
 

Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Studijní program: Geografie 

Studijní obor: Regionální a politická geografie 

 

Lenka Hellebrandová 

ANALÝZA EFEKTIVITY SAMOSPRÁVY 

NA ZÁKLADĚ ROZPOČTŮ – LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ 

ÚROVEŇ NA PŘÍKLADU ÚSTECKÉHO KRAJE 

AN ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF LOCAL 

AUTHORITIES BUDGETS – LOCAL NAD REGIONAL 

LEVEL OF ÚSTECKÝ REGION 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

Praha 2014 

 

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a ţe jsem uvedla 

všechny pouţité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předloţena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze dne              

 

                                                                               …………………                 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování                                                   

Na tomto místě bych chtěla poděkovat svému školiteli RNDr. Jiřímu 

Tomešovi, Ph.D. za cenné rady a podporu při psaní této diplomové práce. Zároveň chci 

poděkovat i své rodině a přátelŧm za jejich podporu během celého studia. 

  



4 

 

Abstrakt 

Cílem diplomové práce je hodnocení efektivity vládnutí ve vybraných obcích a městech 

Ústeckého kraje na základě analýzy vyuţívání finančních prostředkŧ. Teoretická část je 

věnována problematice veřejné správy, vládnutí a hospodaření obcí s dŧrazem na 

moţnosti hodnocení jejich efektivity. Výzkum je zaměřen na analýzu běţných i 

investičních výdajŧ směřovaných do rozvojových aktivit a řešení lokálních a 

regionálních problémŧ – nezaměstnanosti a sociálního vyloučení – za období 

2002 - 2012. Další výzkum je věnován vyuţívání finančních prostředkŧ z fondŧ 

Evropské unie. Na příkladu zkoumaných obcí a měst se podařilo prokázat existenci 

výrazných rozdílŧ v efektivitě vládnutí. Většina lokální vlád namísto investic do rozvoje 

a řešení problémŧ podporuje krátkodobé projekty, jejichţ přínos pro lokální rozvoj je 

minimální.  

Klíčová slova: lokální správa, samospráva, rozpočty, strukturální fondy, efektivita 

Abstract 

The aim of the diploma thesis is to evaluate the efficiency of local governance in 

selected municipalities in the Ústecký region based on analysis of the use of finance. 

The theoretical part is devoted to the issues of public administration, governance and 

local budgeting with emphasis on the possibilities of evaluating the efficiency. The 

research focuses on the analysis of current and capital expenditure on development 

activities and solving local and regional problems  - unemployment and social 

exclusion - for the period 2002 – 2012. Further research focuses on the use of EU funds. 

It was able to demonstrate the existence of significant differences in the efficiency of 

governance on the example of surveyed municipalities. Most of the local governments 

support short-term projects, whose benefits for local development are minimal, instead 

of investing in development and problem solving.  

Keywords: local authorities, selfgovernment, budget, structural funds, efficiency 
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1. Úvod 

Samospráva je dŧleţitou součástí veřejné správy a na lokální/regionální úrovni 

ovlivňuje bezprostředně ţivoty většiny občanŧ. Hlavním úkolem samosprávy, resp. 

obce, je „péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanŧ“ (zákon 

128/2000 Sb. 2000, s. 3). Samospráva by tak měla představovat hlavního aktéra 

lokálního či regionálního rozvoje.  Ačkoliv jsou povinnosti a práva samosprávy pro 

všechny obce společné, jejich realizace se musí přizpŧsobit lokálním podmínkám, 

rŧzným dalším zákonŧm a pravidlŧm dané země a v neposlední řadě i aktuálnímu 

politickému sloţení zastupitelstev. Protoţe se všeobecně přijímá, ţe rozhodujícím 

faktorem fungování samosprávy je kvalita lidských zdrojŧ, je zřejmé, ţe v rámci zemí 

i vyšších správních jednotek existují významné rozdíly ve výkonu správy, poskytování 

sluţeb a zejména ve schopnostech skutečně zajišťovat sociálně-ekonomický rozvoj. 

Právě tato skutečnost představuje stěţejní předmět zájmu této práce, mimo jiné i proto, 

ţe je mu – poněkud překvapivě – věnováno málo pozornosti.     

Zejména v případě regionŧ a měst, které jsou řazené mezi strukturálně postiţené, 

resp. které jsou nějakým zpŧsobem hendikepovány, hraje kvalita lidských zdrojŧ 

a správy mimořádnou roli.  Ústecký kraj, na který je tato diplomová práce zaměřena 

a který mezi takové regiony patří, se dlouhodobě potýká s několika zásadními 

problémy. Ze sedmi okresŧ Ústeckého kraje patří tři mezi strukturálně postiţené 

regiony (Most, Chomutov, Teplice), jeden mezi hospodářsky slabé regiony (Louny) 

a zbylé tři patří mezi regiony s vysoce nadprŧměrnou mírou nezaměstnanosti (Děčín, 

Ústí nad Labem, Litoměřice). Na tento stav měl zásadní vliv vývoj ve 20. století, kdy 

došlo k dosídlení jednoho z nejvyspělejších regionŧ země po odsunu německého 

obyvatelstva a rozvoji na bázi proteţování těţby hnědého uhlí a těţkého prŧmyslu.  

Přechod k trţnímu systému a nevhodný zpŧsob privatizace řady prŧmyslových podnikŧ 

vedl k zhoršení sociálně-ekonomické situace regionu.  

Obce by tedy při snaze zajistit rozvoj měli primárně vyřešit existující problémy 

a předejít zhoršení situace. Jejich hlavním nástrojem je rozpočet a především jeho 

výdajová část. Po vstupu Česka do Evropské Unie (EU) mohou navíc čerpat peníze 

z fondŧ EU. Přednost by měly dostat dlouhodobé projekty a investice do rozvoje před 

rŧznými krátkodobými a často „populistickými“ projekty. Při řešení problémŧ by měly 

obce spolupracovat s dalšími aktéry rozvoje – např. rŧznými neziskovými 
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organizacemi, státními agenturami i soukromým sektorem. K vyřešení problémŧ by 

měla slouţit i regionální politika, která se ale v Česku realizuje minimálně.  

Cílem této práce je hodnocení efektivity vládnutí, resp. kvality – výsledkŧ 

samosprávy ve vybraných obcích a městech Ústeckého kraje na základě analýzy 

vyuţívání finančních prostředkŧ. Vybraná města s obce se potýkají s obdobnými 

problémy, proto bude zajímavé sledovat, jak se liší přístupy k řešení těchto problémŧ 

v prŧběhu posledních deseti let a hlavně jak se liší výsledky správy – aktivity aktérŧ 

lokálního rozvoje – a v čem zjištěné rozdíly spočívají.  Jak je zmíněno výše, dŧleţitým 

aspektem bude mnoţství finančních prostředkŧ investovaných do dlouhodobého rozvoje 

a tedy i do řešení hlavních problémŧ. Dílčím cílem je i analýza vyuţívání finančních 

prostředkŧ z fondŧ EU v kontextu lokálního/regionálního rozvoje a efektivity veřejné 

správy a také analýza výdajŧ určených na sociální prevenci a volnočasové aktivity 

mládeţe. Na základě analýz budou identifikovány úspěšné a neúspěšné obce, kterým 

bude věnována větší pozornost v rámci případových studií. 

 

Výzkumné otázky: 

 Jak se liší výsledky měst a vybraných obcí Ústeckého kraje ve sféře 

financování lokálního a regionálního rozvoje? 

 Jak rozvojové aktivity ovlivňují vývoj nezaměstnanosti? 

 Které faktory nejvíce ovlivňují efektivitu vynakládaných finančních 

prostředkŧ? 

 Jak jsou městy a vybranými obcemi vynakládány prostředky 

ze strukturálních fondŧ EU? 

Hypotézy: 

 H1: Efektivita samosprávy se ve sledovaných obcích a městech bude 

významně lišit. 

 H2 Efektivita správy a vynakládaných prostředkŧ bude nejvyšší na úrovni 

měst střední velikosti. 

 H3: Politici usilují o upevnění své moci namísto řešení problémŧ a investic 

do rozvoje; úspěšnost nebude závislá na politické orientaci vládnoucích 

stran/hnutí . 
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Práce se skládá celkem z osmi kapitol. Po úvodní části, kde jsou uvedeny cíle práce 

a hypotézy, následuje kapitola věnovaná teoretickým přístupŧm. Dŧraz je kladen 

především na problematiku vládnutí na lokální úrovni a rŧzné přístupy k hodnocení její 

efektivity, dílčí teoretická část je pak věnována hospodaření obcí a struktuře rozpočtu. 

Třetí kapitola pojednává o metodice výzkumu – zpŧsobu výběru obcí a měst a výběru 

proměnných. Čtvrtá kapitola patří jiţ do empirické části a je věnována analýze běţných 

výdajŧ se zaměřením na oblast aktivní politiky zaměstnanosti, podpory vědy 

a výzkumu, podpory prŧmyslových zón a podnikání a sociální prevenci 

s volnočasovými aktivitami dětí a mládeţe. V páté kapitole jsou analyzovány kapitálové 

(investiční) výdaje rozdělené na rozvojové a kvazirozvojové. V úvodu šesté kapitoly 

jsou zmíněny moţnosti vyuţívání fondŧ Evropské unie, v dílčích podkapitolách je pak 

analyzováno čerpání finančních prostředkŧ z Evropského sociálního fondu 

a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Sedmá kapitola je věnována hodnocení 

zjištěných poznatkŧ z předcházejících analýz v kontextu vývoje míry nezaměstnanosti 

a struktuře lokálních vlád. Na základě tohoto hodnocení jsou rozpoznány efektivní 

(úspěšné) a neefektivní (neúspěšné) obce/města (samosprávy), jejichţ příklady jsou 

potom detailněji popsány. Veškeré zjištěné poznatky jsou shrnuty v závěrečné kapitole, 

kde jsou také zhodnoceny cíle práce a hypotézy.  
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2. Teoretické zarámování 

Veřejná správa a její fungování představuje významný předmět zájmu odborníkŧ 

a vědcŧ z rŧzných oborŧ, i proto se při jejím studiu uplatňuje řada rŧzných přístupŧ. 

Mezi autory mapující tyto přístupy a trendy patří např. Hood (1995a). Základem pro 

studium veřejné správy je její vymezení a dělení z pohledu správního práva a vědy, 

které navíc určuje i sféry, které veřejné správa ovlivňuje. Velká část prací se věnuje 

procesŧm demokratizace vládnutí (blíţe např. Dahl 1963) a rozdělení kompetencí mezi 

rŧznými úrovněmi správy a jejich změny v souvislosti s rŧznými reformami 

(např. Kuhlmann 2006).  

Méně časté jsou však práce srovnávající kvalitu a efektivitu veřejné správy 

z geografického hlediska. Vyskytují se práce a sborníky o vývoji veřejné správy 

v rŧzných zemích (např. Rosenbloom, Goldman 1993) a hlavních trendech 

(např. aplikace metod New public managementu) - blíţe práce Hooda (1991); 

Dunleavyho a Hooda (1994); Pollitta a Geerta (2004), práce, které se snaţí 

kvantifikovat rozdíly ve výkonnosti či efektivitě vynaloţených prostředkŧ vzhledem 

k (ne)dosaţení stanovených cílŧ (např. Afonso, Schuknecht, Tanzi 2006; Afonso, 

Fernandés 2008; Zafra-Goméz, López-Hernández, Hernández-Bastida  2009), ale 

skutečné srovnávací analýzy, z nichţ by bylo zřejmé, které modely jsou nejlepší, 

či dokonce, kde správa funguje nejlépe v závislosti na podmínkách a kvalitě lidských, 

zdrojŧ jsou vzácné. Jedním z dŧvodŧ mŧţe být neexistence jednotného „klasifikačního“ 

rámce (systému), který by umoţnil srovnávat jednotlivé lokální vlády (blíţe např. 

Wolman 2008). 

2.1 Vládnutí na lokální a regionální úrovni  

V rámci demokratických zemí představuje lokální a regionální samospráva 

nejvýznamnější článek řízení, resp. na její úrovni dochází k reálnému naplňování 

principŧ demokracie – podílu občanŧ na řízení.  

2.1.1 Veřejná správa a vládnutí 

Veřejná správa jako pojem je v rámci správního práva a rŧzných vědních oborŧ 

definována rŧznými zpŧsoby. Z právního hlediska je základem její odlišení 

od soukromé správy zaloţené na skutečnosti, ţe veřejná správa koná ve veřejném 
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zájmu. Především na úrovni samosprávy se často prvky soukromé a veřejné správy více 

prolínají. Bovaird (2002) zmiňuje pět společenských věd utvářejících teoretický základ 

studia veřejné správy a uvádí i jejich hlavní zájmy (tab. 1).  

tab. 1: Veřejná správa jako předmět zájmu různých vědních oborů 

 Politické 

vědy 
Ekonomie Sociologie Psychologie 

Systémová 

Analýza 

Politické 

vědy 

chování 

politikŧ, 

politické 

strany 

    

Ekonomie  

makroekonomie, 

chování trhu, 

welfare 

   

Sociologie   
socializační 

procesy 
  

Psychologie    

seberealizace, 

skupinová 

dynamika 

 

Systémová 

analýza 
    

management 

projektŧ, 

operační 

management 
                                                                                                                Zdroj: Bovaird 2002, s. 352 

                                                                                                                              

V rámci ekonomie se ve veřejné správě uplatnila např. teorie veřejné volby. Významné 

jsou práce a poznatky týkající se rozpočtŧ a přerozdělování zdrojŧ (Bovaird 2002). 

Na veřejnou správu lze také nahlíţet v rámci materiálního pojetí, kdy je veřejná správa 

vnímána jako určitý druh správy nebo činností související s vládnutím. Druhé pojetí je 

potom formální, podle kterého je veřejná správa vnímána jako instituce (úřad) 

vykonávající tuto správu. Členění veřejné správy je moţné podle rŧzných hledisek. 

Jedním z nich je členění podle organizačního uspořádání, právní formy a úkolŧ veřejné 

správy. V rámci organizačního uspořádání je podstatné územní a věcné hledisko. 

Na území Česka existují v územním členění 3 úrovně veřejné správy – ústřední, 

regionální a obecní (Hendrych a kol. 2009).  

Nejednoznačnost vymezení platí podobně jako u veřejné správy i pro vládnutí. 

V angličtině často pouţívaný pojem „governance“ je vykládán rŧzně v závislosti 

na daném přístupu nebo vědním oboru. Jak upozorňuje Veselý (2004), koncept 

governace je od 90. let 20. století vyuţíván velmi často a zároveň si pod ním kaţdý 

autor představuje něco jiného. Jeho existence v zásadě odráţí probíhající společenské 

a politické změny. Obecně lze říci, ţe governance v sobě častěji zahrnuje modernější 

formy vládnutí spočívající v interakci více aktérŧ. Výkon a moc jiţ nejsou spojovány 
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s centralizovaným státem, ale právě se sítěmi jednotlivých aktérŧ. Spolu s tím klesá 

dŧleţitost hierarchického uspořádání veřejné správy ve prospěch horizontálního 

uspořádání a spolupráce (Griffin 2012). Podle Světové banky
1
 v sobě vládnutí zahrnuje 

proces realizace rŧzných politik zvolenými politickými zástupci, respekt občanŧ 

k institucím a jejich vzájemnou spolupráci. Součástí vládnutí se kromě sítí aktérŧ 

a jejich spolupráce stávají i negativní jevy jako jsou ovlivňování a manipulace (Griffin 

2012). 

V praxi se při výzkumu vládnutí uplatňuje především multidimenzionální přístup. 

Podle Potŧčka (2006, s. 7) nám tento přístup umoţňuje „identifikovat veškeré relevantní 

aspekty sloţitého jevu, který zkoumáme, a později rozhodnout, které z nich je nutno 

brát v potaz v přístupu ke konkrétnímu poznávacímu problému“. Na základě tohoto 

přístupu rozlišuje Veselý (2004, s. 16) čtyři základní dimenze vládnutí: „podle úrovně 

vládnutí, zpŧsobu, dynamiky vládnutí a normativity“. Členění podle úrovně rozlišuje 

vládnutí na úrovni globální, nadnárodní, národní aţ po regionální a lokální.  Podle 

Griffin (2012) zdŧrazňují zastánci víceúrovňového vládnutí politickou dŧleţitost všech 

těchto úrovní. Víceúrovňové vládnutí vychází z předpokladu, ţe se jednotlivé úrovně 

mezi sebou ovlivňují a z toho také vyplývají omezené moţnosti jednotlivých vlád 

a dalších aktérŧ v rámci lokálního/regionálního rozvoje. Součástí víceúrovňového 

vládnutí je i sdílení moci mezi aktéry na všech úrovních. Tato tendence je podpořena 

i vstupem Česka a ostatních zemí do EU a pokračujícím trendem přesunu pravomocí 

z národní úrovně na úroveň regionální (Potŧček 2006). Hodnocení vládnutí na národní 

úrovni a srovnávání jednotlivých státŧ se věnují např. odborníci Světové banky 

(např. Kaufmann, Kraay, Mastruzzi 2010). Kromě víceúrovňového vládnutí se teoretici 

věnují i problematice síťování aktérŧ a z něj odvozeného síťového vládnutí. Vzhledem 

k tomu, ţe síťování je zmíněno jiţ v přístupu víceúrovňového vládnutí mŧţeme ho 

povaţovat za jeho subdisciplínu (Griffin 2012). Mezi aktéry v síti by měla podle teorie 

sítí existovat vzájemná závislost, takţe by nemělo docházet prosazování zájmŧ pouze 

některého aktéra (Potŧček 2006).  Tento přístup opomíjí jeden dŧleţitý aspekt vládnutí, 

a tím je rozdělení, resp. lokalizace zdrojŧ/prostředkŧ. Kontrola finančních prostředkŧ 

totiţ ovlivňuje mocenské vztahy uvnitř sítí a mŧţe umoţnit některým zájmovým 

skupinám ovládat určité agendy (Griffin 2012). 

                                                 

1 Jedná se o definici governance (vládnutí) v rámci The Worldwide Governance Indicators (WGI) project (World 

Bank 2013). 
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V rámci studia problematiky veřejné správy mŧţe geografie přispívat analýzami 

regionálních/lokálních rozdílŧ v její kvalitě a efektivitě a zejména vlivu faktorŧ 

na diferencovaný sociálně ekonomický vývoj obcí a měst, především v tradičním duchu 

zkoumání vlivu (geografické) polohy a postavení (v hierarchii) sledovaných měst a obcí 

a jejich strukturálních charakteristik. Takových prací je však stále málo. Častěji se 

vyskytují práce z oboru finanční geografie mapující hospodaření s veřejnými financemi 

(např. Pacione 2001). 

2.1.1.1 Pravomoci a úkoly veřejné správy  

Základní pravomoci obcí jsou určeny zákonem č. 128/2000 Sb. V rámci 

samostatné pŧsobnosti obec usiluje o rozvoj svého území a uspokojení potřeb svých 

občanŧ. Jedná se především o záleţitosti bydlení, dopravy, sociální a zdravotní péče, 

vzdělávání, kultury a ochrany veřejného pořádku (prostřednictvím zřízení obecní 

policie). Mezi pravomoci obcí v rámci samostatné pŧsobnosti patří i moţnost vydávat 

obecně závazné vyhlášky. Fungování obce zajišťují její jednotlivé orgány, mezi které 

patří zastupitelstvo obce, rada obce, starosta (primátor) a obecní (městský) úřad. 

V rámci přenesené pŧsobnosti má také starosta (primátor) právo zřídit zvláštní orgány 

obce jako jsou bezpečnostní rada nebo povodňová komise. Významné úkoly má 

především zastupitelstvo obce – schvaluje programy rozvoje obce, rozpočet a závěrečný 

účet obce a také zřizuje příspěvkové organizace obce. Při rozhodování by se zastupitelé 

neměli dostávat do střetu zájmŧ
2
. Na nedodrţování tohoto předpokladu ale upozorňují 

rŧzné organizace (např. Transparency International
3

) nebo sdruţení a často také 

opoziční zastupitelé. Podíl na tom má stále přetrvávající neprŧhledná majetková 

struktura akciových společností, které se ucházejí o veřejné zakázky nebo jsou majiteli 

rŧzných subjektŧ usilujících o dotaci od obce nebo města. Vzhledem k pokračujícímu 

trendu privatizovat veřejné sluţby ani nelze předpokládat budoucí zlepšení situace. 

2.1.1.2 Lokální/regionální rozvoj – „povinnosti“ a moţnosti lokálních vlád 

Při výzkumu samosprávy nelze problematiku lokálního rozvoje opomenout. 

Samospráva a její představitelé mají usilovat o rozvoj jim svěřeného území. Pojem 

rozvoj také nelze zaměňovat za ekonomický rŧst, který mŧţe, ale nemusí být jeho 

                                                 

2 Blíţe viz zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmŧ. 
3  Blíţe např. případy střetu zájmŧ zastupitelŧ na stránkách organizace: http://www.transparency.cz/stred-zajmu-

pripady-tic/. 
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součástí. Rozvoj konkrétního území mŧţe být také ovlivněn dalšími územními částmi, 

které tvoří stejný, resp. vyšší územně správní celek (Úvod do regionálních věd a veřejné 

správy 2008). 

 Ekonomický rozvoj vychází podle Blakelyho (1994, s. 146) „z pěti základních 

zdrojŧ: materiálních zdrojŧ, lidského kapitálu/pracovní síly, trhu, managementu 

a financí“. Místní ekonomický rozvoj je vztaţený k určitému území nebo úrovni. Podle 

Blakelyho (1994) je základem místního rozvoje endogenní rozvoj vyuţívající fyzické 

prostředí a lidský kapitál. Cílem je zformování udrţitelné, nezávislé a trvale fungující 

ekonomické základny (Úvod do regionálních věd a veřejné správy 2008). 

„Nejdŧleţitější je zajištění dostatečného počtu a odpovídající skladby pracovních 

příleţitostí pro místní obyvatele“ (Giloth, Meier 1989, cit. in Blakely 1994, s. 52). 

K dosaţení tohoto cíle je nutný aktivní přístup lokální vlády a také podpora soukromého 

sektoru. 

Zmíněná podpora zaměstnanosti je pouze jednou ze součástí lokálního rozvoje, 

kterou by místní vlády měly aktivně plnit. Blakely (1994) jich vymezuje mnohem více. 

 Strategické plánování – zde upozorňuje na dŧleţitost uvaţování rozvoje při 

plánování rozpočtŧ, daňových politik, zadávání veřejných zakázek. 

 Politické instituce jako aktéři ekonomického rozvoje – základem je 

samozřejmě lokální vláda, která mŧţe mít k dispozici rŧzné (rozvojové) 

komise, agentury. 

 Rozvoj podnikání – cílem vlády by měla být podpora začínajícím 

podnikatelŧm. Podnikání je také dŧleţitou částí a základem lokálního 

rozvoje. 

 Rozvoj lidských zdrojŧ – odborné vzdělávání, projekty na podporu 

zaměstnanosti a také udrţení zaměstnanosti, včetně integrace 

znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce. 

 Hodnocení programŧ – na základě výsledkŧ rŧzných programŧ, např. 

zlepšení infrastruktury, rozvoj pracovních dovedností, podpora komunitních 

aktivit a rozvoje. Dŧleţitá je i moţnost kontroly na úrovni komunity. 

 Podpora high-tech odvětví – základem je kvalifikovaná pracovní síla 

a know how. Úkolem správ je podporou vzdělanosti a vědeckovýzkumných 

aktivit zlepšit image svěřeného území a zajistit poskytování příslušných 

sluţeb. 
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 Podpora zaměstnanosti. 

 

K podpoře regionálního rozvoje slouţí i regionální politika. Současná regionální 

politika (od poloviny 70. let 20. st.) odráţí trend decentralizace ve veřejné správě 

a přesun kompetencí na niţší (lokální a regionální) úroveň. Postupně se také tematicky 

regionální politika rozšiřuje. Mezi současné trendy patří vytváření vazeb mezi aktéry 

(síťování) a podpora vyuţívání endogenního potenciálu regionŧ (Blaţek, Uhlíř 2011). 

Síťování je tedy trend vyţadující aktivní postoj samospráv jejich zapojení do těchto sítí, 

které se odráţí i v rámci dříve zmíněného síťového vládnutí. Úkolem samosprávy je 

tedy vytvářet dŧleţité rozvojové strategie a dokumenty a také koordinovat činnost 

ostatních aktérŧ lokálního rozvoje.  

2.1.2 Moţnosti měření efektivity vládnutí 

Při měření a především hodnocení efektivity vládnutí je nutné přesně určit 

a popsat obsah hodnocené efektivity. V případě hodnocení realizovaných politik 

rozlišuje Potŧček a kol. (2005) vnější efektivitu, tedy jak vlády dosáhly stanovených 

cílŧ, a vnitřní efektivitu, která srovnává náklady s dosaţenými cíli. Jednou z moţností 

měření efektivity vládnutí je hodnocení efektivity hospodaření s veřejnými financemi. 

Tímto směrem hodnocení hospodaření se zaměřením na efektivitu výdajŧ na lokální 

úrovni se také ubírá tato diplomová práce. Měřit efektivitu (označovanou i jako 

výkonnost) vlád nemusí pouze odborníci a vědci, ale velmi často provádějí toto měření 

a následné hodnocení jednotlivé vlády a další orgány veřejné správy. Melkers 

a Willoughby (2005) předpokládají, ţe realizace těchto měření v praxi usnadňuje vnitřní 

i vnější komunikaci úřadŧ a také podněcuje vznik diskuzí o výsledcích činnosti vlád 

i úřadŧ. Na příkladu USA tyto autorky dokumentují relativně časté vyuţívání měření 

efektivity samotnými úřady a také pozitivně hodnotí posun od zaměření na výstupy 

směrem k hodnocení dlouhodobějších výsledkŧ a dopadŧ jejich činnosti. Hodnocení 

dlouhodobých cílŧ a dopadŧ je ale moţné pouze s odstupem času. Nutné je uvaţovat 

i výsledky činnosti předchozích vlád, které mohou zasahovat do funkčního období 

současné vlády. Tomu odpovídá jev „path dependency“ zaloţený na skutečnosti, 

ţe sociálně-ekonomický vývoj je závislý na vývoji v předchozím časovém období 

(Blaţek, Uhlíř 2011). Výsledky hodnocení jsou cenné i při tvorbě rozpočtŧ a tím pro 

rozhodování o dalším směřování státu, regionu nebo města. 
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Existuje mnoho rŧzných přístupŧ k měření efektivity, přesto je lze určitým 

zpŧsobem klasifikovat. Kostelecký a Patočková (2006, s. 916) rozlišují čtyři přístupy 

k měření výkonu vlád: 

1. „měření výkonŧ vlády pomocí ukazatelŧ sociálně-ekonomického rozvoje 

2. měření výkonu vlády prostřednictvím subjektivního hodnocení fungování 

vlády občany nebo odborníky 

3. měření procedurální a institucionální efektivnosti a kvality činnosti vlády 

4. měření výkonu vlád pomocí agregátních indexŧ“ 

V praxi je podle těchto autorŧ nejrozšířenější měření procedurální institucionální 

efektivnosti vlády. K tomuto hodnocení lze vyuţívat „tvrdá“ data (zahrnující především 

výstupy činnosti vlády) a následně pak porovnávat vlády mezi sebou. Základem měření 

institucionální efektivity je stanovení vhodných ukazatelŧ představující jednotlivé 

aspekty efektivity. Kuhlmann (2010, s. 333) definovala pět skupin ukazatelŧ na základě 

pouţívaných metod měření efektivity ve vybraných evropských zemích (Německo, 

Švédsko, Francie a Velká Británie): 

1. „procesní ukazatele – hodnocení politického rozhodování 

(např. transparentnost), realizace rŧzných programŧ 

2. ukazatele výstupŧ – měření kvality (případně i mnoţství) administrativních 

rozhodnutí 

3. ukazatele vstupŧ – hodnocení vyuţívání zdrojŧ (náklady) 

4. ukazatele dopadŧ – hodnocení spokojenosti příjemcŧ 

5. ukazatele výsledkŧ – hodnocení společenských efektŧ/dopadŧ“ 

Kromě vyuţívání rŧzných ukazatelŧ se uţívají i rŧzné analýzy nákladŧ a přínosŧ
4
 a také 

metoda benchmarkingu (Potŧček a kol. 2005). Zpŧsoby realizace těchto měření se mezi 

jednotlivými zeměmi liší. Jak je zmíněno výše, měření provádějí často samotné lokální 

vlády. Rozdíly jsou jednak ve zpŧsobu stanovení ukazatelŧ efektivity vládnutí a také 

ve zpŧsobu jejich implementace, kdy se jedná buď o nařízení centrální vlády (tedy 

postup „shora dolŧ“) nebo je měření efektivity iniciováno samotnými obcemi (postup 

„zdola nahoru“).  Postup „zdola nahoru„ se uplatnil např. ve Švédsku, Francii 

a Německu, zatímco ve Velké Británii určila ukazatele a základ měření efektivity 

vládnutí centrální vláda. Výhodou britského modelu (resp. povinného hodnocení 

lokálních vlád) je transparentnost systému měření, nevýhodou pak jsou poměrně vysoké 

                                                 

4 Z anglického názvu „Cost Benefit Analysis“. 
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finanční náklady. Při postupu „zdola nahoru“ jsou často hodnoceny pouze vstupy 

a výstupy a nikoliv dlouhodobější výsledky a dopady, dalším problémem je i absence 

srovnání efektivity vládnutí mezi jednotlivými obcemi. I přes tyto problémy doporučuje 

Kulmann (2010) spíše uplatnit v praxi postup „zdola nahoru“ a nechat stanovení 

ukazatelŧ efektivity na lokálních vládách. 

2.1.2.1 Efektivita hospodaření s veřejnými financemi 

Hodnocení efektivity vládnutí (a veřejného sektoru) je moţné realizovat 

prostřednictvím hodnocení efektivity hospodaření jednotlivých vlád (správ) za volební 

období. Určení efektivity hospodaření, resp. hlavně efektivity výdajŧ je dŧleţité 

i pro mezinárodní srovnání a svou pozornost mu věnují i nadnárodní organizace 

a instituce (např. Světová banka a Mezinárodní měnový fond). Opět se zde objevuje 

problém definice efektivity. Nejčastěji se efektivita definuje jako poměr vstupŧ 

a výstupŧ (Afonso, Schuknecht, Tanzi 2006). Afonso a Fernandés (2008) přidávají 

těmto vstupŧm a výstupŧm ještě váhy odpovídající jejich trţním cenám. Afonso, 

Schuknecht a Tanzi (2006) zároveň upozorňují na rozdíly mezi často pouţívanými 

výstupy a naopak méně vyuţívanými výsledky. Obzvláště u některých odvětví a sluţeb 

pro obyvatele (zdravotní péče, školství) by bylo podle těchto autorŧ vhodnější pouţívat 

při hodnocení výsledky.  

V praxi se pro měření efektivity hospodaření vyuţívají rŧzné metody. Afonso, 

Schuknecht a Tanzi (2006) je člení do třech skupin: 

1. metody měření pomocí kompozitních ukazatelŧ 

2. neparametrické metody 

3. metody vyuţívající nediskrečních faktory  

Ad. 1. Dále také rozdělují měření pomocí kompozitních ukazatelŧ na makro měření, 

které měří efektivitu celkových výdajŧ, a mikro měření, které se týká efektivity dílčích 

kategorií výdajŧ. Tato metoda vyuţívá dostupné sociálně-ekonomické ukazatele a na 

jejich základě (resp. po vytvoření kompozitního ukazatele) pak srovnává jednotlivé 

státy. Mezi kompozitní ukazatele patří např. PSP (výkonnost veřejného sektoru) a PSE 

(efektivita veřejného sektoru), které kromě Afonsa, Schuknechta a Tanziho (2006) 

vyuţili později i Hauner a Kyobe (2010) pro určení faktorŧ ovlivňujících vládnutí. 

Ukazatel PSP je zaloţen na měření výsledkŧ, zatímco PSE vztahuje výsledky 

k výdajŧm. 



22 

 

Ad. 2. Do této skupiny patří např. analýza datových obalŧ (DEA), která se vyuţívá 

k hodnocení efektivity produkčních jednotek. Základem je stanovení efektivní hranice 

(efektivnosti), které by produkční jednotky měly dosáhnout. 

Ad 3. Tyto metody na rozdíl od obou předchozích skupin zohledňují i vliv 

nediskretačních (exogenních) faktorŧ. 

Při pouţití na stejném příkladu se parametrické i neparametrické metody liší relativně 

málo, přesto je podle některých autorŧ jejich pouţití v praxi pro měření efektivity 

veřejné správy omezené (De Borger, Kerstens 1996). 

Aplikace metod měření efektivity a jejich výsledky by měly být reflektovány 

v rozpočtovém procesu. Největší význam mají podle Melkers a Willoughby (2005) při 

prvotním vytváření rozpočtu. Existuje i speciální typ rozpočtŧ (rozpočtování) 

orientované právě na výsledky nebo výkonnost. V angličtině mu odpovídá výraz 

„performance budgeting“ a uplatňuje se jiţ od 60. let 20. století. Jeho cílem je podle 

Hatryho (2007) nalezení špatně a dobře realizovaných programŧ (podle 

nákladŧ/výsledkŧ) a případná změna jejich financování, koordinace podobně 

zaměřených programŧ a agentur a v neposlední řadě i zvýšení odpovědnosti vlád 

a agentur prostřednictvím jejich konfrontace s (ne)dosaţenými cíli. Hatry (2007) dále 

upozorňuje na časté upravování cílŧ úředníky a politickými zástupci, které má zakrýt 

výsledky jejich neefektivní práce. Jako řešení navrhuje dohled auditora a posuzování 

relevantnosti stanovených cílŧ.  

Jedna z podmínek, která by měla zjednodušit dohled nad rozdělováním finančních 

prostředkŧ a umoţnit i hodnocení efektivity, je transparentnost celého rozpočtového 

procesu. Otázkou zŧstává, jestli je úplná transparentnost pro zvýšení efektivity tím 

nejlepším řešením. Dror (1999) upozorňuje na skutečnost, ţe přístup k informacím 

o vládnutí a hospodaření namísto občanŧ vyuţívají zaměstnanci masových médií. Díky 

tomu mohou upozornit např. na netransparentní rozdělování financí, zmanipulované 

veřejné zakázky, střety zájmŧ a další problémy. Problém (ne)transparentnosti se netýká 

jenom lokální úrovně, ale i té národní. Carmo Oliveira a Martinez-Vazquez (2001) 

upozorňovali na netransparentnost rozdělování investičních prostředkŧ podle obcí 

v Česku. Na lokální úrovni v Česku je niţší transparentnost při schvalování dotací 

(např. pro sportovní kluby, organizace neziskového sektoru) které probíhá během 

celého roku a je pouze na dohodě zastupitelŧ, které projekty schválí a které ne. Opět se 

zde objevuje problém nejasné vlastnické struktury, resp. majitelŧ podpořených 

organizací spolu s tím, ţe obce následné vyuţití dotací, byť bývají i účelové, 
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nekontrolují. Podle Drora (1999) mají vlády obecně tendenci transparentnost zvyšovat, 

tak aby eliminovaly kritiku opozice. Politická polarizace zároveň přináší negativa 

v podobě neschopnosti politikŧ dohodnout se na podobě (často zásadních) reforem 

(Caamaño-Alegre a kol. 2013). Obrovský tlak médií (a později moţná i občanŧ) ale 

mŧţe částečně paralyzovat rozhodování vlád, které se budou snaţit vyhýbat 

problematickým otázkám a méně dŧvěryhodným partnerŧm. 

Lokální vlády mají v rozhodování o financích jistou autonomii, přesto podléhají 

vlivu okolního prostředí. Nutně musí sledovat situaci a vlády v okolních 

obcích/regionech, se kterými mohou být srovnáváni. Ermini a Santolini (2010) 

prokázali na příkladu italských obcí závislost politických rozhodnutí ohledně výdajŧ 

na rozhodnutí v okolních obcích. Vzájemné ovlivňování mŧţe souviset i s moţností 

obcí sdruţovat se. Dobrým příkladem v Česku je vytváření Místních akčních skupin 

(MAS), které mohou snáze dosáhnout např. na dotace z fondŧ EU. Spolupráce mezi 

vládami (často zastoupenými starosty/primátory) z obcí s podobnými 

sociálně-ekonomickými charakteristikami a problémy a sdílení moţných řešení 

problémŧ je ţádoucí. Navíc některé velké investice do rozvoje mají dosah i za hranice 

konkrétních obcí a měst - typickým příkladem jsou některé velké prŧmyslové zóny, 

které vyţadují koordinaci aktivit jednotlivých lokálních i regionálních (v Česku 

krajských) vlád.  

Studií týkajících se hodnocení efektivity hospodaření existuje celá řada. Velmi 

často se této problematice věnují ekonomové a vyuţívají k tomu některé ze statistických 

metod. Příkladem je studie Šťastné a Gregora (2011) z Fakulty sociálních věd UK, kteří 

zkoumali efektivitu samosprávy v Česku na příkladu 202 obcí s rozšířenou pŧsobností. 

Vyuţívali informace o výdajích obcí shromaţďované Ministerstvem financí
5
 a testovali 

vliv vybraných demografických, ekonomických a politických faktorŧ na tuto efektivitu. 

Z vnějších faktorŧ zvyšují neefektivitu vládnutí velikost populace, vzdálenost 

k regionálnímu centru, podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, kapitálové výdaje, 

dotace na obyvatele a podíl samostatně výdělečných osob. U politických faktorŧ platí, 

ţe větší volební účast zvyšuje efektivitu a vliv má i politické sloţení zastupitelstva 

(Šťastná, Gregor 2011). 

Zkoumání vlivu sociálně-ekonomických faktorŧ na efektivitu hospodaření a tím 

i efektivitu vládnutí je základem většiny takto orientovaných studií. Při vytváření 

                                                 

5 Informace o hospodaření obcí jsou součástí databáze ARISweb.  
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komparativních studií je nutné reflektovat rozdílné sociálně-ekonomické podmínky, 

protoţe jinak by výsledky pro jednotlivé případy nebyly srovnatelné. Tento poznatek 

reflektovali Zafra-Goméz, López-Hernández a Hernández-Bastida (2009), kteří navrhli 

model k měření finanční efektivity na lokální úrovni, jehoţ základem je uspořádání obcí 

do skupin podle sociálně-ekonomických charakteristik. Předpokladem je, ţe tyto 

rozdílné sociálně-ekonomické podmínky ovlivňují mnoţství a typ poskytovaných 

veřejných sluţeb a statkŧ. Většina studií při posuzování efektivity na základě nákladŧ 

na veřejné sluţby pracuje s předpokladem konstantní kvality sluţeb ve všech 

zkoumaných obcích (např. Fogarty, Mugera 2013). Ve skutečnosti je tento předpoklad 

značně diskutabilní uţ jenom s ohledem na zmíněné rozdílné sociálně-ekonomické 

podmínky. Jak uvádí Pacione (2001), kvalita a mnoţství poskytovaných sluţeb a statkŧ 

se mezi lokálními vládami liší. 

Které faktory tedy ovlivňují kvalitu a efektivitu hospodaření? Zafra-Goméz, 

López-Hernández a Hernández-Bastida (2009) došli při zkoumání významu 

jednotlivých sociálně-ekonomických faktorŧ na příkladu španělských obcí k závěru, 

ţe efektivitu hospodaření nejvíce ovlivňují ekonomická úroveň obcí, příjmy 

na obyvatele a míra nezaměstnanosti. Zajímavým poznatkem je i relativní finanční 

soběstačnost a nízká zadluţenost malých obcí, které ale ve Španělsku mají v prŧměru 

1 000 obyvatel. To je mnohem více neţ v Česku, kde se naopak ty nejmenší obce 

(s méně neţ 500 obyvateli) potýkají s nedostatečnými příjmy a proto si musí (často 

nevýhodně) pŧjčovat finance na nutné investice (blíţe např. Kameníčková 2009). Vlády 

ve větších městech mají sice tendenci vládnout, resp. hospodařit efektivněji, 

ale samotná velikost populace nemusí zaručit dostatečné úspory z rozsahu (Fogarty, 

Mugera 2013). To je v jistém rozporu s předpokladem některých autorŧ (např. Vajdová, 

Čermák, Illner 2006), ţe malé obce by sloučením dosáhly těchto úspor a tím sníţily své 

náklady na zajištění veřejných sluţeb. Náklady na zajištění veřejných sluţeb 

a samotného fungování samosprávy jsou totiţ zásadně velikostí obce ovlivněny. Malé 

obce vydávají mnohem více financí na místní správu a často i na zajištění veřejných 

sluţeb (Vajdová, Čermák, Illner 2006). V případě Belgie prokázali De Borger 

a Kerstens (1996) pozitivní vliv vzdělání a místních daní na efektivitu lokálních vlád, 

zatímco velikost dotací na osobu a prŧměrné příjmy podle nich přispívají k neefektivitě. 
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2.1.3 Vliv sociálního kapitálu na výkon samosprávy/na kvalitu 

vládnutí 

Sociální kapitál je spolu s lidským a fyzickým kapitálem jedním z významných 

společenských zdrojŧ, které mají vliv na efektivitu veřejné správy i hospodářství (Coffé, 

Geys 2005). Existuje několik rŧzných definicí sociálního kapitálu, z nichţ nejčastěji 

citované jsou od Colemana (1988) a Putnama (1995). Podle obou těchto autorŧ je 

sociální kapitál charakterizován existencí sociálních sítí, norem a vzájemné dŧvěry. 

Jednou ze základních a nejvýznamnějších norem je podle Colemana (1988) ochota 

neprosazovat pouze vlastní zájmy, ale jednat v zájmu celé komunity. S tím souvisí 

schopnost jednotlivých aktérŧ spolupracovat a usilovat o dlouhodobý rozvoj celé 

komunity a společnosti. Sociální kapitál v sobě odráţí i dlouhodobou existenci 

kulturních norem, které podle některých autorŧ mají zásadní vliv na ekonomickou 

a politickou výkonnost (Jackman, Miller 1998).  

Prokazování souvislostí mezi úrovní sociálního kapitálu a institucionální efektivitou 

(resp. lepším fungováním veřejné správy) se věnuje ve výzkumu značná pozornost. 

Problematické je jiţ samotné měření sociálního kapitálu vzhledem k jeho rŧzným 

definicím (Pileček 2010). Putnam (1993, 1995) prokázal na příkladu Itálie a USA 

pozitivní vliv norem a občanské angaţovanosti na efektivitu veřejné správy. Občanská 

angaţovanost, ač není přímo označována jako součást sociálního kapitálu, je také 

významným faktorem ovlivňujícím fungování veřejné správy především na lokální 

úrovni. Negativní vliv na občanskou angaţovanost a vytváření sociálních sítí má 

například vyšší mobilita obyvatel nebo delší pracovní doba (Putnam 1995). Podobný 

výzkum realizovali i Coffé a Geys (2008) na příkladu Belgie (konkrétně Vlámska), kde 

také potvrdili pozitivní vliv sociálního kapitálu na kvalitu veřejné správy. Sociální 

kapitál je podle některých autorŧ významnějším faktorem neţ například rozdílné 

sociálně-ekonomické podmínky, přesto toto dogma nelze automaticky přijmout. 

Putnamŧv výzkum čelí značné kritice především proto, ţe opomenul řadu dalších 

faktorŧ (např. geografické faktory a lidský kapitál) ovlivňujících vládnutí.  

Sociální kapitál je nejenom dŧleţitým faktorem ovlivňujícím efektivitu vládnutí 

a veřejné správy, ale obecně ovlivňuje regionální rozvoj. Často bývá interpretován 

i jako jedna z příčin regionálních rozdílŧ. Úkolem vlád je vytvářet podmínky pro 

kvalitní ţivot obyvatel a zároveň vytvářet podmínky vhodné pro podnikání. Udrţení 

vyšší míry sociálního kapitálu mŧţe zajistit stabilitu a omezit eskalaci některých 
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sociálních problémŧ. Potvrzuje se tedy, ţe základem regionálního rozvoje je vytvoření 

sociálních sítí mezi jednotlivými aktéry rozvoje: institucemi, obyvateli, neziskovým 

a soukromým sektorem (Stachová, Bernard, Čermák 2009).  

Souvislost sociálního kapitálu s výkonem krajských vlád a ekonomickým vývojem 

zkoumali na příkladu krajŧ v Česku Kostelecký, Patočková a Vobecká (2007). 

Statisticky významná je podle nich korelace mezi úrovní sociálního kapitálu 

a ekonomickou výkonností krajŧ (za období 1995 – 2005).  Rozlišení příčiny a následku 

v tomto případě nutně závisí na tom, jestli budeme povaţovat sociální kapitál za stabilní 

či nikoliv. Vliv na sociální kapitál mají i další ukazatele, z nichţ nejvýznamnější 

pozitivní vliv má vzdělanost. Ústecký kraj, kterému je věnována pozornost v této práci 

dosahuje špatných výsledkŧ jak v ekonomické výkonnosti, tak i úrovni sociálního 

kapitálu a výkonu krajské vlády. 

2.1.4 Bureaucracy theory 

Podle Webera (1978) je byrokracie jedním z typŧ sociální autority. Povaţuje ji 

také za jeden z jejích nejracionálnějších projevŧ. Byrokracie se nejčastěji zmiňuje 

v souvislosti s úřady, resp. veřejnou správou. Takto pojímá byrokracii Downs (1965), 

který zmiňuje její význam pro zaměstnanost velkého počtu lidí, a to na celém světě. 

Kromě toho mají úředníci moţnost ovlivňovat ekonomické a politické aspekty našeho 

ţivota.  

Jiţ Max Weber (1978) popsal ve svých pracích základní principy efektivního 

fungování organizací a úřadŧ, ze kterých vychází jeho byrokratický model: 

1. Jasně vymezené kompetence úředníkŧ. 

2. Hierarchického uspořádání organizace/úřadu. 

3. Existence psaných norem a předpisŧ, na jejichţ základě úřad funguje. 

4. Odbornost pracovníkŧ. 

5. Plné vyuţití pracovní doby úředníkŧ v organizaci/úřadě. 

6. Existence specifických pravidel, která si úředníci osvojují a řídí se jimi při 

své práci. 

Downs (1965) se na rozdíl od Webera soustředil na veřejný sektor a definoval čtyři 

základní charakteristiky úřadŧ: 

1. Obvykle jsou příliš velké, coţ neumoţňuje vedení úřadu znát všechny 

zaměstnance. 

2. Zaměstnanci pracují na plný úvazek a je to pro ně zásadní zdroj příjmŧ. 
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3. Zaměstnanci musí splňovat určité poţadavky vztaţené k jejich pracovní 

pozici. 

4. Úřady nejsou orientovány na trh.  

Dále také člení úředníky do dvou hlavních skupin podle jejich cílŧ: úředníci motivováni 

vlastním prospěchem a úředníci mající více motivŧ. Podle Downse (1965) je fungování 

úřadu ovlivněno interakcí s okolním prostředím. Jako jeden z problémŧ zmiňuje 

vyuţívání informací při rozhodování. Jejich získávání je finančně i časově náročné, 

proto si odpovědní pracovníci musí vystačit pouze s některými informacemi.  

2.1.4.1 Teorie veřejné volby  

Součástí teorie byrokracie je i teorie veřejné volby. Základem teorie veřejné 

volby je skutečnost, ţe chování člověka je motivováno hlavně sobectvím a je nezávislé 

na okolním prostředí. Předpokládá se, ţe úředníci usilují o maximalizaci rozpočtŧ, coţ 

v dŧsledku vede k neefektivitě veřejné správy (např. Boyne 1998, Dunleavy 1986, 

Niskanen 1974). Velký rozpočet spolu s rozšiřováním úřadŧ přináší více moci a peněz 

vedoucím úředníkŧm. Prospěch z maximalizace rozpočtu mají ale i úředníci na niţších 

pozicích, proto také úředníci budou spolupracovat na dosaţení většího rozpočtu 

a rozšíření úřadu (Potŧček 2005). Tyto poznatky potvrzují zkušenosti s rozpočty 

jednotlivých ministerstev – prakticky se nenajde ministr, který by prosazoval sníţení 

rozpočtu svého rezortu.  Podobně jako prosazují své zájmy rozmanité zájmové skupiny 

skrze lobbisty, prosazují své zájmy i vládní instituce a úřady se svými zaměstnanci. 

Potŧček (2005) také uvádí 4 dŧvody znemoţňující kontrolu rozpočtŧ a efektivity práce 

úřadŧ. Patří mezi ně nemoţnost kvantifikovat výkony úřadŧ, podávání informací 

o výkonech úřadŧ jimi samotnými, nemoţnost ukončit činnost úřadŧ při neefektivitě 

jejich výkonŧ a spolupráce úředníkŧ a jejich klientŧ při navyšování rozpočtŧ. V teorii 

veřejné volby jsou ale zároveň zmíněny omezené moţnosti úředníkŧ dosáhnout 

maximálního rozpočtu. Konkrétní výsledky jsou ale ovlivněny institucionálními, 

právními a finančními omezeními. Kromě maximalizace rozpočtŧ je kritizován 

i Niskanenŧv předpoklad pasivní role politikŧ v rozhodování o rozpočtech. 

Ve skutečnosti ve většině státŧ (např. Velká Británie) rozhodují o velikosti rozpočtu 

politici (Boyne 1998). 

K zlepšení fungování veřejné správy je nutné začít vyuţívat hospodářskou soutěţ 

při poskytování veřejných sluţeb. Zastánci teorie veřejné volby ale neuvaţují další 
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náklady, které při hospodářském soutěţení (formou zadávání veřejných zakázek) 

vznikají. Veřejné zakázky se často musí po určité době zadávat znovu, takţe se náklady 

zvyšují. Předpokládaná úspora finančních prostředkŧ tak zŧstává nenaplněná. 

Privatizace veřejných sluţeb navíc mŧţe vést k propouštění zaměstnancŧ ve veřejné 

správě, coţ si vyţádá další výdaje na sociální zabezpečení (Boyne 1998). Tato teorie 

našla uplatnění i v rámci New public Managementu. 

2.1.5 New Public management 

New public management (NPM) představuje jeden z nejvýznamnějších trendŧ 

v rámci veřejné správy, který se začal uplatňovat od konce 70. let 20. století. Z části 

nahradil kritizované tradiční Weberovo byrokratické paradigma. Podle Pollitta, Van 

Thiela a Homburga (2007) se u tohoto paradigmatu nejvíce poukazovalo na nízkou 

flexibilitu administrativních postupŧ. Na reorganizaci veřejné správy a přijetí NPM 

měla vliv i ekonomická krize související s ropnými šoky v letech 1973 a 1979.  

NPM se orientuje na trh a nachází tedy inspiraci v soukromém sektoru. Vychází 

z předpokladu, ţe veřejné organizace budou fungovat efektivněji, pokud se budou 

chovat stejně jako soukromé firmy (např. Walker a kol. 2011). NPM vychází podle 

Hooda (1991) ze dvou směrŧ – z institucionální ekonomie, která zahrnuje dŧraz 

na transparentnost a uţivatelskou volbu, a z managerialismu (manaţerismu). 

Hood (1995b) ve své práci uvádí 7 doktrín spojovaných s NPM: 

1. Vznik více samostatných jednotek (namísto „velkých“ veřejných 

organizací) vţdy pro daný produkt nebo sluţbu poskytovanou veřejnou 

správou. 

2. Nárŧst konkurence uvnitř veřejného sektoru i mezi veřejným a soukromým 

sektorem. 

3. Aplikace metod řízení v soukromém sektoru v rámci sektoru veřejného. 

4. Dŧraz na efektivnější vyuţívání zdrojŧ a hledání nových ekonomicky 

výhodnějších zpŧsobŧ poskytování veřejných sluţeb. 

5. Větší kontrola veřejných organizací. 

6. Vyuţívání standardizovaných ukazatelŧ pro měření výkonnosti. 

7. Dŧraz na kontroly výstupŧ ve veřejné správě. 

Kromě toho Hood (1995b) diskutuje vliv ideového zaměření vlád na přijetí NPM. 

Kritizuje především tvrzení, ţe za rozvojem NPM stojí příchod „nové pravice“ 

Margaret Thatcher a Ronalda Reagana. K rozvoji NPM došlo i u zemí s jinými vládami 
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(Austrálie, JAR). Levicové vlády se vydaly stejnou cestou podpory NPM, protoţe 

neměli podle Hooda (1995b) jinou moţnost. 

NPM je spíše souhrnem rŧzných nástrojŧ a metod, které je moţné přizpŧsobit 

specifickým podmínkám dané země. Ačkoliv jednotlivé reformy jsou v rŧzných zemích 

podobné, liší se například jejich cíle. Ve státech severní Evropy bylo cílem reforem 

posílení aktivního občanství, zatímco ve Velké Británii dominoval přesun činností 

do soukromého sektoru. Rozdíly existují i ve spolupráci nebo naopak konkurenci 

veřejného a soukromého sektoru. Spolupráce velmi dobře funguje v Nizozemsku, kde se 

nachází i město Tilburg, které jako první přijalo NPM (Pollitt, Van Thiel, 

Homburg 2007). 

Tilburský model zahrnuje realizaci NPM na příkladu nizozemského města Tilburg. 

Cílem provedených reforem bylo zvýšení transparentnosti politického rozhodování 

a hospodaření města. V Tilburgu došlo k decentralizaci rozhodování a vzniku několika 

samostatně fungujících organizací. Díky tomu výrazně poklesl i počet úředníkŧ. Řada 

městských sluţeb byla privatizována nebo případně i zrušena. V dalších fázích 

implementace tohoto modelu se více pozornosti začalo věnovat výstupŧm a výsledkŧm 

oproti pŧvodnímu zaměření na vstupy. Bylo také nutné stanovit ukazatele pro jejich 

kontrolu a měření. Nevýhodou modelu bylo nízké zapojování občanŧ do politického 

rozhodování (Hendriks, Tops 2003). 

Jako příklad země, kde byl NPM přijímán opatrněji, je moţné uvést Německo. 

V Německu měl však NPM podporu sociálních demokratŧ, zelených i konzervativcŧ 

a změny ve veřejné správě byly podobně jako v Nizozemsku iniciovány „zdola nahoru“ 

(Reichard 2003). Změny byly provázeny pochybnostmi o moţnosti aplikace teorií 

veřejné správy do praxe. Zadávání veřejných zakázek lze povaţovat za transparentní, 

ale současný trend orientace na nejniţší náklady mŧţe přinášet rŧzné problémy. 

Na příkladu měst zkoumaných v této práci se problémy vyskytují u poskytování 

některých sociálních sluţeb se zaměřením na sociální prevenci. Ve městech funguje 

několik stejných zařízení, ale na provozování kaţdého z nich je vypisováno samostatné 

výběrové řízení. Proto je obtíţně zajistit, aby všechna zařízení měla stejného 

provozovatele, stejný koncept a v konečném dŧsledku i určité (srovnatelné) výsledky. 

U těchto sluţeb je zaměření na nejniţší náklady diskutabilní uţ jen proto, ţe se jedná 

o investice do prevence a velmi často zaměřené na mládeţ.  

NPM i přes výraznou podporu některých vlád stále čelil kritice. Hood (1991) shrnul 

kritiku do těchto čtyř oblastí: 



30 

 

1. Provedené změny ve veřejné správě jsou podle kritikŧ minimální. Pŧvodní 

problémy tak stále přetrvávají. 

2. Nenaplnění očekávaní ohledně sníţení nákladŧ v poskytování veřejných 

sluţeb. 

3. Podpora zájmŧ konkrétních skupin namísto snahy zajistit veřejné blaho. 

4. NPM není univerzálně pouţitelný. 

Další kritika upozorňovala na rozdílné cíle a zájmy veřejného a soukromého sektoru 

a tedy na omezené moţnosti veřejné správy inspirovat se soukromým sektorem. 

Soukromé společnosti usilují o maximální zisk, zatímco veřejná správa by měla usilovat 

o veřejné blaho (Potŧček 2007).  

V prŧběhu 90. let 20. století se začaly uplatňovat ve veřejné správě další změny, 

které byly reakcí na problémy spojené s NPM. V Nizozemsku musely vlády reagovat 

na nízkou volební účast
6
 a také nízkou participaci občanŧ (Hendriks, Tops 2003). 

Občané jsou podle NPM vnímáni hlavně jako spotřebitelé (rŧzných sluţeb), proto je 

jejich zapojení do procesu rozhodování velmi nízké. Diskurz NPM byl tedy rozšířen 

o participaci občanŧ a posílení jejich postavení, řešení lokálních problémŧ 

(např. Hendriks, Tops 2003) a také o e-Government a Public Private Partnership 

(Reichard 2003).  

I v Česku se metody NPM v současnosti vyuţívají. Ke kontrole výstupŧ a zlepšení 

výkonŧ veřejné správy jako jednoho z hlavních cílŧ NPM se v současnosti vyuţívá 

metoda benchmarkingu, která byla v Česku poprvé vyuţita v letech 2002 a 2003. 

K uplatnění benchmarkingu ve veřejné správě v členských zemích OECD přispěly jak 

iniciativy samotných měst a obcí, tak v některých zemích (např. ve Velké Británii) 

i nařízení zákonem (Benchmarking ve veřejné správě 2006). V roce 2004 byl v Česku 

prostřednictvím Vzdělávacího centra pro veřejnou správu o.p.s.
7
 realizován projekt 

„Benchmarking v oblasti rozšířené pŧsobnosti obcí 3. typu“, do kterého se zapojilo 49 

měst. Na tento projekt navázala Benchmarkingová iniciativa 2005, která v současnosti 

sdruţuje přes 90 obcí a měst a jejím cílem je zvýšení kvality veřejné správy.  

Public Private Partnership (PPP), jako jeden z nových trendŧ NPM, spočívá ve 

spolupráci veřejného a soukromého sektoru při poskytování veřejných sluţeb nebo 

budování infrastruktury. Základní dŧvody pro vyuţívání PPP veřejnou správou jsou: 

                                                 

6  Velmi nízká volební účast byla v komunálních volbách především ve velkých městech v letech 1990 a 1994 

(Hendriks, Tops 2003). 
7 Tato obecně prospěšná společnost pŧsobí od roku 2000 a v její správní radě jsou zástupci Svazu měst a obcí ČR, 

Asociace krajŧ ČR a ministerstev (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR 2012). 
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sníţení rizika, niţší finanční náklady, vyšší kvalita poskytovaných sluţeb a efektivnější 

management. Jak uvádí Pollitt, Van Thiel a Homburg (2007), tato spolupráce se rozvíjí 

pouze v některých odvětvích. Nejčastěji je PPP vyuţíván v rámci výstavby dopravní 

infrastruktury, vodního hospodářství, sociálních sluţeb a obrany státu, resp. v případě 

kapitálově náročnějších aktivit. 

2.1.6 Poskytování veřejných sluţeb 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této kapitoly úkolem samosprávy je poskytovat 

veřejné sluţby. Mŧţe to být plně pod kontrolou orgánŧ veřejné správy, nebo mohou být 

sluţby privatizovány a jejich poskytování pak zajišťují soukromé společnosti. Rozvoj 

privatizací souvisí s dříve zmíněnou teorií veřejné volby a také s rozvojem NPM. Další 

moţností poskytování sluţeb je spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP). 

Jedním z nových trendŧ, který lze dokumentovat i na zkoumaných městech a obcích 

Ústeckého kraje je poskytování veřejných sluţeb sociálními firmami. Podle Ochrany 

a kol. (2007) by rozhodnutí o zpŧsobu poskytování veřejných sluţeb mělo být 

podloţeno ekonomickou analýzou, která je ale v Česku obtíţně proveditelná. 

Pro efektivitu poskytování veřejných sluţeb je dŧleţitá jak „kvalita“ 

poskytovatelŧ a jejich příjmy, tak i spolupráce nebo soupeření jednotlivých politických 

stran v rámci zastupitelstev. Do rozhodování se kromě politických zájmŧ promítají 

i zájmy ostatních skupin. V konečném dŧsledku tak mŧţe být poskytování veřejných 

sluţeb soukromými společnostmi neefektivní (Boyne 1998).  

2.1.6.1 Sociální podnikání 

Sociální podnikání se začíná rozvíjet na přelomu 70. a 80. let 20. století. Vzniká 

jako reakce na neschopnost soukromého sektoru a státu zajistit konkrétní sluţby. 

Rozvoj sociálního podnikání podpořily i probíhající hospodářské změny a uvolnění trhu 

v poskytování sluţeb, kde měl dříve monopol stát (resp. veřejná správa). Podle Peattie 

a Morley (2008) je vymezení tohoto typu podnikání obtíţné. Jedním z dŧvodŧ je 

i nedostatek obecné literatury, protoţe většina autorŧ věnuje pozornost specifickým 

formám sociálního podnikání, jako jsou např.  fairtradové organizace a rŧzná druţstva. 

Sociální podnikání v sobě spojuje komerční podnikání s neziskovou sférou a někteří 

autoři ho označují jako „třetí“ sektor. V případě tohoto „třetího“ sektoru se uplatňují 

v mezinárodní sféře především tyto dva přístupy: sociální ekonomie dominující hlavně 
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v Evropě a přístup týkající se neziskového sektoru typický pro USA. Podniky patřící do 

tohoto sektoru lze rozdělit do těchto třech kategorií: 

1. druţstva + další podobné iniciativy hlavně z rozvojových zemí 

2. vzájemné společnosti a organizace 

3. asociace (sdruţení, neziskové organizace, dobrovolné organizace, nadace 

a charitativní organizace) 

Pro sociální podnikání je typická schopnost získávat dobrovolníky, kteří usilují 

o splnění konkrétních cílŧ. Na rozdíl od minulosti tak nepřevládá charitativní práce. 

Sociálního podnikání v EU 15 má několik základních sociálních a ekonomických 

znakŧ (tab. 2): 

tab. 2: Charakteristické znaky sociálního podnikání 

Ekonomické znaky 

souvislé poskytování sluţeb nebo výroba zboţí 

vysoký stupeň autonomie 

vysoké ekonomické riziko 

minimální mnoţství placené práce 

Sociální znaky 

cíl = prospěch komunity 

iniciativa vzniká od skupiny občanŧ 

rozhodovací pravomoc není podmíněna vlastnictvím kapitálu 

dŧraz na participaci 

zisk investován do rozvoje nebo splnění sociálních cílŧ 

                                                                        Zdroj: Defourny 2001, vlastní úprava 

 

Výzkum provedený v EU 15 ukázal, ţe sociální podniky pŧsobí ve dvou hlavních 

oblastech: podpoře zaměstnanosti (sociálně, zdravotně) znevýhodněných osob 

a rozvíjejících se osobních (sociálních) sluţbách (Defourny 2001). Podporou těchto 

sociálních podnikŧ se zabývají i  instituce a orgány EU - Social Economy Europe 

a Výbor regionŧ, který ve svém stanovisku v rámci tématu „Evropská platforma pro boj 

proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ (2011) vyjádřil podporu iniciativám zaměřeným 

na podporu zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel.  

V posledních desetiletích roste podle Brandsena a Pestoffa (2006) význam „třetího“ 

sektoru v poskytování veřejných sluţeb. Výrazně k tomu přispěla právě jejich 

privatizace. Nevýhodou sociálních podnikŧ v konkurenčním boji je jejich malá velikost, 

která jim nedovoluje poskytovat některé typy sluţeb. Veřejná správa by měla 

podporovat rŧzné formy partnerství se sociálními podniky nebo je začlenit 
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do dodavatelsko-odběratelských řetězcŧ. Mezi hlavní výhody plynoucí ze spolupráce 

sociálních podnikŧ a veřejné správy patří: větší aktivní občanství, inovace, moţnost 

řešení specifických potřeb a poţadavkŧ a zapojení spotřebitelŧ (Wilson in Hunter 

ed. 2009). Měření těchto přínosŧ by také měla být podle Lyona (in Hunter ed. 2009) 

věnována větší pozornost. 

V Česku se sociální podnikání výrazněji rozvíjí aţ v posledních letech. 

Nejednoznačné vymezení, tak jak ho zmiňují Peattie a Morley (2008), vede 

v podmínkách Česka k mezirezortnímu zastřešení sociálního podnikání. Kromě 

některých ministerstev (Ministerstvo prŧmyslu a obchodu, Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo ţivotního prostředí) se 

této problematice věnuje i Agentura pro sociální začleňování a Rada vlády pro nestátní 

neziskové organizace. Finanční podporu pro sociální podnikání lze čerpat i z fondŧ EU, 

konkrétně v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. Obce a kraje mohou podpořit toto podnikání vyuţíváním 

společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zákon č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách umoţňuje zadání specifických podmínek týkajících se 

zaměstnanosti nebo ţivotního prostředí.   

 2.2 Hospodaření obcí/měst 

Územně správní celky, kterými jsou v Česku obce a kraje, mají řadu úkolŧ 

a povinností, jejichţ plnění nezbytně vyţaduje určité mnoţství finančních prostředkŧ. 

Financování územních samospráv se v prŧběhu let vyvíjí a relativně časté změny 

přinášejí pro samosprávy řadu problémŧ. Uţ z principu je v rámci lokálního rozvoje 

nutné uvaţovat hospodaření v dlouhodobé perspektivě, coţ je ale při změnách 

financování samospráv značně obtíţné. Ke svému fungování potřebuje územní 

samospráva legislativní zakotvení svých pravomocí a pŧsobnosti a také právo 

sestavovat rozpočet a vlastnit majetek. 

K realizaci rŧzných politik slouţí na úrovni územně správních celkŧ jejich rozpočet. 

Podle Potŧčka (2005) je tvorba veřejného rozpočtu politický proces. Vzhledem k tomu, 

ţe na úrovni obcí málokdy vládne pouze jedna politická strana nebo hnutí, je 

při sestavování rozpočtŧ nutná spolupráce mezi jednotlivými subjekty správy. 

Při sestavování rozpočtu by měla zastupitelstva přihlíţet i k zájmŧm ostatních skupin 

a hlavně k zájmŧm občanŧm, resp. by měla usilovat o plnění volebních slibŧ. Snaha 
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zajistit všechny veřejné sluţby a statky mŧţe být v rozporu s finančními moţnostmi, 

resp. omezenými příjmy. Proto je nutné analyzovat výdaje a hledat moţnosti pro jejich 

efektivnější vyuţívání (Provazníková 2009). 

2.2.1 Struktura rozpočtu 

Rozlišují se dva typy rozpočtŧ – běţný a kapitálový. Běţný rozpočet slouţí 

k zajištění základních veřejných sluţeb a statkŧ, případně k splácení dluhŧ, kapitálový 

rozpočet v sobě zahrnuje financování rŧzných investičních akcí. V Česku jsou oba tyto 

rozpočty uvedeny souhrnně v jednom rozpočtu, ale lze je na základě jednotně určené 

rozpočtové skladby
8

 odlišit. Struktura rozpočtu je vţdy určena centrální vládou 

(prostřednictvím Ministerstva financí) – uplatňuje se tedy klasicky postup „shora dolŧ“. 

Obce mají také povinnost sestavovat rozpočtové výhledy (zpravidla na období 

2 - 5  let), ve kterých jsou určeny celkové příjmy, výdaje, pohledávky a závazky. Tyto 

rozpočtové výhledy jsou dŧleţité hlavně při plánování finančně náročnějších 

investičních akcí. 

2.2.1.1 Příjmy obcí 

Příjmy obcí mŧţeme rozdělit do čtyř základních skupin: 

1. daňové 

2. nedaňové 

3. kapitálové 

4. dotace 

Nejvýznamnějšími jsou v rámci obecních rozpočtŧ v Česku i ve většině ostatních zemí 

daňové příjmy. Mezi ně řadíme dŧchodové daně (např. daň z příjmu fyzických 

osob - DPFO, daň z příjmu právnických osob - DPPO), nepřímé a majetkové daně. 

Rozdělení příjmŧ z těchto daní určuje prostřednictvím rozpočtového určení daní (dále 

jen RUD) centrální vláda. Pŧvodní zákon o RUD
9

 z roku 2000 byl novelizován 

a od roku 2008 platí tato novela
10

. Došlo k navýšení podílu obcí na sdílených daní 

(z 20,59 % na 21,4 %) a změnily se i koeficienty velikostních kategorií obcí a to 

ve prospěch menších obcí (Provazníková 2009). Pŧvodní RUD z roku 2000 mělo vést 

                                                 

88 Rozpočtová skladba je stanovena ve vyhlášce č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí. 
9 Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosŧ některých daní územním samosprávným celkŧm a některým 

státním fondŧm. 
10 Zákon č. 377/2007 Sb.  
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k sníţení počtu velmi malých obcí prostřednictvím jejich integrace, ale k tomuto jevu 

téměř nedocházelo. Malé obce i nadále čelí nedostatku financí. Poslední novela týkající 

se RUD
11

 platí od 1. 1. 2013. Více příjmŧ ze sdílených daní získají středně velká města 

a naopak méně financí získají obce s velkou rozlohou, přibylo také nové 

kritérium - počet dětí mateřských škol a ţákŧ základních škol navštěvujících školu 

zřizovanou obcí (Ministerstvo financí 2012).  

Další typ příjmŧ jsou nedaňové příjmy, zahrnující příjmy z činností 

obecních/městských organizací, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté 

splátky pŧjček a přijaté sankční platby. Další skupinou jsou kapitálové příjmy, které 

spolu s těmi nedaňovými, mohou obce svou činností ovlivňovat. Při nakládání 

s majetkem je nutné předvídat i budoucí vývoj, protoţe krátkodobé navýšení příjmŧ 

díky prodeji majetku mŧţe být nahrazeno vyššími výdaji (např. na řešení sociálního 

vyloučení) v dalších letech. Totéţ platí i pro obecní pozemky, kdy podle Maiera 

a Čtyrokého (2000) není vhodné prodávat pozemky, které by v budoucnu bylo moţné 

vyuţít k rozvojovým aktivitám. 

Poslední skupinou jsou dotace, které jsou rozděleny na účelové a neúčelové. 

Neúčelové dotace mohou obce vyuţít jakkoliv, bohuţel ne vţdy jsou vyuţity efektivně. 

Významnou část dotací získávají obce ze státního rozpočtu – prostřednictvím 

ministerstev, státních fondŧ, případně i úřadu vlády a poslanecké sněmovny parlamentu. 

Jsou zde zahrnuty např. příspěvky na výkon státní správy, na školství a příspěvky 

zdravotnickým zařízením. Obce také mohou získat kapitálové dotace, jejichţ 

poskytování je ale často netransparentní a odráţí spíše lobbystické snahy jednotlivých 

představitelŧ obcí (Provazníková 2009). Specifickou součástí příjmŧ jsou dotace 

z fondŧ EU, jimţ bude v dalších částech této práce věnováno více pozornosti. 

2.2.1.2 Výdaje obcí 

Výdajová část rozpočtŧ je tvořena běţnými a kapitálovými výdaji. Běţné výdaje 

jsou určeny především na financování údrţby majetku, sociální dávky, platy a rŧzné 

sluţby. Kapitálové výdaje jsou určeny na financování investičních akcí a měly by 

směřovat k naplnění dlouhodobějších „rozvojových“ cílŧ, které jsou často zmíněny ve 

strategických dokumentech jednotlivých obcí a měst. V rozpočtové skladbě je 

                                                 

11 Zákon č. 295/2012 Sb. 
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vymezeno následujících 6 základních výdajových oblastí (vyhláška Ministerstva financí 

č. 323/2002 Sb.): 

1. zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

2. prŧmyslová a ostatní odvětví hospodářství 

3. sluţby pro obyvatelstvo 

4. sociální věci a politika zaměstnanosti 

5. bezpečnost státu a právní ochrana 

6. všeobecná veřejná správa a sluţby 

Především čtvrtá výdajová oblast (sociální věci a politika zaměstnanosti) spolu 

s všeobecnou veřejnou správou patří mezi tzv. mandatorní výdaje a jejich velká část je 

hrazena ze státního rozpočtu. Obce ale mohou v rámci své samostatné pŧsobnosti 

financovat rŧzné další aktivity např. z oblasti sociální prevence a také se spolupodílet 

na vytváření pracovních příleţitostí a obecně podporovat aktivní politiku zaměstnanosti. 

Jednou z hnacích sil by měla být i dlouhodobě špatná sociálně-ekonomická situace 

(vysoká nezaměstnanost, sociální vyloučení některých skupin obyvatel) zkoumaného 

regionu.  

Obce musí zajistit také poskytování konkrétních sluţeb občanŧm. Kromě dříve 

zmíněné sociální péče a prevence se jedná o základní školství, financování menších 

nemocnic, kulturních zařízení, zajištění dopravy a údrţby komunikací, bytová výstavba 

a technická infrastruktura (Provazníková 2009).  

Struktura výdajŧ se mezi jednotlivými obcemi výrazně liší. Podle Provazníkové 

(2009) vydávají malé obce více financí na veřejnou správu neţ větší obce a další rozdíly 

jsou i v podílech kapitálových a běţných výdajŧ. Trendy ve výdajích obcí v rámci 

jednotlivých krajŧ v období 2004 – 2007 sledovali Kameníčková a Pirohanič (2008). 

Zjistili, ţe největší nárŧst byl u běţných výdajŧ na sociální věci, nakládání s odpady 

a komunální sluţby. Zároveň ale upozorňují, ţe zjištěné rozdíly mezi jednotlivými kraji 

jsou nejspíše podmíněny rozdílnou velikostní strukturou zkoumaných obcí. Rozdíly 

jsou patrné i u kapitálových výdajŧ, kde větší velikost obce znamená větší příjmy a tím 

i moţnost financovat větší investiční akce. Vzhledem k tomu, ţe velké investice bývají 

spolufinancovány nejčastěji ze státního rozpočtu nebo z fondŧ EU, budou rozdíly 

ve výdajích dány i úspěšností, resp. schopností obcí získávat finanční prostředky 

z dotací. 
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3. Metodika 

V rámci této části bude vysvětlen výběr zkoumaných měst, zvolených ukazatelŧ 

(nezávislé proměnné) a hodnoceny datové zdroje, ze kterých byly čerpány, a ukazatele 

efektivity veřejné správy (závislé proměnné). Metodologicky je poměrně obtíţné práci 

uchopit, zejména pro nedostatek přesvědčivých údajŧ o efektivitě správy a také 

pravděpodobně jejím slabém vlivu na vnímání celkového obrazu problémového kraje. 

Základem hodnocení efektivity samosprávy je analýza efektivity hospodaření, 

resp. analýza vyuţívání finančních prostředkŧ.  

 3.1 Výběr obcí/měst 

Výběr zkoumaných obcí a měst byl realizován na základě několika 

sociálně-ekonomických znakŧ. K zajištění srovnatelnosti byly vybrány města a obce 

se společnými znaky – tím hlavním je příslušnost ke zkoumanému územně správnímu 

celku (Ústeckému kraji), jeţ charakterizuje řada ekonomických, sociálních i politických 

problémŧ. Nejdříve bylo vybráno 26 měst/obcí s více neţ 5000 obyvateli a další 4, které 

mají od 2000 do 5000 obyvatel. Dŧvodem pro vybrání větších měst byla velikost 

rozpočtu a tedy dostatek finančních prostředkŧ na případné rozvojové investice. Menší 

obce/města byla vybrána, protoţe se potýkají se stejnými sociálními problémy jako 

většina větších měst, resp. se na jejich území nachází minimálně jedna sociálně 

vyloučená lokalita. Předpokladem je, ţe i přes jejich niţší rozpočty mohou získat 

finanční prostředky z rŧzných dotačních titulŧ a mají potenciál řešit zmíněné problémy. 

Protoţe cílem práce bude i hledání rozdílŧ v kvalitě správy (vládnutí) mezi rŧzně 

velkými obcemi/městy, byly zkoumané obce a města rozděleny podle počtu obyvatel 

(za období 2010 – 2012) do čtyř kategorií (tab. 3). 
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tab. 3: Velikostní kategorie vybraných obcí a měst 

  Kategorie obcí/měst 

Počet 

obyvatel 
<5000 5000 -10000 10001 - 30000 > 30000 

Název 

obce/města 

Obrnice Osek Rumburk Chomutov 

Trmice Postoloprty Roudnice nad Labem Teplice 

Vejprty Jílové Krupka Děčín 

Jiříkov 
Česká 

Kamenice 
Klášterec nad Ohří Most 

 
Šluknov Varnsdorf Ústí nad Labem 

 
Podbořany Kadaň   

 
Dubí Louny   

  Lovosice Ţatec   
  Duchcov Jirkov   
  Štětí Litoměřice   
    Litvínov   

                                                                                 Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava 

Toto členění zohledňuje i velikosti rozpočtŧ, které jsou v příjmové části ovlivněny 

daňovými příjmy určenými v rámci rozpočtového určení daní (RUD). Kategorie 

obcí/měst v této práci odpovídají i rozdílnosti koeficientŧ velikostních kategorií obcí 

v rámci RUD, ačkoliv mezi kategorií obcí s méně neţ 5 000 a obcemi s 5 000 – 10 000 

obyvateli se koeficienty liší jen minimálně.  

3.2 Diskuze zvolených proměnných/ukazatelů 

3.2.1 Nezávisle proměnné 

Základní nezávisle proměnnou v této práci představuje struktura 

obecních/městských rozpočtŧ za období 2002 – 2012. Informace o hospodaření obcí 

získává Ministerstvo financí, které je zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím dvou 

databází – ARISwebu, kde jsou data za období 2001 – 2009, a databáze ÚFIS, kde jsou 

novější data od roku 2010. Informace získané z těchto dvou databází byly 

konfrontovány s informacemi (převáţně ve formě závěrečných účtŧ) poskytnutými 

zkoumanými obcemi na základě podaných ţádostí o informace
12

. V rámci rozpočtŧ jsou 

přednostně sledovány výdaje (běţné i kapitálové) směřované do dlouhodobého rozvoje 

obce/regionu a také do řešení hlavních problémŧ.  

                                                 

12 Ţádosti o informace byly podány na základě zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.  
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Hlavní problémy zkoumaného území jsou popsány v Problémové analýze 

Ústeckého kraje (2011). Patří mezi ně nízká ekonomická výkonnost, nízký podíl malých 

a středních podnikŧ, vysoká míra strukturální nezaměstnanosti, horší vzdělanostní 

struktura obyvatelstva, vysoká míra výskytu sociálně patologických jevŧ, koncentrace 

sociálně slabších obyvatel a následný vznik sociálně vyloučených lokalit, slabá 

dopravní infrastruktura a v neposlední řadě i horší stav ţivotního prostředí.  

Kromě výše uvedených problémŧ, byly ve vytvořené metodice zohledněny 

i základní povinnosti a moţnosti samospráv ovlivnit lokální rozvoj a řešit tyto 

problémy. Vychází především z práce Blakelyho (1994, s. 134), kde uvádí tyto základní 

cíle lokálního ekonomického rozvoje: 

 „vybudování kvalitních pracovních míst pro současnou populaci 

 dosáhnutí lokální ekonomické stability 

 vytvoření diverzifikované ekonomické i zaměstnanecké základny“. 

Vzhledem k tomu, ţe podnikání je jedním ze základŧ ekonomického rozvoje, měla by 

samospráva (zastoupená lokální vládou) motivovat a podporovat nové podnikatele 

(Blakely 1994). Příkladem mŧţe být vytváření a podpora podnikatelských inkubátorŧ 

a v případě velkých firem (a investorŧ) pak podpora rozvoje prŧmyslových zón. 

Na spolufinancování takto velkých staveb, jakými jsou prŧmyslové zóny, se výrazně 

podílí stát, případně i kraj. Samospráva tedy hlavně iniciuje samotný vznik těchto zón. 

K podpoře zaměstnanosti (a také vytváření pracovních míst) mohou lokální vlády 

vyuţívat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou sice spolufinancovány 

ze státního rozpočtu skrze úřady práce, ale přesto se samospráva mŧţe aktivně podílet 

např. na vytváření společensky účelných pracovních míst
13

 nebo zajištění veřejně 

prospěšných prací
14

. Další moţnosti podpory podnikání zahrnuté do analýzy jsou přímá 

a nepřímá podpora zahraničního obchodu a exportu a také podpora inovací. Dŧleţitou 

roli v rozvoji regionu mají i věda a výzkum často realizované ve spolupráci s vysokými 

                                                 

13 „Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na 

základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným 

zpŧsobem“ (Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, s. 44). 

14  „Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příleţitosti spočívající zejména v údrţbě 

veřejných prostranství, úklidu a údrţbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve 

prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel 

nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsícŧ, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečŧ o 

zaměstnání“ (Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, s. 43). 
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školami. Proto byly sledovány i výdaje do této oblasti, protoţe ostatně nízký podíl 

vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva je také jednou z nevýhod Ústeckého kraje. 

Řešení problémŧ spojených se sociálním vyloučením a dalšími sociálními problémy 

obnáší jednak výdaje (investice) do prevence a také do řešení existujících následkŧ. 

Mezi prevenci lze počítat výdaje na pomoc přistěhovalcŧm a vybraným etnikŧm, 

terénní sluţby, nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ
15

  a volnočasové aktivity 

mládeţe, mezi které patří např. dotace na rŧzné krouţky a také výstavba a údrţba 

dětských hřišť a volně (resp. bezplatně) přístupných sportovišť. Z tohoto dŧvodu nejsou 

mezi rozvojové výdaje počítány velké stavby typu zimních stadionŧ a akvaparkŧ, 

protoţe jsou pro část obyvatel nedostupné. Kromě zmíněných preventivních aktivit 

budou sledovány i výdaje na sluţby následné péče a azylové domy. 

Na základě výše zmíněných aspektŧ lokálního rozvoje a úkolŧ samosprávy byly 

určeny rozvojové výdaje (běţné výdaje) a investice (kapitálové výdaje), které budou 

tvořit jednu z nezávisle proměnných (tab. 4). V případě investičních (kapitálových) 

výdajŧ jsou kromě rozvojových zvlášť vymezeny i kvazirozvojové investice, mezi které 

patří investice do dopravy a v jejím rámci hlavně do dopravní infrastruktury (tab. 5). 

Předmětem analýzy bude zjištění podílŧ těchto rozvojových a kvazirozvojových výdajŧ 

na celkových běţných a kapitálových výdajích vţdy za jednotlivé roky v celém 

sledovaném období (2002 – 2012). 

 

 

 

 

 

  

                                                 

15 „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ poskytují ambulantní, popřípadě terénní sluţby dětem ve věku od 6 do 

26 let ohroţeným společensky neţádoucími jevy. Cílem sluţby je zlepšit kvalitu jejich ţivota předcházením nebo 

sníţením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se zpŧsobem jejich ţivota, umoţnit jim lépe se orientovat v 

jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace“ (Zákon č.108/2006 Sb. o 

sociálních sluţbách, s.25).  
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tab. 4: Struktura rozvojových výdajů 

Rozvojové výdaje 

Běţné výdaje Kapitálové výdaje 

Poloţka Název Poloţka Název 

2123 podpora rozvoje prŧmyslových zón 

212X, 

213X, 

2199 

podpora 

prŧmyslu, 

podnikání 

2124 zvýšení konkurenceschopnosti prŧmyslu 
321X, 

XX8X 

VŠ a výzkum 

a vývoj 

2125 podnikání a inovace 3421 

vyuţití volného 

času dětí a 

mládeţe 

2199 
ostatní záleţitosti prŧmyslu – např. pozemky 

pro prŧm. zóny 
422X 

aktivní politika 

zaměstnanosti 

2131 přímá podpora exportu 437X 
sluţby sociální 

prevence 

2139 nepřímá podpora exportu 
  

3212 výzkum a vývoj na VŠ 
  

3292 národnostní menšiny a multikulturní výchova 
  

3293 vzdělávací akce k integraci Romŧ 
  

3421 vyuţití volného času dětí a mládeţe 
  

4221 rekvalifikace 
  

4222 veřejně prospěšné práce 
  

4223 společensky účelná pracovní místa 
  

4224 odborné praxe absolventŧ 
  

4225 podpora zaměstnanosti zdravotně postiţených 
  

4226, 4229 ostatní podpora zaměstnanosti 
  

4227 cílené programy k řešení nezaměstnanosti 
  

XX8X výzkum a vývoj 
  

4342 
sociální péče a pomoc přistěhovalcŧm a 

vybraným etnikŧm   

437 
ostatní sociální prevence bez nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládeţ   

4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 
                               Zdroj: Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vlastní úprava 

tab. 5: Struktura kvazirozvojových výdajů 

Kvazirozvojové výdaje 

Kapitálové výdaje 

Poloţka Název 

22xx doprava 
Zdroj: Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o 

 rozpočtové skladbě, vlastní úprava 
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Další nezávisle proměnnou je v této práci vyuţívání prostředkŧ ze Strukturálních 

fondŧ EU. Analýza bude zaloţena především na vyuţívání prostředkŧ z Evropského 

sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) 

za programová období 2004 – 2006 a 2007 – 2013 zkoumanými obcemi a městy. Dále 

budou analyzovány i prostředky z Kohezního fondu (období 2004 – 2013). V případě 

finančních prostředkŧ čerpaných z ESF bude kladen dŧraz na zjištění mnoţství a podílu 

prostředkŧ investovaných do projektŧ zkvalitňujících fungování veřejné správy včetně 

e-Governmentu a podobně jako u prostředkŧ čerpaných z ERDF bude analyzován podíl 

rozvojových investic, tak jak byly definovány výše (tab. 3). Výdaje na e-Government 

mohou být spolufinancovány i v rámci ERDF, proto budou analyzovány spolu 

s dotacemi z ESF. Výdaje na zefektivnění veřejné správy prostřednictvím aplikace 

nových metod (např. benchmarkingu, e-Governmentu) mohou dokumentovat 

uplatňování NPM na příkladu veřejné správy Česka. Samozřejmě kvalitní 

institucionální prostředí (a tedy i veřejná správa) má také rozhodující úlohu v lokálním 

a regionálním rozvoji. 

Poslední nezávisle proměnnou je politická struktura zastupitelstev, resp. sloţení 

lokálních vlád. K jeho zjištění byly vyuţity volební výsledky, které jsou k dispozici 

na webu Českého statistického úřadu
16

. Informace o sestavených vládnoucích koalicích 

ve zkoumaných obcích a městech byly čerpány z prohlášení (tiskových zpráv) těchto 

koalic/vlád na začátku jejich volebního období a také z kronik a rŧzných městských 

zpravodajŧ a regionálních deníkŧ. Obecně je problémem na lokální úrovni poměrně 

malý počet kandidátŧ ve volbách a také to, ţe většina z nich je bez politické 

příslušnosti. Podle Ryšavého a Šaradína (2010) s rostoucí velikostí obce/města klesá 

zastoupení nestraníkŧ v zastupitelstvu. Sloţení zastupitelstva a především „kvalita“ 

a angaţovanost jednotlivých členŧ je dŧleţitá s ohledem na strategická rozhodnutí, která 

zastupitelstvo dělá (např. schválení strategického plánu, schvalování rozpočtu). 

3.2.2 Závisle proměnné 

Základní závislé proměnné v této práci představují míra nezaměstnanosti 

a vytvořená pracovní místa. Vytváření pracovních míst je sice jedním z hlavních 

předpokladŧ a stability lokálního/regionálního ekonomického rozvoje (zvláště 

v ekonomicky slabém regionu), ale do tohoto procesu se také významně promítají 

                                                 

16 Blíţe např. http://www.volby.cz/ 
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i rozhodnutí vlád na vyšších úrovních (především národní). Moţnosti lokálních vlád 

jsou sice v rámci tohoto víceúrovňového vládnutí omezené, to by ale neměl být dŧvod 

na rezignaci při řešení závaţných problémŧ, zvláště s ohledem na znalost místních 

podmínek a moţnosti mobilizace endogenních zdrojŧ. Moţností jak vytváření 

pracovních míst podpořit je několik – např. aktivní politika zaměstnanosti, příprava 

prŧmyslových zón – nehledě na skutečnost, ţe právě prŧmyslové zóny leţí na území 

nebo v zázemí větších měst. Zde musí lokální vláda zajistit např. vybudování příslušné 

infrastruktury a obsluhu městskou hromadnou dopravou. K přilákání investorŧ do těchto 

zón slouţí hlavně investiční pobídky, které jsou schvalovány národní vládou. V této 

práci bude sledován vývoj zaměstnanosti (resp. změny počtu pracovních míst) 

v prŧmyslových zónách Ústeckého kraje za období (2002 – 2012/13); díky tomu bude 

moţné určit úspěšnější a méně úspěšné prŧmyslové zóny. Informace o zaměstnanosti 

ve firmách budou čerpány z výročních zpráv (účetních uzávěrek) z elektronické verze 

obchodního rejstříku
17

. Takto zvolené ukazatele odráţí nedostupnost a nejspíše 

i neexistenci databáze vytvořených pracovních míst za menší územní celky Česka. 

Pokud by tato data (o vzniku nových pracovních míst) byla dlouhodobě sledována, 

umoţnilo by to mnohem lépe hodnotit efektivitu vlád na všech úrovních. Vzhledem 

k tomu, ţe o tom rozhodují politici a někde i úředníci, nedá se podle předpokladŧ teorie 

byrokracie očekávat, ţe by umoţnily kontrolu výsledkŧ/dopadŧ své práce konfrontací 

s tímto ukazatelem. 

Vývoj míry nezaměstnanosti u zkoumaných obcí a měst za období 2002 – 2011 je 

další závisle proměnnou. Během sledovaného období, konkrétně od července 2004, 

došlo ke změně metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti. Nová metodika 

pracuje s pojmem „dosaţitelní uchazeči o zaměstnání“. Do této skupiny jsou zařazeni 

lidé, „kteří nejsou ve vazbě, ve výkonu trestu, nevykonávají základní, náhradní nebo 

civilní sluţbu, nepobírají peněţitou pomoc v mateřství, hmotné zabezpečení po dobu 

mateřské dovolené, nejsou v pracovní neschopnosti, nejsou zařazeni do rekvalifikačních 

kursŧ a nevykonávají krátkodobé zaměstnání“ (Ministerstvo práce a sociálních věcí 

2004, s. 1). Dŧvodem této změny byla snaha přiblíţit metodiku výpočtu ostatním 

státŧm, tak aby výsledné údaje byly porovnatelné. Očekávalo se, ţe díky nové metodice 

dojde k poklesu míry nezaměstnanosti, ale spíše na úrovni státu. Na lokální úrovni se 

do vývoje míry nezaměstnanosti mnohem více promítají ostatní vlivy – především vznik 

                                                 

17  Informace z obchodního rejstříku jsou od roku 1997 dostupné na internetových stránkách: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstřík. 
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a zánik/odchod některých velkých firem, ovlivněný jak existencí investičních pobídek, 

tak obecně globálním ekonomickým vývojem. Informace o míře nezaměstnanosti jsou 

dostupné na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí
18

. 

Jako další proměnné, resp. výstupy a výsledky, budou uvedeny příklady 

významných rozvojových i nerozvojových investic a projektŧ, které by měly 

dokumentovat efektivní a neefektivní vyuţívání finančních prostředkŧ.  

  

                                                 

18
 Blíţe viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem 
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4. Analýza běţných výdajů 

Běţné výdaje jsou stejně jako kapitálové nezbytným prostředkem k zajištění 

dlouhodobého rozvoje. Rozvojové běţné výdaje směřují do několika oblastí – aktivní 

politiky zaměstnanosti, prŧmyslových zón a podnikání, vědy, výzkumu, vysokých škol, 

sociální prevence a volnočasových aktivit dětí a mládeţe. Výdaje na zmiňované oblasti 

jsou realizovány na všech úrovních veřejné správy a měly by se navzájem doplňovat. 

Obce a města mají moţnost získávat na řadu rozvojových aktivit financovaných 

z běţného rozpočtu (např. na aktivní politiku zaměstnanosti) finanční prostředky ze 

státního rozpočtu, dŧleţitý je ovšem jejich samotný zájem a snaha dotace získat 

a vyuţít.  

4.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

V rámci hospodaření a výdajŧ prakticky všech stupňŧ veřejné správy hraje 

aktivní politika zaměstnanosti (APZ) spíše méně významnou roli. Finanční prostředky 

vynakládané státem na APZ se pohybují v řádu několika (cca 4) miliard Kč. Regionální 

rozdělení těchto prostředkŧ respektuje rozdíly v míře nezaměstnanosti  - ze všech krajŧ 

směřuje nejvíce finančních prostředkŧ na APZ právě do Ústeckého kraje. 

Aktivní politika zaměstnanosti je součástí národní politiky zaměstnanosti, jejímţ 

cílem je dosáhnout rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou po pracovní síle, produktivní 

vyuţití pracovní síly a zabezpečení práva občanŧ na zaměstnání (Zákon č.435/2004 

o zaměstnanosti). Česká národní politika zaměstnanosti vychází i z Evropské strategie 

zaměstnanosti, která mimo jiné koordinuje spolupráci a diskuzi ohledně podpory 

zaměstnanosti mezi jednotlivými členskými státy. Jedním z ústředních a stále 

dŧleţitějších témat Evropské strategie zaměstnanosti je i hodnocení efektivity programŧ 

APZ. Podle Kluveho (2010) závisí efektivita na typu programu APZ, kdy jako 

nejefektivnější uvádí příspěvky na mzdy a také vzdělávací programy, které patří v rámci 

EU k těm nejčastěji vyuţívaným metodám podpory zaměstnanosti. V členských státech 

EU se samozřejmě také realizují rŧzné analýzy efektivity (např. analýza nákladŧ 

a  přínosŧ) APZ s rŧznými výsledky. V Česku se této problematice věnuje 

např. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, který pro analýzy vyuţívá informační 
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systém OKpráce
19

. V Dánsku je podle Jespersena, Muncha a Skippera (2008) 

nejefektivnější podpora zaměstnávání v soukromém sektoru i v rámci veřejných prací. 

Především v otázce efektivity podpory zmíněných veřejných prací neexistuje shoda. 

Jacobi a Kluve (2006) ji uvádějí na příkladu Německa jako méně efektivní spolu 

s outsourcingem, resp. privatizací některých sluţeb. V Německu došlo v rámci 

Hartzových reforem 20
 APZ ke sníţení podpory a délky vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti a cílem bylo přesunout aktivitu více na stranu nezaměstnaných právě 

i díky privatizaci veřejných sluţeb v duchu New public managementu (Jacobi, Kluve 

2006). V souvislosti s privatizací veřejných sluţeb a podporou zaměstnanosti dochází 

k rozvoji sociálního podnikání. Část sociálních podnikŧ se zaměřuje právě 

na zaměstnávání osob, které jsou na trhu práce z rŧzných dŧvodŧ znevýhodněny.  

Při bliţším pohledu na problematiku privatizace městských/obecních sluţeb je 

patrné, ţe existuje moţnost zajistit poskytování těchto sluţeb prostřednictvím sociálních 

firem. V Ústeckém kraji existuje 15 sociálních firem, z nichţ dvě se podílejí na 

zajišťování městských sluţeb (konkrétně údrţbě zeleně) – CF sociální firma s.r.o. v Ústí 

nad Labem a městská sociální firma ONZA a.s. v Jirkově. Obě tyto firmy vyuţily 

dotace z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a jejich cílem je podpořit zaměstnanost zdravotně znevýhodněných osob 

(CF sociální firma s.r.o.) a sociálně znevýhodněných osob (ONZA a.s.). V případě 

firmy ONZA a.s. se členy orgánŧ staly kromě zástupcŧ města (jako vlastníka firmy) 

i zástupce neziskové organizace Člověk v tísni. Síťování, resp. spolupráce s dalšími 

aktéry z neziskového sektoru, je tak dŧkazem uplatňování nových metod ve vládnutí. 

Aktivní politika zaměstnanosti je v Česku institucionálně zastřešena Ministerstvem 

práce a sociálních věcí a úřady práce. Její součástí je podpora vzniku nových 

pracovních míst prostřednictvím poskytování příspěvkŧ zaměstnavatelŧm i uchazečŧm 

o zaměstnání. Mezi základní nástroje APZ patří (Ministerstvo práce a sociálních věcí 

2012): 

 rekvalifikace 

 investiční pobídky 

 veřejně prospěšné práce 

                                                 

19 OKpráce je produktem společnosti OKsystem a je součástí Informačního systému sluţeb zaměstnanosti (OKsystem 

2014).  
20  Reformy nesou jméno podle svého autora – Petera Hartze, který byl personálním ředitelem společnosti 

Volkswagwn AG a stal se poradcem německého kancléře Gerharda Schrödera. 
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 společensky účelná pracovní místa 

 příspěvek na zapracování 

 příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Investiční pobídky jsou stanoveny zákonem č. 72/2000 Sb. Příjemcem těchto pobídek 

mŧţe být pouze právnická osoba, která má sídlo v Česku. Mezi podporované oblasti 

patří zpracovatelský prŧmysl, technologická centra a centra strategických sluţeb. 

Existují také rŧzné formy investičních pobídek – sleva na dani z příjmŧ právnických 

osob, převod území za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora na vytvořené pracovní 

místo, hmotná podpora na školení a rekvalifikaci zaměstnancŧ, hmotná podpora 

na pořízení majetku. Zprostředkování této podpory (převáţně pobídek) má na starosti 

agentura Czechinvest, která patří pod Ministerstvo prŧmyslu a obchodu. V Ústeckém 

kraji bylo za období 2002 – 2012 realizováno 212 investičních projektŧ
21

 agentury 

CzechInvest. Jak bylo jiţ dříve diskutováno, státní podpora má při podpoře podnikání 

a vytváření většího počtu pracovních míst klíčovou roli.  

Některé ostatní části APZ ale závisí na aktivitě samosprávy a také na moţné 

spolupráci s úřady práce. Financování je realizováno prostřednictvím dotací od úřadŧ 

práce nebo z Evropského sociálního fondu a obce/města se na něm podílejí. Výdaje 

na APZ by měly obce a města ve svém rozpočtu zařazovat do paragrafu 422 (podle 

vyhlášky o rozpočtové skladbě), přesto některé obce/města vykazují tyto výdaje 

u jiných paragrafŧ. Z tohoto dŧvodŧ musí být informace získané z Ministerstva financí, 

resp. z databáze ARISweb a ÚFIS, korigovány (doplněny) informacemi (výsledky 

hospodaření) získanými od samotných obcí/měst. Proto byly všechny výdaje na APZ 

při analýze připočteny k rozpočtovému paragrafu 422. Protoţe se většina zkoumaných 

obcí a měst potýká s vyšší mírou nezaměstnanosti, očekávala bych, ţe se budou snaţit 

APZ vyuţívat. Z 30 zkoumaných obcí/měst jich během celého sledovaného období 

(2002 - 2012) celkem 13 nefinancovalo, resp. nevyuţilo APZ (tab. 6). U ostatních 

obcí/měst se podíl výdajŧ na APZ na celkových běţných výdajích pohybuje maximálně 

v řádu jednotek procent. Nejvyšší podíl výdajŧ na APZ vykazují dlouhodobě Šluknov, 

Obrnice a Jiříkov. V těchto obcích/městech dosahují podíly běţných výdajŧ na APZ 

v některých letech aţ 4 - 5 %. Z větších měst mají nejvyšší podíl výdajŧ na APZ 

Rumburk, Roudnice nad Labem a Chomutov, ve kterém podíl výdajŧ na APZ  

v prŧběhu sledovaného období mírně rostl.  Většina takto vytvořených (podpořených) 

                                                 

21 Jedná se buď o projekty, které získaly investiční pobídky nebo projekty u kterých investor povolil zveřejnění 

informací (CzechInvest 2014). 
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pracovních míst je v oblasti městských sluţeb – údrţba města, péče o městskou zeleň, 

výjimečně se vytvářejí místa pro odborné praxe a stáţe absolventŧ (pouze 

v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří, Mostě, Rumburku). Počet takto vytvořených 

„dotovaných“ pracovních míst je však poměrně nízký, u veřejně prospěšných prací se 

i u velkých měst jedná maximálně o desítky pracovních míst. Jako problém lze vnímat 

častou absenci spolupráce mezi jednotlivými aktéry – městy a obcemi, úřady práce 

a soukromým sektorem, resp. zaměstnavateli. Dochází tak k situaci, kdy úřady práce 

realizují rŧzné projekty podporované i z fondŧ EU v konkrétních městech/obcích 

(např. projekt RESTART
22

) a zároveň si tato města/obce realizují svou vlastní APZ. 

Řešení nezaměstnanosti vyţaduje komplexní přístup a spolupráci aktérŧ, bohuţel k ní 

aţ na výjimky nedochází. 

  

                                                 

22  Projekty RESTART vznikly jako reakce na ekonomickou krizi z roku 2008/2009 a jejich cílem je pomoc 

zaměstnancŧm čelícím ztrátě zaměstnání (Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012). 
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tab. 6: Výdaje na APZ ve vybraných obcích/městech Ústeckého kraje 

 

Podíl výdajů na APZ na běţných výdajích [%] v období  
2002 - 2012 

Město/obec 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrnice 2,5 1,91 1,5 2,46 3,17 2,92 4,16 2,38 4,12 3,81 3,85 

Trmice 0 0 0 0 0,04 0,23 0,17 0 0 0 0 

Vejprty 0,85 1,55 0,96 0,72 0 0 0 0 0 0 0 

Jiříkov 0,57 1,41 1,00 1,28 2,36 1,52 1,93 2,40 3,03 1,51 1,60 

Osek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Postoloprty 0,61 0,66 0,31 0,23 0,2 0,16 0,17 0,25 0,8 0,87 0,67 

Jílové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Česká 

Kamenice 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šluknov 1,09 0,75 0,5 1,01 1,31 1,96 2,62 5,41 4,37 2,48 2,41 

Podbořany 0,43 0,47 1,18 1,21 1,4 0,67 1,06 0,69 0,78 0,78 1,21 

Dubí 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lovosice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Duchcov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Štětí 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0 

Rumburk 0,48 0,51 0,6 0,77 0,69 0,46 0,23 0,18 0,24 0,19 0,45 

Roudnice 

nad Labem 
0,58 0,15 0,19 0,29 0,4 0,22 0,16 0,12 0,15 0,17 0,1 

Krupka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klášterec 

nad Ohří 
0,23 0 0 0 0,28 0 0 0 0 0 0 

Varnsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kadaň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Louny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ţatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jirkov 0 0 0,27 0,07 0,10 0,06 0,04 0,01 0,03 0,05 0 

Litoměřice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Litvínov 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,01 

Chomutov 0,02 0,01 0,19 0,21 0,19 0,24 0,35 0,4 0,3 0,32 0,36 

Teplice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Děčín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Most 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,04 0,01 0,003 

Ústí nad 

Labem 
0 0 0 0 0,005 0,001 0 0 0 0 0 

                                Zdroj: Ministerstvo financí – ARISweb, ÚFIS, výsledky hospodařený obcí/měst, vlastní zpracování 

 

Mnoţství projektŧ APZ realizovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí 

prostřednictvím úřadŧ práce výrazně převyšuje projekty realizované dotčenými 

obcemi/městy. Velká část těchto projektŧ úřadŧ práce se zaměřuje na podporu 

vzdělávání absolventŧ i mladých do 30 let bez vyššího vzdělání, na zlepšení 
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zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách a podporu zaměstnanosti osob nad 50 

let. Především u projektŧ zaměřených na sociálně vyloučené lokality spolupracují úřady 

práce i s neziskovými organizacemi. S těmi v rŧzných formách spolupracují i obce 

a města (např. u dříve zmíněného sociálního podnikání), přesto mezi nimi vznikají 

konflikty hlavně z dŧvodu rozdílných názorŧ na vyuţívání městských/obecních financí. 

Některé neziskové organizace upozorňují na absenci podpory „měkkých“ faktorŧ 

rozvoje (např. vzdělávání) ze strany obcí/měst. 

4.2 Podpora průmyslových zón a podnikání 

Základní součástí lokálního rozvoje je právě i podpora podnikatelského sektoru 

(Blakely 1994), např. formou podpory začínajícího podnikání s pomocí podnikatelských 

inkubátorŧ a obecně podpora vzniku prŧmyslových zón a následná komunikace 

s investory. V případě podnikatelských inkubátorŧ se předpokládá jejich pozitivní vliv 

na konkurenceschopnost a také na tvorbu pracovních míst (Klímová 2008). Ratinho 

a Henriques (2010) ale upozorňují na problematičnost hodnocení přínosŧ těchto 

inkubátorŧ z dŧvodu jejich lokalizace v nejhustěji zalidněných oblastech, kde pŧsobí 

na zaměstnanost a regionální rozvoj řada dalších vlivŧ. Při vytváření a financování 

podnikatelských inkubátorŧ mají ústřední roli vlády. Měly by také podporovat uţší 

zaměření podnikatelských inkubátorŧ pouze na vybraná odvětví (Aerts, Matthyssens, 

Vandenbempt 2007). Podnikatelské inkubátory v Česku jsou podle Klímové (2008) 

závislé na veřejných financích, coţ vyţaduje aktivní přístup vlád. Kromě toho mohou 

lokální vlády usnadnit začátek podnikání odstraněním nebo zjednodušením byrokracie. 

Jako příklad lze uvést projekt „Chytrá administrativa pro podnikatele“
23

 realizovaný 

od roku 2003. 

V Ústeckém kraji jsou podle Společnosti vědeckotechnických parkŧ ČR (2014) 

čtyři vědeckotechnické parky (VTP): Podnikatelské a inovační centrum Most, 

Technologický park Chomutov o.p.s., Podnikatelské centrum Rumburk, VTP s.r.o. 

a Vědeckotechnický park Ústí nad Labem. Jejich vznik byl iniciován buď univerzitou 

(Ústí nad Labem) nebo soukromými subjekty. Na financování vzniku se kromě těchto 

subjektŧ podílelo u Technologického parku Chomutov o.p.s. i město Chomutov, 

v případě Podnikatelského centra Rumburk (také označeno jako Vědecko-technický 

                                                 

23
 Tento projekt byl realizován Magistrátem města Chomutova a jeho primárním cílem byla centralizace sluţeb, které 

podnikatelé vyuţívají. 
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park Rumburk) byla vyuţita dotace z fondŧ EU a finance ze státního rozpočtu. 

Vědeckotechnický park Ústí nad Labem spolupracoval v roce 2012 s celkem 

34 firmami a v rámci této spolupráce bylo zpracováno 39 výzkumných zpráv 

(Vědeckotechnický park Ústí nad Labem 2012). Podnikatelské centrum v Mostě spadá 

organizačně pod Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. a poskytuje poradenství a podporu 

malým a středně velkým firmám. V Technologickém parku Chomutov pŧsobí 

v současnosti 6 firem a Regionální rozvojové centrum „Výzva“ a podle posledních 

dostupných údajŧ z roku 2008 zaměstnávaly tyto firmy 26 osob (Technologický park 

Chomutov 2014). Přímo ve Vědecko-technickém parku v Rumburku aktuálně pŧsobí 

11 firem a s dalšími 10 subjekty (převáţně vědeckými institucemi a vysokými školami) 

je navázána spolupráce.  

Prŧmyslových zón je v Ústeckém kraji 35
24

, ale zdaleka ne všechny jsou vyuţívány. 

Část z nich představují pouze zasíťované a jinak připravené pozemky. Většina 

finančních prostředkŧ (v rámci běţných výdajŧ) měst určená na podporu podnikání 

směřuje právě na podporu prŧmyslových zón. Jedná se o roční výdaje v řádech statisícŧ 

Kč, které ale tvoří pouze zanedbatelnou část běţných výdajŧ (tab. 7). Podpora 

podnikání a prŧmyslových zón se týká hlavně větších měst Ústeckého kraje, coţ 

zjištěné výsledky potvrzují. Na podporu podnikání směřují běţné výdaje pouze pěti 

větších měst. Z těchto měst však pouze Lovosice a Klášterec nad Ohří podporují 

podnikání a prŧmyslové zóny dlouhodobě. Překvapivá je absence podpory u největšího 

města kraje – Ústí nad Labem, jehoţ rozpočet je nejvyšší. Z hlediska péče o investory 

většina měst uvádí, ţe s investory v prŧmyslových zónách komunikuje a spolupracuje.   

tab. 7: Výdaje na podporu podnikání ve vybraných městech Ústeckého kraje 

 
Podíl výdajů na podporu podnikání na celkových běţných výdajích [%]  

Město/ 
obec 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lovosice 0 0 0 0 0 0,82 0,02 0,001 0,001 0,003 0 

Klášterec 

nad Ohří 
0 0 0 0 0,02 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

Jirkov 0 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chomutov 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Most 0 0,003 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                             Zdroj: Ministerstvo financí – ARISweb, ÚFIS, výsledky hospodařený obcí/měst, vlastní zpracování 

 

                                                 

24 Informace pochází z webového portálu Ústeckého kraje na podporu investičních příleţitostí (Ústecký kraj 2014).  
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4.3 Podpora vědy, výzkumu a vysokých škol 

Podpora vědy, výzkumu a také vysokých škol má stejné cíle jako výše zmíněná 

podpora podnikání a to především zvýšení konkurenceschopnosti a v jejím dŧsledku 

i vytváření nových pracovních příleţitostí. Do podpory vědy a výzkumu patří 

i vědeckotechnické parky a inovační centra, která jsou občas spojena s podnikatelskými 

inkubátory. Výdaje na vědu, výzkum a VŠ nepatří u měst v Ústeckém kraji mezi ty 

prioritní, přestoţe vzdělávání je ústředním tématem předvolební kampaně většiny 

politických stran. Ústecký kraj patří mezi regiony s nejniţším podílem vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva, takţe by podpora vysokých škol měla být v zájmu politikŧ. 

Tyto výdaje ale mají smysl pouze u větších měst, kde mají vysoké školy sídla nebo své 

pobočky.  

Údaje ministerstva financí a závěrečné účty obcí/měst však ukazují, ţe výdaje 

na podporu vědy, výzkumu a VŠ jsou zanedbatelné - pouze čtyři velká města poskytují 

na tyto účely zlomek běţných výdajŧ - méně neţ 0,1 % (tab. 8). Moţností podpory je 

několik - inovační centra a vysoké školy mohou vyuţívat budovy v majetku města nebo 

samotná města mohou přispívat na konkrétní výzkum (např. Ústí nad Labem financující 

výzkum v oblasti bydlení). Právě u krajského města by se dalo předpokládat, ţe bude 

i díky přítomnosti Univerzity J. E. Purkyně na činnost VŠ a vědu s výzkumem vydávat 

více finančních prostředkŧ. Přesto je tato podpora minimální - v absolutních číslech jsou 

to v případě Ústí nad Labem nejvýše statisíce Kč, coţ je výrazně méně neţ např. 

v Mostě, kde tyto výdaje překročily 1 mil. Kč. 

tab. 8: Výdaje na podporu vědy, výzkumu a vysokých škol ve vybraných městech 

Ústeckého kraje 

 
Podíl výdajů na vědu, výzkum a VŠ na celkových běţných výdajích [%]  

Město/ 

obec 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chomutov 0 0 0 0 0,004 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 

Teplice 0 0 0,004 0 0 0 0 0 0 0 0 

Most 0,0004 0,08 0,05 0,08 0 0,05 0,04 0,04 0,01 0,01 0 

Ústí nad 

Labem 
0,004 0,005 0,003 0,004 0,003 0,004 0,004 0,03 0 0 0 

                                    Zdroj: Ministerstvo financí – ARISweb, ÚFIS, výsledky hospodařený obcí/měst, vlastní zpracování 
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4.4 Prevence sociálního vyloučení 

Problém sociálního vyloučení se dotýká velké části zkoumaných obcí a měst, 

proto by mu měly lokální vlády věnovat pozornost a do jeho řešení směřovat 

i odpovídající objem finančních prostředkŧ. „Jako sociální vyloučení označujeme 

proces, v jehoţ rámci je jedinci, skupině jedincŧ či komunitě výrazně znesnadňován 

či zcela zamezován přístup ke zdrojŧm, pozicím a příleţitostem, které umoţňují 

zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti“ 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí 2006, s. 9). Tomuto tématu se věnuje pozornost 

i na úrovni EU, ačkoliv Potŧček (2006) upozorňuje na nedostatek pozornosti věnovaný 

moţnostem řešení sociálního vyloučení. Členské státy EU včetně Česka předkládaly 

Evropské komisi Národní akční plány sociálního začleňování (NAPSI). Problémem 

toho prvního NAPSI na období 2004 - 2006 byla neexistence kontroly plnění 

stanovených cílŧ a nevymezení konkrétní odpovědnosti za tyto cíle (Potŧček 2006). 

V těchto plánech jsou zahrnuty i „Programy podpory terénní sociální práce“ a „Program 

zaměřený na předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování 

jeho dŧsledkŧ“, které jsou určeny pro obce/města se sociálně vyloučenými lokalitami. 

Podobně existují i programy zaměřené na integraci příslušníkŧ romských lokalit. 

Některé kompetence v této oblasti byly přesunuty na niţší úrovně veřejné 

správy - kraje, ORP a obce. 

4.4.1 Sociálně vyloučené lokality 

Při mapování sociálně vyloučených lokalit, koordinaci jednotlivých aktérŧ 

(obce/města, neziskový sektor, bezpečnostní sloţky) a přípravě projektŧ k řešení situace 

má nezastupitelnou roli Agentura pro sociální začleňování. Z 30 obcí/měst zkoumaných 

v této práci se na základě výsledkŧ mapování z let 2005 – 2006 se nachází min. jedna 

sociálně vyloučená lokalita v 23 z nich. Nejvíce sociálně vyloučených lokalit (celkem 

čtyři) se nachází v Děčíně, Jiříkově a Ústí nad Labem (obr. 1). Většina obcí/měst 

navázala s Agenturou pro sociální začleňování spolupráci, ovšem s rŧznými výsledky. 

Někteří starostové (např. Šluknova, Varnsdorfu a Rumburku) také otevřeně činnost 

agentury kritizují. Také v Chomutově nastaly problémy kvŧli neschválení strategického 

plánu sociálního začleňování zastupitelstvem města a Agentura pro sociální začleňování 

zde v lednu 2012 předčasně ukončila svou činnost. Naopak mezi úspěšně spolupracující 
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obce/města patří Jirkov, Obrnice a Trmice. V těchto obcích/městech se podařilo zajistit 

komplexní systém podpory sociálně vyloučených obyvatel. 

obr. 1: Sociálně vyloučené lokality v obcích Ústeckého kraje v období 2005 - 2006 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 2006 - Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity 

subjektŧ pŧsobících v této oblasti, vlastní zpracování 

4.4.2 Výdaje na sociální prevenci 

K řešení sociálního vyloučení v Česku jsou navrţena systémová opatření 

zahrnující oblast bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání a terénní sociální péče. Při 

sledování výdajŧ obcí/měst na řešení a prevenci sociálního vyloučení a souvisejících 

dopadŧ je nutné analyzovat následující rozpočtové poloţky - sluţby sociální prevence
25

, 

sociální péči a pomoc přistěhovalcŧm a vybraným etnikŧm 
26

, poloţky týkající 

se vzdělávání a integrace Romŧ
27

 a také výdaje na volnočasové aktivity mládeţe
28

. 

Mezi nejčastěji vyuţívané sluţby sociální prevence patří dříve zmíněné terénní 

programy, azylové domy a domy na pŧli cesty, sluţby následné péče a nízkoprahová 

                                                 

25 Rozpočtová poloţka č. 437x.  
26 Rozpočtová poloţka č. 4342. 
27 Rozpočtové poloţky č. 3292, 3296.  
28 Rozpočtová poloţka č. 3421. 
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zařízení pro děti a mládeţ. Dŧleţitou roli má při prevenci i podpora volnočasových 

aktivit dětí a mládeţe zahrnující rŧzné krouţky, ale i správu dětských hřišť a rŧzných 

sportovišť (např. skateparky). „Smysluplné“ vyuţití volného času mládeţe 

a poradenskou činnost v sobě spojují právě nízkoprahová centra. Mají svŧj význam 

při prevenci kriminality, sociálního selhávání ve společnosti, motivují děti a mládeţ 

ke vzdělávání a také jim pomáhají zařadit se na trh práce (Agentura pro sociální 

začleňování 2014). Provozování těchto zařízení realizují samotné obce/města nebo 

častěji neziskové organizace. Problémem je, ţe ve výběrových řízeních na provozování 

těchto nízkoprahových zařízení vyhrává organizace s nejniţší cenou. Často ale navrţená 

cena neumoţňuje rozšířit poskytované sluţby nad stanovený rámec výběrového řízení. 

Z těchto dŧvodŧ by u sluţeb sociální prevence neměla být rozhodujícím faktorem 

výběrových řízení její cena. Pokud je navíc v obci/městě více nízkoprahových zařízení 

(jako např.  v Chomutově, Kadani, Mostě, Rumburku, Ústí nad Labem) dochází 

k situaci, kdy kaţdé z nich provozuje jiná organizace. To vede k rozdílné kvalitě 

poskytovaných sluţeb a tím k určitému nesouladu při řešení problémŧ sociálního 

vyloučení. 

V případě výdajŧ na sociální prevenci se prokázala mnohem větší „angaţovanost“ 

zkoumaných obcí/měst neţ tomu je u aktivní politiky zaměstnanosti, podpory vědy 

a výzkumu a podpory podnikání. Všechny zkoumané obce a města dávaly alespoň 

některé roky sledovaného období část běţných výdajŧ do prevence a volnočasových 

aktivit mládeţe. To ukazuje i na určitou dlouhodobou snahu řešit problémy spojené 

se sociálním vyloučením. Ačkoliv se sledované výdaje na prevenci pohybují i v řádech 

milionŧ Kč, jejich podíl na běţných výdajích se pohybuje max. v jednotkách procent. 

Nejvyšší podíly výdajŧ na prevenci vykazují menší obce/města  - nejvyšší mají Obrnice, 

Česká Kamenice, Osek, Vejprty, Štětí (tab. 9). V případě výjimečně vysokých výdajŧ 

Obrnic v letech 2010-2011 měl na výši výdajŧ vliv projekt RESTART
29

. Mezi města, 

která vynakládají na prevenci méně financí a zároveň se potýkají s narŧstajícím 

sociálním napětím
30

, patří Rumburk, Šluknov a Varnsdorf, ačkoliv i u nich lze 

pozorovat trend rŧstu absolutních výdajŧ na prevenci v několika posledních letech. 

U některých obcí/měst (např. Trmice, Roudnice nad Labem) naopak došlo od roku 2011 

                                                 

29 Názory na „úspěšnost“ tohoto projektu se liší, zatímco někteří starostku Obrnic Drahomíru Miklošovou podporují, 

jiní kritizují nízký počet vytvořených a dlouhodobě udrţitelných pracovních míst. Blíţe např. 

http://respekt.ihned.cz/c1-53719010-restart-v-obrnicich a  

http://www.ceskezlatniky.estranky.cz/clanky/postrehy/uspechy-programu-restart.html. 
30 Rŧst sociálního napětí souvisí s nárŧstem počtu demonstrací a projevy rasové nesnášenlivosti. 
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k výraznému poklesu absolutních výdajŧ na volnočasové aktivity mládeţe. O něco 

mírnější pokles výdajŧ na prevenci v období 2010-2011 a jejich postupný rŧst v roce 

2012 nastal u většiny zkoumaných obcí/měst. Při snaze ušetřit na rozpočtových 

výdajích v období ekonomické krize se zjevně lokální vlády uchylují k omezení výdajŧ 

směřovaných dětem a mládeţi a to včetně sociální prevence. Vzhledem k závaţnosti 

negativních dopadŧ sociálního vyloučení je šetření na těchto výdajích značně 

kontraproduktivní. 

Výdaje na volnočasové sportovní aktivity mládeţe jsou významně niţší neţ 

podpora některých divácky atraktivních sportŧ (hokej, fotbal). Podpora sportovních 

klubŧ věnujících se mládeţi je realizována formou dotací schvalovaných zastupitelstvy 

obcí/měst v prŧběhu roku. Ačkoliv jsou tyto dotace často určeny na mládeţnické oddíly, 

zastupitelstvo a lokální vláda nijak nekontrolují vyuţití těchto financí (řádově 

v desítkách milionŧ Kč) jednotlivými kluby. Dalším problémem je neprŧhlednost 

majetkové struktury podporovaných sportovních klubŧ a organizací. Nelze tak vyloučit 

případný střet zájmŧ u některých zastupitelŧ. 
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tab. 9: Výdaje na prevenci a volnočasové aktivity mládeţe ve vybraných 

obcích/městech Ústeckého kraje 

 

Podíl výdajů na sociální prevenci a volnočasové aktivity mládeţe na 

běţných výdajích [%]  

Město/obec 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrnice 0,002 0 0 0,05 0 0 0 0,21 5,15 9,67 1,66 

Trmice 0 0 0 0 0 0,37 0,03 0,23 0,35 0,23 0,28 

Vejprty 0,26 0,40 0,38 0,71 0,57 0,71 0,44 0,97 0,43 0,59 0,83 

Jiříkov 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 0,22 0,10 0,10 0,07 0,21 0,05 

Osek 1,57 1,88 1,91 0,95 0,80 0,70 0,92 1,08 0,62 1,24 1,70 

Postoloprty 0,26 0,67 0,65 0,29 0,27 0,35 0,29 0,54 0,82 0,79 0,68 

Jílové 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Česká 

Kamenice 
1,92 1,64 1,72 0,61 0,62 0,82 0,84 0,78 0,78 0,96 1,15 

Šluknov 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 0,03 0,46 0,02 0,33 0,29 0,63 

Podbořany 0,12 0,01 0,002 0,002 0,01 0,001 0,002 0,01 0,01 0,01 0,01 

Dubí 0,25 0,23 0,19 0,24 0,24 0,39 0 0,01 0,004 0,01 0,03 

Lovosice 0,18 0,17 0,16 0,10 0,10 0,10 0,07 0,20 0,06 0,14 0,19 

Duchcov 0,12 0,08 0,09 0,14 0,08 0,15 0,29 0,28 0,19 0,24 0,32 

Štětí 0,36 0,29 0,42 0,24 0,26 0,24 0,23 0,44 0,95 0,60 0,87 

Rumburk 0 0 0 0 0 0,03 0,03 0,07 0,09 0,10 0,20 

Roudnice 

nad Labem 
0,30 0,43 0,40 0,14 0,21 0,18 0,16 0,10 0,15 0,13 0,20 

Krupka 0,55 0,49 0,45 0,30 0,23 0,33 0,37 0,39 0,32 0,22 0,24 

Klášterec 

nad Ohří 
0,41 0,39 0,40 0,27 0,30 0,25 0,17 0,24 0,23 0,25 0,34 

Varnsdorf 0,003 0,02 0,001 0,003 0,001 0,19 0,23 0,25 0,25 0,29 0,44 

Kadaň 0,33 0,36 0,39 0,23 0,20 0,27 0,27 0,19 0,15 0,22 0,19 

Louny 0,05 0,04 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06 0,07 0,04 0,05 0,14 

Ţatec 0,01 0,01 0,01 0,004 0,01 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 

Jirkov 0,31 0,35 0,35 0,16 0,18 0,19 0,32 0,18 0,21 0,20 0,19 

Litoměřice  0,42 0,44 0,55 0,54 0,49 0,48 0,43 0,40 0,63 0,55 0,74 

Litvínov 0 0,02 0 0 0,004 0,08 0,07 0,10 0,08 0,06 0,10 

Chomutov 0,0004 0,0004 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 

Teplice 0,03 0,04 0,10 0,12 0,07 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 

Děčín 0,21 0,21 0,32 0,14 0,14 0,14 0,14 0,17 0,25 0,25 0,39 

Most 0,14 0,12 0,12 0,16 0,18 0,24 0,27 0,31 0,31 0,26 0,33 

Ústí nad 

Labem 
0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,05 0,09 0,09 0,08 0,11 

                                  Zdroj: Ministerstvo financí – ARISweb, ÚFIS, výsledky hospodařený obcí/měst, vlastní zpracování 
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4.4.3 Srovnání s německým (saským) přístupem k podpoře dětí a 

mládeţe 

Při hledání vhodných řešení problémŧ sociálního vyloučení a podpory dětí 

a mládeţe spolupracují obce/města jednak mezi sebou a také s neziskovým sektorem. 

Další moţností je vyuţití poznatkŧ ze zahraničí formou přeshraniční spolupráce. Jedním 

projektŧ přeshraniční spolupráce lokálních aktérŧ je „Inspiration: Sachsen“, který je 

realizován od roku 2012 a jeho cílem je aplikace saských (německých) poznatkŧ 

a zkušeností týkajících se práce s „ohroţenou“ mládeţí v Ústeckém a Karlovarském 

kraji. Ze zkoumaných měst se do tohoto projektu zapojil Chomutov a Jirkov. 

Jedním ze základních rozdílŧ mezi Saskem (Německem) a Českem je rŧzný přístup 

k hodnocení efektivity realizovaných programŧ podpory mládeţe spolu s analýzou 

rozpočtových výdajŧ na tuto oblast. V Sasku (Německu) se vyuţívají analýzy efektivity 

nákladŧ („cost-effectiveness“) na rŧzných úrovních – nejčastěji na úrovni krajŧ. 

Hodnotí se jak náklady na prevenci, které mají umoţnit mladým bezproblémový vstup 

na trh práce, tak i náklady na sníţení negativních dopadŧ sociálně patologických jevŧ. 

V Německu se dotace městŧm a obcím rozdělují podle dlouhodobých statistik situace 

dětí a mládeţe a hodnocení výsledkŧ programŧ. V Česku se hodnocení programŧ 

sociální prevence realizuje minimálně, především z dŧvodu finanční nákladnosti 

a určitého nezájmu ze strany státní správy i samosprávy (Klusáčková, Klusáček, 

Jeráčková 2012). 

Legislativně je podpora dětí a mládeţe v Německu zakotvena v sociálním zákoníku. 

Mezi priority práce s mládeţí patří např. poradenství a sociálně-pedagogická činnost, 

mimoškolní vzdělávání, práce s mládeţí pomocí sportu a her. Všechny tyto činnosti 

jsou určeny pro mladé do 27 let (Sozialgesetzbuch 1990). V Německu je také velká část 

poskytovaných sluţeb pro děti a mládeţ určena v komunitních plánech sestavovaných 

obcemi/města. V těchto plánech je také závazně určeno financování sociální sluţeb 

a prevence obcemi/městy po celé stanovené období.  

V Česku je problematika sociální prevence a práce s dětmi a mládeţí součástí 

několika rŧzných zákonŧ (např. č. 359/1999 Sb.; 108/2006 Sb.). Tyto aktivity 

legislativně i finančně zastřešují rŧzná ministerstva a liší se i spolufinancování 

územních samospráv. V Česku je ve srovnání s Německem vyuţíváno komunitní 

plánování kratší dobu, přesto jiţ většina ze zkoumaných měst komunitní plány vytvořila 

a některá města podporují i další komunitní aktivity. Komunitní plány a aktivity byly 
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často spolufinancovány z fondŧ EU (graf 1) a to i v prvním programovém období 

(2004 – 2006) po vstupu Česka do EU. Tyto dotace vyuţilo celkem 13 z 30 

zkoumaných obcí/měst a to včetně těch nejmenších (Trmice, Vejprty, Obrnice). 

V období 2004 – 2006 byla nejúspěšnější při získávání dotací z EU města Ústí nad 

Labem a Most, která je vyuţila na tvorbu komunitních plánŧ. Nejvyšší dotace 

na komunitní aktivity (projekty) získaly v období 2007 – 2012 Litvínov 

(přes 36 mil. Kč), Obrnice a Trmice. Litvínov realizoval ojedinělý projekt nazvaný 

„Komunitní knihovna“, jehoţ cílem bylo podpořit rozvoj lidských zdrojŧ 

prostřednictvím podpory přístupu obyvatel k informacím. V Obrnicích byl realizován 

projekt „Šance pro komunitní ţivot“ a v Trmicích projekt „Podpora komunitního 

ţivota“, jejichţ cílem je zajištění sociálních sluţeb zaměřených na sociálně vyloučené 

obyvatele. V dlouhodobém horizontu by pak mělo být dosaţeno aktivního komunitního 

ţivota s dŧrazem na rovnost příleţitostí. I toto je jeden ze zpŧsobŧ, jak se přiblíţit 

systému spolupráce veřejné správy s dalšími aktéry, který funguje ve většině zemí 

EU-15. V komunitních plánech je ústředním motivem poskytování sociálních sluţeb 

včetně sociální prevence a také spolupráce mezi jednotlivými aktéry zajišťující tyto 

sluţby. Při jejich vytváření by měly obce/města spolupracovat s občany, ale spolupráce 

se často omezuje na „online“ dotazníky. Vytvoření komunitních plánŧ je pozitivní 

výsledek činnosti lokálních vlád, ale nízký podíl výdajŧ na sociální prevenci ukazuje na 

neschopnost aplikovat navrţené postupy do praxe. 
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graf 1: Dotace z fondů EU určené na podporu komunitního ţivota ve vybraných 

obcích a městech Ústeckého kraje
31

 

 

                                                                                            Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, vlastní zpracování 

Také Klusáčková, Klusáček a Jeráčková (2012) upozorňují na problémy 

financování zmíněných sluţeb sociální prevence – chybí zde především dlouhodobý 

plán financování, který by zajistil jejich stabilní a dlouhodobé poskytování. Na rozdíl 

od Německa nejsou pro obce/města v Česku cíle stanovené v komunitních plánech 

závazné. Autoři dále doporučují zajistit finanční soběstačnost poskytovatelŧ sociálních 

sluţeb a volnočasových aktivit. Zde je podle Klusáčkové, Klusáčka a Jeráčkové (2012) 

moţnost inspirace ze Saska, kde organizace/poskytovatelé získávají většinu nákladŧ 

na provoz z doplňkové činnosti (např. z pronájmŧ budov pro kulturní akce, pořádání 

vzdělávacích kurzŧ). 

  

                                                 

31 V grafu není zobrazeno město Litvínov, které získalo nejvyšší dotaci z fondŧ EU ve výši 36,2 mil. Kč za období 

2007 – 2012. 
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5. Analýza kapitálových (investičních) výdajů 

Zatímco „rozvojové“ běţné výdaje analyzované v předcházející kapitole se 

pohybují v řádech milionŧ Kč, u „rozvojových“ investičních výdajŧ se mŧţe jednat 

i o miliardy Kč. Investice lze vnímat i jako doplněk výdajŧ do „měkkých“ faktorŧ 

rozvoje (lidského kapitálu), bez kterých je dosaţení rozvojových cílŧ obtíţné a nejspíše 

i nemoţné. 

5.1 Rozvojové investice 

Investice do dlouhodobého rozvoje jsou základním předpokladem zlepšení 

sociálně-ekonomické situace zkoumaných obcí a měst. O toto zlepšení (alespoň podle 

předvolebních slibŧ) usilují všechny politické strany a hnutí. S přihlédnutím k hlavním 

problémŧm celého Ústeckého kraje by tedy rozvojové investice měly tvořit většinu 

realizovaných investic. Zjištěná struktura investičních výdajŧ tomuto předpokladu 

neodpovídá.  

Při hodnocení investic je nutné přihlédnout i k velikostní struktuře obcí/měst. 

Ačkoliv s pomocí dotací (ze státního rozpočtu, fondŧ EU) mohou i menší obce/města 

realizovat finančně nákladnější projekty, stále potřebují určitou část „volných“ 

finančních prostředkŧ ze svého rozpočtu. Velká města to z tohoto pohledu mají snazší, 

resp. díky větším příjmŧm mohou více investovat. Přesto existují v objemu a podílech 

rozvojových investic na celkových kapitálových (investičních) výdajích značné rozdíly 

i mezi stejně velkými obcemi/městy. Dlouhodobou stabilitu v rozvojových investicích 

vykazují největší města, u kterých se úplná absence rozvojových investic objevuje 

minimálně (tab. 10). Z těchto velkých měst mají nejvyšší podíl rozvojových investic 

Most, Chomutov a Ústí nad Labem. Poslední dvě jmenovaná města ale ukazují výrazný 

pokles rozvojových investic v posledních několika letech. V Mostě směřovaly více jak 

dvě třetiny rozvojových investic do podpory volnočasových aktivit dětí a mládeţe 

(výstavba dětských hřišť a bezplatně přístupných sportovišť) a sociální prevence 

(nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ). Ostatní rozvojové investice směřovaly 

do infrastruktury prŧmyslové zóny. V Chomutově naopak necelých 70 % rozvojových 

investic směřovalo do prŧmyslové zóny, technologického parku a podpory vysokého 

školství. Do sociální prevence město investovalo aţ v roce 2012, kdy začala výstavba 

sociálního centra. V Ústí nad Labem stejně jako v Chomutově je nejvýznamnější 
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rozvojovou investicí prŧmyslová zóna (Severní Předlice), další rozvojové investice pak 

směřovaly převáţně do volnočasových aktivit dětí a mládeţe (dětská hřiště) a v období 

2007 - 2009 pak město investovalo i do sociální prevence. Naopak horší situace je 

u skupiny nejmenších měst a obcí (pod 5000 obyvatel), které po většinu sledovaného 

období s výjimkou Obrnic do rozvoje vŧbec neinvestovaly. Většinu rozvojových 

investic v Obrnicích byla určena na podporu volnočasových aktivit dětí a menší část 

v roce 2012 směřovala do nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ. Ze středně 

velkých měst dostatečně investují do rozvoje např. Lovosice, Rumburk, Klášterec nad 

Ohří a Litvínov. V případě těchto měst jsou vysoké podíly rozvojových investic 

ovlivněny především financováním výstavby prŧmyslových zón. Mezi ty neúspěšná 

města s minimálními, resp. nulovými investicemi do rozvoje patří ze středně velkých 

měst Ţatec, Louny, Varnsdorf, Roudnice nad Labem a z těch menších měst Osek, 

Jílové, Dubí a Postoloprty. 
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tab. 10: Rozvojové investice ve vybraných obcích/městech Ústeckého kraje 

 

Podíl rozvojových kapitálových výdajů na celkových kapitálových výdajích 

[%]   

Město/obec 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrnice 0 0 0 0 0,35 0,70 12,28 0,27 0 0 32,71 

Trmice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,90 4,60 

Vejprty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jiříkov 0 0 0 0 0 0 0 0 2,07 0 0 

Osek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Postoloprty 5,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jílové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Česká 

Kamenice 
0 0 0 0 1,11 8,26 0,2 5,1 1,07 0 0 

Šluknov 0 0 0 0 0 0 0 3,12 0 0 24,40 

Podbořany 3,13 0,20 0,54 27,39 0 0 0 0,33 0,66 0 0 

Dubí 0,4 0 0 0 0 0 0 5,87 0,33 0 0 

Lovosice 73,3 70,12 6,48 37,85 3,14 15,30 6,04 0,19 0 0,99 6,83 

Duchcov 8,26 0 0 17,02 1,3 0 0 0 0 0 0 

Štětí 0 0 0 4,51 0 0,46 5,25 12,69 3,35 0,98 6,47 

Rumburk 19,76 63,65 0,81 13,06 0 0,34 1,93 2,80 10,70 1,04 0 

Roudnice 

nad Labem 
0,10 0,13 0 0 0,07 0 0 1,52 0 0 0 

Krupka 0,53 0,30 11,48 2,09 1,38 0 4,33 0 0 0 0 

Klášterec 

nad Ohří 
0 0 0 21,69 26,44 3,83 0,51 4,48 4,87 3,88 2,82 

Varnsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,18 

Kadaň 0,23 0,67 0 0,80 0 4,48 4,76 0 0 0 0 

Louny 0 0 0 0 0 0 0 0,27 0 0 0,42 

Ţatec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jirkov 0,59 0,02 0 0 0,57 5,37 1,34 2,70 1,84 0,13 0,46 

Litoměřice  0 0 0 5,43 2,16 1,07 0,16 0,04 0 2,24 1,10 

Litvínov 2,53 21,98 3,28 1,26 1,27 1,08 3,81 0,04 0,38 0 0 

Chomutov 0,12 26,16 10,86 2,00 11,63 15,27 5,19 1,11 0,12 0 0,6 

Teplice 0 0,10 1,09 1,80 2,89 3,29 2,82 2,19 2,32 1,30 0,63 

Děčín 7,91 7,06 0 0 0,87 0,93 1,2 0,56 0,12 0,19 0,13 

Most 0,72 14,35 7,49 11,63 9,40 3,50 5,93 18,80 9,39 3,46 11,49 

Ústí nad 

Labem 
0,02 24,67 3,80 4,05 7,57 2,69 1,62 0,14 0,04 0,05 0 

                                     Zdroj: Ministerstvo financí – ARISweb, ÚFIS, výsledky hospodařený obcí/měst, vlastní zpracování 

Rozvojové kapitálové výdaje směřují do dvou hlavních oblastí, první je podpora 

zaměstnanosti a snaha zlepšit konkurenceschopnost prostřednictvím podpory podnikání, 
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vědy a výzkumu, VŠ a prŧmyslových zón, druhou podporovanou oblastí je sociální 

prevence převáţně zahrnující řešení problémŧ sociálního vyloučení a volnočasové 

aktivity dětí a mládeţe. Podle absolutních čísel je významnější zmíněná první oblast 

(zaměstnanost, podnikání), ale z hlediska četnosti u zkoumaných obcí/měst je naopak 

významnější oblast sociální prevence a volnočasových aktivit dětí. Konkrétní příklady 

a moţné výsledky rozvojových investic budou diskutovány v následujících 

podkapitolách. 

5.1.1 Aktivní politika zaměstnanosti, podpora podnikatelů, 

průmyslových zón, výzkumu a vysokých škol 

Rozvojové kapitálové výdaje na podporu zaměstnanosti, výzkumu, VŠ 

a podnikání mají řadu rŧzných podob. Jak jiţ bylo zmíněno výše, finančně 

nejnáročnějšími investicemi (v řádu desítek aţ stovek mil. Kč) jsou prŧmyslové zóny, 

následované podnikatelskými inkubátory, vědeckotechnickými parky a vysokými 

školami.  Část prŧmyslových zón byla vybudována jiţ před rokem 2000, tedy mimo 

období sledované v této práci. Investoři do těchto zón přicházejí prŧběţně a vţdy trvá 

určitou dobu, neţ nejčastěji s městy (krajem, státem) dojednají nákup pozemkŧ, a také 

neţ závod/pobočku postaví a uvedou do provozu. Naprostá většina významnějších 

investorŧ také ţádá o rŧzné dotace (např. za vytvoření pracovních míst) a daňová 

zvýhodnění, která jsou součástí investičních pobídek. Mezi prŧmyslovými zónami 

existují rozdíly ve velikosti, které mají vliv i na počet investorŧ a hlavně na mnoţství 

vytvořených pracovních příleţitostí. 

Investice na podporu podnikání, zaměstnanosti, výzkumu a VŠ realizovalo z 30 

sledovaných obcí/měst pouze 12 z nich (tab. 11). Převáţně se jedná o středně velká 

a největší města, u kterých byly vybudovány větší prŧmyslové zóny. U menších 

obcí/měst jsou tyto rozvojové investice minimální z dŧvodu jejich menšího rozpočtu 

a v případě prŧmyslových zón z dŧvodu preference jejich lokalizace v blízkosti větších 

měst nebo významnějších komunikací (dálnic, rychlostních silnic). Podíly těchto 

rozvojových investic se během celého období výrazně proměňují a jejich výše závisí 

na etapě výstavby často pouze jedné nebo několika málo konkrétních staveb 

(prŧmyslových zón, podnikatelských inkubátorŧ) a také na mnoţství a finanční 

náročnost ostatních investic.  Nejvyššího podílu přesahujícího 70 % dosáhly v roce 

2002 a 2003 Lovosice a to díky výstavbě prŧmyslové zóny (realizované v období 
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1998 – 2005). Lovosice v tomto období také nerealizovaly ţádné jiné nákladné 

projekty. Podobně i Rumburk dosáhl v roce 2003 vysokého podílu těchto rozvojových 

investic - 64 %, ve zbylých letech díky dalším investicím (do sportovního areálu) pak 

tento podíl klesl. Mezi města s vyššími podíly těchto rozvojových investic přesahující 

hranici 20 % alespoň během části sledovaného období patří Klášterec nad Ohří, kde 

došlo k rozšíření prŧmyslové zóny IP Verne, Litvínov, Chomutov a Ústí nad Labem. 

tab. 11: Rozvojové investice určené na APZ, podporu podnikání, průmyslové zóny, 

výzkum a vysoké školy ve vybraných městech Ústeckého kraje 

Podíl rozvojových kapitálových výdajů na APZ, podporu podnikání a průmyslové zóny 

na celkových kapitálových výdajích [%]   

Město/obec 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Podbořany 3,13 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lovosice 73,3 70,12 6,48 37,85 0 15,30 5,32 0,19 0 0 0 

Rumburk 19,76 63,65 0,81 13,06 0 0,31 1,93 0 9,44 1,04 0 

Krupka 0 0,12 11,48 2,09 0,22 0 0 0 0 0 0 

Klášterec nad 

Ohří 
0 0 0 21,69 24,60 0 0 0 0 0 0 

Jirkov 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Litvínov 2,53 21,98 3,28 1,26 0 0 0 0 0 0 0 

Chomutov 0 25,63 9,43 0,32 6,38 7,35 3,56 0 0 0 0 

Teplice 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 

Děčín 7,91 7,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Most 0,45 9,04 3,17 3,09 0 0 0 9,40 0 0,04 0,07 

Ústí nad 

Labem 
0 24,48 3,61 3,48 7,03 1,65 0,24 0 0 0 0 

                                                  Zdroj: Ministerstvo financí – ARISweb, ÚFIS, výsledky hospodařený obcí/měst, vlastní zpracování 

Dopady těchto rozvojových investic se projevují s určitým časovým odstupem 

a nejsnáze je lze rozpoznat na příkladu prŧmyslových zón financovaných ze státního 

rozpočtu se spoluúčastí dotčených měst. Mezi jednu z nejúspěšnějších a největších 

prŧmyslových zón patří IP Verne v zázemí Klášterce nad Ohří, která má rozlohu 

142 hektarŧ a jejíţ výstavba začala jiţ v roce 1999. Za svŧj společenský přínos dostala 

tato zóna v letech 2001 a 2003 ocenění udělované Ministerstvem prŧmyslu a obchodu 

skrze agenturu CzechInvest. Během období 2002 – 2012 zde vzniklo 1306 pracovních 

míst u 11 firem (tab. 12). Podobně úspěšná je i prŧmyslová zóna Krupka a Lovosice. 

Lovosice spolu s Ústí nad Labem ze všech zkoumaných měst investovaly do podpory 

zaměstnanosti, podnikání, výzkumu a VŠ částky přesahují 100, resp. 200 mil. Kč. Děčín 

investoval za celé období celkem 27 mil. Kč, přesto se mu do připravených 
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prŧmyslových zón nepodařilo přilákat investory. Jirkov a Teplice patří mezi neúspěšná 

města s minimálními celkovými investicemi do podpory zaměstnanosti, podnikání, 

výzkumu a VŠ, které nepřinášejí ţádný pozitivní efekt. Zdá se, ţe lokální vláda 

v Jirkově, který tvoří s Chomutovem jeden funkční celek, spoléhá spíše na aktivitu 

sousedního města. 

tab. 12: Rozvojové investice ve vybraných městech Ústeckého kraje a vytvořená 

pracovní místa v průmyslových zónách  

Město/obec 

Kumulovaný součet 

investic na podporu 

zaměstnanosti, 

výzkumu, VŠ a 

podnikání za období 

2002 -2012 

Průmyslová zóna 

Přírůstek 

počtu 

pracovních 

míst mezi 

roky 2002 

- 2012 

Podbořany 1530,78 Prŧmyslová zóna Alpka 593 

Lovosice 217450,35 Lovosice 1013 

Rumburk 93966,03 Rumburk 753 

Krupka 6015,2 Prŧmyslová zóna Krupka 1285 

Klášterec nad 

Ohří 
59153,26 Industrial Park Verne 1306 

Jirkov 3,83     

Litvínov 44746 Louka u Litvínova 393 

Chomutov 94934,92 Nové Spořice 508 

Teplice 88     

Děčín 27364     

Most 75362,85 
Joseph, RZ Pod 

Lajsníkem 
714 

Ústí nad Labem 176690,38 Severní Předlice 416 
Zdroj: Ministerstvo financí – ARISweb, ÚFIS, výsledky hospodařený obcí/měst, Ústecký kraj - Invest UK, Veřejný  

rejstřík a sbírka listin, vlastní zpracování 

5.1.2 Sociální prevence a volnočasové aktivity mládeţe 

Rozvojové kapitálové výdaje na sociální prevenci a volnočasové aktivity mládeţe 

zahrnují především výstavbu a údrţbu (opravy) jednotlivých zařízení poskytujících 

sociální sluţby a také výstavbu dětských hřišť a volně (bezplatně) přístupných 

sportovišť. Stejně jako relativní podíly rozvojových investic ukazují i jejich kumulativní 

součty za celé sledované období (2002 – 2012) velkou variabilitu mezi jednotlivými 

obcemi/městy. Za celé sledované období bylo nejvíce financí do sociální prevence 

a volnočasových aktivit dětí investováno ve velkých městech. U Mostu se jedná 

o celkové investice ve výši necelých 216 mil. Kč., které zahrnují převáţně výstavbu 
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sportovišť u škol, která jsou ale bezplatně přístupná veřejnosti (dětem a mládeţi). Tento 

přístup Mostu je v rámci kraje ojedinělý, ostatní města trvají na vybírání poplatkŧ za 

vstup, ačkoliv to vede k minimální návštěvnosti. Jako argumenty pro placení vstupného 

jsou nejčastěji uváděny výdaje na údrţbu, opravy a hlídání sportoviště. Roli měst při 

výstavbě dětských hřišť často suplují soukromé společnosti, které formou dotací 

financují jejich výstavbu. Z kategorie nejmenších obcí/měst mají největší investice 

do sociální prevence Obrnice, které i přes svŧj menší rozpočet investují více neţ některá 

středně velká města. Tyto investice jsou v případě Obrnic doplněny i relativně vysokým 

podílem běţných výdajŧ (v posledních letech) směřujících do sociální prevence. Mezi 

menšími a středně velkými městy mají nejvyšší investice přesahující částku 10 mil. Kč. 

Klášterec nad Ohří, Štětí a Kadaň. Mezi neúspěšná města, která navzdory přítomnosti 

sociálně vyloučených lokalit investují minimum finančních prostředkŧ do sociální 

prevence a řešení problémŧ sociálního vyloučení, patří Jiříkov, Ţatec, Osek, Jílové 

a Vejprty (tab. 13). S výjimkou města Jílové ostatní čtyři města financují sociální 

prevenci alespoň v rámci svých běţných výdajŧ. Přesto by i vzhledem k lokalizaci 

sociálně vyloučených lokalit měly do prevence investovat mnohem více finančních 

prostředkŧ. Počty zařízení sociální prevence jsou ovlivněny spíše velikostí obcí/měst 

neţ investovanými finančními prostředky. Pozitivně lze hodnotit vytvoření a zajištění 

fungování nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ, které jsou téměř ve všech 

obcích/městech se sociálně vyloučenými lokalitami.  
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tab. 13: Srovnání investic do sociální prevence a volnočasových aktivit s fungující 

infrastrukturou sociální prevence 

 

Počet zařízení soc. prevence 

2011/2012 

Investice do soc. 

prevence a 

volnočasových aktivit 

dětí a mládeţe 

Město/obec Nízkoprahy 
Azylové 

domy 
Sociální 

poradny 
kumulovaný součet           

2002 - 2012 v tis. Kč 

Obrnice 0 0 0 3734,41 

Trmice 1 0 1 280,31 

Vejprty 0 0 0 0 

Jiříkov 0 0 0 141,96 

Osek 1 2 0 0 

Postoloprty 0 0 1 493,96 

Jílové 0 0 0 0 

Česká 

Kamenice 
0 0 0 1281,83 

Šluknov 1 0 0 1576,52 

Podbořany 0 0 1 9399,43 

Dubí 0 0 0 1633,74 

Lovosice 1 0 1 1933,29 

Duchcov 1 1 1 6604,86 

Štětí 0 0 0 15049,87 

Rumburk 2 1 1 2167,56 

Roudnice 

nad Labem 
1 2 1 2554,17 

Krupka 0 1 0 1898,69 

Klášterec 

nad Ohří 
0 1 0 15398,19 

Varnsdorf 1 0 0 1297,36 

Kadaň 2 1 2 12542,27 

Louny 0 2 4 440,32 

Ţatec 1 2 2 0 

Jirkov 1 1 1 8389,24 

Litoměřice  1 3 3 8300,83 

Litvínov 1 0 2 7155,93 

Chomutov 2 1 4 40875,02 

Teplice 2 0 6 41977,43 

Děčín 1 1 7 5658,14 

Most 3 2 8 215993,09 

Ústí nad 

Labem 
4 2 16 22349,79 

Zdroj: Ministerstvo financí – ARISweb, ÚFIS, výsledky hospodařený obcí/měst, ČSÚ  - MOS, vlastní zpracování 
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Nedostatečné financování volnočasových aktivit dětí a sociální prevence souvisí 

s preferováním investic do zlepšení fyzického prostředí formou revitalizace sídlišť 

a s představou mnohých lokálních vlád, ţe samotné „opravy“ sídlišť problém sociálního 

vyloučení vyřeší. Revitalizace sídlišť je jednou ze součástí Integrovaných plánŧ rozvoje 

měst (IPRM), které doplňují strategii rozvoje měst a jsou i podkladem pro čerpání 

finančních prostředkŧ z fondŧ EU. Součástí těchto projektŧ revitalizace je i výstavba 

menších dětských hřišť, která jsou ale převáţně určena pro děti do 6 let, coţ vŧbec 

neřeší problém „bezprizorní“ mládeţe. Jediná volně přístupná sportoviště pro mládeţ 

jsou tak skateparky, které ale nejsou dostačující. Kvalita „městského“ prostředí je pouze 

jedním z předpokladŧ zlepšení sociálně-ekonomické situace a je nutné ho doplnit 

dalšími rozvojovými investicemi směřujícími do APZ, volnočasových aktivit a sociální 

prevence. 

5.2 Kvazirozvojové investice 

Kvazirozvojové investice, za které se povaţují zejména investice do dopravy 

(převáţně do opravy a výstavby dopravní infrastruktury), mohou také pozitivně ovlivnit 

lokální rozvoj. Tento vliv ovšem není tak významný jako u dříve uvedených 

rozvojových investic. Vzhledem k tomu, ţe nedostatečná kvalita dopravní infrastruktury 

je jedním z dlouhodobých problémŧ Ústeckého kraje, lze tyto kvazirozvojové investice 

povaţovat za relativně smysluplné, zvláště ve srovnání s některými ostatními 

investicemi (např. do sportovních areálŧ pro profesionální, resp. vrcholové sportovce).  

Výdaje do dopravy patří obvykle mezi ty finančně nákladnější, a proto jsou i podíly 

kvazirozvojových výdajŧ na celkových kapitálových výdajích u většiny zkoumaných 

obcí/měst vyšší (tab. 14). Doprava a infrastruktura jsou nezbytné pro fungování 

obcí/měst, která tak musí do této oblasti kaţdoročně vynakládat určitou část investic. 

Podíl kvazirozvojových investic se velmi často pohybuje v řádech desítek procent 

a u některých obcí/měst mohou tyto investice v některých letech tvořit i ¾ kapitálových 

výdajŧ (např. Postoloprty, Česká Kamenice, Podbořany, Lovosice). Rozdíly mezi 

velikostními kategoriemi obcí/měst jsou v četnosti (resp. stabilitě) těchto investic během 

sledovaného období – u nejmenších obcí/měst jsou během některých rokŧ 

kvazirozvojové investice nulové, zatímco u kategorií největších měst k absenci investic 

nedochází. Největší města mají také v prŧměru nejvyšší podíly kvazirozvojových 

investic na celkových investicích. Obecně platí, ţe menší obce/města směřují své 
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investice do méně oblastí (i méně) projektŧ, které často nespadají do kategorie 

rozvojové nebo kvazirozvojové.  

tab. 14: Kvazirozvojové investice ve vybraných obcích/městech Ústeckého kraje 

  Podíl kvazirozvojových kapitálových výdajů na celkových kapitálových 

výdajích [%]   

Město/obec 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrnice 28,57 18,20 42,95 10,51 13,93 3,61 2,08 0 0 0 5,62 

Trmice 0 34,80 0 0 0 2,74 21,85 0 0 0,00 3,77 

Vejprty 0 0 1,03 0 0 0,03 19,06 56,64 72,89 7,10 49,85 

Jiříkov 23,25 2,54 0 0,16 0 22,46 25,41 12,11 18,92 12,05 18,22 

Osek 0,25 64,98 0 5,31 0 0,08 7,46 9,88 0 0 8,65 

Postoloprty 78,51 7,57 4,34 4,85 15,95 3,44 0 2,09 0,71 0,65 0 

Jílové 11,27 53,52 5,24 29,87 0,69 4,51 27,04 19,99 13,27 0 40,79 

Česká 

Kamenice 
1,31 17,35 0,56 0 0 1,74 65,48 7,12 80,86 78,57 0 

Šluknov 1,56 0 1,10 1,31 32,01 2,06 3,44 0,36 3,95 1,05 0 

Podbořany 15,30 19,31 27,89 48,05 58,41 48,80 60,54 30,28 77,33 10,90 44,13 

Dubí 11,37 44,83 86,87 0 42,82 29,21 17,58 44,27 48,74 0,62 0 

Lovosice 0 0,21 27,30 13,81 35,43 43,39 75,34 45,51 80,18 68,12 16,57 

Duchcov 0 0 0 1,41 5,96 0 7,83 13,46 3,23 4,75 7,83 

Štětí 10,27 5,16 0 16,63 5,58 4,04 1,86 3,83 11,91 16,67 6,09 

Rumburk 21,40 5,80 13,39 10,62 20,83 3,82 19,76 23,41 36,79 5,04 9 

Roudnice 

nad Labem 
0,00 0,94 5,65 14,74 14,30 8,65 2,94 11,52 0,49 0 6,24 

Krupka 0 0,14 1,20 1,50 1,76 7,06 29,31 19,56 15,42 20,87 2,50 

Klášterec 

nad Ohří 
17,38 14,86 0,13 1,41 19,49 14,98 31,64 32,52 19,87 34,95 26 

Varnsdorf 21,46 14,93 2,82 3,90 10,53 4,85 12,22 3,32 1,52 6,67 7,48 

Kadaň 19,67 16,90 15,04 15,45 21,42 58,63 38,99 19,84 10,62 15,07 27,97 

Louny 11,83 14,29 20,91 55,73 49,71 60,35 55,06 32 39,19 20,83 7,84 

Ţatec 48,59 39,40 29,43 26,85 31,39 28,27 15,93 9 0,40 2,06 4,78 

Jirkov 17,35 27,85 23,84 3,99 28,47 22,20 37,60 19,64 6,71 52,67 63,93 

Litoměřice  2,95 25,25 8,35 38,88 31,75 9,75 3,49 8,72 6,24 8,90 17,60 

Litvínov 13,50 6,59 13,95 26,37 48,04 20,79 28,41 9,60 7,98 11,94 17,88 

Chomutov 24,71 14,37 20,10 15,21 42,95 28,59 43,60 17,91 2,86 6,90 5,03 

Teplice 47,52 52,75 49,04 39,95 28,80 33,39 45,24 72,84 69,31 43,41 30,17 

Děčín 13,78 21,53 4,19 9,39 28,35 24,46 18,38 31,07 1,43 0,23 2,92 

Most 14,64 5,80 26,11 10,21 24,82 11,84 17,68 21,42 22,01 5,83 10,67 

Ústí nad 

Labem 
29,80 17,84 13,51 26,02 31,81 53,40 42,12 7,70 4,25 14,86 7,66 

                                  Zdroj: Ministerstvo financí – ARISweb, ÚFIS, výsledky hospodařený obcí/měst, vlastní zpracování 
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Konkrétním příkladem kvazirozvojových investic, které zároveň doplňují ty 

rozvojové investice, patří vybudování dopravního napojení prŧmyslových zón. Pokud se 

nejedná o prŧmyslové zóny napojené na dálnice nebo rychlostní silnice, ale o ty 

v zázemí měst, tak je úkolem obcí/měst tato napojení realizovat. Dalším úkolem 

obcí/měst je i zajistit dopravní obsluţnost městskou hromadnou dopravou, která 

vyţaduje další investice (převáţně nákup dopravních prostředkŧ). 
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6. Analýza vyuţívání fondů EU 

Fondy EU jsou základním nástrojem Regionální politiky EU, resp. evropské 

politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. V rámci této regionální politiky se rozlišují 

dva strukturální fondy a Fond soudrţnosti označovaný také jako Kohezní fond. 

Z Kohezního fondu jsou financovány velké projekty z oblasti ţivotního prostředí, 

dopravní infrastruktury, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojŧ energie. Mezi 

strukturální fondy patří Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský 

sociální fond (ESF). ERDF je určen na podporu hospodářství formou rŧzných 

investičních projektŧ a má také vyhrazenou větší část finančních prostředkŧ neţ ESF, 

který se zaměřuje na projekty podporující zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojŧ.  

Ještě v období před vstupem do EU mělo Česko moţnost čerpat finanční prostředky 

z fondŧ předvstupní pomoci. Klíčovým okamţikem bylo v roce 1993 uzavření dohody 

s Evropským společenstvím, které umoţnilo čerpat finanční pomoc z programu Phare. 

Tento program byl určen pro středo a východoevropské státy procházející transformací 

a postupně se přeorientoval na přípravu vstupu těchto zemí do EU. Později od roku 

2002 přibyla moţnost čerpat finanční prostředky z dvou dalších programŧ – ISPA 

a SAPARD. První jmenovaný program se týkal oblasti ţivotního prostředí a dopravních 

sítí (koridorŧ) a program SAPARD zahrnoval podporu venkova a zemědělství. 

Vstup Česka do EU tedy umoţnil rŧzným subjektŧm včetně obcí a měst čerpat 

obrovské mnoţství finančních prostředkŧ z rŧzných fondŧ. Tato moţnost ovlivnila 

investiční chování obcí a měst a umoţnila jim realizovat i náročnější projekty, na které 

v jejich rozpočtu nebyl dostatek financí.  

První moţnost čerpání financí měly obce a města v programovém období 

2004 - 2006. Všechny zkoumané obce a města v tomto období mohly čerpat z pěti 

Operačních programŧ (OP) patřících do Cíle 1
32

. Jednalo se o OP Infrastruktura, 

OP Prŧmysl a podnikání, OP Rozvoj lidských zdrojŧ, OP rozvoj venkova 

a multifunkční zemědělství, Společný regionální operační program. Během tohoto 

programového období dokázala ze sledovaných 30 obcí/měst Ústeckého kraje získat 

dotace z EU pouze polovina a jednalo se především o prostředky ze Společného 

regionálního operačního programu. Získané finanční prostředky s výjimkou Chomutova 

nesměřovaly obce/města do (dlouhodobého) rozvoje (tab. 15). Část přijatých dotací 

                                                 

32 Cíl 1 byl realizován ve všech regionech s hrubým domácím produktem na obyvatele pod 75 % prŧměru EU. 
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směřovala k podpoře komunitního ţivota (nejčastěji k vytvoření komunitních plánŧ), ale 

jak bylo jiţ diskutováno, realizace těchto aktivit v praxi plánŧm příliš neodpovídá. 

Chomutov vyuţil 1 mil. Kč získaný z EU na projekty podporující zaměstnanost 

znevýhodněných skupin obyvatel (hendikepovaní, mladiství a sociálně vyloučení). 

Nejúspěšnější při získávání dotací bylo město Ústí nad Labem, které je zároveň 

největším městem Ústeckého kraje a u kterého existuje i větší pravděpodobnost 

„odborného“ zajištění přípravy projektŧ spolufinancovaných z EU. Z kategorií středně 

velkých a větších měst byly nejúspěšnější Klášterec nad Ohří, Jirkov a Duchcov. 

Z nejmenších měst uspělo při získávání dotací pouze město Vejprty. 

Podle výše přijatých dotací z EU přepočtených na 1 obyvatele byl nejúspěšnější 

Klášterec nad Ohří následovaný Ústím nad Labem a Duchcovem (tab. 15). V Klášterci 

nad Ohří směřovaly tyto dotace z EU do podpory cestovního ruchu a výstavby lázeňské 

infrastruktury. Ústí nad Labem získalo dotace na 7 projektŧ, z nichţ byly finančně 

nejnáročnější tyto projekty: „Revitalizace městského centra – I. etapa“ (92,4 mil. Kč) 

a „Bezbariérově a ekologicky - nákup trolejbusŧ pro Ústí nad Labem„ (67,3 mil. Kč). 

Duchcov získal dotaci pouze na jeden projekt – „Revitalizace zámecké zahrady“.  

Naopak Most, který podle celkových přijatých dotací patří mezi úspěšnější města, má 

při přepočtu na obyvatele tyto dotace srovnatelné s mnohem menšími městy. Méně 

úspěšná města podle celkových přijatých dotací (Postoloprty, Litoměřice) dosahují 

i po přepočtu dotací na obyvatele nízkých hodnot. 
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tab. 15: Dotace z EU v období 2004 – 2006 ve vybraných obcích/městech Ústeckého 

kraje 

 

Období 2004 - 2006 

Město/obec celkem [tisíce Kč.] 
z toho 

rozvojové 

[tisíce Kč.] 

dotace na 

obyvatele [Kč] 

Vejprty 695,86 0 215,17 

Osek 1374,67 0 276,87 

Postoloprty 322,5 0 64,01 

Šluknov 1733,05 0 304,26 

Lovosice 1447,6 0 161,06 

Duchcov 15349,63 0 1726,62 

Klášterec 

nad Ohří 
84270,01 0 5438,18 

Kadaň 2049,47 0 114,82 

Ţatec 6572,56 0 338,44 

Jirkov 17977,6 0 861,95 

Litoměřice  480 0 20,01 

Chomutov 9997,97 1057,6 200,12 

Děčín 7870,59 0 152,04 

Most 21361,96 0 315,94 

Ústí nad 

Labem 
170346,33 0 1800,76 

                          Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, závěrečné účty obcí a měst, vlastní zpracování 

                 Poznámka: Dotace z EU přepočteny na prŧměrný počet obyvatel za období 2002 – 2012. 

V dalším programovém období 2007 – 2013 došlo k výraznému navýšení počtu 

operačních programŧ aţ na 26. Pro obce a města v Ústeckém kraji byly k dispozici 

operační programy v rámci Cíle Konvergence a Cíle Evropská územní spolupráce. 

V Cíli Konvergence bylo k dispozici celkem 8 tematických operačních 

programŧ - Doprava, Ţivotní prostředí, Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj 

pro inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

Integrovaný operační program, Technická pomoc, a k tomu jeden regionální operační 

program – ROP NUTS II Severozápad. Poslední jmenovaný ROP Severozápad měl 

celkem 5 prioritních os:  

 Regenerace a rozvoj měst 

 Integrovaná podpora místního rozvoje 

 Dostupnost a dopravní obsluţnost 

 Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu 

 Technická asistence. 
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Na základě těchto prioritních os byly připraveny a následně i podpořeny z EU finančně 

velmi náročné projekty. Jako příklad lze uvést projekty, které vycházejí z IPRM a jejich 

hlavní náplní je revitalizace rŧzných částí města včetně sídlišť. 

6.1 Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond (ESF) slouţí pro realizaci Evropské strategie 

zaměstnanosti. Jeho hlavním úkolem je podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování 

a rozvoj lidských zdrojŧ např. prostřednictvím celoţivotního vzdělávání. 

V programovém období 2007 – 2013 slouţily k čerpání finančních prostředkŧ z ESF tři 

operační programy – Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita. V tomto programovém období bylo 

pro Česko přiděleno 3,8 miliardy EUR. Pro obce a města v Ústeckém kraji znamená 

moţnost čerpat prostředky z dvou výše zmíněných operačních programŧ příleţitost řešit 

jejich aktuální problémy – nezaměstnanost a sociální vyloučení. Mají také moţnost 

financovat zefektivnění fungování městských (obecních) úřadŧ, které spočívá v dalším 

vzdělávání jejich zaměstnancŧ. 

Přístup zkoumaných obcí a měst k (ne)řešení problémŧ se odráţí i v čerpání 

finančních prostředkŧ z ESF. Oproti ostatním fondŧm (Koheznímu a ERDF) je sice 

vyuţíván méně často (resp. menším počtem obcí/měst), zároveň je ale 

mezi realizovanými projekty mnohem více těch rozvojových neţ je tomu u projektŧ 

spolufinancovaných z ERDF. Z celkem 30 obcí a měst jich 17 získalo dotaci z ESF 

nejčastěji ve výši několika milionŧ. Nejúspěšnější bylo měst Most, které získalo dotace 

v celkové výši přesahující 20 mil. Kč. Bohuţel část obcí/měst, která kromě sociálního 

vyloučení čelí ještě i rostoucímu sociálnímu napětí – např. Duchcov, Krupka, Varnsdorf 

– moţnosti čerpat dotace z ESF nevyuţila. 

6.1.1 OP Lidské Zdroje a zaměstnanost 

Nejčastěji získávaly zkoumané obce a města finanční prostředky z ESF 

prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Kromě obcí a měst velké mnoţství 

projektŧ na podporu zaměstnanosti spolufinancované z ESF realizovaly i úřady práce. 

Jako příklad lze uvést, ţe v roce 2012 bylo krajskou pobočkou úřadu práce realizováno 

celkem 17 individuálních projektŧ spolufinancovaných z ESF a více jak polovina z nich 

patřila do oblasti „Posílení aktivních politik zaměstnanosti“. Menší část projektŧ 
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s názvem RESTART, které realizovaly i některé obce a města (např. Obrnice, s cílem 

vytvořit min. 10 dotovaných pracovních míst), měla za cíl začlenit propouštěné 

zaměstnance firem procházející restrukturalizací zpět na trh práce. V roce 2012 

se podařilo opět zaměstnat celkem 225 osob (Úřad práce v Ústí nad Labem 2013). Počet 

takto vytvořených pracovních míst je vyšší neţ v případě rŧzných projektŧ 

realizovaných obcemi a městy.  

Projekty zaměřené na aktivní politiku zaměstnanosti realizovali ze zkoumaných 

obcí/měst např. Děčín, Most, Obrnice, Litvínov, Rumburk, Šluknov. Tyto projekty 

v sobě zahrnují kromě aktivní politiky zaměstnanosti i podporu sociálního začleňování, 

resp. řešení sociálního vyloučení, a tak jsou zařazeny mezi rozvojové (tab. 16). Celkem 

10 obcí/měst vyuţilo dotace z ESF na rozvojové aktivity, z nichţ nejvíce prostředkŧ 

do rozvoje směřovali Most (15 mil. Kč), Kadaň (6,2 mil. Kč) a Obrnice (5,5 mil. Kč.). 

Obrnice, které mají ze všech zkoumaných obcí/měst nejméně obyvatel, jsou 

při získávání dotací a jejich efektivním vyuţití úspěšnější neţ většina velkých měst. 

Most se podobně jako Obrnice zaměřil i na řešení sociálního vyloučení a za sledované 

období (do roku 2012) získal více jak 9 mil. Kč na projekt „Komplexní program 

integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohroţených obyvatel města 

Mostu do společnosti“, v rámci kterého byla rozšířena síť poskytovaných sociálních 

sluţeb (terénní programy, poradenská činnost) včetně zajištění pomoci při hledání 

zaměstnání. Takto komplexní projekty (jako je i např. „Projekt budoucnost pro Janov 

realizovaný v Litvínově“) jsou ideálním příkladem aktivního přístupu k řešení 

problémŧ. V současnosti je stále nedostatečná spolupráce na projektech APZ mezi 

obcemi/městy a úřady práce, proto by se na tuto oblast měly lokální vlády v budoucnu 

zaměřit. 

6.1.1.1 Projekty na zvýšení kvality veřejné správy a e-Government 

Z OP Lidské zdroje a zaměstnanost jsou financovány i projekty zvyšující 

efektivitu a kvalitu veřejné správy. Mezi tyto projekty „zkvalitnění“ veřejné správy 

spadá i zavádění elektronizace veřejné správy (e-Government). E-Government je 

součástí New public managementu a jeho cílem je kromě většího vyuţívání 

informačních technologií i zajištění lepší a „interaktivní“ komunikace s občany 

a dalšími subjekty. Jeho realizace probíhá postupně a mezi obcemi/městy existují 

značné rozdíly. West (2004) rozlišuje následující čtyři etapy realizace e-Governmentu: 
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1. Zveřejnění rŧzných statistických dat na oficiálních internetových stránkách. 

2. Dostupnost části sluţeb „online“. 

3. Dostupnost všech sluţeb „online“ a jejich lokalizace na jednom centrálním 

místě (webu). 

4. Dosáhnutí „interaktivní“ formy demokracie, která umoţní občanŧm např. 

vkládat na web komentáře. 

Nejčastěji jsou i v případě Česka realizovány první dvě výše zmíněné etapy 

e-Governmentu. Pro úspěšnou realizaci je nutná spolupráce rŧzných úřadŧ a dalších 

institucí, ke které ale v praxi úplně nedochází. K úspěšnému zavedení e-Governmentu 

a zvýšení kvality veřejné správy je nutné vyškolení zaměstnancŧ obecních/městských 

úřadŧ, které je také spolufinancováno z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Problémem 

rŧzných vzdělávacích seminářŧ pro zaměstnance z veřejného sektoru je jejich kvalita 

a absence zaměření na praktické problémy. 

Ze zkoumaných obcí/měst realizovalo tyto projekty v rámci OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost 11 obcí/měst s finančními náklady pohybující se v řádech milionŧ 

Kč.  (tab. 16). Z těchto 11 obcí/měst jich 6 financovalo e-Government i s vyuţitím 

dotací z ERDF, resp. z Integrovaného operačního programu. Investičních dotace 

z ERDF jsou vyuţity výhradně na nákup hardwaru, softwaru a dalšího IT vybavení. 

Nejvíce finančních prostředkŧ na podporu e-Governmentu a projektŧ na zvýšení kvality 

veřejné správy získala města Most a Děčín (celkem přes 8 mil. Kč.). Další skupina měst 

zahrnující Louny, Lovosice, Litoměřice, Ţatec a Roudnici nad Labem získala dotace 

ve výši 4 - 5 mil. Kč. Zvýšení kvality veřejné správy je realizováno i dalším 

vzděláváním zaměstnancŧ obecních/městských úřadŧ – např. v Mostě byl realizován 

projekt „Dílna kompetencí Magistrátu města Most“ s dotací z ESF ve výši 3 mil. Kč, 

který měl za cíl posílit kompetence a manaţerské dovednosti zaměstnancŧ magistrátu. 

Hodnocení „úspěšnosti“ projektu a kontroly získaných kompetencí probíhá velmi často 

pouze formou rozhovoru s nadřízeným úředníkem. Dalším příkladem je projekt 

„Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Městského úřadu 

Roudnice nad Labem“ s dotací 2,7 mil. Kč, v rámci kterého probíhalo školení 

zaměstnancŧ a zavádění nového softwaru, který měl usnadnit komunikaci s občany. 

U většiny těchto projektŧ chybí vnější kontrola a hodnocení výsledkŧ a je tedy otázkou, 

zda skutečně došlo k zvýšení efektivity veřejné správy. 
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6.2 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

ERDF slouţí k financování investičních projektŧ z rŧzných oblastí s cílem 

podpořit hospodářství, zaměstnanost, podnikání, cestovní ruch, ale třeba i přeshraniční 

spolupráci. Právě díky tomuto širokému zaměření patří tento fond mezi ty 

nejvyuţívanější.  S výjimkou třech obcí/měst (Trmice, Osek a Klášterec nad Ohří), která 

ale získaly dotace z Kohezního fondu, získaly dotace z ERDF za sledované období 

2007 – 2012 všechny zkoumané obce/města (tab. 16).  Nejčastěji jsou dotace čerpány 

z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad a Integrovaného operačního 

programu, méně často pak z OP Ţivotní prostředí. Většina projektŧ týkajících se 

ţivotního prostředí je totiţ spolufinancována z Kohezního fondu. Absolutně nejvyšší 

dotace (celkem 1 miliardu Kč.) získala z ERDF města Chomutov a Ústí nad Labem. 

Na těchto dvou příkladech lze dobře popsat vyuţívání ROP Severozápad k financování 

nejnáročnějších investic. Chomutov přibliţně 800 mil. Kč získaných z ROP 

Severozápad vyuţil na výstavbu letního a zimního stadionu a také aquaparku. Menší 

investice v řádech milionŧ Kč. spolufinancované v rámci Integrovaného operačního 

programu směřoval Chomutov do regenerace části sídlišť. V případě Chomutova chybí 

jakékoliv rozvojové investice, aktuálně je realizována pouze jediná, která by měla být 

spolufinancována (přibliţně 7 mil. Kč) také z Integrovaného operačního 

programu - „Sociální centrum KAMÍNEK“, které se stane součástí systému sluţeb 

sociální prevence. Přednost dostaly krátkodobé a „populistické“ investice 

do „profesionálního“ sportovišť a vyuţití volného času. Ústí nad Labem stejně jako 

Chomutov za sledované období nevyuţilo dotace z EU na rozvojové projekty, 

mezi nejnáročnější projekty spolufinancované z ROP Severozápad patří rekonstrukce 

muzea (přes 270 mil. Kč), revitalizace městského centra (přes 120 mil. Kč) 

a revitalizace Domu kultury (přes 140 mil. Kč) jehoţ součástí jsou i prostory pro Dŧm 

dětí a mládeţe, které lze brát jako součást volnočasových aktivit dětí a mládeţe, jinak je 

ale objekt vyuţíván spíše komerčně. Mezi další velké projekty financované z ROP 

Severozápad patří např. „Zámek Děčín - kulturně společenské centrum“ a „Revitalizace 

objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum)“ také v Děčíně s dotací 135 mil. Kč,  

resp. 120 mil. Kč., „Dostavba a modernizace Zimního stadionu“  a „Svatostánek 

českého vinařství“  v Litoměřicích s dotací 191 mil. Kč, resp. 127 mil. Kč. a „Nábřeţí 

Maxipsa Fíka“ v Kadani s dotací 110 mil. Kč. Naprostá většina projektŧ 

spolufinancovaných z ROP Severozápad byla tedy určena na rŧzné „nerozvojové“ 
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a často populistické projekty. Samozřejmě některé „nerozvojové“ projekty mohou mít 

pozitivní vliv na kvalitu ţivota obyvatel – typickým příkladem jsou revitalizace 

a úpravy prostředí na sídlištích často i v sociálně vyloučených lokalitách, které 

realizovaly např. Chomutov, Jirkov, Litvínov, Lovosice, Most a Vejprty. Mezi další 

obvykle méně finančně náročné (řádově 1 – 3 mil. Kč) „nerozvojové“ projekty patří 

rŧzné formy podpory cestovního ruchu (např. opravy, zřízení a rozšíření sluţeb 

poskytovaných městskými/regionálními informačními centry, úpravy webových 

stránek, rozšíření nabídky propagačních materiálŧ), které byly realizovány v České 

Kamenici, Dubí, Rumburku, Šluknově, Štětí a Varnsdorfu. 

Do rozvoje směřovaly prostředky z ERDF pouze Obrnice a Most. Obrnice vyuţily 

dotaci z ROP Severozápad na realizaci projektu „Integrované centrum volnočasových 

aktivit“, který lze zařadit do kategorie podpory volnočasových aktivit dětí a mládeţe. 

Most s vyuţitím dotací z OP Ţivotní prostředí a Integrovaného operačního programu 

investoval do prŧmyslové zóny a nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ. Obrnice 

a Most jsou navíc obce/města, která do rozvoje výrazněji investují i mimo dotace 

z fondŧ EU. 

V případě projektŧ financovaných prostřednictvím ROP Severozápad 

se při auditech u řady projektŧ zjistila váţná pochybení, nejčastěji při výběrových 

řízeních. V červnu 2012 tak Ministerstvo pro místní rozvoj pozastavilo vyplácení dotací 

(Česká televize 2013). Po dalším auditu Evropské komise stanovila finanční korekci 

(2,5 miliardy Kč.), kterou by měl zaplatit Ústecký a Karlovarský kraj, jejichţ zástupci 

rozhodovali v Regionální radě regionu soudrţnosti Severozápad (Ministerstvo 

pro místní rozvoj 2013). Vyplácení dotací z ROP Severozápad bylo obnoveno aţ v říjnu 

2013. Z tohoto dŧvodu nebyly ve sledovaném období (do prosince 2012) proplaceny 

některé jiţ dokončené projekty a nejsou tak v analýze zahrnuty. 

Podobně jako u ESF jsou z ERDF spolufinancovány projekty e-Governmentu 

a zkvalitnění veřejné správy. Tyto projekty jsou podpořeny v rámci Integrovaného 

operačního programu. Ze zkoumaných obcí/měst investovalo do této oblasti 6 převáţně 

větších měst (tab. 16). Výjimku tvoří Lovosice, které patří mezi menší města, ale 

i přesto získaly největší dotaci ve výši 4,1 mil. Kč. na projekt „Rozvoj sluţeb 

eGovernmentu v obcích“. Všechna tato města – Děčín, Chomutov, Most, Lovosice, 

Louny, Ţatec - získala na projekty e-Governmentu a zkvalitnění veřejné správy i dotace 

z ESF určené na vzdělávání zaměstnancŧ městských úřadŧ.  
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tab. 16: Struktura přijatých dotací z EU v období 2007 – 2012 ve vybraných 

obcích/městech Ústeckého kraje (tis. Kč) 

 

2007 - 2013 2007 - 2013 

Město/ obec 

celkem 

ERDF 

+ CF 

z toho 

rozvojové 

z toho 

ERDF 

z toho  

e-

Government 

a zvýšení 

efektivity 

úřadů 

celkem 

ESF 

z toho 

rozvojové 

z toho  

e-Government  

a zvýšení 

efektivity 

úřadů 

Obrnice 84145 25213,95 72754,56 0 9069 5460,4 0 

Trmice 16996 0 0 0 2026 2026,07 0 

Vejprty 55824 0 43206,83 0 0 0 0 

Jiříkov 64 0 63,83 0 0 0 0 

Osek 13860 0 0 0 0 0 0 

Postoloprty 15662 0 49,76 0 0 0 0 

Jílové 58921 0 58920,62 0 0 0 0 

Česká 

Kamenice 
18718 0 17915,54 0 1009 0 1008,88 

Šluknov 9064 0 3029,28 0 3040 3039,92 0 

Podbořany 12266 0 875,89 0 0 0 0 

Dubí 50746 0 48755,27 0 0 0 0 

Duchcov 38640 0 38639,86 0 0 0 0 

Lovosice 39893 0 29937,72 4100,94 1721 0 1279,68 

Štětí 47007 0 20279,02 0 2311 0 2310,78 

Rumburk 7279 0 7279,37 0 1348 1348,03 0 

Roudnice 

nad Labem 
110925 0 91325,53 0 7227 1971,75 4149,97 

Krupka 5632 0 5631,62 0 0 0 0 

Klášterec 

nad Ohří 
25918 0 0 0 0 0 0 

Varnsdorf 25303 0 23984,56 0 0 0 0 

Kadaň 287550 0 243718,97 0 6229 6228,81 0 

Louny 62603 0 40711,57 3802,85 1351 0 1350,54 

Ţatec 240267 0 204582,15 2913,54 1199 0 1198,73 

Jirkov 189981 0 157788,5 0 0 0 0 

Litoměřice  353304 0 325300,59 0 7162 0 4576,77 

Litvínov 115622 0 111402,03 0 724 723,61 0 

Chomutov 1060931 0 1041005,7 1203,71 1224 0 1223,81 

Teplice 51067 0 12440,71 0 0 0 0 

Děčín 468413 0 468039,96 1242,59 9098 1694,85 7402,88 

Most 118306 13217,53 49508,13 3818,93 20567 15137,59 4886 

Ústí nad 

Labem 
1012639 0 982250,72 0 4031 744,07 1309,45 

                                                                                                                        Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, vlastní zpracování 

Ve většině obcí/měst byly s cílem usnadnit komunikaci mezi občany a veřejnou 

(státní) správou zavedeny CzechPOINTY , které byly spolufinancovány 
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z Integrovaného operačního programu. Protoţe jsou součástí elektronizace státní správy, 

tak o jejich zavedení rozhodla vláda ČR. Z těchto dŧvodŧ je nelze srovnávat 

s e-Governmentem realizovaným z vlastní iniciativy lokálních vlád, a proto nejsou 

dotace na CzechPOINTY zahrnuty mezi sledované dotace na e-Government 

a zefektivnění úřadŧ ve sledovaných obcích a městech. 
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7. Hodnocení efektivity samosprávy 

Předcházející kapitoly analyzující výdajovou část rozpočtŧ zkoumaných obcí 

a přijaté dotace z fondŧ EU poskytly informace o rozpočtové „významnosti“ 

jednotlivých typŧ rozvojových výdajŧ a dotací. Nejvýznamnější jsou z hlediska 

rozvojových výdajŧ ty kapitálové (investiční) rozvojové výdaje a samozřejmě i ty 

kvazirozvojové. U kvazirozvojových investic je obtíţné určit jejich přínosy pro zlepšení 

sociálně-ekonomické situace, protoţe pouze vylepšují jednu část moţných předpokladŧ 

rozvoje – dopravní infrastrukturu a dopravní obsluţnost. Běţné rozvojové výdaje tvoří 

jen minimální podíl běţných výdajŧ a jsou tak spíše doplňkem, ačkoliv u některých obcí 

a měst jsou to často jediné výdaje do rozvoje. I z těchto dŧvodŧ lze očekávat, ţe 

případný vliv na sociálně-ekonomickou situaci, resp. míru nezaměstnanosti a vytvořené 

pracovní příleţitosti, by měly mít právě kapitálové rozvojové výdaje. 

7.1 Rozvojové výdaje ve vztahu k nezaměstnanosti 

Vysoká míra nezaměstnanosti je jedním z hlavních problémŧ sledovaných obcí 

a měst, který by prostřednictvím rozvojových výdajŧ (běţných i investičních) měly 

obce a města řešit. Současná míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji odráţí strukturální 

změny v hospodářství v 90. letech 20. století a také „nepovedené“ privatizace některých 

velkých prŧmyslových podnikŧ. Dalším problémem je i dříve zmíněná špatná 

vzdělanostní struktura obyvatel s relativně malým zastoupením vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva. Tato skutečnost se bude odráţet i v typu firem a investorŧ, 

které se do regionu prostřednictvím rŧzných podpor a pobídek podaří přilákat. Vţdy 

navíc mŧţe dojít k situaci, kdy investor vybranou lokalitu (nejčastěji prŧmyslovou 

zónu) předčasně opustí a musí vrátit vyplacené pobídky a dotace. Tato situace nastala 

např. ve strategické prŧmyslové zóně Triangle (u Ţatce), odkud v roce 2009 odešla 

po dvou letech od zahájení výroby firma Hitachi (s cca 700 zaměstnanci) a v roce 2012 

odešla po pěti letech firma Panasonic Liquid Crystal Display Czech
33

 

(s cca 600 zaměstnanci). Ve strategické prŧmyslové zóně Triangle se očekával vznik aţ 

9000 pracovních míst, coţ mělo vést ke sníţení míry nezaměstnanosti v okolních 

okresech (Most, Chomutov, Louny). V současnosti (2013/2014) je ale investory 

                                                 

33 Firma zahájila výrobu v zóně Tringle v roce 2007 pod jménem IPS Alpha. 
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obsazena pouze polovina zóny a celkový počet vytvořených pracovních míst je 

přibliţně 1000.  

Vývoj míry nezaměstnanosti ve zkoumaných obcích v období 2002 – 2011 odráţí 

také stav národní i evropské/světové ekonomiky. V polovině roku 2004 došlo ke změně 

metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti, která ve statistikách měla znamenat určité 

sníţení míry nezaměstnanosti. Ve většině zkoumaných obcí a měst byl vývoj míry 

nezaměstnanosti ve znamení poklesu mezi lety 2002/2003 aţ 2008, ve kterém 

se zmíněná změna metodiky téměř neprojevila. V  dŧsledku hospodářské krize 

a následné recese došlo v letech 2009 a 2010 k opětovnému rŧstu nezaměstnanosti, ale 

jiţ nikoli na předcházející vysokou úroveň (graf 2). Právě v roce 2008 měla většina 

sledovaných obcí a měst vŧbec nejniţší míru nezaměstnanosti. V roce 2009 vzrostla 

míra nezaměstnanosti u zkoumaných obcí a měst oproti roku 2008 v prŧměru 

o 3 % body. U obcí a měst zobrazených v grafu 2 dosáhl rozdíl mezi nejvyšší a nejniţší 

mírou nezaměstnanosti během sledovaného období více neţ 10 % bodŧ. K nejvyššímu 

poklesu míry nezaměstnanosti došlo u obce Obrnice, kde z pŧvodních 40 % klesla 

na 20 - 21 % (rok 2011). Obrnice patří v rámci sledovaných do skupiny nejmenších obcí 

(s prŧměrným počtem obyvatel 2575), zároveň jsou ale příkladem obce, která směřuje 

své běţné i investiční výdaje do rozvoje a především do aktivní politiky zaměstnanosti. 

Trmice jsou příkladem města, kde v době ekonomického rŧstu Česka došlo k poklesu 

míry nezaměstnanosti, ale v období krize opět vzrostla aţ na stejnou hodnotu jako 

v roce 2002. V Kadani a Klášterci nad Ohří se podařilo sníţit míru nezaměstnanosti pod 

6% hranici (v roce 2008), přesto se zde v současnosti i kvŧli sníţení počtu pracovních 

míst v prŧmyslových zónách (např. v IP Verne) pohybuje míra nezaměstnanosti nad 

hranicí 10 %. 
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graf 2: Vývoj míry nezaměstnanosti ve vybraných obcích/městech Ústeckého kraje 

              
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování  

Poznámka: Prŧměrná míra nezaměstnanosti vţdy za daný rok. 

Mnoţství finančních prostředkŧ investovaných do (dlouhodobého) rozvoje se mezi 

sledovanými obcemi a městy zásadně liší, totéţ ale příliš neplatí u vývoje míry 

nezaměstnanosti. U menších obcí jako jsou Obrnice, lze sníţení míry nezaměstnanosti 

dosáhnout pomocí aktivní politiky zaměstnanosti realizované ve spolupráci obce 

a  úřadu práce. U větších měst se investicemi do prŧmyslových zón vytvoří podmínky 

pro rozvoj a pak záleţí na úspěšnosti vyjednávání s investory a na moţnostech další 

podpory, často realizované státem nebo krajem. K větší zaměstnanosti 

přispívají   rozvojové projekty spolufinancované z fondŧ EU, které jsou zaměřeny 

na integraci znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce.  

Na základě srovnání celkových rozvojových výdajŧ a dotací z fondŧ EU s rozdíly 

v míře nezaměstnanosti (tedy s očekávanými výsledky) lze rozdělit zkoumané obce 

a města do 4 skupin: 

1. Úspěšné obce a města s vysokými rozvojovými investicemi (více 

neţ 1 000 Kč. na obyvatele) a zároveň větší změnou ve vývoji míry 

nezaměstnanosti (více neţ 7% rozdíl mezi nejvyšší a nejniţší mírou 

nezaměstnanosti). 
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2. Obce a města s vysokými rozvojovými investicemi (více neţ 1 000 Kč. na 

obyvatele), ale s malou změnou ve vývoji míry nezaměstnanosti (méně neţ 

7% rozdíl mezi nejvyšší a nejniţší mírou nezaměstnanosti). 

3. Obce a města s nízkými nebo ţádnými rozvojovými investicemi (méně 

neţ 1 000 Kč. na obyvatele) a zároveň větší změnou ve vývoji míry 

nezaměstnanosti (více neţ 7% rozdíl mezi nejvyšší a nejniţší mírou 

nezaměstnanosti). 

4. Obce a města s nízkými nebo ţádnými rozvojovými investicemi (méně 

neţ 1 000 Kč. na obyvatele) a s malou změnou ve vývoji míry 

nezaměstnanosti (méně neţ 7% rozdíl mezi nejvyšší a nejniţší mírou 

nezaměstnanosti). 

Rozdělení obcí a měst do těchto skupin ukazuje graf 3. Obce a města nejsou 

v jednotlivých skupinách zastoupeny rovnoměrně, většina z nich patří mezi 

ty neúspěšné, resp. s nízkými kapitálovými rozvojovými výdaji na obyvatele. 
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graf 3: Kapitálové rozvojové výdaje na obyvatele a rozdíly v míře nezaměstnanosti 

ve vybraných obcích a městech Ústeckého kraje 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, ARISweb, ÚFIS, Závěrečné účty jednotlivých obcí/měst, vlastní zpracování 
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Poznámka: Rozdíly v prŧměrné míře nezaměstnanosti vţdy za daný rok. 

                    Data přepočtena na prŧměrný počet obyvatel za období 2002 – 2012. 

Ad. 1. Mezi obce a města s vyššími rozvojovými investicemi a většími změnami v míře 

nezaměstnanosti patří Obrnice, Klášterec nad Ohří, Most, Chomutov a Litvínov 

(tab. 17). Obrnice patří mezi nejúspěšnější obce, navíc vyuţily nejvíce finančních 

prostředkŧ z fondŧ EU na rozvojové projekty (v přepočtu necelých 12 000 Kč. 

na obyvatele) a podařilo se zde o polovinu (resp. o 20 %) sníţit míru nezaměstnanosti . 

Ad. 2. Do této skupiny patří města Lovosice a Rumburk, která mají při přepočtu 

na obyvatele nejvyšší rozvojové investice, které ale k výraznější změně míry 

nezaměstnanosti nepřispěly. Obě města investovala do podpory podnikání, 

resp. prŧmyslových zón, které patří k těm úspěšných -  v těchto zónách se podařilo 

v období 2002 – 2012 vytvořit více neţ 1 700
34

 pracovních míst. Podobně i Ústí 

nad Labem jako největší město v kraji investovalo do rozvoje poměrně vysoké finanční 

částky (přes 2 000 Kč. na obyvatele), ale pokles míry nezaměstnanosti v době 

ekonomického rŧstu (aţ na 9,5 % v roce 2008) byl vystřídán opětovným nárŧstem 

na podobnou hodnotu jako v roce 2002 (14 %). Dalšími městy s podobnou 

charakteristikou jsou Podbořany a Štětí. 

Ad. 3. Mezi obce a města s minimálními (nebo nulovými) rozvojovými investicemi, 

ve kterých ale došlo k výraznějším změnám v míře nezaměstnanosti, resp. mezi roky 

2002 a 2011 došlo k jejímu sníţení, patří Osek, Dubí, Duchcov, Jirkov, Krupka, Kadaň, 

Louny, Postoloprty, Teplice, Trmice, Vejprty a Ţatec. Do této skupiny patří i Šluknov, 

u kterého došlo ke sníţení míry nezaměstnanosti pouze v období 2007 – 2008, poté jiţ 

míra nezaměstnanosti vzrostla na pŧvodní hodnotu z roku 2002 (18 %). Vejprty 

neinvestovaly z dŧvodu velkého zadluţení, které bylo dŧsledkem špatných rozhodnutí 

vedení města v 90. letech 20. století, u Ţatce jsou nulové investice překvapením, ale zde 

je dŧleţité zmínit, ţe „ţatecká“ strategická prŧmyslová zóna Triangle je ve vlastnictví 

Ústeckého kraje a samotné město Ţatec se podle svých rozpočtŧ na její výstavbě 

nepodílelo.  

Ad. 4. Poslední skupinu tvoří neúspěšné obce a města, která do rozvoje investují 

minimálně nebo vŧbec a zároveň zde nedochází k přílišné změně ve vývoji míry 

nezaměstnanosti. Patří sem Jiříkov, Jílové, Česká Kamenice, Roudnice nad Labem, 

Varnsdorf, Litoměřice a Děčín. Z těchto obcí/měst mají stále vysokou míru 

                                                 

34 Údaje vychází z informací od investorŧ v prŧmyslových zónách zveřejněných v obchodním rejstříku. 



88 

 

nezaměstnanosti Jiříkov (21 %), Česká Kamenice (15 %), Varnsdorf (14 %) a Děčín 

(12 %)
35

. Většina obcí/měst v této skupině se alespoň snaţí řešit problémy spojené se 

sociálním vyloučením investicemi do prevence, tyto výdaje jsou však při přepočtu 

na obyvatele ve srovnání s ostatními obcemi a městy minimální. 

  

                                                 

35 Prŧměrná míra registrované nezaměstnanosti za rok 2011. 
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tab. 17: Rozvojové investice a dotace z EU ve vztahu k nezaměstnanosti ve 

vybraných obcích/městech Ústeckého kraje 

 

2002 - 2011 2004 - 2012 2002 - 2012 

Město/ obec 

rozdíl nejvyšší - 

nejniţší míra 

nezaměstnanosti 

celkem kum. 

rozvojových 

dotací z fondů 

EU na obyv. 

[tis. Kč]  

celkem kum. 

rozvojových 

investic na 

obyv. [tis. Kč] 

celkem kum. 

rozvojových 

investic -

průmysl, VŠ, 

podnikání, 

APZ [tis. Kč] 

celkem kum. 

rozvojových 

investic - soc. 

prevence, volný 

čas dětí [tis. Kč] 

Obrnice 22,40% 11,91 1,45 0 3734,41 

Trmice 10,69% 0,66 0,09 0 280,31 

Vejprty 11,10% 0 0 0 0 

Jiříkov 6,01% 0 0,04 0 141,96 

Osek 10,56% 0 0 0 0 

Postoloprty 13,89% 0 0,10 0 493,96 

Jílové 5,10% 0 0 0 0 

Česká 

Kamenice 
6,27% 0 0,23 0 1281,83 

Šluknov 7,90% 0,53 0,28 0 1576,52 

Podbořany 7,38% 0 1,73 1530,78 9399,43 

Dubí 8,72% 0 0,21 0 1633,74 

Lovosice 6,59% 0 24,41 217450,35 1933,29 

Duchcov 11,36% 0 0,74 0 6604,86 

Štětí 7,01% 0 1,64 0 15049,87 

Rumburk 5,53% 0,12 8,55 93966,03 2167,56 

Roudnice 

nad Labem 
4,65% 0,15 0,20 0 2554,17 

Krupka 9,67% 0 0,57 6015,2 1898,69 

Klášterec 

nad Ohří 
12,57% 0 4,81 59153,26 15398,19 

Varnsdorf 4,14% 0 0,08 0 1297,36 

Kadaň 10,90% 0,35 0,70 0 12542,27 

Louny 7,20% 0 0,02 0 440,32 

Ţatec 8,45% 0 0 0 0 

Jirkov 11,04% 0 0,40 3,83 8389,24 

Litoměřice  4,67% 0 0,35 0 8300,83 

Litvínov 9,83% 0,03 1,93 44746 7155,93 

Chomutov 9,33% 0,02 2,72 94934,92 40875,02 

Teplice 8,25% 0 0,82 88 41977,43 

Děčín 5,57% 0,03 0,64 27364 5658,14 

Most 11,49% 0,42 4,31 75362,85 215993,09 

Ústí nad 

Labem 
5,44% 0,01 2,10 176690,38 22349,79 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, ARISweb, ÚFIS, Závěrečné účty jednotlivých 

obcí/měst, vlastní zpracování  

Poznámka: Rozdíly v prŧměrné míře nezaměstnanosti vţdy za daný rok. 

      Data přepočtena na prŧměrný počet obyvatel za období 2002 – 2012. 
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Zjištěné výsledky potvrzují skutečnost, ţe míru nezaměstnanosti ovlivňuje řada 

faktorŧ a rozvojové investice jsou pouze jedním z nich. Přesto si ale zaslouţí ocenění 

obce a města, která aktivně vynakládají své finanční prostředky do rozvoje, protoţe 

dopady těchto výdajŧ (investic) jsou vidět i v jiných oblastech neţ je 

nezaměstnanost - např. ve sníţení kriminality (i u mladistvých), zmenšení sociálního 

napětí, vytvoření sociálních firem, ačkoliv řada těchto dopadŧ se projeví aţ s časovým 

odstupem. 

7.2 Výdaje v kontextu vládnoucí politické reprezentace 

Sloţení zastupitelstev a lokálních vlád se přirozené odráţí v jejich rozhodování, 

kdy tou nejdŧleţitější oblastí je schvalování rozpočtu a určení oblastí, do kterých budou 

směřovat finanční prostředky. Analýza hospodaření zkoumaných obcí zahrnovala tři 

volební období (2002 - 2006, 2006 – 2010, od 2010), ve kterých docházelo k rŧzným 

změnám ve sloţení vládnoucích stran a koalic. V menších obcích a městech tvoří 

nezanedbatelnou část zastupitelé bez politické příslušnosti, proto má smysl zkoumat 

vliv politického sloţení lokálních vlád na výkon, resp. na řešení hlavních problémŧ 

a zlepšení sociálně-ekonomické situace pouze u větších měst.  

Zajímavým trendem společným pro všechny velikostní kategorie obcí a měst je 

vznik nových politických stran a hnutí, který je reakcí na rostoucí nespokojenost 

obyvatel s lokální vládou. Tato menší hnutí se i ve velkých městech stávají členy 

vládnoucích koalic (např. sdruţení Mostečané Mostu). Pro zvolenou kategorii 

největších měst platí, ţe ve zkoumaných volebních obdobích bylo nutné sestavit vládní 

koalice, které se během dalšího volebního období ve všech městech částečně 

obměnily (tab. 18). Určitá stabilita vládnoucích koalic je z pohledu rozvoje města 

ţádoucí, protoţe řada rozvojových projektŧ je dlouhodobá a přesahuje do dalších 

volebních období. Zastupitelé z jednotlivých politických stran a hnutí se i díky 

opakovanému zvolení ve volbách znají a je tedy větší předpoklad, ţe se dokáţou 

na zásadních otázkách shodnout a koalice tak mŧţe (mírně obměněná) vládnout dál. 

Velmi často se v těchto městech (s výjimkou Děčína) vytváří koalice ČSSD a ODS 

příleţitostně doplněná menšími stranami nebo hnutími, jejíţ vytvoření na národní 

úrovni je pro většinu současných politických představitelŧ nepřijatelné. V Chomutově 

tato koalice doplněná Stranou zelených (v období 2006 – 2010) a TOP 09 

a Severočechy.cz (od roku 2010) vládne jiţ třetí volební období. Ve volbách v roce 
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2010 získala nejvyšší počet mandátŧ – celkem 8 – jak ČSSD tak i sdruţení PRO 

CHOMUTOV, které tamější koalici ČSSD s ODS kritizovalo. Přestoţe tím obyvatelé 

ve volbách vyjádřili nesouhlas s předchozí vládou, kromě sdruţení PRO CHOMUTOV 

totiţ uspělo ve volbách 2010 i hnutí Nespokojení občané!, základem vládnoucí koalice 

se opět stala ČSSD a ODS. 

Rozvojové investice přepočtené na obyvatele ukazují jako nejúspěšnější město 

Most, následované Chomutovem a Ústím nad Labem. Tyto investice se v prŧběhu 

celého sledovaného období výrazně mění a jen velmi obtíţně se zde hledá určitý trend. 

Most vykazuje vysoké rozvojové výdaje na obyvatele po celé sledované období, kdy 

mírně vyšší byly tyto výdaje v období 2003 – 2006 za vlády koalice ČSSD, ODS a dvou 

sdruţení. V tomto trendu investování do rozvoje pokračovalo po volbách v roce 2006 

i 2010 vládnoucí sdruţení Mostečané Mostu, nejdříve v koalici s KSČM a v dalším 

volebním období pak s ČSSD a ODS. V Mostě se lokální vlády rozhodly investovat 

hlavně do sociální prevence a volnočasových aktivit dětí a mládeţe. V Chomutově se 

nejvíce do rozvoje (konkrétně do podpory podnikání a prŧmyslových zón) investovalo 

v období 2003 – 2006 (tab. 18), kdy zde vládla koalice ČSSD a ODS, v dalším 

volebním období jiţ mnoţství rozvojových investic klesá ve prospěch rozsáhlé výstavby 

sportovních areálŧ s vyuţitím dotací z ROP Severozápad. Podobný vývoj jako 

v Chomutově nastal i v Ústí nad Labem, kde bylo nejvíce rozvojových investic v období 

2003 – 2006 za vlády ODS a Sdruţení pro zdraví sport a prosperitu. V Teplicích jsou 

rozvojové investice v přepočtu na obyvatele relativně nízké během celého sledovaného 

období, ve kterém vţdy vládla ODS (jako vítěz v posledních třech komunálních 

volbách) s další stranou (po volbách 2002 s ČSSD, po 2006 se SZ a po 2010 s TOP 09). 

Téměř všechny rozvojové investice, které se v Teplicích realizovaly, patří do kategorie 

sociální prevence a volnočasových aktivit dětí a mládeţe. V Děčíně se z těchto velkých 

měst investovalo do rozvoje nejméně finančních prostředkŧ. Z rozvojových aktivit byly 

v Děčíně nejvýznamnější výstavba prŧmyslové zóny (infrastruktury) v období 

2002 - 2003, o které rozhodla jiţ předcházející vláda (ve volebním období 1998 - 2002). 

Od roku 2006 směřovala vláda ODS a Volby pro město rozvojové investice do podpory 

volnočasových aktivit dětí a mládeţe (resp. do výstavby dětských hřišť). Ve stejném 

trendu by měla pokračovat i koalice ČSSD a Volby pro město, která si ve Smlouvě 

o koaliční spolupráci (2010) určila jako jedny z dílčích cílŧ i podporu výstavby 

dětských hřišť a řešení nezaměstnanosti. 
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tab. 18: Rozvojové investice na obyvatele v tis. Kč a vládnoucí koalice za období 

2002 – 2012 v největších městech Ústeckého kraje 

Město/Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chomutov 
  

ODS + ČSSD ODS + ČSSD + SZ 
ODS + ČSSD 

+ TOP 09 + 

Severočeši cz. 

0,01 0,93 0,43 0,07 0,44 0,54 0,15 0,06 0,02 0 0,08 

Teplice 
  

ODS + ČSSD ODS + SZ 
ODS + TOP 

09 

0 0,002 0,03 0,08 0,15 0,23 0,07 0,09 0,11 0,04 0,02 

Děčín 
  

ODS + Sdruţení 

nezávislých + ODA 
ODS + Volba pro město 

ČSSD + 

Volba pro 

město 

0,36 0,17 0 0 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,004 

Most 
  

ODS + ČSSD + Sdruţení 

nezávislích + Nezáv. 

sdruţ. sport. města Mostu 

KSČM + Mostečané 

Mostu 

Mostečané 

Mostu + ODS 

+ ČSSD 

0,06 0,78 0,28 0,66 0,97 0,09 0,23 0,50 0,30 0,19 0,26 

Ústí nad 

Labem 

  

ODS + Sdruţ.pro zdraví, 

sport, prosp. 
ODS + ČSSD 

ODS + ČSSD 

+Sdruţ. pro 

zdraví, sport, 

prosp. 

0,0004 0,74 0,19 0,21 0,69 0,18 0,06 0,01 0,004 0,001 0 
Zdroj: ARISweb, ÚFIS, Závěrečné účty jednotlivých obcí/měst, ČSÚ – výsledky voleb, Informace o zastupitelstvech jednotlivých 

měst, vlastní zpracování  
Poznámka: Kapitálové rozvojové výdaje/investice přepočteny na prŧměrný počet obyvatel za období 2002 – 2012. 

Určit souvislost mezi vládnoucími politickými subjekty a efektivitou hospodaření, 

resp. směřováním finančních prostředkŧ do rozvoje, je vzhledem k malému mnoţství 

sledovaných případŧ obtíţné. Rozdíly navíc existují i mezi městy se stejnými nebo 

podobnými vládnoucími koalicemi (např. Chomutov x Teplice v období 2002 – 2006), 

proto spíše neţ politická příslušnost bude dŧleţitější vlastní angaţovanost členŧ 

lokálních vlád při řešení problémŧ.  

7.3 Úspěšné obce (města) 

Za úspěšné lze označit obce a města, které efektivně vynakládají své „volné“ 

finanční prostředky do řešení hlavních problémŧ (nezaměstnanosti, sociálního 
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vyloučení). Tyto vynaloţené prostředky mohou pozitivně ovlivnit zaměstnanost, přesto 

je nutné přihlédnout k dalším vlivŧm z ostatních úrovní (regionální, národní) veřejné 

správy a globálnímu vývoji ekonomiky. Proto budou k určení konkrétních příčin 

úspěšnosti a efektivity samosprávy obcí a měst vybrány dva příklady – Obrnice 

a Lovosice. 

7.3.1 Obrnice 

Obrnice leţí v zázemí města Mostu a mají celkem 2 421 obyvatel
36

. Mezi hlavní 

problémy obce patří velmi vysoká míra nezaměstnanosti – na počátku sledovaného 

období v roce 2002 dosahovala téměř 40 %, a také existence sociálně vyloučených 

lokalit. Nezaměstnanost je dŧsledkem nepříznivé vývoje v 90. letech 20. století, kdy 

došlo k uzavření řady prŧmyslových podnikŧ. Do obce se navíc začali stěhovat sociálně 

slabí obyvatelé a tím se problém sociálního vyloučení ještě více prohloubil. 

Obrnice jsou příkladem malé obce, která i přes svŧj omezený rozpočet 

(ve srovnání s ostatními většími městy) dokázala získat velké mnoţství finančních 

prostředkŧ z dotací ze státního rozpočtu a také z fondŧ EU. Při čerpání dotací z EU jsou 

při přepočtu na obyvatele Obrnice vŧbec nejúspěšnější ze všech 30 analyzovaných 

obcí/měst v této práci. Vývoj od roku 2002 ukazuje, ţe se zde vţdy určité mnoţství 

financí věnovalo na řešení problémŧ, převáţně nezaměstnanosti. Podíl běţných výdajŧ 

směřovaný do APZ výrazněji vzrostl po roce 2006, od roku 2009 pak tyto výdaje byly 

doplněny i o výdaje do oblasti sociální prevence a volnočasových aktivit dětí a mládeţe. 

Z aktivní politiky zaměstnanosti byly vyuţívány převáţně veřejně prospěšné práce. 

K podpoře zaměstnanosti byly vyuţity i finanční prostředky z EU konkrétně z ESF 

na projekt „RESTART“, který zahrnoval podporu sociální integrace příslušníkŧ 

romských lokalit. Další dotace z EU v programovém období 2007 – 2012 ve výši 

3,8 mil. Kč. byly určeny na podporu komunitních aktivit, které mají za cíl pomoci 

ohroţeným skupinám obyvatel a poskytnout jim moţnost smysluplného trávení volného 

času (krouţky) a rŧzné sociální sluţby (terénní programy, poradenství). Nejvýznamnější 

investicí je z pohledu dlouhodobého rozvoje výstavba Integrovaného centra 

volnočasových aktivit v letech 2008 – 2009. Dále se v obci vybudovala/obnovila dětská 

hřiště a revitalizovala sídliště. Obci se také podařilo získat do vlastnictví některé 

neudrţované bytové domy,   kterých hrozilo, ţe by se mohli stát ubytovnou pro sociálně 

                                                 

36 Počet obyvatel k 1. 1. 2013. 
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slabé obyvatele. Právě privatizace obecních nebo státních bytŧ vedla v řadě obcí a měst 

k vzniku sociálně vyloučených lokalit. 

Vývoj míry nezaměstnanosti odpovídá změnám realizovaným od roku 2006/2007, 

kdy došlo k navýšení mnoţství finančních prostředkŧ na APZ a v této době začíná míra 

nezaměstnanosti výrazněji klesat (z 39,6 % v roce 2006 na 29 % v roce 2007). Během 

dalších let se podařilo sníţit míru nezaměstnanosti aţ na 21,6 % (rok 2011). Podpora 

zaměstnanosti spočívala i v zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do realizace 

některých investičních akcí prostřednictvím spolupráce s místními podnikateli, dále 

zaměstnávání těchto osob v sociálních sluţbách a při zajištění prevence kriminality. 

Jediným problémem je legislativní omezení, které určuje maximální délku (12 měsícŧ) 

pracovního poměru u veřejně prospěšných prací. I proto bude obec usilovat o vytvoření 

firmy, která by zajišťovala údrţbu města a zaměstnala dlouhodobě nezaměstnané 

obyvatele. 

Z lokální vlády byla nejaktivnější při řešení problémŧ Drahomíra Miklošová 

(členka ODS), která byla v období 2006 – 2010 místostarostkou (starostou byl Stanislav 

Zaspal také za ODS) a od roku 2010 pak starostkou Obrnic. Její přístup schvalují jak 

neziskové organizace, tak např. i vládní Agentura pro sociální začleňování, se kterou 

obec spolupracovala. V roce 2013 také Drahomíra Miklošová získala ocenění od Rady 

Evropy za integraci Romŧ. V období 2006 – 2010 byly vytvořeny některé strategické 

dokumenty – např. Program rozvoje obce Obrnice na období 2008 – 2013, Koncepce 

prevence kriminality obce Obrnice a lokalit ve správním obvodu obce na období 

2010 - 2013 a ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování vznikl i Strategický 

plán sociálního začleňování. V Obrnicích se, jak prokazují vyšší rozvojové výdaje, 

podařilo tyto strategické plány uvést do praxe.  

7.3.2 Lovosice 

Město Lovosice se nachází v okrese Litoměřice a má 8742
37

 obyvatel. Poloha 

města je výhodná z pohledu dopravní dostupnosti, protoţe leţí v blízkosti dálnice D8 

(Praha – Dráţďany) a je současně i ţelezničním uzlem. Výhodná poloha je ale jenom 

předpokladem rozvoje, proto bylo úkolem lokálních vlád zajistit rozvoj efektivními 

investicemi. V Lovosicích se také podle mapování z období 2005 – 2006 nenachází 

ţádná sociálně vyloučená lokalita, ačkoliv zde ţijí obyvatelé, kteří jsou sociálním 

                                                 

37 Počet obyvatel k 1. 1. 2013. 
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vyloučením ohroţeni. Ve srovnání s výše popisovanými Obrnicemi měly Lovosice 

mnohem niţší míru nezaměstnanosti – 13,4 % v roce 2002. 

Lovosice jsou městem s nejvyššími celkovými rozvojovými kapitálovými výdaji 

(investicemi) na obyvatele – za celé období 2002 – 2012 přibliţně 24 000 Kč. Z těchto 

rozvojových investic byla finančně nejnákladnější výstavba prŧmyslové zóny a její další 

rozšíření (realizováno v období 1998 – 2005). V období 2007 – 2011 byla na rozvoj 

prŧmyslových zón vyčleněna i část běţných výdajŧ, coţ ukazuje na komplexní přístup 

lokální vlády k podpoře podnikání. Tato prŧmyslová zóna patří i díky více neţ 1 000 

vytvořeným pracovním příleţitostem
38

 (za období 2002 – 2012) mezi ty nejúspěšnější 

v rámci Ústeckého kraje. V případě této zóny vyuţily Lovosice výhodnou dopravní 

polohu a napojení zóny na dálnici D8. Další rozvojové investice v celkové výši 

2 mil. Kč za sledované období směřovaly do volnočasových aktivit dětí a mládeţe. Tyto 

investice se ale kvŧli menšímu rozpočtu určeným velikostí města realizovaly 

aţ po dokončení výstavby prŧmyslové zóny (od roku 2006), na kterou směřovala 

většina investičních výdajŧ. V rámci sociální prevence byl v Lovosicích s vyuţitím 

dotací z EU ve výši 715 000 Kč. vytvořen komunitní plán péče, v němţ jsou zmíněna 

rŧzná opatření k zvýšení nabídky a kvality poskytovaných sociálních 

sluţeb - např. „Zajištění podmínek pro vznik nízkoprahového denního centra“, 

„Zkvalitnění informovanosti v oblasti nabídky vyuţití volného času pro děti, mládeţ 

a rodiny na území města Lovosice“ (2. komunitní plán péče na období let 2009-2013, 

2008). Kromě podpory komunitních aktivit vyuţily Lovosice dotace z fondŧ EU 

(přes 40 mil. Kč za období 2007 – 2012) na revitalizaci části města, která zahrnovala 

i výstavbu dětských hřišť, dále realizaci energetických úspor v mateřských školách 

a část dotací byla zaměřena i na podporu e-Govermentu a posílení strategického 

plánování a řízení města. Mezi ostatní realizované „nerozvojové“ investice patří opravy 

komunikací a také investice do oprav škol. 

U takto nákladných rozvojových investic, jaké se v Lovosicích realizovaly, je 

předpoklad, ţe pozitivně ovlivní zaměstnanost, resp. povedou k sníţení míry 

nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti mezi roky 2002/2003 a 2008 klesla z pŧvodních 

13,5 % aţ pod 7% hranici, ale později v období hospodářské krize opět vzrostla aţ na 

10 %. Období hospodářské krize vedlo k sníţení počtu zaměstnancŧ (řádově o stovky) 

                                                 

38 Počet pracovních příleţitostí byl určen na základě informací z účetních uzávěrek jednotlivých firem za sledované 

období 2002 – 2010, které jsou evidovány v obchodním rejstříku. Některé dílčí hodnoty byly odhadnuty z dŧvodu 

nedostupnosti dat za některé roky a firmy. 
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v prŧmyslové zóně Lovosice a zatím se nepodařilo pŧvodní stav obnovit. Ačkoliv 

Lovosice nepatří mezi města s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, mělo by vedení města 

více vyuţívat např. aktivní politiku zaměstnanosti a podporovat vzdělávání. 

7.4 Neúspěšná města  

Jako neúspěšné lze označit obce a města, která neefektivně investují, resp. 

nevynakládají finanční prostředky na řešení problémŧ. Ačkoliv se některé problémy, 

jako je třeba nezaměstnanost, mohou vyřešit nezávisle na rozhodnutí lokální vlády, stále 

existují další problémové oblasti, do kterých by tyto obce a města měly směřovat své 

„volné“ finanční prostředky. Příkladem jsou několikrát zmiňované sociálně vyloučené 

lokality a s tím související rostoucí sociální napětí. 

7.4.1 Varnsdorf 

Varnsdorf, nacházející se v okrese Děčín v oblasti Šluknovského výběţku, patří 

s 15 730
39

 obyvateli mezi středně velká města. Varnsdorf čelí stejným problémŧm jako 

většina ostatních měst – vysoké míře nezaměstnanosti (14 % v roce 2011) a sociálnímu 

vyloučení (celkem jsou zde 3 sociálně vyloučené lokality). K problémŧm spojeným 

se sociálním vyloučením se přidalo i rostoucí sociální napětí, které vedlo k několika 

demonstracím (např. v září 2011). 

Podle výše celkových kapitálových rozvojových výdajŧ na obyvatele patří 

Varnsdorf s 80 Kč. na obyvatele mezi nejméně úspěšná města. Za celé sledované 

období investoval Varnsdorf do rozvoje, konkrétně do sociální prevence 

a volnočasových aktivit dětí a mládeţe, pouze 1,3 mil. Kč a to za jediný rok  - 2012. 

Více neţ rozvojové investice jsou ve Varnsdorfu v rámci běţných výdajŧ podporovány 

volnočasové aktivity dětí a mládeţe a od roku 2007 i sluţby sociální prevence. Zmíněné 

rozvojové běţné výdaje mají rostoucí trend jak absolutních částek, tak i jejich 

relativního podílu na běţných výdajích. Vedení města musí řešit rostoucí problémy 

sociálního vyloučení a výdaje do prevence jsou tak ţádoucí. Proto ve městě začal v roce 

2007 fungovat nízkoprahový klub pro děti a mládeţ, který má kromě zajištění 

volnočasových aktivit význam i při podpoře vzdělávání. Jeho kapacita ale potřebám 

obyvatel nestačí a proto by bylo vhodné zaloţit ještě další klub. Bohuţel k rozvojovým 

                                                 

39 Počet obyvatel k 1. 1. 2013. 
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projektŧm nevyuţil Varnsdorf ani dotace z fondŧ EU. Většina z celkem přijatých dotací 

z EU ve výši 25,3 mil. Kč. směřovala do oblasti revitalizace vodních ploch, obnovy 

zeleně a sníţení energetické náročnosti škol. Ve srovnání s ostatními městy nepodporuje 

Varnsdorf téměř ţádné komunitní aktivity, jedinou výjimkou je vytvoření Komunitního 

plán zdraví a kvality ţivota (období 2011 - 2012), který ale sociální prevenci neřeší. 

Vedení města také dlouhodobě nepodporuje vytváření pracovních příleţitostí, a tedy 

neřeší vysokou míru nezaměstnanosti. 

Míra nezaměstnanosti se po celé období 2002 – 2011 pohybuje v rozmezí 

16 - 12 %, kdy nejniţší hodnoty dosáhla v roce 2008. Uţ o rok později ale opět vzrostla 

na 16 % a poté v roce 2011 následoval mírný pokles na 14 %.  Varnsdorf je tedy 

příkladem města, kde vývoj míry nezaměstnanosti neukazuje na zlepšení 

sociálně-ekonomické situace. Ačkoliv by bylo ze strany města ţádoucí podpořit 

zaměstnanost, tak k tomu v rámci podpory prŧmyslu a aktivní politiky zaměstnanosti 

nedochází. Tato situace je překvapivá i vzhledem k relativně stabilnímu politickému 

sloţení vládnoucí koalice za minulá dvě volební období (od 2006). Jak ukazuje 

tabulka 19, významnou roli ve vládnutí měla ODS se starostou Josefem Poláčkem 

(2002 - 2010) a Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (HNRM), jehoţ 

členem je současný starosta Varnsdorfu Martin Louka. Zmínka o podpoře 

zaměstnanosti a dŧrazu na řešení sociální vyloučení chyběla i v Programovém 

prohlášení koalice na volební období 2006 – 2010. V tomto prohlášení bylo sice 

zmíněno vyuţití Komunitního plánu sociálních sluţeb Šluknovského výběţku k čerpání 

prostředkŧ z EU (konkrétně z ESF), přesto ale město ţádný projekt spolufinancovaný 

z ESF za období 2007 – 2012 nerealizovalo. Mezi prioritami města byly v období 

2006 – 2010 např. opravy a výstavba kulturních a sportovních zařízení, revitalizace 

okrajových částí města, zkvalitnění bytového fondu a opravy komunikací. Do těchto 

oblastí město skutečně směřovalo většinu investičních prostředkŧ.  Fyzické prostředí ve 

městě se zlepšuje, ale to k zlepšení sociálně-ekonomické situace nestačí. 

tab. 19: Vládnoucí koalice ve Varnsdorfu od roku 2002 

Město 
Volební období 

2002 - 2006 2006 - 2010 od 2010 

Varnsdorf 
ODS + SNK Evropští 

demokraté + 

HNHRM 

ČSSD + ODS + 

Strana zdraví, sportu, 

prosperity + KDU-

ČSL a HNHRM + SZ 

ODS + TOP09 + KDU-ČSL 

a HNHRM + Suverenita + 

Strana zdraví, sportu, 

prosperity + VV 

                                            Zdroj: ČSÚ – výsledky voleb, Informace o zastupitelstvech jednotlivých měst, vlastní zpracování  
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7.4.2 Jirkov 

Jirkov patří, podobně jako Varnsdorf, mezi středně velká města, kdy k 1. 1. 2013 

zde ţilo 20 230 obyvatel. Spolu s padesátitisícovým Chomutovem tvoří Jirkov jeden 

sídelní útvar. Obě města tak sdílí např. dopravní podnik, zajišťující městskou 

hromadnou dopravu a také územní plán. Jirkov patří k městŧm, kde se míra 

nezaměstnanosti během desetiletého období výrazněji měnila, ačkoliv město do rozvoje 

a podpory zaměstnanosti investovalo minimum finančních prostředkŧ. Kromě stále 

přetrvávající vyšší míry nezaměstnanosti je velkým problémem sociální vyloučení 

a s tím související výskyt tří sociálně vyloučených lokalit ve městě. 

Jirkov s výjimkou rokŧ 2004 a 2005 vţdy alespoň určitou část finančních 

prostředkŧ směřoval do rozvojových aktivit, z nichţ dominovaly projekty na podporu 

volnočasových aktivit dětí a mládeţe. Celkem tedy za období 2002 – 2012 investovalo 

město do rozvoje 8,4 mil. Kč. a při přepočtu na jednoho obyvatel tak jde o investice 

ve výši 400 Kč. To je výrazně méně neţ u řady menších a stejně velkých měst a obcí. 

Volnočasové aktivity dětí a mládeţe podporuje město i v rámci běţných výdajŧ 

částkami od 1 do 3 mil. Kč. za rok, přičemţ mnoţství těchto financí postupně během 

celého sledovaného období klesá. Ačkoliv lze tyto výdaje brát jako součást prevence 

sociálního vyloučení, pro jejich větší efekt by bylo nutné je doplnit dalšími investicemi 

směřovanými přímo do sociální prevence. Do oblasti sociální prevence směřuje město 

část běţných výdajŧ teprve od roku 2010 a ve městě funguje zatím pouze jediný 

nízkoprahový klub pro děti a mládeţ. V rámci běţných výdajŧ vyuţívá město i aktivní 

politiku zaměstnanosti, ovšem vynaloţené finanční prostředky se pohybují nejčastěji 

pouze v řádech statisícŧ Kč. Pozitivně lze hodnotit vytvoření sociální firmy zajišťující 

technické sluţby a údrţbu, jejímţ vlastníkem je v současnosti město. Tato firma 

zaměstnává i s vyuţitím dotací z úřadu práce dlouhodobě nezaměstnané obyvatele 

ze sociálně vyloučených lokalit. Také na podporu vědy a výzkumu a VŠ nesměřoval 

Jirkov ţádné finanční prostředky a zastupitelstvo ani nepodpořilo návrh Českého 

vysokého učení technického na vybudování technologického parku. Dŧvodem byly 

pochybnosti o budoucí finanční nezávislosti tohoto technologického parku.  

Úspěšné bylo město Jirkov i při čerpání finančních prostředkŧ z fondŧ EU v obou 

programových obdobích (2004 – 2006 a 2007 – 2013). Celkem do konce roku 2012 

získalo město dotace přesahující 200 mil. Kč., ale ţádná z dotací nebyla určena 

na rozvojové projekty. Finančně nejnáročnějším projektem spolufinancovaným z ROP 
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Severozápad byla „Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém 

centru města Jirkova“. Další dotace směřovaly na projekty revitalizace sídlišť, zateplení 

panelových domŧ, realizaci energetických úspor u vybraných budov v majetku města 

a také na školní hřiště. Realizované projekty ukazují, ţe hlavní dŧraz byl kladen 

na zlepšení prostředí ve městě namísto řešení hlavních problémŧ - nezaměstnanosti 

a sociálního vyloučení. 

Vývoj nezaměstnanosti opět odráţí hlavně ekonomický vývoj celého Česka. 

Mezi roky 2002 a 2008 klesla míra nezaměstnanosti z pŧvodních 21 % na 11 %, 

ale poté začala opět rŧst a v roce 2011 dosáhla 16,8 %. Jirkov tak stále patří v rámci 

Ústeckého kraje mezi města s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Svŧj vliv na tento stav 

má i dlouhodobá nečinnost lokálních vlád a jejich přístup k (ne)řešení problémŧ. V čele 

města je od komunálních voleb v roce 2006 Radek Štejnar z ČSSD, vládnoucí ČSSD 

však vţdy tvořila koalici s minimálně jednou další politickou stranou či hnutím. Změny 

ve vedení města po roce 2006 ale téměř ţádné změny ve financování rozvojových 

aktivit nepřinesly. Vedení města se díky poloze Jirkova a jeho spojení s Chomutovem 

spíše spoléhá na aktivitu vedení většího sousedního města, které vybudovalo 

prŧmyslovou zónu a mnohem více podporuje zaměstnanost a podnikání.  
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8. Závěr 

Hlavním cílem práce bylo zjistit a zhodnotit rozdíly v efektivitě samosprávy 

měst a vybraných obcí Ústeckého kraje na základě objemu finančních prostředkŧ 

směřovaných do lokálního rozvoje a především do řešení hlavních problémŧ. Jako dílčí 

cíl byla zjišťována efektivita čerpání a konkrétní vyuţití finančních prostředkŧ z fondŧ 

EU a také jak rozvojové aktivity (projekty) ovlivňují vývoj nezaměstnanosti. Další cíl 

zahrnující identifikaci faktorŧ ovlivňujících efektivitu samosprávy byl vzhledem k jeho 

sloţitosti omezen na posouzení souvislostí mezi efektivitou a vládnoucími politickými 

stranami (hnutími) a koalicemi. 

Uvedené cíle byly sledovány v kontextu situace kraje, který patří k nejvíce 

postiţeným v rámci Česka, jehoţ města a obce čelí závaţným problémŧm - vysoké míře 

nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení. Zjištěný objem vynaloţených finančních 

prostředkŧ na rozvoj v obcích a městech za více neţ desetileté období byl srovnáván 

s vývojem míry nezaměstnanosti. Ukázalo se, ţe vliv rozvojových výdajŧ (včetně 

investičních) na míru nezaměstnanosti nelze jednoznačně určit, protoţe míra 

nezaměstnanosti je ovlivněna řadou dalších faktorŧ a také politickými rozhodnutími 

a regionální politikou na vyšších úrovních veřejné správy. Zdá se ale, ţe vynakládané 

rozvojové prostředky příliš neovlivňují vytváření trvale udrţitelných pracovních míst. 

Situace na trhu práce byla navíc od přelomu roku 2008/2009 ovlivněna hospodářskou 

(ekonomickou) krizí, coţ negativně ovlivnilo i předchozí snahy lokálních vlád sníţit 

míru nezaměstnanosti.  

Podpora lokálního rozvoje a řešení hlavních „regionálních“ problémŧ ve většině 

zkoumaných měst nepatří z pohledu financování mezi preferované sféry jejich zájmu. 

V rámci běţných výdajŧ jsou sice podporovány např. volnočasové aktivity dětí 

a mládeţe a také aktivní politika zaměstnanosti a sociální prevence, ale celková výše 

a podíl těchto výdajŧ je minimální a neodpovídá přetrvávajícím a zhoršujícím se 

sociálním problémŧm (sociálnímu vyloučení). Rozvojové investice se navíc koncentrují 

hlavně do podpory, resp. přípravy prŧmyslových zón, přestoţe se do některých nedaří 

přilákat investory. Problémem je i niţší kvalita takto vytvořených pracovních 

příleţitostí, která odpovídá zaměření výrobních společností na montáţ, a která často 

vede k tomu, ţe zónu společnost (investor) po několika letech opustí. 

V rámci vyuţívání dotací z fondŧ EU existují stejně jako v případě výdajŧ na rozvoj 

mezi zkoumanými obcemi a městy velké rozdíly. Ze 30 sledovaných obcí a měst jich 
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pouze 11 směřovalo alespoň část získaných finančních prostředkŧ do rozvoje. Většina 

těchto „rozvojových“ projektŧ byla spolufinancována z ESF a zahrnovala převáţně 

podporu zaměstnanosti, sociální prevenci a řešení sociálního vyloučení, a také 

komunitní aktivity a plánování. Zvláště v případě vytváření komunitních plánŧ 

(spolufinancovaných z EU) je dŧleţité jejich uvedení do praxe, coţ se ale ve srovnání se 

zahraničními zeměmi (např. Německem) ve zkoumaných městech a obcích příliš nedaří. 

Stanovené cíle komunitních plánŧ nejsou závazné a nejsou tedy kontrolovány. 

Z ostatních projektŧ mohou být přínosné i ty zaměřené na aplikaci metod 

e-Governmentu a zefektivnění práce městských úřadŧ, které se realizovaly převáţně 

ve větších městech. Bohuţel stále neexistuje standardizované hodnocení těchto projektŧ 

a jejich skutečné přínosy, resp. skutečné zvýšení kvality veřejné správy je diskutabilní. 

S ohledem na skutečnost, ţe „kvalitní“ a efektivně fungující veřejná správa je také 

jedním z předpokladŧ rozvoje, by měla být hodnocení projektŧ e-Governmentu 

a zefektivnění úřadŧ věnována větší pozornost. 

Z metodologického hlediska vyuţívala práce jako zdroj dat informace 

o hospodaření poskytnuté městskými a obecními úřady a také informace z databází 

Ministerstva financí, které informace o hospodaření obcí v Česku shromaţďuje. 

Potvrdila se skutečnost známá jiţ z některých zahraničních zemí, ţe databáze informací 

o hospodaření obcí/měst na národní úrovni úplně neodpovídá skutečnosti na úrovni 

lokální, protoţe často dochází k situaci, kdy jsou některé rozpočtové poloţky 

(např. prŧmyslové zóny, aktivní politika zaměstnanosti) u kaţdé obce/města zařazeny 

jinak (v jiné rozpočtové třídě) neţ by podle vyhlášky o rozpočtové skladbě 

(č. 323/2002 Sb.) měly být. Data poskytnutá obecními/městskými úřady navíc nemají 

jednotnou strukturu, proto je jejich zpracování časově náročné a jejich niţší kvalita 

limituje moţnosti statistických analýz. Zejména proto také nejsou v této práci statistické 

metody vyuţity. Pro další výzkum není na základě zjištěných poznatkŧ vhodné vyuţívat 

databáze Ministerstva financí jako jediný zdroj informací. 

8.1 Zhodnocení hypotéz 

H1: Efektivita samosprávy se ve sledovaných obcích a městech bude významně 

lišit 

Analýza vyuţívání finančních prostředkŧ z fondŧ EU a analýza hospodaření obcí a 

měst, resp. vynakládání finančních prostředkŧ na podporu lokálního rozvoje včetně 
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řešení hlavních problémŧ, ukázala na velké rozdíly v efektivitě správy. Mezi 

sledovanými obcemi a městy se vyskytují jak případy s minimálními rozvojovými 

investicemi (cca 20 z 30) a minimem projektŧ vyuţívajících dotace z fondŧ EU, tak 

města a obce představující „extrémně“ kladné příklady investující většinu „volných“ 

finančních prostředkŧ do rozvoje. Efektivně fungujících samospráv je však menšina – 

patří sem obce/města s vŧbec nejvyššími rozvojovými investicemi na obyvatele 

(Lovosice a Rumburk) a další obce/města, kde jsou tyto rozvojové investice niţší, ale 

stále přesahují částku 1 000 Kč/obyvatele (nejvyšší Klášterec nad Ohří, dále Most, 

Chomutov, Ústí nad Labem, Litvínov, Podbořany, Štětí, Obrnice). V těchto 

městech/obcích (s výjimkou nejmenších Obrnic a také města Štětí) podpořila 

samospráva výstavbu prŧmyslových zón, ve kterých vznikly stovky nových pracovních 

příleţitostí (nejúspěšnější - zóna IP Verne u Klášterce nad Ohří s více neţ 1300 

vytvořenými pracovními příleţitostmi za období 2002 – 2012), a zároveň investovala 

i do oblasti sociální prevence a volnočasových aktivit dětí a mládeţe. Ačkoliv tyto 

úspěšné samosprávy do rozvoje výrazně investovaly, ne ve všech těchto obcích/městech 

se podařilo zlepšit sociálně-ekonomickou situaci, protoţe především sledovaná míra 

nezaměstnanosti je ovlivněna řadou dalších faktorŧ na národní i globální úrovni. 

Podařilo se ale např. vybudovat síť zařízení zajišťujících sluţby sociální prevence 

a podporována je i terénní sociální práce, která má řešit problémy spojené se sociálním 

vyloučením. Tato sféra poskytování sociálních sluţeb je v centru zájmu především 

u menších obcí/měst s efektivní samosprávou (Štětí, Obrnice), která nemají tolik 

moţností (ani finančních prostředkŧ) na realizaci velkých projektŧ typu prŧmyslových 

zón a podnikatelských inkubátorŧ. Ostatních 20 obcí/měst má spíše neefektivní 

samosprávu, která do rozvoje investuje minimum prostředkŧ – nejméně investovaly 

do rozvoje resp. nejméně efektivní je samospráva v Jílovém, Oseku, Vejprtech a Ţatci. 

Mezi další nejméně efektivní samosprávy (s celkovými rozvojovými investicemi 

niţšími neţ 500 Kč/obyvatele) patří Louny (20 Kč/obyv.), Jiříkov, Varnsdorf, Trmice, 

Postoloprty, Roudnice nad Labem, Dubí, Česká Kamenice, Šluknov, Litoměřice 

a Jirkov (400 Kč/obyv.). Zároveň je nutné zmínit, ţe i mezi neefektivními 

samosprávami nalezneme obce/města, ve kterých se investovalo (za celé sledované 

období v přepočtu 500 - 1 000 Kč/obyvatele) alespoň do volnočasových aktivit dětí a 

mládeţe nebo sociální prevence – Kadaň, Teplice, Duchcov, Děčín, Krupka (zde i do 

prŧmyslové zóny). Zjištěné rozdíly v efektivitě tak potvrzují platnost první hypotézy.  
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H2: Efektivita správy je nejvyšší na úrovni měst střední velikosti 

Jako efektivní lze podle výše rozvojových investic na obyvatele, které jsou podle 

objemu finančních prostředkŧ směřovaných do lokálního rozvoje nejvýznamnější, 

označit samosprávu přibliţně ve třetině zkoumaných obcí a měst. Mezi těmito 

úspěšnými obcemi a městy s efektivní samosprávou nalezneme zástupce všech 

velikostních kategorií bez výraznější dominance některé z těchto kategorií. 

Z 10 obcí/měst s efektivní samosprávou jsou tři z kategorie největších měst (Most, 

Chomutov, Ústí nad Labem), tři z kategorie středně velkých měst (Rumburk, Klášterec 

nad Ohří, Litvínov, tři z kategorie menších měst (Lovosice, Podbořany, Štětí) a jedna 

nejmenší obec (Obrnice). Prokázalo se, ţe i mezi stejně velkými obcemi a městy existují 

v efektivitě zásadní rozdíly. Jako příklad lze uvést kategorii největších měst, z nichţ 

Most, Chomutov a Ústí nad Labem mají efektivní samosprávu a investují do rozvoje, 

zatímco Děčín a Teplice patří k městŧm s neefektivní samosprávou. Proto nelze 

hypotézu H2 potvrdit. 

H3: Politici usilují o upevnění své moci namísto řešení problémŧ a investic 

do rozvoje, úspěšnost nebude závislá na politické orientaci vládnoucích stran/hnutí 

Politici, resp. lokální vlády, jsou (či by měli být) hlavními aktéry ovlivňujícími 

lokální rozvoj – jejich hlavním úkolem je právě usilovat o rozvoj svěřeného území 

(obce). Vyuţívají k tomu rozpočet a určují sféry, do kterých budou finanční prostředky 

(především ty investiční) směřovat. Z výsledkŧ analýzy efektivity samosprávy 

uvedených v předcházející kapitole vyplývá, ţe samosprávu ve většině (ve dvou 

třetinách) zkoumaných obcí a měst nelze povaţovat za efektivní, zejména z dŧvodu 

minimálních výdajŧ a investic do podpory lokálního rozvoje. I u těch efektivnějších 

samospráv je objem finančních prostředkŧ investovaný do rozvoje v nepoměru 

s finančními prostředky směřovanými do „nerozvojových“ a často populistických 

a klientelistických projektŧ (stavební zakázky pro spřízněné firmy). Příkladem mohou 

být stamiliony korun, jeţ byly vynaloţené na obnovu a výstavbu sportovních areálŧ 

(pro profesionální sport) ve srovnání s několika miliony na výstavbu dětských hřišť 

a volně přístupných sportovišť. Dílčím problémem je pak netransparentnost výběrových 

řízení a rŧzná pochybení, která byla zjištěna při kontrolách projektŧ spolufinancovaných 

z fondŧ EU (konkrétně z ROP Severozápad) – např. Chrám chmele a piva v Ţatci, zimní 
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stadion v Chomutově a Litoměřicích (u všech pochybení při zadávání veřejných 

zakázek).  

Hledání souvislosti mezi efektivitou samosprávy a politickým sloţením lokálních 

vlád se vzhledem k vysokému podílu nestraníkŧ v zastupitelstvech menších obcí a měst 

a rozsahu a moţnostem této diplomové práce omezilo na prozkoumání situace 

ve  velkých městech. Ve všech velkých městech vládly v posledních třech volebních 

obdobích koalice doplněné často i menšími lokálními hnutími, přesto se objem 

rozvojových investic mezi městy se stejnou nebo podobnou vládnoucí koalicí liší. 

Rozvojové investice se navíc v prŧběhu celého sledovaného období měnily a nebylo tak 

moţné vysledovat jakýkoliv zřejmý trend. Ze skupiny největších měst lze povaţovat 

za nejméně efektivní vlády v Děčíně ( v období 2002 – 2006 vláda ODS v koalici 

s ODA a Sdruţením nezávislých, v období 2006 - 2010 vláda ODS s hnutím Volba pro 

město, po roce 2010 jiţ vláda ČSSD s hnutím Volba pro město) a Teplicích (po celé 

sledované období ODS, v období 2002 – 2006 v koalici s ČSSD, v dalším období se SZ 

a od roku 2010 s TOP 09). I na základě případŧ popsaných v předcházející kapitole lze 

očekávat, ţe rozhodující vliv na objem finančních prostředkŧ věnovaných na rozvoj 

bude mít spíše kvalita lidských zdrojŧ, která bude určovat rozdíly v angaţovanosti 

konkrétních politikŧ (často starostŧ/primátorŧ) při řešení problémŧ, neţ příslušnost 

ke konkrétní politické straně nebo hnutí. Nalezení konkrétních faktorŧ ovlivňující 

přístup lokálních vlád/politikŧ k řešení problémŧ by vyţadovalo další kvalitativní studii. 

Dŧvodem proč lokální vlády (a tedy politici) dávají přednost „nerozvojovým“ 

projektŧm je zřejmě skutečnost, ţe jejich výsledky (nejčastěji stavby) jsou viditelné 

ještě před koncem volebního období a mohou tak zajistit zvolení v dalších komunálních 

volbách. Další dŧvod spočívá v tom, ţe skutečné rozvojové projekty a investice, které 

budou zajišťovat trvale udrţitelný rozvoj a sníţení nezaměstnanosti představují těţký 

úkol i pro profesionály  a politici jsou ve svých funkcích stále převáţně amatéry. Třetí 

hypotézu se tedy podařilo potvrdit, zároveň toto zjištění ukazuje na dlouhodobý 

a závaţný systémový problém, jehoţ kořeny lze spatřovat v nízké míře odpovědnosti 

(nejen lokálních) vlád a politikŧ obecně. 
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Přílohy 

Příloha 1: Vývoj míry nezaměstnanosti ve zkoumaných obcích/městech 

 

Průměrná míra nezaměstnanosti v % 

Město/obec 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Obrnice 39,63 41,37 42,69 40,03 39,59 29,01 20,29 22,84 23,62 21,63 

Trmice 27,78 27,08 28,26 26,87 25,38 22,81 17,57 22,12 24,87 26,65 

Vejprty 22,58 24,01 23,79 22,05 20,09 15,16 12,91 17,45 15,11 15,05 

Jiříkov 18,95 20,84 22,91 21,89 20,59 18,26 16,9 21,53 22,43 20,78 

Osek 18,05 18,13 17,37 14,48 11,93 9,67 7,57 9,21 9,99 9,74 

Postoloprty 22,63 25,23 24,5 21,75 20,93 16,58 11,34 16,16 19 17,83 

Jílové 12,7 14,23 14,57 13,23 12,72 10,84 9,47 11,92 11,39 10,76 

Česká 

Kamenice 
13,53 16,61 16,43 14,63 13,01 11,85 10,34 15,44 15,52 14,59 

Šluknov 18,38 19,78 20,6 18,97 18,76 14,57 12,7 17,5 18,85 17,9 

Podbořany 13,11 13,98 13,45 10,97 10,01 8,32 6,6 11,51 12,45 11,54 

Dubí 18,47 18,88 19,23 15,64 14,82 12,28 10,51 12,33 15,63 15,05 

Lovosice 13,41 13,56 12,19 10,09 9,38 8,16 6,97 9,11 10,56 9,9 

Duchcov 19,32 21,34 20,93 17,71 16,61 13,7 9,98 12,81 14,85 14,53 

Štětí 16,92 17,69 17,45 15,61 13,34 11,92 10,68 14,33 15,67 14,23 

Rumburk 13,17 14,37 15,77 14,53 13,56 11,18 10,24 12,24 12,9 12,16 

Roudnice 

nad Labem 
11,15 11,28 11,11 9,92 9,05 7,96 6,63 8,19 8,58 8,31 

Krupka 19,93 21,25 21,38 18,13 17,77 14,53 11,71 13,73 15,34 14,12 

Klášterec 

nad Ohří 
15,48 18 17,09 15 11,25 7,21 5,43 11,59 10,84 10,22 

Varnsdorf 13,5 14,95 15,28 14,43 13,84 12,29 12 16 16,14 14,17 

Kadaň 16,43 16,45 16,75 14,4 11,63 7,53 5,85 9,58 11,1 11,47 

Louny 12,69 14,15 13,41 11,18 10,08 8,41 6,95 9,07 10,11 9,33 

Ţatec 14,92 17,13 16,38 15,31 14,38 11,82 8,68 11,2 12,5 11,55 

Jirkov 21,35 22,03 22,15 20,02 18,02 13,84 11,11 15,98 16,99 16,77 

Litoměřice  10,08 9,94 10,11 9,38 8,48 6,71 5,44 6,53 7,8 7,23 

Litvínov 22,68 23,31 24,41 23,39 22,19 19,08 14,58 16,02 16,14 16,14 

Chomutov 17,91 18,83 18,82 16,5 15,07 11,88 9,5 12,8 13,77 12,95 

Teplice 16,67 17,18 16,57 13,5 12,92 11,08 8,93 10,7 12,13 11,83 

Děčín 13,37 14,94 14,78 13,9 12,97 11,29 9,37 11,48 12,61 11,71 

Most 21,59 22,59 23,01 20,9 20 15,69 11,52 14,33 15,04 14,22 

Ústí nad 

Labem 
14,97 14,97 14,35 12,88 12,78 11,28 9,53 11,74 13,56 13,98 

                                                                                                   Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování 


