k tomu, aby instituce žádaly více 

prostředků než je skutečná spotřeba dané instituce, neboť automaticky počítají s tím, že 

se zdroje budou krátit. Dále je nutné všechny přidělené zdroje do konce rozpočtového 

období vyčerpat, jinak by instituce v příštím období dostala automaticky méně 

prostředků a po celou dobu rozpočtového období úředníci lobují za dostatečné zdroje.   

Státní rozpočet je sestavován na principech, které jsou teoreticky 

bezproblémové, nicméně praxe mnohdy nebývá tak jednoznačná. Jedná se o principy 

úplnosti, jednoty, exkluzivity, specifikace, každoročního přijímání, přesnosti, 

srozumitelnosti, publicity.  

Tato rozpočtovací metoda nepropojuje dostatečně veřejné politiky s rozpočtovou 

politikou, stanovené cíle jsou často vágní a jejich hodnocení je prováděno formálně a 

účetně, nikoli výkonnostně (hodnocení jejich efektivity, hospodárnosti a účelnosti). 

 

Obr. 12 Inkrementální rozpočtování (přírůstková metoda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Medveď, Nemec 2011 
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rozpočet neměl žádnou významnější úlohu a ústředním dokumentem byl plán. Podle 

Martinez-Vazqueze a Boexe (2000) (Potůček 2005) probíhají v těchto zemích tři fáze 

reforem rozpočtů a finančního řízení: 
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2. Jako reakce na makroekonomickou krizi byly provedeny fiskální reformy, 

většinou však pohotovostní opatření, která nezavedla pevný rámec finanční 

disciplíny a efektivní výdajové politiky 

3. Jako důsledek předchozího bodu došlo k projevu další finanční krize, státy 

přistoupily ke strukturálně orientovaným fiskálním reformám, které stále 

pokračují. 

 

Žádná z transformujících zemí nepřijala moderní techniku rozpočtování 

zaměřující se na výkon či cíle. V České republice postupně dochází k posunům v oblasti 

výkonu kontroly, ale stále je rozpočtování založeno spíše na institucionálním přístupu. 

„Rozpočtování zaměřené na výsledek není jen změnou techniky rozpočtových 

procesů, ale vyjadřuje celkovou změnu způsobů zabezpečování veřejných úloh a 

kvantifikace výsledků ve veřejném sektoru“ (Medveď, Nemec 2011:325) 

Mezi moderní techniky rozpočtování, které umožňují využívat rozpočet jako 

nástroj řízení i kontroly veřejných politik patří rozpočtování s nulovou bází, programové 

rozpočtování, jeho modifikace cílově orientované rozpočtování či výkonnostní 

rozpočtování. 

Tyto metody s sebou přináší reformní přístup v sestavování státního rozpočtu 

(veřejných rozpočtů) v porovnání s inkrementálním rozpočtováním (Ochrana 2010b): 

 Cílené rozpočtování: zdroje se poskytují na základě účelu (cíle, 

programu) 

 Produkční systém: informace nejen o vstupech, ale akcent na výstupy 

 Účtování o nákladech: nákladové účetnictví podává ekonomickou 

informaci o účelu a efektivnosti realizovaných nákladů 

 Netto rozpočtování: existuje systémová propojenost mezi příjmy a výdaji 

 Poptávkový přístup: je založen na zjišťování preferencí občanů po 

veřejných statcích a službách 

 Střednědobý rolující výhled: prodloužit výhled ze dvou let na více let 

např. čtyřletý výhled 

 Obsahová kontrola: vykonávat kromě formální, také obsahovou kontrolu 

prověřující 3E (hospodárnost, efektivnost, účelnost). 
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4.5.1 Rozpočtování s nulovou bází- ZBB 

Tato metoda je vhodná při reformě veřejných financí, kdy se rozpočet sestaví 

bez ohledu na závazky k dosavadní struktuře. Ministr rozpočtové kapitoly či ministr 

financí vyhlásí „nulovou“ bázi a stanoví se cíle, ke kterým se stanoví programy. 

K jednotlivým programům se přiřadí potřebné zdroje a uspořádají se podle důležitosti.  

Výhodou této metody je reálný a přesný rozpočet ve smyslu podnikatelského 

plánu (Medveď, Nemec 2011), veřejný rozpočet plní funkci řízení a kontroly veřejných 

politik.  

Nevýhodou je časová náročnost, vysoké požadavky na manažerské dovednosti 

úředníků a fakt, že tato metoda není použitelná jako stálá rozpočtovací metoda.  

4.5.2 Výkonnostní rozpočtování 

Při využívání výkonnostního rozpočtování nám jde o poskytnutí veřejné služby 

či statku, které bude z hlediska veřejných zdrojů co nejhospodárnější, nejrozumnější a 

nejúčinnější. Veškerá rozpočtová rozhodnutí se stanovují dle aktivit a výkonů a vztahují 

se k ceně jednotky.  

Výhodou této metody je přidělování finančních zdrojů přímo jednotlivým 

aktivitám a jejich výkony jsou sledovány průběžně. Tato metoda také využívá rozpočet 

jako nástroj k výkonu i kontrole veřejných politik.  

Nevýhodou či problémem může být však to, že ne u každé aktivity lze jednoduše 

měřit náklady na jednotku výkonu. 

4.5.3 Programové rozpočtování- PPBS 

Planning- Programming Budgeting System, tedy systém plánování 

programování a rozpočtování. Tento systém rozpočtování splňuje dva základní 

požadavky na systém alokace zdrojů (Ochrana 2005): 

 Systém alokace zdrojů bude optimální s ohledem na cíle veřejných politik 

 Systém alokace zdrojů umožní uvažovat o cílech veřejné politiky 

v dlouhodobějším horizontu. 

Podstatou toho systému rozpočtování je, že se financují účely, resp. cíle, které 

jsou transformovány do programové struktury. Programová struktura však může být 

úplně odlišná od organizační struktury. Tento systém je účelný, neboť musí být zřejmé 
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racionální důvody pro financování vybraných prioritních cílů. Kritériem financování 

není existence instituce, ale její funkce. 

Tato metoda dokonale odpovídá požadavku sladění tvorby rozpočtu a tvorby 

politiky. Plánování odpovídá vizím veřejných politik (dlouhodobý horizont), 

programování odpovídá strategiím veřejné politiky (střednědobý horizont) a do 

rozpočtování se promítají koncepce (krátkodobý horizont). Sestavený rozpočet udává 

informace o cílech veřejných politik a zároveň o jejich naplňování. Základními kritérii 

jsou minimalizace nákladů a zároveň maximalizace užitku. 

 

Sestavování státního rozpočtu dle programové struktury 

Prvním krokem je definování veřejných potřeb a cílů veřejných politik, které 

jsou uspořádány dle priorit a následně začleněny do programové struktury. Cíle, tedy 

očekávané konečné stavy, jsou seřazeny od nejobecnějších po konkrétní (Ochrana 

2006):  

 Obecné cíle 

 Zvláštní cíle 

 Specifické cíle. 

Těmto třem rovinám obecnosti cílů odpovídají roviny programové struktury (Ochrana 

2006): 

 Hlavní programy 

 Programy 

 Programové prvky (programové činnosti). 

Obr. 13 Programová struktura 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka 
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Programová struktura je logická konstrukce vytvářená na základě principu 

agregace a dekompozice, účelnosti členění programové struktury, principu transformace 

organizačních prvků na prvky programové, komplexního prověření všech prvků 

organizační struktury, konkrétního začlenění jednotlivých programových prvků a 

principu dichotomického členění. 

 Princip agregace a dekompozice znamená, jak již bylo naznačeno, že cíle se 

rozkládají (obecné cíle se rozkládají na nižší úrovně) až do obrazu stromu cílů.  

 Programová struktura je vytvářena účelně, finanční zdroje jsou přiřazovány 

s ohledem na plnění účelů (cílů) veřejných politik. Realizovaný cíl je finálně 

porovnáván s očekávaným stavem. 

 Transformace organizačních prvků na prvky programové znamená, že 

program se realizuje napříč organizační strukturou, takže realizátorský tým je sestaven 

různými pracovníky z různých organizačních celků a pozic. 

 Během procesu sestavování programové struktury neustále dochází ke kontrole 

potřebnosti a účelnosti jednotlivých programů. 

 Princip konkrétního začlenění jednotlivých programových prvků se 

vyznačuje tím, že každý jednotlivý organizační prvek je zařazen na právě jedno místo 

v programové struktuře a tak se stává prvkem organizačním. Během roku můžou 

probíhat změnová řízení, která aktualizují tuto soustavu v reakci na změny vnějšího či 

vnitřního prostředí (Ochrana 2006).  

 V rámci programové struktury by se mělo pracovat s deseti až patnácti hlavními 

programy, každý hlavní program k sobě váže 10-15% celkových zdrojů. Počet 

programů pod jedním hlavním programem by měl být podobný. Programové prvky 

můžeme v principu rozdělit na základní a podpůrné.  Základní vedou bezprostředně 

k naplnění stanovených veřejných potřeb. Programové prvky podpůrné nevedou přímo 

k naplnění veřejných potřeb, ale vedou k naplnění základních cílů (logistická podpora 

apod.). Programy podpůrných cílů mohou podporovat více hlavních programů (vedoucí 

k naplnění základních cílů). 

 

Kritéria výběru programů a hodnotící ukazatele 

Pro výběr ideálních programů musíme stanovit hodnotící kritéria. Základními 

hodnotícími kritérii jsou kritéria 3E, neboli hospodárnost, efektivnost a účelnost. Co je 

jejich obsahem a jaký program je podle těchto kritérií ideální ukazuje tab. 4. 
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Tab. 4 Kritéria 3E 

Kritérium Co sledujeme Výběr programu 

Hospodárnost Minimalizace nákladů Nejlevnější program 

Efektivnost Poměr mezi vstupy a výstupy 

Program s nejnižšími náklady 

na naturální jednotku výstupu 

(nákladová efektivnost) nebo 

počet naturálních jednotek 

výstupu z jednotky vstupu 

(produktivita nákladů) 

Účelnost Míra užitku 

Program s nejvyšší mírou 

uspokojení veřejných potřeb s 

ohledem na vynaložené náklady 

Zdroj: autorka dle Ochrana 2006 

 Jako kritéria se ještě používají (Ochrana 2006): 

 peněžní ukazatele efektivnosti programů: čistá současná hodnota, výnosnost 

programu, doba splacení, vnitřní výnosové procento;  

 časové ukazatele: termíny; 

 plnění působností: obsahový soulad s přijatým dokumentem; 

 hodnocení kvality: uživatelská kvalita. 

 

Důležitou komponentou programového financování je informační systém, který 

by měl být nastaven tak, aby obsahoval kontroly programů, cílů, kritérií apod. 

Při zavádění programového financování je nutné věnovat pozornost sledování 

výdajů, výsledků a výkonů. Pokud chceme sledovat formální stránku, využijeme 

nástrojů finanční a dokumentační kontroly. V této kontrole jde především o účetní 

správnost realizovaných programů (cílů). Ke kompletní kontrole je však nutné zhodnotit 

také obsahovou stránku, k tomu slouží nástroje výkonnostního auditu. Tento audit 

slouží k porovnání dosažených aktivit a jejich předpokládanou podobou (cíle), zjištění 

odchylek a doporučení nápravy. Výkony těchto kontrol jsou v ČR uzákoněné v zákoně 

č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole. V kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu 

je kontrola finanční a dokumentační, tak i výkonnostní audit. Výkonnostní audit je však 

prováděn zřídka, což příliš nepodporuje efektivní využívání finančních zdrojů. 

 

Výhody a nevýhody přístupu PPBS 

Tento přístup rozhodně splňuje předpoklad na využití rozpočtu jako nástroje 

kontroly veřejných politik. Je velice významný z politického hlediska, neboť jeho 
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podstata je ve sladění tvorby veřejně politických cílů a rozpočtových cílů. Nejde jen o 

využívání veřejných prostředků, ale především o dosahování výsledků. 

Výhodou tohoto systému je, že umožňuje alokovat zdroje s ohledem na 

stanovené cíle veřejných politik a je to univerzální dlouhodobá metoda sestavování 

rozpočtu.  

Nevýhodou může být dvojí struktura, a to organizační a programová. Tato 

metoda je náročná na manažerské vedení, které je nutné pro efektivní chod. Náročná je 

tato metoda nejen na vedoucí pracovníky, ale je nutné vyškolit i řadové úředníky či 

politiky. Vysoké nároky jsou kladeny i na informační systém. Současný informační 

systém neposkytuje informace o výsledcích, nýbrž jen o výdajích. 

Pokusy o zavedení této metody probíhaly především v USA, kde ještě některé 

vlády tento systém využívají. V Evropě byl tento systém rozpočtování modifikován na 

zdejší poměry. Vlády jednotlivých států staví na základech tohoto modelu, nicméně 

kombinují ho s dalšími modely, z čehož vychází lépe aplikovatelný model rozpočtování 

a systému veřejných financí. 

4.5.4 Cílově orientované rozpočtování- COR 

Metoda cílově orientovaného rozpočtování (dále jen COR) vychází 

z předpokladů programového rozpočtování ohledně zaměření na dosahování výsledků, 

alokaci zdrojů s ohledem na veřejně politické cíle. Tato metoda je však ve své 

implementaci jednodušší, neboť nevyžaduje samostatnou programovou strukturu. 

Procesně tato metodika vypadá následovně: 

1. získání informace o veřejných potřebách 

2. transformace veřejných potřeb do cílů veřejných politik 

3. rozpracování cílů na konkrétní podcíle a úkoly 

4. stanovení hodnotících kritérií 

5. porovnání konečného stavu se stavem požadovaným (formulovaný v cílech 

veřejné politiky) 

 státní rozpočet se stává nástrojem strategického vládnutí v oblasti 

kontroly účinnosti veřejných politik. 
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Struktura rozpočtu dle COR 

Struktura podkladů pro vytvoření rozpočtu je následující: výdajový blok (VB), 

výdajový okruh (VO) a další nepovinné členění na množinu výdajových prvků/aktivit, 

podmnožinu výdajových prvků/aktivit, výdajových prvků/aktivit. Struktura je zobrazena 

na obr. 14. 

Obr. 14 Cílově orientovaná struktura rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Metodická pomůcka pro COR – příloha 2008 

 

Výdajový blok tvoří výdaje na předem vymezený soubor činností v kompetenci 

daného ministerstva (kompetenční zákon), souhrn všech výdajových bloků tvoří celkové 

výdaje kapitoly. Výdajový blok má jasně definovaný cíl či cíle, jasně určuje celkovou 

dobu realizace cíle, kritéria hodnocení plnění cíle a objem finančních prostředků pro 

dosažení cíle. 

Výdajový okruh je objem výdajů určených na financování definovaného celku 

výdajového bloku. Opět musí mít stanovený cíl/cíle, časový údaj o splnění cíle, 

hodnotící kritéria a objem finančních prostředků. 

Další podrobnější členění na množiny a podmnožiny výdajových prvků/aktivit 

závisí na uvážení správců kapitol. Tyto výdajové prvky mohou mít stanovené cíle a 

návazně hodnotící kritéria. 

Při sestavování rozpočtu se tedy ptáme: 

 Čeho chceme dosáhnout? 

 Kdo bude dané cíle realizovat? 

 Kolik peněz bude potřeba k naplnění cílů? 
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Cíle v COR  

Základním prvkem v metodě cílově orientovaného rozpočtování jsou cíle. 

Stanovení vládních cílů vychází z veřejných potřeb společnosti. Cíle jsou tedy 

očekávané stavy stanovované na základě veřejných potřeb a veřejném zájmu. Aby se 

tato metoda mohla stát obecným přístupem k veřejným financím a veřejné politice 

obecně, je nutné zavést obecně platný a závazný systém sestavování cílů. 

Nejobecnějším podkladem pro stanovení cílů je kompetenční zákon
18

, kterým se 

zřizují jednotlivá ministerstva a jejich okruhy působnosti, případně závazky 

k mezinárodním či nadnárodním institucím (EU, NATO atd.). Méně obecným 

podkladem je programové prohlášení vlády, v němž jsou zakotveny priority 

jednotlivých veřejných politik. Další členění cílů již probíhá v agendě jednotlivých 

ministerstev. 

Dle Metodické pomůcky k zavádění cílově orientovaného rozpočtování na 

výdaje státního rozpočtu (příloha vyhlášky 415/2008) mohou být cíle kvalitativní či 

kvantitativní povahy. Při stanovování cílů vedoucích k naplnění vládních cílů by správci 

jednotlivých kapitol měly brát v úvahu následující tři hlediska: 

 Zabezpečení potřeb cílové skupiny (rozsah služeb, kvalita služeb) z hlediska 

uživatele služeb; 

 Socioekonomická efektivita, tj. hledisko očekávaných efektů občanů od 

veřejných služeb, z výkonu veřejné politiky (jak je občan spokojen s kvalitou 

poskytované služby) 

 Účinnost státní správy z pohledu daňového poplatníka, tj. efektivnost výdajů 

vynaložených na výkon veřejné politiky. 

 

Cíle by měly být dosažitelné, jednoduché, stručné, srozumitelné a konkrétní a 

jsou stanovovány v zásadě na úrovni výdajového bloku a výdajového okruhu. Ke 

každému cíli musí být přiřazeno kritérium/kritéria hodnocení, měřítko (měrná jednotka) 

a objem finančních zdrojů potřebných k jeho naplnění. 

  

 

 

                                                 
18

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 
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Hodnotící kritéria v COR 

 Hodnotící kritéria jsou dvojího typu, a to užitková nebo nákladová. Užitková 

kritéria jsou taková, která posuzují stupeň uspokojení, jsou to maximalizační kritéria. 

Nákladová kritéria jsou naopak minimalizační, měříme náklady na plnění daného cíle.  

(Ochrana 2010b) 

 Obecně by měla kritéria být srozumitelná, bezprostředně se vztahovat k danému 

cíli a umožňovat vyhodnocení splnění/nesplnění daného cíle. 

 

Zhodnocení metody COR 

Implementace systému cílově orientovaného rozpočtování v České republice se 

zastavila na bodu mrazu. Ministerstvo financí vydalo v roce 2008 vyhlášku, která zavádí 

povinnost přípravy podkladů pro rozpočty jednotlivých resortů pro státní rozpočet dle 

metody COR. Metodika vydaná k této vyhlášce je spíše vstupním dokumentem pro 

seznámení s daným způsobem rozpočtování než konkrétním návodem na jeho uplatnění. 

Pro ministerstva je způsob sestavování rozpočtu dle COR do dnes fakultativní, takže 

málokteré ministerstvo dobrovolně přejde na úplně jiný systém rozpočtování, než na 

který je zvyklý. Ministerstvo financí má v této oblasti veliký dluh vůči ministerstvům, 

tato metoda se dále nerozvíjí, nerozvíjí se obecný koncept a neprobíhá kontrola či 

jakákoli forma srovnávání mezi snahami jednotlivých ministerstev o zavádění této 

metody. Konkrétněji se tímto stavem budu zabývat v případové studii, která je zaměřená 

na pokusy Ministerstva obrany ČR o zavádění této metody, identifikuji příčiny nezdaru, 

případně se pokusím nastínit další vývoj na základě rozhovorů s odborníky z této 

oblasti.  

Veřejná správa má zakořeněné postupy, kterých se nelehko vzdává. Reforma 

veřejných financí ve smyslu zaměření se na cíle je velice nutná a dnes v kontextu 

hospodářské krize nevyhnutelná. Strategické vládnutí by jistě pomohlo předcházet (příp. 

změkčovat) tvrdé dopady této celým světem putující krize. Státní rozpočet, resp. veřejné 

rozpočty mají potenciál být vhodným nástrojem k řízení veřejných politik ve smyslu 

plnění skutečně poptávaných veřejných statků a služeb a nástrojem jejich kontroly, tedy 

zda bylo dosaženo stanovených cílů a zda jich bylo dosaženo hospodárně, efektivně a 

účelně. Obecně řečeno, zda bylo dosaženo hospodárně, efektivně a účelně veřejného 

zájmu. 
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5 Využití rozpočtu jako nástroje kontroly veřejné 

politiky v resortu obrany ČR 

Resort obrany měl při „novém“ začátku v 90. letech horší startovní pozici ve 

srovnání s ostatními ministerstvy. Ovšem jako první se pokusil propojit cíle 

bezpečnostní politiky s finančními zdroji a využívat rozpočet jako nástroj vládnutí.  

Ministerstvo obrany nemělo na startu příliš dobré podmínky. Pozůstatky 

socialistické vlády v této oblasti byly následující: 

 Vrcholoví funkcionáři disponovali s majetkem a rozpočtovými prostředky 

odděleně a nezávisle na prioritních cílech celého resortu 

 Kvůli studené válce resort obrany utajoval a zastíral mnoho informací  - 

zachovával vojenské tajemství 

 Financování probíhalo po organizační a řídící struktuře 

 Finálně sestavený rozpočet tak neměl téměř žádnou vypovídající hodnotu o 

finančním objemu na organizační prvky a hlavních účelech. 

 

Fungujícím článkem socialistického pojetí byl prvek finančního náčelníka, který 

měl na starosti finanční oblast daného útvaru a mohl tak poskytovat potřebné informace 

štábnímu funkcionáři. Tento systém však byl během transformačního období zrušen. 

Od roku 1994 byla snaha prosazovat takový systém alokace zdrojů, který bude 

odpovídat stanoveným resortním cílům a prioritám. Jednalo se o systém plánování, 

programování a rozpočtování (dále PPBS z anglického Planning, Programming and 

Budgeting System).  

Metoda PPBS byla iniciována zevnitř resortu. Tento systém byl po deseti letech 

zavádění zrušen. Z jakých důvodů se na Ministerstvu obrany ČR nepodařilo zavést 

systém plánování, programování a rozpočtování? O této otázce se vedou ještě dnes 

diskuze. Příčiny neúspěchu zavedení PPBS vyplývající jednak z rozhovorů, tak i 

z polemik a článků ve Vojenských rozhledech mohou být dvojího původu, vnitřní a 

vnější. Co se týče vnitřních příčin neúspěchu zavádění PPBS, identifikovala jsem: 

 Manažerské selhání: systém nebyl systematicky rozpracováván, nepodařilo se 

provázat obranný a operační systém, nerozpracované kontrolní mechanismy 

vynucující stanovená „pravidla hry“. 
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 Personální selhání: nepodařilo se „rozbít“ zavedené postupy a motivovat 

úředníky k zavedení nových postupů, nedostatečné vzdělávání úředníků, absence 

motivačního a restriktivního systému pro vedení pracovníků. 

 

Vzhledem k tomu, že neprobíhalo přílišné sledování této implementace (např. 

statistické), neexistují data, která by mohla být užitečná pro reflexi zavádění tohoto 

systému, pro poučení a vyvarování se již jednou provedených chyb. 

 Vnější příčiny nezavedení systému PPBS mohou vycházet z faktu, že tento 

systém byl iniciován zevnitř resortu a nebyl tlak ani motivace na jeho dodržování 

zvnějšku (MF, vláda, Parlament) 

 Obecně lze tedy konstatovat, že hlavní příčinou selhání zavedení systému 

plánování, programování a rozpočtování byla absence vůle, a to jak zevnitř resortu, tak i 

zvnějšku.  

Od roku 2009 stojí resort obrany před cílem zavést cílově orientované 

rozpočtování (dále COR). Rozdílem oproti zavádění PPBS je, že zavedení tohoto 

systému je iniciováno zvenku, konkrétně Ministerstvem financí ČR.  Povede se zavést 

tento systém nebo přetrvávají důvody, kvůli kterým se nepodařilo zavést systém 

plánování, programování a rozpočtování? 

Hlavní otázkou této studie je otázka: „Jak probíhá zavádění cílově orientovaného 

rozpočtování umožňující využívat rozpočet jako nástroj kontroly bezpečnostní 

politiky?“ 

5.1 Záměr a případ případové studie 

Hlavním záměrem této případové studie je objasnit zavádění systému cílově 

orientovaného rozpočtování, který umožňuje využívat rozpočet jako nástroj kontroly 

bezpečnostní politiky, formulovat předpoklady podporující jeho zavedení či negativní 

vliv na celý proces implemetace. 

V předchozí části diplomové práce jsem nastínila teoretická východiska 

využívání reformních systémů
19

 rozpočtování a veřejných financí obecně. Vláda pomocí 

rozpočtové politiky zásadně ovlivňuje ekonomiku státu. Veřejné rozpočty však nejsou 

pouhým ekonomickým nástrojem. Rozpočet může být i nástrojem k vládnutí, resp. 

strategickému vládnutí. K sestavení takového rozpočtu je nutné dostatečně formulovat 

                                                 
19

 Resp. systémů, které umožňují využívat rozpočet jako nástroj strategického vládnutí 
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vize, strategie a cíle veřejných politik, seřadit je podle priorit, v rámci sestavování jim 

přiřadit nutné finanční zdroje a podle předem stanovených ukazatelů zhodnotit, zda cíle 

bylo dosaženo či nikoliv, tedy provést kontrolu výsledků v souvislosti s alokací zdrojů. 

Rozpočet v takovém případě funguje jako nástroj kontroly nejen po vyčerpání všech 

zdrojů na realizaci stanoveného cíle, ale také během realizace cíle a umožňuje provádět 

korekce, aby skutečně k naplnění cíle došlo, a to hospodárně, efektivně a účelně.  

Případem studie je zavádění cílově orientované rozpočtování. Obecné 

charakteristiky tohoto systému jsou rozebrané v podkapitole 4.5.4. V této části 

diplomové práce se zaměřím na praktickou část, jak probíhá zavádění, zda existují 

dostatečné podklady pro zavedení tohoto systému a zda praktické působení odpovídá 

legislativnímu rámci. 

5.2 Charakteristika Ministerstva obrany ČR 

Obrana státu je vymezena v zákoně
20

 jako „souhrn opatření k zajištění 

svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života 

obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Obrana státu zahrnuje výstavbu 

účinného systému obrany státu, přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků a 

účast v kolektivním obranném systému“ (zákon č. 222/1999). 

Obranu státu můžeme označit jako čistý veřejný statek. Státní obrana by jen 

těžko mohla být nabízená soukromým sektorem, neboť nelze nikoho vyloučit ze 

spotřeby a tak by racionálně smýšlející občané za tuto službu neplatili a stejně by jim 

byla poskytována. Základní rysy statku obrany státu jsou následující (Ochrana 1998): 

 obrana státu je poskytována netržně 

 statek je spotřebováván veřejností 

 užitek z tohoto statku je dostupný všem občanům bez výjimky 

 preference občanů ohledně tohoto statku je nesdělená 

 o statku je rozhodováno veřejnou volbou 

 obrana státu je financována ze státního rozpočtu. 

 

Struktura resortu obrany není typickým příkladem ministerstva, dělí se totiž na 

civilní správu a Generální štáb Armády České republiky (dále jen Generální štáb AČR). 

I přesto tvoří resort obrany jednotnou organizační složku státu bez pod něj spadající 

                                                 
20

 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 
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organizační složky státu (s výjimkou Vojenských újezdů). Názorné znázornění struktury 

viz PŘÍLOHA 5. 

 Veřejný statek obrany státu je historicky prioritou každého státu. Hlavní funkcí 

obrany státu je předcházení válečnému konfliktu, příp. ochrana státu při rozpoutání 

války. Dnes však občané nepociťují bezprostřední riziko válečného ohrožení, proto 

musí být dáván zřetel na formulaci cílů resortu a zdůvodňování vynaložených 

finančních zdrojů. 

5.3 Východiska a zdroje dat zpracování případové studie 

 Studie vychází z předpokladu, že tvorba politiky je proces po sobě jdoucích a 

vzájemně odlišitelných kroků. Tato představa byla užitečná především v 70. letech 20. 

století, „kdy umožnila strukturaci a rozčlenění komplexního politického procesu do sérií 

fází a umožnila tak analytikům soustředit se na určité aspekty tvorby politiky“ (Veselý, 

Drhová, Nachtmannová 2005:20). Mnozí autoři, inspirovaní „fázovým modelem“ 

procesu tvorby veřejných politik, se věnovali právě jednotlivým fázím tohoto procesu. 

 Na počátku 90. let 20. století byl fázový model podroben kritice, neboť se 

v praxi ukázalo, že ne vždy politiky vznikají podle této přísně racionální struktury. 

Významným kritikem modelu byl Paul Sabatier. Sabatierovy závěry bychom mohli 

shrnout následovně: fázový model není kauzální model, nelze formulovat žádné 

hypotézy, jednotlivé fáze neodpovídají realitě, model je příliš zjednodušující (Veselý, 

Drhová, Nachtmannová 2005). 

 Nicméně na konci devadesátých let se rozvíjí modely, které jsou komplexnější a 

zároveň interagují se Sabatierovými východisky, viz Obr. 15. 
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Obr. 15 Přístup průběžného zlepšování při řízení strategií udržitelného rozvoje 

(UR) 

 

Zdroj: Dalal-Calyton a Dass 2002 in Veselý, Drhová, Nachtmannová 2005:22 

 

Tento model je navrhnutý Dalal-Claytonem a Bassem (2002) na proces přijímání 

dokumentů na environmentální témata. Představuje proces tvorby a realizace 

komplexních politických dokumentů. 

I přes kritiku fázového modelu jsem se rozhodla jej využít a zhodnotit zavádění 

cílově orientovaného rozpočtování pomocí jednotlivých fází, neboť i Veselý, Drhová a 

Nachtmannová (2005) jej ve své studii neodsuzují a považují jeho využití za vhodné při 

procesech zavádění dlouhodobých politických cílů z oblasti ekonomické, sociální či 

environmentální. Proces zavádění optimalizované alokace zdrojů k těmto cílům patří. 
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Obr. 16 Proces zavádění COR na MO ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka 

 

Hlavními zdroji dat pro zpracování případové studie byly provedené rozhovory 

s pracovníky Ekonomické sekce Ministerstva obrany ČR (ES MO ČR) a statě 

v časopise Vojenské rozhledy, kde se jednotliví autoři vyjadřovali k politickým i 

ekonomických cílům Ministerstva obrany, tak i ke konkrétnímu zavádění rozpočtových 

systémům. 

 

5.4 Fáze 1: Východiska a podněty pro zavádění systému cílově 

orientovaného rozpočtování  

 Jak již bylo v úvodu případové studie řečeno, Ministerstvo obrany mělo na 

počátku devadesátých let nelehkou startovní pozici k tomu, aby systém řízení a 

rozpočtování optimálně stanovoval cíle a alokoval zdroje a přiblížil se tak systémům 

vedení obranných resortů států NATO.  

Prvním pokusem o reformu systému řízení zdrojů byly snahy o zavedení metody 

řízení podle cílů. Metoda řízení podle zdrojů (MBO – management by objectives) byla 
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nastartována zpracováním dokumentu „Soustava cílů rozvoje Československé armády a 

vojenské účasti CO ČSFR do roku 2005“. „Navrhovaný způsob řízení zdrojů podle cílů 

nebyl přímo propojen se systémem řízení zdrojů“ (Ochrana 2010c), proto se zavedení 

tohoto systému nepodařilo. 

Po vzniku samostatné České republiky se v resortu obrany objevili protagonisté 

systému plánování, programování a rozpočtování (PPBS). Zavádění tohoto systému 

trvalo deset let, do doby kdy byl v roce 2004 oficiálně zrušen. Příčiny selhání jeho 

zavedení byly již nastíněné v úvodu studie. Realita v resortu obrany se dlouhodobě lišila 

od stavu předjímaného pokyny a různými dalšími normativními akty (Pernica 2005). A 

jak ve své studii zpracované v rámci grantu Světové banky napsal prof. Allen Schick 

(2000): „Nelze provést reformu rozpočtu, aniž by byla provedena také reforma řízení 

instituce“ (Dušek 2006:90).  Reformu řízení resortu se opravdu nepodařilo spolu 

s reformou rozpočtu zavést. Příliš mnoho pozornosti se věnovalo mechanismu 

rozpočtování a málo pozornosti bylo věnováno analýzám výkonnosti a dosaženým 

výsledků (Allen Schick 2000 in Dušek 2006). 

Po zrušení PPBS byly zdroje řízeny podle kombinace postupů předchozích 

systémů. Byla to kombinace programů a cílů, nedůsledně prováděná. V této době se 

resort zaměřil na tvorbu strategií a plánů a přizpůsoboval se závazkům vyplývajících 

z členství v Evropské unii. 

Nový systém cílově orientovaného rozpočtování není pro resort obrany v zásadě 

novým typem rozpočtování, vzhledem k předchozím zkušenostem. Z předchozích 

pokusů by se dalo vytěžit mnohem více, kdyby byl zaveden mechanismu evidování či 

monitoringu implementace předchozích systémů. I tak by mohl mít resort obrany 

dobrou pozici při zavádění COR. 

 

5.5 Fáze 2: Metodické vedení zavádění cílově orientovaného 

rozpočtování 

Zavádění cílově orientovaného rozpočtování metodicky (dále jen COR) vede 

Ministerstvo financí ČR, které zodpovídá za celý systém veřejných financí. Jeho 

úkolem je metodicky vést ostatní ministerstva takovým způsobem, aby byly plněny cíle 

zavádění COR. 
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Legislativní úprava, kterou MF ČR zavádí cílově orientované rozpočtování je 

Vyhláška č. 415/2008, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování 

střednědobého výhledu státního rozpočtu. Přílohou této vyhlášky je Metodická pomůcka 

pro cílově orientované rozpočtování.  

Tato metodická pomůcka vysvětluje smysl a seznamuje se základními zásadami 

cílově orientovaného rozpočtování, má však spíše osvětových charakter a bylo by třeba 

ji prohlubovat. 

5.5.1 Metodická pomůcka pro cílově orientované rozpočtování (COR)  

Podkapitola vychází z dokumentu Metodická pomůcka pro cílově orientované 

rozpočtování (COR), jedná se o shrnutí základních bodů. 

 

1. 1. 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 415/2008, která stanovuje rozsah a 

strukturu podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu, jehož 

součástí jsou nově údaje o výdajích v cílově orientované struktuře. Součástí této 

vyhlášky je Metodická pomůcka pro cílově orientované rozpočtování (COR) a příloha 

k metodice, která podrobněji rozvádí základní oblasti COR. 

Cílem ministerstva financí je nastavit takový systém, který pomůže účelnému 

využívání veřejných prostředků a podporou nového systému má být zajištění chodu 

Integrovaného informačního systému Státní pokladny. 

Rozpočet sestavovaný na základě této metody se stane plnohodnotným 

nástrojem k řízení resortů i celých veřejných financí, jelikož odpovídá na otázky: 

 Čeho se má dosáhnout? 

 Jakým způsobem se toho má dosáhnout? 

 Kolik to bude stát? 

 

Cílem MF je, aby se odpovědi na tyto otázky staly stěžejním východiskem pro 

rozpočtáře a správce kapitol, vedoucích institucí veřejné správy apod. 

 Aby si jednotlivá ministerstva a jiné instituce mohly odpovědět na tyto otázky, je 

nutné: 

 uvědomit si poslání instituce, její funkce a přínosy = obecné cíle; 

 zmonitorovat veškeré činnosti a identifikovat jejich účel = struktury výdajových 

bloků a jejich další členění; 
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 přiřadit činnostem finanční zdroje = přiřazení výdajů k výdajovým blokům. 

 

Principem cílově orientovaného rozpočtování je nejen ujasnění cílů, jejich 

prioritizace a finanční ohodnocení, ale také měření jejich výkonu. K tomu se vážou 

otázky:  

 Bylo cíle dosaženo?  

 Jak bylo cíle dosaženo?  

 Z jakých důvodů nebylo cílů dosaženo, příp. z jakých důvodů bylo cílů dosaženo 

jen částečně.  

 

Abychom realizaci cílů mohli vyhodnotit, musí se stanovit výkonnostní měřítka 

a kritéria. 

  Jaká pozitiva přináší odpovědi na veškeré otázky, které si v cílově orientovaném 

rozpočtování klademe? V první řadě můžeme lépe obhajovat potřebnost či poukazovat 

na nepotřebnost prováděných činností, při snižování či zvyšování finančních prostředků 

je znám jejich dopad či dodatečný přínos. 

 Metodická pomůcka pro cílově orientované rozpočtování vyžaduje strukturu 

podkladů pro sestavení státního rozpočtu a střednědobý výhled v členění na 

VÝDAJOVÉ BLOKY a VÝDAJOVÉ OKRUHY. Podrobnější členění závisí pouze na 

potřebách ministerstev. Každý výdajový blok i okruh má přiřazen cíl, k jehož naplnění 

směřuje, měřítka a hodnotící kritéria dosažení cíle.  

 Dosažení cílů je hodnoceno na základě předem stanovených měřítek a kritérií. 

Tato vyhodnocení by měla sloužit ke korekcím nevhodně nastavených cílů či kritérií a 

k přehledu, čeho bylo dosaženo a čeho nikoli. Zároveň slouží jako podklad pro 

vypracování státního závěrečného účtu. 

5.5.2 Integrovaný informační systém státní pokladny 

Integrovaný informační systém státní pokladny (dále IISSP) má být podporou 

zavádění cílově orientovaného rozpočtování v tom smyslu, že by měl poskytovat 

aktuální ucelené informace o plnění ukazatelů státního rozpočtu jako celku, tak i o 

plnění ukazatelů rozpočtu jednotlivých kapitol (Ochrana 2010c). 
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5.5.3 Shrnutí metodického postupu Ministerstva financí 

Od roku 2009 nevydalo ministerstvo financí žádný jiný metodický dokument 

k cílově orientovanému rozpočtování. Vyhláška je typ dokumentu, který má v hierarchii 

legislativních opatření nejnižší právní sílu, má povahu doporučujícího dokumentu. 

V resortu obrany se na jeho závaznost názory různí. Tato metodika nemá číslo jednací a 

ani nebyla jednotlivým kapitolám oficiálně zaslána.  

Proces zavádění informačního systému státní pokladny (IISSP) měl být završen 

v červnu roku 2012. Na jaře 2009 po pádu vlády nastoupila vláda úřednická a projekt 

zavádění IISSP byl pozastaven. Nová vláda se k němu však ještě nevrátila, ministerstvo 

financí také „mlčí“, takže termín funkčního systému státní pokladny zatím není jist. 

5.6 Fáze 3: Zavádění cílově orientovaného rozpočtování na 

Ministerstvu obrany ČR 

 V předchozím textu byly naznačeny jednotlivé kroky vedoucí k sestavení 

podkladů pro střednědobý výhled v cílově orientované struktuře. V této podkapitole 

rozeberu jednotlivé kroky a porovnám reálný postup na ministerstvu obrany s postupem 

deklarovaným ministerstvem financí. 

5.6.1 Stanovení cílů 

 Stanovení cílů a jejich prioritizace je základním předpokladem pro fungování 

cílově orientovaného rozpočtování. K tvorbě cílů jsou potřebné mimoresortní a resortní 

vstupy. Mimoresortní vstupy můžeme ještě rozdělit podle úrovně na národní, 

mezinárodní a nadnárodní, resortní vstupy vycházejí z vize a strategie resortu viz Tab. 

5. 
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Tab. 5 Vstupy pro tvorbu cílů 

Typ dokumentu Obsah dokumentu Konkrétní dokument 

RESORTNÍ vize, strategie MO Dlouhodobá vize resortu MO (2008) 

  

 

Principy obrany ČR 2030 (2008) 

  

 

Vojenské strategie ČR (2008) 

  

 

Bezpečnostní strategie České 

republiky - září 2011 (2011) 

    Bílá kniha o obraně (2011) 

MIMORESORTNÍ     

Národní základní funkce MO 

Kompetenční zákon (2/1969 Sb.), 

zákon o zajišťování obrany České 

republiky (222/1999 Sb.) 

Mezinárodní smlouvy s ostatními státy smlouvy sjednané s ostatními státy 

Nadnárodní 

členství v nadnárodních institucích 

(vize, strategie) 

NATO: Washingtonská smlouva + 

ostatní strategické koncepce 

    

EU: Evropská bezpečnostní strategie - 

2003 + ostatní strategické koncepce 

    Visegrádská smlouva 

Zdroj: autorka dle www.mocr.army.cz 

 

Závazným vstupem pro tvorbu cílů ministerstva obrany neuvedeným v tabulce je 

nařízení Ministerstva financí, které nařizuje tyto tři cíle: 

1. Výplatu sociálních dávek 

2. Výplatu důchodů 

3. Podporu státní sportovní reprezentace. 

První dva nařízené cíle vycházejí z toho, že resort obrany má vlastní systém 

sociálního zabezpečení, který není totožný se všeobecným systémem sociálního 

zabezpečení. 

MO ČR (resp. všechna ministerstva) je povinno rozpracovat cíle do výdajových 

bloků a výdajových okruhů. Další rozpracování cílů (jejich specifikace) je dobrovolné a 

závisí plně na rozhodnutí ministerstva.  

Struktura je následující: 

 Výdajový blok (cíle, měřítka, kritéria) - povinné 

o Výdajový okruh (cíle, měřítka, kritéria) - povinné 

 Výdajový prvek (cíle, měřítka, kritéria) – nepovinné 
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V podmínkách MO ČR stanovuje cíle 1. a 2. úrovně Sekce obranné politiky a 

strategie (SOPS MO ČR). Dále se cíle rozpracují do 3. a 4. stupně. Do 4. stupně 

rozpracovává cíle Odbor controllingu a ekonomického plánu (OCEP MO). V této fázi 

by se cíle měly rozpracovat do nejnižších stupňů- opatření a úkolů, aby bylo možné 

jednotlivé činnosti a aktivity finančně ocenit, resp. přiřadit k nim takový objem 

finančních zdrojů, který zabezpečí jejich naplnění.  V minulém roce bylo takových 

úkolů okolo tisíce, i přesto není toto číslo dostatečné, neboť na jeden úkol připadá 

vysoká finanční částka. Takto formulovaný úkol je pak nedostačující a neprůhledný. 

Čím více jsou jednotlivé úkoly konkrétnější a propočítanější, tím je jejich realizace 

průhlednější a kontrolovatelnější. Tím se však zvyšuje pravděpodobnost, že bude 

odpovědná osoba při realizaci úkolu „nachytaná“ při chybném kroku. A vzhledem 

k tomu, že cílově orientovaná struktura je již třetím rokem pro sestavování 

střednědobého výhledu volitelná, dobrovolně toto riziko nikdo nepodstoupí.  

K tomu, aby byly cíle reálně rozpracovány, byla k nim přiřazena reálná suma 

finančních prostředků a byl brán zřetel na celkově dostupné finanční zdroje, je nutné, 

aby spolu kooperovala Sekce obranné politiky a Ekonomické sekce. Z rozhovoru však 

vyplynulo, že tyto dvě sekce spolu komunikují pouze minimálně, a to k zajištění 

formálních zásad stanovených ministerstvem financí. Přímo o spolupráci na sestavování 

stromu cílů a jejich ohodnocení se zřejmě hovořit nedá.  

Vzhledem k nejasnému metodickému vedení ministerstva financí a různorodosti 

ve výkladu vyhlášky 415/2000 dochází k různým postupům, které vycházejí spíše 

z dosavadního systému rozpočtování. Tvorba cílů tak vychází spíše z obhajoby 

existence jednotlivých pracovišť. I přesto je minimálně 90% zdrojů umístěno i dle 

cílové struktury. 

 

Problémy Ministerstva obrany ČR vycházející z jeho struktury při tvorbě cílů 

Mezi základní problémy MO ČR při tvorbě cílů patří přísně liniová struktura 

armády, přičemž cílově orientované rozpočtování zavádí manažerské vedení, které má 

fungovat napříč zavedenými strukturami, což bude v armádním velení zřejmě obtížné.  

Dalším rysem MO ČR, který ztěžuje provádět cílově orientované rozpočtování 

je jednotnost resortu. Resort obrany je atypická kapitola státního rozpočtu, neboť pod 

sebou nemá téměř žádné organizační složky státu, které by měly samostatnou správu. 

Jedinou takovou organizační složkou je Vojenský vlečkový úřad. 
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5.6.2 Měřítka a hodnotící kritéria 

 MO ČR je dle vyhlášky 415/2009 povinno ke každému cíli ve struktuře stromu 

cílů přiřadit alespoň jedno měřítko a kritérium hodnocení cíle. 

 Měřítkem se rozumí zvolená měrná jednotka. 

 Kritériem hodnocení se rozumí úroveň nebo počet měrné jednotky, jíž má být 

dosaženo. 

 Hodnotící kritéria by měla být zvolena tak, aby byla stabilní a nebyla v průběhu 

realizace měněna. Kritéria by měla splňovat tyto zásady (MO ČR 2008): 

 Srozumitelnost a jasné vysvětlení 

 Souvislost s daným cílem 

 Vypovídající schopnost ve vztahu ke způsobu plnění cíle 

 Umožnění vyhodnocení zlepšení situace, na níž byl cíl zaměřen 

 Umožnění porovnání dosažených výsledků v čase, prostoru a mezi subjekty. 

 

Ministerstvo obrany ČR pracuje se standardním plánovacím softwarem, ve 

kterém jsou nastavené různé kontrolní mechanismy. Systém nepovolí zaevidování cíle 

bez jeho slovního zdůvodnění či bez zapsání alespoň jednoho hodnotícího kritéria. 

Systém však nedokáže rozeznat, zda zadané kritérium má vypovídající hodnotu 

vztahující se k naplněnému cíli. A tak se stává, že kritéria zadaná v systému nejsou 

reálná a tím je velice ztížený postup hodnocení cílů.  

5.6.3 Hodnocení cílů 

Při hodnocení cílů by Ministerstvo obrany ČR mělo odpovídat na otázky 

(Ochrana 2010c): 

 Dosáhli jsme stanoveného cíle? (hodnocení cílů na základě stanovených kritérií) 

 Jak přispěly jednotlivé resortní prvky k dosažení cílů? (porovnání příslušných 

nákladových a užitkových ukazatelů plnění cílů s reálnými stavy) 

 Liší se plánované kalkulace s reálným stavem? (hodnocení hospodárnosti, 

efektivnosti a účelnosti provedených činností). 

 

Odpovědnost za splnění stanovených cílů má správce kapitoly MO ČR, tedy 

ministr obrany. Hodnocení o splnění (příp. nesplnění) daného cíle musí být obsaženo ve 

Státním závěrečném účtu Ministerstva obrany ČR. Při nenaplnění cíle musí správce 
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kapitoly zhodnotit reálnost nastavení cíle a hodnotících kritérií a vysvětlit okolnosti, 

které k nesplnění cíle přispěly. 

Systém hodnocení cílů MO ČR není reálně nastaven. Je otázkou, zda je tento 

nedostatek pouze na straně MF ČR či jen uvnitř resortu, příp. v jejich kombinaci. Jak 

bylo v přechozím textu zmíněno, software ministerstva obrany má v sobě nastavené 

kontrolní mechanismy a další aktualizace se připravují, nicméně počítač nedokáže 

rozeznat reálnost zapsaného kritéria. Často se stává, že kritériem je položená otázka 

s možností odpovědi ANO/NE. Podle takového kritéria je daný cíl skutečně složitě 

vyhodnotitelný, jestli vůbec. 

Sekce obranné politiky a strategie (SOPS MO ČR) hodnotí cíle na té nejvyšší 

úrovni, aby byla naplněna formálně povinnost daná Ministerstvem financí ČR. Cíle 

nižších úrovní vyhodnocovány téměř nejsou (ostatně často není dle čeho). 

Záchranou MO ČR je propracovaný systém finančních standardů (kolik stojí 

různé aktivity a činnosti apod.). 

„Ztěžujícím“ elementem při zavádění systému cílově orientované rozpočtování 

je Generální štáb Armády ČR. Za prvé, armáda byla do vzniku České republiky zvyklá, 

že co chce, to dostane. Do té doby existovala reálná hrozba válečného konfliktu. Dnes 

tato hrozba zřetelná není, resp. ji nepociťujeme. Vojáci však stále nevidí vztah mezi cíli, 

kterých chtějí dosáhnout a penězi, které jsou na jejich splnění (pořízení) nutné. I přesto, 

že českým vzorem je americká armáda, která má cíle a zdroje propojeny velice úzce a 

kde na naplňování cílů a jejich ceně stojí i vojenský postup či odchod z armády. 

5.7 Fáze 4: Kontrola a monitoring Ministerstva financí ČR 

procesu zavádění cílově orientovaného rozpočtování 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, Ministerstvo financí ČR vydalo vyhlášku 

415/2008, ovšem další kroky v této oblasti nečiní.  

 Nejen, že neprobíhá žádná meziresortní komunikace ohledně zkušeností se 

zaváděním cílově orientované rozpočtování, ani MF ČR nevyhotovilo jakékoli dílčí 

hodnocení, které by poskytlo ministerstvu obrany a dalším zpětnou vazbu. MF ČR 

neposkytuje informace o tom, jak vnímá implementaci cílově orientované rozpočtování 

v jednotlivých kapitolách a jak jej chce dále rozvíjet, např. v návaznosti na systém státní 

pokladny. A jako ve třech předchozích letech, instrukce ministra financí k sestavení 

návrhu státního rozpočtu na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 
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podle cílově orientované struktury (tedy stanovení cílů, měřítek a hodnotících kritérií) je 

fakultativní. 

5.8 Zhodnocení a závěry zavádění cílově orientovaného 

rozpočtování na Ministerstvu obrany ČR 

Zavádění cílově orientovaného rozpočtování na Ministerstvu obrany ČR je 

iniciování zvenčí, což by mohlo být předpokladem k jeho úspěšnému zavedení oproti 

zavádění metod, které iniciovalo přímo MO ČR. 

Faktory, které působící pozitivně na zavádění cílově orientované rozpočtování 

můžeme identifikovat jako vnější a vnitřní. Hlavním vnějším faktorem je, že 

implementace cílově orientované rozpočtování je ustanovena zvnějšku, tedy 

Ministerstvem financí. Vnitřním faktorem napomáhající implementaci cílově 

orientovaného rozpočtování jsou jistě zkušenosti nabyté ze zavádění metody řízení 

podle cílů či metody plánování, programování a rozpočtování. Cílově orientované 

rozpočtování má některá společná východiska s oběma metodami, proto by mohla jeho 

implementace probíhat úspěšně. 

Faktory, které naopak působí na zavádění cílově orientovaného rozpočtování 

negativně je stávající postoj MF ČR. Ministerstvo financí vydalo již zmiňovanou 

vyhlášku 415/2008 a od té doby cílově orientované rozpočtování nerozvíjí, neprovádí 

žádná šetření jeho plnění či srovnávání mezi ministerstvy. Ne příliš motivačním faktem 

je, že tvorba podkladů pro rozpočet a střednědobého výhledu podle cílově orientované 

struktury je stále nezávazná. Uvnitř MO ČR jsou i přes nesporné zkušenosti v oblasti 

zavádění optimalizovaných alokačních systémů řízení také faktory, které znemožňují 

úspěšné zavádění nového systému, a to především postoje úředníků. Lidé nechtějí měnit 

zavedené postupy, ani uvažovat v širších souvislostech v oblasti cílů a zdrojů než kam 

sahá jejich instituce. 

Vhodným řešením, jak motivovat zaměstnance ke změně zavedených postupů je 

školení a vzdělávání personálu v této oblasti. Ekonomická sekce (ES MO ČR) si je 

vědoma, že osvěta je důležitá a školení probíhá. Celkový dojem ze školení však kazí již 

zmíněný postoj Ministerstva financí ČR, který může až odrazovat od zavádění nové 

metody, neboť nezaručuje, že podle ní budou postupovat všichni bez výjimky a za 

nedodržení budou sankce. Pokud by zavádělo cílově orientované rozpočtování pouze 
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MO ČR a ostatní ministerstva se mu vyhýbala, pak by se samo ministerstvo obrany 

„znevýhodnilo“ oproti ostatním.  

 Důležitými aspekty zavádění cílově orientovaného rozpočtování jsou procesy 

komunikace, participace, koordinace, informování a učení se. Po zhodnocení celého 

procesu jsem dospěla k závěru, že komunikace není na dostatečné úrovni, až dokonce 

chybí. Ministerstva nekomunikují mezi sebou a MF ČR nekomunikuje s ministerstvy. 

Tento fakt může negativním způsobem ovlivnit celý proces zavádění cílově 

orientovaného rozpočtování.  

Ministerstva se na zavádění cílově orientovaného rozpočtování příliš nepodílí, 

vzhledem k slabému metodickému vedení MF ČR a ani v tomto ohledu nespolupracují 

s jinými ministerstvy. Jak z rozhovorů vyplynulo, získávání informací o aktuálním stavu 

je na dobré úrovni. MO ČR se snaží sbírat a interpretovat data vztahující se k cílům a 

jejich plnění, což je dobrým základem pro další vývoj implementace jakýchkoli systémů 

řízení. Nevýhodou jsou chybějící data ze zavádění systému řízení dle cílů či systému 

plánování, programování a rozpočtování (PPBS), ze kterých by se mohly zhodnotit jak 

dobré postupy, tak ty, co nebyly provedeny dostatečně, jaké v minulosti byly nevyužité 

příležitosti či hrozby. Tato analýza by jistě pomohla při zavádění současného systému 

řízení. 
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6 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou veřejného rozpočtu jako 

nástroje kontroly veřejných politik. Aktuálnost tohoto tématu vychází z poukazování 

veřejných činitelů na nutnost reformy veřejných rozpočtů v závislosti na funkce a cíle 

veřejných politik. 

Veřejná politika vyžaduje k naplnění svých funkcí a realizaci stanovených cílů 

finanční zdroje. Aby vláda mohla strategicky dobře vládnout, musí na základě 

kvalitních informací o veřejných potřebách a zájmech stanovit cíle vládních politik. 

V jednotlivých vládních oblastech je nutné tyto cíle vyhodnotit z hlediska priorit a dále 

strukturovat do menších oddílů činností a úkolů. Ke splnění úkolů a následně naplnění 

cílů jsou potřeba veřejné finanční zdroje. Tyto zdroje by měly být vzhledem k procesu 

naplňování cílů využity hospodárně, efektivně a účelně. Vláda při takto stanovených 

prioritách má k dispozici nástroj vládnutí a zároveň důležitý nástroj ke kontrole svého 

vládnutí, tedy ke kontrole naplňování stanovených cílů. 

Vztah veřejné a rozpočtové politiky prochází neustálým vývojem. Z tradic 

socialistického režimu nulového propojení těchto dvou oblastí se snažíme najít cestu 

k jejich logickému propojení. Takové snahy vyústily v roce 2009 zavedením systému 

cílově orientovaného rozpočtování, které umožňuje strategicky řídit veřejné politiky 

v kontextu veřejných výdajů. 

Pro strategické vládnutí a využití rozpočtu jako nástroje vládnutí a kontroly je 

třeba systematicky vypracovávat podkladovou dokumentaci. V této oblasti chybí 

metodické vedení Ministerstva financí ČR, které by motivovalo ministerstva k důkladné 

přípravě podkladů, které budou v praxi využitelné pro hodnocení stanovených priorit. 

Z legislativy ČR je uložena povinnost Ministerstvu financí ČR, správcům kapitol 

státního rozpočtu a krajům provádět finanční kontrolu. Finanční kontrola je prováděna 

formálně, resp. především účetně. V zákoně je stanovena také kontrola výkonů, která se 

však provádí zřídka. Kontrola výkonů je také obsahem nově zaváděného systému cílově 

orientovaného rozpočtování. Výkony, tedy splněné cíle, jsou kontrolovány jen na 

nejvyšší, obecné úrovni, takže tato kontrola neplní důsledně svou funkci kontroly 

veřejných politik. 

Zavádění nové metody, která má sloužit k využití státního rozpočtu jako nástroje 

kontroly veřejných politik jsem zkoumala na úrovni Ministerstva obrany ČR. 

Ministerstvo obrany má zkušenosti se zaváděním optimalizačních alokačních systémů, 
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avšak žádný se zatím zavést nepodařilo. Hlavními identifikovanými příčinami jsou 

vnější příčiny, které vycházejí z podstaty vyvíjení iniciativy ze samotného Ministerstva 

obrany ČR. K vnitřním příčinám řadím na jedné straně manažerské selhání, kdy se 

nepodařilo vytvořit fungující systém a na druhé straně neochotu zaměstnanců k „boření“ 

starých postupů a zavádění nových bez jakéhokoli motivačního systému. 

Nyní však resort obrany stojí před z vnějšku nařízeným úkolem, zavést cílově 

orientované rozpočtování. Vzhledem ke zkušenostem s podobnými typy systémů by 

mělo být dobře vybaven. V procesu zavádění cílově orientované rozpočtování na 

Ministerstvu obrany ČR jsem však na základě rozhovorů identifikovala faktory, které 

napomáhají implementaci, ale i faktory, které ji znemožňují.  

Ministerstvo obrany ČR má dobré výchozí podmínky pro zavedení cílově 

orientovaného rozpočtování vzhledem ke zkušenostem se zaváděním principiálně 

podobných systémů. Nevýhodou je, že dokumentace implementace předchozích 

systémů není příliš použitelná k jejich vyhodnocení. A tak se lze jen domnívat, které 

postupy se osvědčily, které procesy byly provedeny nesprávně a kvůli čemu, případně 

jaké byly nevyužité výzvy a reálné hrozby.  

Během procesu zavádění cílově orientovaného rozpočtování, které umožňuje 

využít státní rozpočet jako nástroj řízení a kontroly veřejných politik jsou důležité 

procesy komunikace, participace zúčastněných a jejich kooperace. V reálném procesu 

však komunikace není na příliš vysoké úrovni, participace jednotlivých ministerstev se 

omezuje na nutné činnosti k naplnění legislativy a ministerstva spolu nespolupracují. 

Tyto téměř nulové reakce vychází nejspíše z nejasného vedení Ministerstva financí ČR, 

které již od schválení vyhlášky 415/2008 cílově orientované rozpočtování doporučuje, 

nikoli nařizuje. 

Závěrem tedy mohu zhodnotit, že se v České republice nevyužívá státní rozpočet 

jako nástroj kontroly veřejných politik. Od roku 2009 je snaha využití rozpočtu jako 

nástroje strategického vládnutí a kontroly, nicméně tato snaha není metodicky vedena a 

rozvíjena. 

Diplomová práce přináší přínos v oblasti monitorování zavádění cílově 

orientovaného rozpočtování v jedné kapitole státního rozpočtu. Tento monitoring 

v praxi vůbec neprobíhá. Pro další výzkum v této oblasti by bylo zajímavé porovnat 

procesy zavádění cílově orientovaného rozpočtování mezi ministerstvy ČR. 
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Resumé 

Práce se zabývá veřejným rozpočtem a jeho funkcemi ve vztahu k veřejné 

politice. Vychází z teoretických předpokladů, že veřejná politika naplňuje svou činností 

veřejný zájem, o kterém se rozhoduje veřejnou volbou a rozpočtová politika je nejen 

součástí, ale také nástrojem veřejné politiky. Práce analyzuje vývoj a současný vztah 

veřejné a rozpočtové politiky a konkrétní využití státního rozpočtu ke kontrole vládních 

politik s využitím rozpočtových metod, které to umožňují. Mezi tyto metody patří 

programové či cílově orientované rozpočtování. 

Hlavním závěrem práce je, že existuje formální snaha o využití státního rozpočtu 

jako nástroje kontroly vládních politik, která se však liší od jeho reálného využití. Na 

konkrétním případu Ministerstva obrany ČR je dospěno k závěrům, že metodické 

vedení zavádění využití státního rozpočtu ke kontrole vládních politik formou cílově 

orientovaného rozpočtování (COR) je ze strany Ministerstva financí ČR velmi slabé. 

Ministerstvo financí ČR dále koncept cílově orientovaného rozpočtování nerozvíjí a 

zároveň neprovádí monitoring a komparace implementace v jednotlivých resortech. 

Komunikace neprobíhá ani mezi jednotlivými ministerstvy. Státní rozpočet má formální 

podobu nástroje veřejných politiky, ve skutečnosti však tuto funkci neplní. 

Práce přináší nový směr pohledu v chápání role rozpočtové politiky v rámci 

veřejné politiky a poskytuje zpětnou vazbu o zavádění rozpočtu jako nástroje kontroly 

veřejných politik na Ministerstvu obrany ČR. 
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Summary 

The diploma thesis deals with the public budget and its function in relation to 

public policy. Based on theoretical assumptions that public policy meets its public 

interest activities, which are decided by public choice and budgetary policy is not only 

component but also a tool of public policy. The diploma thesis analyzes the evolution 

and current relationship of public and budgetary policy and the specific use of the state 

budget, government policies to control the budget using methods that make it possible. 

The methods include program or target-oriented budgeting. 

The main conclusion of the diploma thesis is that there is a formal attempt to use 

the state budget as a tool for control of government policies, which differs from its real 

use. In the specific case of the Ministry od Defence is arriving to the conclusion that the 

use of guidance introduction of the national budget to control government policies  

through target-oriented budgeting is from Ministry of Finance very weak. Ministry of 

Finance does not develop further the concept of target-oriented budgeting and does not 

perform as well as monitoring and comparison of implementation in individual 

departments. Communication does not take place even between ministries. The budget 

has fomalized instrument of public policy but in fact this function fails. 

The diploma thesis brings a new perspective in the undertanding of the role of 

budgetary policy in public policy and provides feedback on the implementation of the 

budget as an instrument of control of public policy at the Ministry of Defence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


