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1. Úvod 

Vládní selhání jsou často chápána jako škála problémů, projevujících se v používání 

neúčinné hospodářské politiky. Každý problém má vždy svoji příčinu, příznaky a následky. 

A stejně tak tomu je i v případě vládních selhání. Nejedná se o žádný novodobý jev, vládní 

selhání se v ekonomice vyskytují stále a mohou se objevit kdykoliv a kdekoliv. To, že si 

politici každoročně podporují své návrhy, kupují si voliče z cizích prostředků, mají určitá 

privilegia a užitky, nepodílí se na nákladech svých rozhodnutí nebo reálný fakt, že 

politici   a byrokraté sledují převážně svůj prospěch, neúčelně a nehospodárně utrácí 

prostředky určitých rozpočtů a mnohé další skutečnosti, jsou výchozím bodem této 

bakalářské práce. Problematika vládních selhání je v současné době aktuální a je předmětem 

mnoha diskuzí, což je jedním z hlavních důvodů volby tohoto tématu této bakalářské práce. 

Cílem této práce je zmapovat problematiku vládních selhání v České republice, poukázat 

na jejich reálné dopady na výkonnost české ekonomiky a navrhnout vhodná řešení, která 

mohou přispět ke stabilizaci ekonomické situace a omezení těchto selhání. 

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, přičemž každá z nich se věnuje dílčími cíli této 

práce. Úvod seznamuje čtenáře s obsahovou částí, poté následuje druhá kapitola, která 

obsahuje tři části. 

 První z těchto částí nastiňuje úvod do celé problematiky a je dále rozčleněna do dvou 

podkapitol, v nichž je popsána role vlády v ekonomice a posléze vysvětlena podstata teorie 

veřejné volby. Teorie veřejné volby obsahuje 3 důležité podkapitoly, které doplňují její 

podstatu. Jedná se o realizaci veřejné volby a typy jejího rozhodnutí, teorém středního voliče 

a politicko-ekonomické cykly a konkurenci mezi politickými stranami. 

 Druhá část druhé kapitoly je zaměřena na problematiku týkající se dobývání renty           

a korupci. Třetí část druhé kapitoly se zabývá definováním vládních selhání. Zde je 

vysvětlena podstata těchto selhání, jejich typy a faktory.  

 Třetí kapitola této práce se věnuje analýze konkrétních typů vládních selhání v prostředí 

české ekonomiky, tedy spotřebním chováním obyvatelstva, ostravskými ropnými lagunami, 

nezaměstnaností, podnikatelským prostředím, stavem české silniční sítě, českým 

stavebnictvím, metylalkoholovou kauzou a v neposlední řadě korupcí. Pozornost je v této 

kapitole soustředěna na analyzování příčin a dopadů, vedoucích ke zhoršujícímu se stavu 

ekonomiky a životních podmínek obyvatelstva České republiky, a dále se věnuje popisu 

jednotlivých vládních selhání v současné době. 
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Závěrečná kapitola, tedy kapitola čtvrtá, na základě analýzy konkrétních typů vládních 

selhání rozebraných v předchozí kapitole, obsahuje návrhy a doporučení, které by mohly 

přispět ke zlepšení ekonomické situace v ČR a oživit hospodářský růst. 
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2. Teoretické formulace vládních selhání 

2.1 Úvod do problematiky 

2.1.1 Role vlády v ekonomice 

Má vláda zasahovat do ekonomiky či nikoliv? Jaká je optimální míra vládních zásahů? 

Zmírní anebo dokonce vyřeší se nejzávažnější problémy společnosti? V současné době se 

stále více diskutuje o efektivnosti a přínosu aktivní role vlády, avšak názorů existuje 

několik. 

 Podle Stiglitze (1997) nejsou odlišné postoje a názory na úlohu vlády v ekonomice ničím 

výjimečným už od historie. V 18. století tzv. merkantilisté prosazovali aktivní roli vlády,     

a to především v podpoře průmyslu a obchodu. Tuto teorii však ve své knize ,,The Wealth of 

Nations“(1776) vyvracel Adam Smith, zakladatel moderní ekonomické vědy. Role vlády by 

podle něj měla být co nejomezenější, jelikož na základě ,,neviditelné ruky trhu“, kde 

konkurence a motiv soukromého zisku vedou k optimálnímu uspokojení zájmů celé 

společnosti, produkuje ekonomika požadované statky nejlepším možným způsobem.  

Na názory Adama Smitha reagovalo v 19. století několik významných ekonomů, jako John 

Stuart Mill a Nassau Senior, kteří šířili ekonomickou teorii tzv. laissez faire, jejíž hlavní 

podstatou je ponechání vývoje soukromého sektoru bez vládních kontrol a regulací.  

Na druhou stranu řada myslitelů 19. století připisovala nedostatky společenského řádu 

instituci soukromého majetku, kterou Adam Smith považoval za nezbytnou pro ekonomický 

rozvoj. Odlišný názor zastávala ještě další skupina ekonomů, která nesouhlasila ani s jedním 

z principálních přístupů a přikláněla se k družstevní organizaci práce i vlastnických práv. 

Musgrave a Musgraveová (1994) zastávají názor, že tržní mechanismus není schopen 

vykonávat všechny ekonomické funkce, proto jsou nutné zásahy vlády, aby ho v jistém 

smyslu opravovala a doplňovala. Hlavní úlohu vlády spatřují ve funkci alokační, stabilizační 

a redistribuční. Alokační funkcí se rozumí zajištění veřejných statků, tedy soustředění  

a vynaložení finančních prostředků k úhradě produkce veřejných statků. Stabilizační funkce 

spočívá v použití rozpočtové politiky jako prostředku k zajištění vysoké zaměstnanosti, 

cenové stability, ekonomického růstu apod. Redistribuční funkce představuje změny 

v rozdělování důchodů a bohatství v souladu s tím, co společnost považuje za ,,spravedlivé“ 

rozdělení. 
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Dvořák (2008) považuje stát za jeden z prvků ekonomického systému, jehož významným 

znakem je moc, prostřednictvím které může donutit ekonomické subjekty, aby dělaly či 

nedělaly to, co považují za prospěšné. Tato moc byla státu ostatními ekonomickými 

subjekty dobrovolně svěřena, proto musí být její užití kontrolováno. Stát nemá určeno, co je 

základním motivem jeho působení v ekonomické oblasti, jelikož není známá proměnná, 

kterou se snaží maximalizovat. 

Stiglitz (1997) tvrdí, že v období od velké hospodářské deprese v 30. letech si mnoho 

ekonomů uvědomilo, že i v té nejbohatší ekonomice na světě existuje řada oblastí např. trh 

práce, ve kterých trh selhává, proto jsou nutné vládní intervence pro stabilizaci ekonomiky.  

V současné době se ekonomové shodují na tom, že předpoklad fungování principu 

neviditelné ruky trhu platí pouze při omezujících podmínkách. Existuje mnoho problémů, 

které trh neřeší úspěšně a dochází k tzv. tržním selhání.  Převládající mínění je dnes takové, 

že omezené zásahy vlády mohou alespoň zmírnit nejzávažnější z nich. Názory na roli vlády 

jsou určovány tím, za jak závažné pokládají ekonomové tržní selhání a jak efektivní 

považují vládní programy, které mají selhání trhu napravit.  

 

2.1.2 Teorie veřejné volby 

Jurečka (2013) uvádí, že teorie veřejné volby se nachází na pomezí dvou disciplín, a to 

mezi politologií a ekonomií. Analyzuje chování jednotlivých subjektů (voliči, byrokracie, 

politici, lobby), které působí na politickém trhu. Tento trh silně ovlivňuje přerozdělování 

společenských fondů, což může vést k příjmovým disproporcím. Voliči (občané) se  

na politickém trhu účastní proto, že očekávají od jimi zvolených představitelů naplnění 

představ, souvisejících se zlepšením životních podmínek a řešení sociálně-ekonomických 

problémů. Politici usilují o své zvolení, protože chtějí být viděni, chtějí rozhodovat o věcech 

veřejných ve svůj nebo společenský prospěch a především chtějí maximalizovat svůj užitek. 

Byrokraté ovlivňují tvorbu politických rozhodnutí prostřednictvím rad, expertiz  

a doporučení. Byrokracie se chová racionálně, to znamená, že sleduje své zájmy 

 a rozšiřování svého vlivu. Proto podporuje takové politiky a politické strany, kteří zajistí růst 

veřejného sektoru. Zájmové skupiny (lobby) představují sdružení občanů či firem, jež hájí 

určitý společný zájem. Jedná se o získání privilegií resp. dodatečných příjmů pro určitou 

skupinu při zajišťování dané činnosti. Původním předpokladem teorie veřejné volby je to, že 

se lidé nechovají racionálně jen v hospodářské oblasti života, ale také v oblasti politické  
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a snaží se uspokojovat své potřeby. Zaměřuje se na vysvětlení obtížnosti (ne-li nemožnosti) 

sloučit rozdílné preference jednotlivců do společné funkce blahobytu a proč chování státních 

úředníků nesleduje výlučně společenské blaho, nýbrž jejich snahou je upevnit své postavení. 

Teorie veřejné volby je schopna reagovat na měnící se společensko-ekonomický vývoj  

a přinášet nové poznatky. 

Podle Gregora (2005) představuje teorie veřejné volby studium individuálního  

a skupinového rozhodování při provádění transakcí na politickém trhu, které nejsou tržního 

charakteru. Zkoumání politických institucí se střetává s metodami ekonomického 

rozhodování. Teorie vytváří hypotézy, jež se týkají výsledků daných transakcí. Zkoumanými 

předměty jsou zde studium demokratických režimů, ústav, legislativní proces a chování 

zájmových skupin, politických stran a byrokracie. 

Buchanan (1998) v problematice teorie veřejné volby analyzuje chování jednotlivců,  

v tomto případě voliče-občana-daňového poplatníka-beneficienta, který poskytuje svůj 

volební hlas svým vládcům. Předpokladem zde figurujícího individualisticko 

demokratického modelu je přímé zapojení občanů do kolektivních rozhodnutí, kde 

jednotlivci mají stejné pravomoci při ovlivňování výsledků politického procesu. 

Dvořák (2008) vychází z práce Buchanana (1979) ,,Public finance and public choice"  

ve které uvádí, že základními oblastmi zájmu teorie veřejné volby jsou ekonomická teorie 

politiky, konstituční ekonomie a formalizace postupů kolektivního rozhodování. 

Ekonomická teorie politiky upozorňuje na fakt, že ti, kteří v politice rozhodují, jsou 

ovlivňováni ušlechtilými motivy (směřují ke zvýšení společenského prospěchu) i motivy 

individuálního a skupinového zájmu. Přesto, že se politici snaží vyhovět preferencím voličů, 

nedochází k efektivním výsledkům, jelikož tyto preference nejsou z mnoha důvodů 

racionální. Konstituční ekonomie analyzuje význam a funkci politických institucí s vlivem 

na rozhodování v hospodářské politice.  

Hobza (2009) říká, že za průkopníky teorie veřejné volby jsou považováni James 

Buchanan a Gordon Tullock. Teorie veřejné volby se zabývá konceptem vládního selhání, 

který se nevztahuje pouze na určité konkrétní situace, ale popisuje především systematické 

charakteristiky, jež vedou k obecné neschopnosti vlády dosahovat (přímo či nepřímo) 

ekonomicky efektivní alokace zdrojů. Vláda a státní úředníci při svém rozhodování 

maximalizují své vlastní funkce užitku, které se mnohdy liší od těch celospolečenských. 

Hlavní motivací bývá opětné znovuzvolení, proto kladou důraz na krátkodobé projekty, 

jejichž životnost nepřesahuje délku volebního období. Teorie veřejné volby tvrdí, že 

tendence neefektivně alokovat veřejné zdroje je vrozená vlastnost politického systému. 
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Proto je nutné dodržovat značnou opatrnost v souvislosti zásahů vlády do fungování 

ekonomiky. 

Široký (2008) tvrdí, že politické trhy se nijak neliší od jakýchkoliv jiných trhů. Vyskytují 

se zde občané (kupující) a politikové a byrokracie (prodávající) vládních služeb, a proto, aby 

byli politici zvoleni, musí svůj program zacílit na středního voliče. Důsledkem modelu 

veřejné volby je snaha o zvýšení rozsahu veřejného sektoru ekonomiky nad jeho efektivní 

úroveň. 

Dvořák (2008) se přiklání k názoru, že kritéria při praktickém rozhodování v oblasti 

veřejných financí jsou vždy silně ovlivněna existujícími skupinovými zájmy. Výsledkem 

přerozdělovacího procesu, jenž je uskutečňován prostřednictvím veřejných financí, není 

prospěch všeobecný ale vždy pouze skupinový. 

 

2.1.2.1 Realizace veřejné volby - typy rozhodnutí 

Jurečka (2013) tvrdí, že veřejné volby jsou proces, ve kterém jsou miliony individuálních 

preferencí kombinovány a slučovány do nedělitelného kolektivního rozhodnutí. Kolektivní 

rozhodnutí rozděluje do tří skupin, škodlivá, přerozdělovací a efektivní. Škodlivá rozhodnutí 

zhoršují postavení všech, u přerozdělovacích rozhodnutí dochází k přesunu určitých 

prostředků od jedné skupiny obyvatel ke druhé a rozhodnutí efektivní (Paretova zlepšení) 

zlepšují postavení všech a ničí postavení nezhoršují. Kolektivní rozhodování se vyskytuje 

v systémech, kde existuje parlament a další kolektivně rozhodující volené orgány a kde 

rozhodují volení zástupci. Mezi hlasovací mechanismy patří jednomyslné rozhodnutí nebo 

vůle většiny. Většinové pravidlo se v praxi vyskytuje častěji, avšak dle Arrowova teorému 

neexistuje žádný hlasovací mechanismus zaležený na většinovém principu, který by 

zaručoval přijetí efektivního rozhodnutí a zároveň respektoval individuální preference voličů 

a nebyl závislý na hlasovacím pořádku. 

 

2.1.2.2 Teorém středního voliče 

Stiglitz (1997) definuje středního voliče jako takového voliče, pro kterého je počet voličů 

preferujících nižší úroveň veřejných výdajů stejný jako počet voličů preferujících vyšší 

výdaje. Pro středního voliče výsledná úroveň výdajů (při většinovém volebním systému) 

odpovídá optimální úrovni výdajů. Střední volič je zjišťován na základě seřazení všech 

voličů dle jejich preferencí a ten, pro jehož optimální úroveň výdajů je zjištěno, že jedna 

polovina všech voličů preferuje vyšší a druhá polovina nižší výdaje. Z teorému středního 
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voliče vyplývá, že poptávka po veřejných statcích se nezmění, pokud zůstane zachována 

výška středního příjmu. 

Jurečka (2013) vysvětluje tento teorém pomocí principu minimální diferenciace, jež 

předpokládá, že programy politických stran si budou vzájemně podobné. Teorém středního 

voliče říká, že politická strana bude prosazovat politiku, která maximalizuje čistý prospěch 

voličů nacházejících se ve středovém pásmu. 

Holman (2005) doplňuje, že středovým voličem může být například skupina lidí se 

středně vysokými příjmy. Snaha politických kandidátů či stran, o maximalizaci voličských 

hlasů, může vést k takovým redistribučním politikám, které budou přerozdělovat důchody,  

a to od relativně bohatých a chudých směrem ke středním příjmovým skupinám. Většinové 

hlasování vede k tomu, že v systému dvou politických stran nemá volič ve skutečnosti 

volbu, jelikož obě strany prosazují obdobnou politiku. Tímto je také možné vysvětlit 

tendenci k nižší účasti voličů u voleb, kde dochází k porovnávání očekávaných výnosů 

z výsledků voleb s náklady voličské účasti ve volbách. Jestliže se programy politických 

stran výrazně neliší, očekávané výnosy mohou být pouze malé. 

 

2.1.2.3 Politicko-ekonomické cykly a konkurence mezi politickými stranami 

Jurečka (2013) tvrdí, že vlády se snaží ovlivňovat hospodářský cyklus v zájmu svého 

znovuzvolení a přetrvání nadále u moci pomocí restriktivní a expanzivní politiky. 

Restriktivní hospodářská politika je uplatňována po volbách a jejím následkem bývá 

většinou pokles inflace a růst nezaměstnanosti. Naopak expanzivní hospodářská politika 

bývá aplikována před volbami a její následek je zcela opačný. Střídání těchto hospodářských 

politik v souvislosti s volebním cyklem a snahou o znovuzvolení se nazývá politicko-

ekonomický cyklus. Vlastní zájmy sledují nejen politické strany, ale také voliči, kteří 

očekávají od jimi podporované strany maximalizaci důchodu, bohatství a zlepšení životních 

podmínek. 

Slaný (2003) při vysvětlení politicko-ekonomického cyklu vychází z reálného faktu, že se 

politici sdružují ve stranách oportunistických a ideologických. Oportunistické strany se snaží 

zapůsobit na všechny voliče bez ohledu na jejich politické zařazení. Před volbami provádějí 

populární opatření, nepopulární naopak po volbách. Předpokladem je snaha o maximalizaci 

své popularity během jednoho volebního období. Ideologické strany se zaměřují pouze  

na voliče určité politické orientace a soustředí se na řešení takových problémů, jenž tyto 

voliče zajímají. Voliči jsou rozděleni na racionální a neracionální. Racionální volič při 
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rozhodování zvažuje dostupné informace, hodnotí budoucí chování strany a její chování 

v minulosti, předvídá důsledky vládních opatření a přizpůsobí se na ně. Oproti tomu 

neracionální volič tato kritéria nesplňuje. 

Kotlán a Kliková (2012) uvádí 4 typy modelů politicko-ekonomického cyklu: 

Nordhausův model, racionální oportunistický model, Hibbsův ideologický model 

a racionální ideologický model. Nordhausův model vychází z předpokladů, že ekonomika je 

popsána Phillipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, politici jsou 

oportunističtí, voliči jsou neracionální, předem je určen termín voleb a inflace je 

kontrolována politiky. Model lze popsat pomocí Grafu 2.1. 

 

Graf 2.1: Nordhausův model politicko-ekonomického cyklu 

Zdroj: Kotlán, Kliková (2012) 

 

V období před volbami (1) nastává předvolební expanze, která snižuje nezaměstnanost  

a zvyšuje inflaci. Po volbách (2) přichází inflační růst a přechod na vyšší Phillipsovu křivku 

(PC2). Ve třetím období (3) je uplatňována restriktivní hospodářská politika pro potlačení 

inflace, která je však doprovázena růstem nezaměstnanosti. Ve čtvrtém období (4) dochází 

k přechodu zpět na Phillipsovu křivku (PC1) a počátku další předvolební expanze. 

Racionální oportunistický model je založen na těchto předpokladech: oportunističtí 

politici, voliči a inflační očekávání jsou racionální, ekonomika je popsána Phillipsovou 
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křivkou, inflace je kontrolována politiky a termín voleb je určen předem. Model je 

znázorněn v Grafu 2.2. 

 

Graf 2.2: Racionální oportunistický model 

 

   

Zdroj: Kotlán, Kliková (2012) 

 

V období před volbami je prováděna expanzivní politika a inflace má rostoucí tendenci 

(1). Po volbách dochází v důsledku povolební restrikce k poklesu inflace (2). Pokud se 

voliči chovají racionálně, vláda nemůže předvolební expanzí pozitivně ovlivnit 

nezaměstnanost a ekonomický růst, pouze roste inflace. Po volbách vláda provádí 

protiinflační restrikci, jejímž následkem není negativní dopad na zaměstnanost a výstup. 

Pokud však existuje asymetrie v informacích mezi voliči a politiky nebo v případě 

nepružnosti mezd a cen mohou politici ovlivňovat reálné veličiny a model přechází v model 

Nordhausův. 

Hibbsův ideologický model charakterizují tyto faktory: ekonomika je popsána 

Phillipsovou křivkou, inflace je kontrolována politiky, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, 

politici jsou ideologičtí, voliči si uvědomují ideologické rozdíly stran a volí tu, která nabízí 

výhodnější politiku a termín voleb je určen předem. Hibbsův ideologický model znázorňuje 

Graf 2.3.  
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Graf 2.3: Hibbsův ideologický model 

 

 

Zdroj: Kotlán, Kliková (2012) 

 

Každá vláda si na Phillipsově křivce zvolí bod (cíl), který preferuje na základě jejího 

programu a který by měl oslovit cílovou skupinu voličů. Strany pravicové volí bod (P), což 

je kombinace nízké inflace (πP) a relativně vysoké nezaměstnanosti (UP). Strany levicové 

volí bod (L), který představuje nízká nezaměstnanost (UL) a relativně vysoká inflace (πL). 

Střídání pravicových a levicových vlád způsobuje posuny po Phillipsově křivce. 

Poslední z modelů se nazývá racionální ideologický model a charakterizují ho následující 

faktory: ekonomika je popsána Phillipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, 

inflace je kontrolována politiky, strany jsou ideologické, voliči jsou racionální a termín 

voleb je předem určen. Model je znázorněn v Grafu 2.4. 
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Graf 2.4: Racionální ideologický model 

 

Zdroj: Kotlán, Kliková (2012) 

 

V období před volbami (1) je levicí prováděna expanzivní politika, jejímž účelem je 

snížení nezaměstnanosti, avšak dochází ke zvýšení inflace z πV na πL. K výkyvům reálných 

veličin dochází pouze na začátku volebního období, protože voliči jsou racionální, a poté 

přechází Phillipsova křivka (PC1) na (PC2) a nastává přirozené působení (2). Pravicová 

vláda v období před volbami (3) provádí hospodářskou politiku, při které dochází ke 

krátkodobému zvýšení nezaměstnanosti a k poklesu inflace z πV na πP. Ve čtvrté fázi (4) 

dochází k přirozenému působení, kdy Phillipsova křivka přechází z (PC2) na (PC1)  

a nezaměstnanost se vrací na původní úroveň. Levicová politika směřuje ke snížení 

nezaměstnanosti a vede k akceleraci inflace. Pravicová politika směřuje ke snížení inflace. 
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2.2 Dobývání renty a korupce 

Jurečka (2013) zmiňuje, že dobývání renty (rent seeking) souvisí s chováním zájmových 

skupin, jež jsou jedním z výše zmíněných subjektů politického trhu. Rentu lze dobývat 

legálně (loobying) i nelegálně (korupce), avšak v obou případech bývají zdroje odváděny  

ze společensky produktivního použití do alokací, které jsou výhodné pouze pro některé 

zájmové skupiny. Legální lobbing může sehrávat pozitivní roli, jelikož lobbyisté mohou být 

pro veřejné činitele zdrojem důležitých informací a argumentů, užitečných pro rozhodování. 

Ilegální lobbing zatěžuje občany jako voliče a daňové poplatníky. Korupci se daří tam, kde 

má pověřená osoba (např. politik) možnost libovolně a beztrestně nakládat se svěřeným 

právem, a to v rozporu se zájmy svých voličů. Při dobývání renty vznikají náklady (např. 

čas, energie, úplatky), jež jsou považovány za ztrátu, jelikož nevedou k dodatečné nabídce 

produktu a služeb a jsou promrhány na získání možnosti je nabízet. 

Pro Gregora (2005) představuje dobývání renty nebo-li ,,ryze neproduktivní aktivity“ 

snahu o získání pomoci pro zvláštní zájmové skupiny. Tato pomoc přináší zlepšení pozice 

na soukromém trhu. Politici mohou ovlivnit fungování soukromých trhů, jelikož disponují 

diskreční mocí, ústavou a procedurami, mohou navrhovat regulace, subvence, tržní omezení 

atp. Některé jejich aktivity mohou ekonomiku přivést do efektivnějšího stavu, mnohé jsou 

jen čistými redistribucemi anebo efektivitu výrazně snižují. Na druhé straně soukromé 

subjekty se snaží získat jakékoliv dostupné výhody, mezi něž patří také výhody dané či 

garantované politikou. Dobývání renty lze systematicky pozorovat především  

u administrativních monopolů, udělování licencí, antimonopolní politiky nebo zahraničního 

obchodu. 

Holman (2005) tvrdí, že renta je výsledkem privilegia. Jako příklad uvádí situaci v době 

merkantilismu, kdy panovník uděloval vybraným obchodníkům monopoly na zahraniční 

obchod s určitými teritorii, čímž tedy omezoval konkurenci v zahraničním obchodě. Tyto 

monopoly (dovozní či vývozní) přinášely obchodníkům obrovské zisky. V současné době 

vlády provádí něco obdobného, např. stanovování dovozních kvót, udělování dovozních 

licencí apod. Ten, kdo dobývá rentu, je ochoten nést určité značné náklady (např. náklady na 

kontaktování úředníků, kteří rozhodují o udělení určitých výsad, náklady na lobbování či 

uplácení, apod.), aby získal výsadu, z níž renta plyne. Konkurence mezi dobyvateli renty je 

vede k tomu, že jsou tito ,,dobyvatelé“ ochotni nést náklady na dobývání renty až do výše 

renty, a to z toho důvodu, že dokud převyšuje potenciální renta dosavadní náklady na její 

dobývání, vyplatí se zvýšit tyto náklady v naději, že se podaří získat privilegium související 
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s rentou (většinou část rent ,,padne“ na náklady na dobývání renty). Náklady na dobývání 

renty jsou neproduktivní. Pokud by materiální a lidské zdroje, vynakládané na lobbování  

a podobné činnosti, byly využity jinak, mohly by vytvořit užitečné statky a nebyly by tak 

zbytečně promrhány. Ideálním prostředím pro renty a jejich dobývání jsou subvence, cenové 

stropy, licence ke vstupu na trh, apod. a možnost dobývat rentu vyplývá především 

z regulace ekonomiky. Na druhou stranu deregulace, demonopolizace a konkurence ničí 

institucionální předpoklady pro vytváření a dobývání renty. 

Křivohlavý (2007) vysvětluje, že slovo korupce je latinského původu, jehož jádrem je 

sloveso ,,rumore“, tedy ,,něco zlomiti“ a předpona ,,cor“ naznačuje záměr a účel tohoto 

lámání. Pro slovo korupce existuje v češtině výstižný výraz – úplatkářství, podplácení, 

prodejnost. Korupcí se původně obecně rozuměla degenerace a deformace toho, co bylo 

původně dobré, poté byla chápána jako sociální zkaženost, deviantní chování  

a demoralizace. V neposlední řadě je korupce vnímána v hlediska mravního, kde označuje 

kriminální činy, ilegální jednání a mravní rozpad. Při korupci jde o jednání, které má vnější 

formu (dát dar určité osobě). Toto jednání není férové, morálně správné ani spravedlivé. 

Dárce si darem obdarovaného doslova koupí a navádí ho k nefér jednání, se záměrem 

navýšení vlastního zisku či jiného užitku. 

Kislingerová (2011) označuje korupci za zvláštní typ podvodného jednání, jehož 

charakter se mění s tím, jak ovlivňuje ekonomický a společenský rámec společnosti. 

Rozlišuje tři typy korupce: náhodnou, která je představována úplatkářstvím a jsou do ní 

zapojeny pouze některé osoby či malé skupiny, dále korupci systematickou, v níž hrají roli 

úředníci veřejné správy a korupci systémovou, která znamená zkorumpovanost celých států. 

Za korupci nelze považovat lobbying, střet zájmů a sponzorování veřejných organizací. 

Müller (2010) tvrdí, že korupce je praktika i pojem vyjadřující ,,zdravotní stav“ celé 

společnosti (kolektivní vina, celospolečenské stigma) a individuální selhání jednotlivců. Její 

podstatou je využití určitého postavení pro dosažení finančního, statusového, soukromého 

nebo jiného zisku či protislužeb. Korupce má mnoho forem a mohou ji participovat jak 

úzké, zájmově vyprofilované skupiny, tak i široká veřejnost. 

Dle Poloučka (2006) korupce deformuje tržní mechanismy, priority vládní politiky a cíle 

fiskální a měnové politiky, a také zkresluje odvětvové priority a výběr technologií. Korupce 

úzce souvisí s politickou nestabilitou, jelikož v zemích s vyšší korupcí je mnohem vyšší 

politická nestabilita. Jedním z důsledků korupce je fakt, že zvyšuje transakční náklady  

a nejistotu v ekonomice, vede ke snížení objemu investic a ke snížení produktivity veřejných 

investic a infrastruktury. 
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2.3 Vládní selhání 

Kotlán a Kliková (2012) uvádějí, že problematika vládních selhání se začíná řešit po 

selhání keynesiánsky orientované hospodářské politiky na konci 70. let 20. století, kdy 

teoretikové školy veřejné volby zdůvodnili hospodářsko-politická selhání, projevující se 

např. ve vysoké inflaci, vnější nerovnováze a vysoké nezaměstnanosti. 

Podle Němcové a Žáka (1997) je nezbytnost zasahování vlády do přirozeného vývoje 

ekonomiky zdůvodňována neschopností, neexistencí či nerozvinutím trhu, tedy tržním 

selháním. Předpoklad, že existují situace, kdy trh skutečně selhává, však neospravedlňuje 

vládní zásah. Vládní selhání se projevují zejména v neadekvátní hospodářské politice. Jedná 

se tedy o stav, kdy rozhodnutí vlády způsobují poruchy v přirozeném vývoji samoregulující 

schopnosti cenového mechanismu, který je základem tržní alokace. 

Hlavními důvody systematických neúspěchů vlády jsou podle Stiglitze (1997) především 

omezené informace, které má vláda k dispozici (následky řady rozhodnutí jsou 

komplikované a těžko předvídatelné), dále omezená kontrola reakcí soukromého sektoru, 

jelikož vláda má velice omezený vliv na důsledky svých reálných rozhodnutí, a třetím 

důvodem jsou omezení, jež vyplývají z politické podstaty vládních rozhodnutí, která 

ovlivňují životy mnoha lidí, avšak přijímány jsou pouze určitou skupinou zvolených 

zástupců. 

Kotlán a Kliková (2012) doplňují další důvody, a to zájmy a schopnosti politiků  

a byrokracie, kde dochází ke snahám maximalizace vlastního užitku nebo k aplikování 

neodborných schopností. Politikové maximalizují svůj užitek, pokud jsou opět zvoleni, 

byrokraté svůj užitek maximalizují na základě získání výhod pro sebe (např. postavení, moc, 

prestiž). Maximalizace užitku směřuje k tzv. vyhledávání renty (rent-seeking), jež 

představuje odklon politiků a byrokracie od obecně prospěšných cílů. Toto selhání je ve své 

podstatě způsobeno odlišnými cíli zájmových skupin (byrokracie, politikové, voliči, 

lobbyisté), kde problémem jsou především jejich tlaky na politiky a byrokraty a to, že 

v důsledku jejich organizovanosti dochází k nastolení zájmů menšiny na úkor ,,mlčící“ 

většiny. Za vládní selhání je považováno také nevyužití politického kapitálu, čímž se rozumí 

nevyužití možnosti nově zvolené vlády provádět nepopulární opatření bez velkých 

sociálních pnutí a politických následků. V neposlední řadě považují autoři za vládní selhání 

vztah politiků k ekonomické teorii a praxi, u kterých může dojít ke dvěma případům. Pokud 

výrazně převažuje teoretický přístup, lze díky lpění na proklamovaných zásadách a díky 

praxí neprověřených nástrojích docházet k nesprávně prováděné hospodářské politice. 
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Naopak pokud převažuje pragmatismus, dochází k obtížnému vytváření institucionálního 

rámce a k ovlivňování politiků zájmovými skupinami.  

Mezi tzv. ,,defekty státu“ považuje Gregor (2005) několik faktorů, mezi něž patří 

nestabilita hlasovacích procedur, dynamická neoptimalita, efekt záklopky, judikatura jako 

zájmová skupina nebo krátkozraké fiskální chování. Nestabilita hlasovacích procedur 

spočívá v tom, že jednu většinu lze přehlasovat jinou většinou. Nemusí být k dispozici žádná 

volební procedura, která by tak zajistila stabilní výsledek a zároveň by vyhovovala 

základním požadavkům kladeným na demokratické procedury. Podstatou dynamické 

neoptimality, nebo-li potlačení inovací jako budoucích alternativ, je to, že v rámci překotně 

se měnícího světa přibývá nových dilemat a oproti tomu přibývá také privátních řešení 

jiných dilemat. Dosažení krátkodobé efektivity vládním zásahem tak může být vykoupeno 

nižším tempem inovací a v konečném výsledku kvantitativně neodhadnutelným snížením 

budoucího bohatství. Dalším selháním státu je efekt záklopky, respektive nepružnost zdola, 

jež představuje stav, kdy určitá opatření nebo instituce přetrvává, přestože preference jsou 

takové, že by instituce za dané situace znovu nevznikla. Zrušit něco existujícího je 

náročnější než danou věc uvést do praxe (např. zrušení vojenské služby, jež byla povinná, 

představující bezpečností rizika a v mnoha zemích irelevantní, přesto dlouho přetrvávala).  

Judikatura, jako zájmová skupina, představuje vládní selhání z toho důvodu, že obhájci 

ústavy nejsou imunní vůči skupinám nekonkurujícím si na politickém trhu. Jako příklad 

tohoto ,,defektu“ lze uvést využití práva prezidentů nominovat ze sobě blízkých kandidátů 

(blízkých jejich zájmovým skupinám). Krátkozraké fiskální chování spočívá v eventualitě 

vlád využít možnosti tvorby veřejného dluhu k předvolební manipulaci s hospodářskou 

politikou a k mezičasově neoptimální redistribuci.  

Dvořák (2008) považuje za vládní selhání např. monopolní situaci vlády a externality. 

Vlády jsou v monopolní pozici, jelikož jsou monopolními poskytovateli mnoha veřejně 

poskytovaných statků a služeb. Z toho plyne nízký zájem reagovat na různorodost veřejné 

poptávky a také nízká motivace k efektivnosti. Externality jsou příčinou nejen tržních, ale 

také vládních selhání, jelikož mnoho vládních rozhodnutí vyvolává negativní externality. 

Podle Němcové a Žáka (1997) patří mezi vládní selhání také časová zpoždění v závislosti 

na fázích rozhodovacího procesu (analýza, program, zavedení, působení), spojená 

s nesouladem okamžiků, kdy je určitá změna nutná, avšak v danou chvíli není realizovaná. 

Jedná se o časová zpoždění vyplývající z vlastní činnosti vlády a zpoždění závisející  

na následných adaptačních procesech soukromého sektoru, v jejichž důsledcích dochází  

  k neefektivnosti. 
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3. Analýza vládních selhání v prostředí ekonomiky ČR 

Současný stav české ekonomiky je z pohledu analytiků a makroekonomů charakterizován 

předávkovanými restrikcemi. Vláda doposud nebyla schopna navrhnout kroky, které by 

vedly k obnovení trvale udržitelného ekonomického růstu a ke zlepšení některých 

ekonomických jevů. To, že např. klesá spotřeba, roste nezaměstnanost, část populace je 

sociálně vyloučena a ztrácí střechu nad hlavou, počty exekucí se pohybují ve stovkách tisíc 

za rok a roste počet dražeb majetku, očividně vládu příliš netrápí. Převážná část obyvatelstva 

v České republice je nespokojena s výkony vlády a kritizuje špatně fungující státní správu. 

Důvodem nespokojenosti jsou negativní dopady, týkající se především zhoršující se životní 

úrovně obyvatelstva. 

 

3.1 Spotřební chování obyvatelstva 

Obyvatelé ČR v posledních letech začali šetřit a v otázce spotřeby jsou naladěni 

pesimisticky. Neochota utrácet, pokles spotřeby a zvýšení spořivosti má značný podíl  

na hospodářském poklesu a to, jestli tato situace bude mít východisko, závisí především  

  na krocích vlády. 

Fassmann (2013) tvrdí, že vlivem vládních opatření došlo k poklesu domácí poptávky 

v rozsahu, který nemá obdob od roku 1993. Tento pokles poznamenal několik odvětví,  

a také ovlivnil vývoj sektoru služeb. Jednou z příčin poklesu je klesající koupěschopnost 

obyvatelstva, s níž souvisí vzestup cen potravin. V roce 2013 byly ceny potravin o 5,7 % 

vyšší oproti minulému roku.  

Pik (2014) uvádí jako nejvýraznější příklad zdražení potravin brambory, jejichž cena 

během let 2010 – 2014 stoupla o 70 % nebo hladkou mouku, která se za stejné období 

zvedla o 67 %. Tab. 3.1 ukazuje vývoj spotřebitelských cen vybraných druhů potravin 

v období 2010-2013. 
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Tab. 3.1 Spotřebitelské ceny vybraných druhů potravin 

 

V Kč 2010 2011 2012 2013 

Vepřové maso - bůček (kg) 64,89 70,82 83,17 86,42 

Jemné párky (kg) 96,05 105,60 120,91 129,94 

Sušené plnotučné mléko (400g) 123,79 128,71 138,80 157,12 

Eidamská cihla (kg) 122,63 124,97 130,57 164,34 

Okurky čerstvé salátové (kg) 37,68 31,06 46,41 50,42 

        Zdroj: ČSÚ 

 

Další příčinou vzestupu cen podle Fassmanna (2014) bylo zvýšení sazby DPH  

na potraviny o 4 p.b. v roce 2012, kde výsledkem byl pokles poptávky po potravinách  

a celoroční pokles maloobchodního obratu za potraviny o 2,5 % (dále také došlo ke zvýšení 

inflace  ve výši 3,3 %, jež byla nejvyšší za poslední roky nebo k poklesu reálných mezd  

a platů o 1,8 %, což bylo také nejvyšší za poslední roky). Tab. 3.2 ukazuje vývoj sazeb DPH 

od roku 2008-2014. Snížení spotřeby domácností je důsledkem růstu dalších cen, především 

služeb spojených s bydlením (voda, nájemné, výdaje na zdraví). Jelikož jsou tyto výdaje  

pro domácnosti nezbytné a mají přednost před dalšími výdaji, blokují vzestup spotřeby 

potravin a spotřebního zboží. Tab. 3.3 ukazuje výdaje domácností na konečnou spotřebu  

(v běžných cenách) v období od 2010-2012. Na základě četných studií (např. Výzkumný 

ústav pivovarský a sladařský, Technologické centrum Akademie věd ČR) a testů např. 

Potravinářské komory České republiky, jsou v okolních zemích základní produkty 

kvalitnější a levnější než na tuzemském trhu, proto jim dává řada domácností přednost  

a dochází tak k přelivu poptávky obyvatelstva na zahraniční trhy. Podle analytiků je změna 

spotřebního chování obyvatelstva, které začalo šetřit a celkově je naladěno pesimisticky  

ve vztahu ke spotřebě, důsledkem nejen poklesu spotřeby, ale také HDP. Mezi příčiny 

neochoty obyvatel utrácet patří také skutečnosti spojené s fungováním exekutorů, neboť 

obyvatelstvo je vystaveno enormnímu tlaku na vymáhání původně bagatelních dlužních 

částek, které v exekučním řízení mnohdy vyrostou na mnohonásobky. 
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Tab. 3.2: Vývoj sazeb DPH v ČR 

 

 Základní sazba DPH Snížená sazba DPH 

Od 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 19 % 9 % 

Od 1. 1.2010 - 31. 12.2011 20 % 10 % 

Od 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 20 % 14 % 

Od 1. 1. 2013 - současnost 21 % 15 % 

 Zdroj: European Commission 

 

Tab. 3.3: Výdaje domácností na konečnou spotřebu (běžné ceny) 

 

V mil. Kč 2010 2011 2012 

Potraviny, nealkoholické nápoje   275 090 289 398    306 747 

Bydlení, voda, energie, paliva   210 653 207 980    209 312 

Zdraví      42 570  43 551 43 634 

Zařízení domácností (vybavení)   103 321 102 627    105 737 

Doprava    168 191     177 113    180 094 

Zdroj: ČSÚ 

 

Báčová (2013) uvádí, že v roce 2011 činil počet nařízených exekucí soudem přes  

936 tisíc, v roce 2012 došlo ke snížení na 820 tisíc exekucí. Příčinou poklesu je především 

osvěta, novela exekučního řádu a novela občanského soudního řádu. Nejvíce exekucí je 

v Praze, Moravskoslezském kraji a na severu Čech, což souvisí s celkovou ekonomickou  

a sociální situací v těchto regionech, s nezaměstnaností a platební morálkou lidí. Přestože se 

celkový počet exekucí snížil, vzrostl v roce 2012 počet ukončených exekucí o 64 tisíc oproti 

roku 2011 (oproti roku 2010 se počet dokončených exekucí zvýšil o 150 tisíc). 

 

3.2 Ostravské ropné laguny 

Za vládní selhání je považována také doposud nevyřešená situace týkající se ostravských 

ropných lagun. Tuto starou ekologickou zátěž tvoří pozůstatky výroby ropných produktů 

(zejména odpad z recyklovaných vyjetých motorových olejů), které se v lagunách v Ostravě 

hromadily více než 100 let. Přesto že, byly učiněny kroky vedoucí k odstranění 
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nebezpečných kalů, provází tuto záležitost dlouhodobě řada problémů a doposud vláda 

nebyla schopna navrhnout účinná opatření a efektivní řešení. Největším problémem je 

možnost ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatelstva, ovšem to očividně zástupce 

státní správy příliš netíží. 

Tomaškovič (2013) tvrdí, že likvidace a úplné vyčištění kalových rybníků bude stát více 

jak 3 mld. Kč. Sdružení Čistá Ostrava, kterou tvoří firmy Geosan, Aquatest a OHL ŽS 

vyhrálo v roce 2004 veřejnou soutěž na likvidaci těchto lagun. Vytěženo bylo 200 tisíc tun 

kalů, které byly uvedeny ve smlouvě, avšak zjistilo se, že existují další tuny zapáchajícího 

odpadu, který přispívá ke zhoršení životního prostředí a ohrožuje zdraví obyvatel. Na místě 

páchnoucích lagun měl být už v roce 2010 lesopark, ovšem likvidace je již 2 roky zastavena 

a situace zůstává nevyřešena.  

Lukáč (2013) přidává informace o tom, že díky zastavené práci od konce roku 2011, se 

na místě ropných lagun musí odčerpávat větší množství kontaminované vody, a tím se každé 

další prodlení prodraží. Fixní náklady v podobě ostrahy, monitoringu, udržovacích prací  

a podobně stojí miliony korun měsíčně. 

Göblová (2013) upozorňuje, že bahno z nejobávanější laguny R3, která měla být už dávno 

zlikvidována, obsahuje odpad z provozu bývalé rafinerie a další velmi nebezpečné odpady 

nejméně od 2. světové války. Nachází se zde obrovská směs látek od těžkých kovů, 

polyaromatických uhlovodíků až po polyflorované bifenyly. Z pohledu zdraví se jedná  

o látky karcinogenní, mutagenní a dráždivé a největším problémem je to, že se nedá 

jednoznačně říci, jaké budou mít důsledky pro životní prostředí. Na břehu lagun stojí 

zařízení na dekontaminaci zemin, které je však již 2 roky nečinné z důvodu možného 

výbuchu. Sanaci doposud provázel jeden skandál za druhým - stížnosti obyvatel, protesty, 

stížnosti sousedního státu, trestní oznámení a pokuty. 

Kořistka (2013) doplňuje, že na vytěžení přibližně 90 tisíc tun kalů, které se ještě 

v laguně nachází, bude potřeba 1 mld. Kč. Začátek těžby se odhaduje za rok a půl  

  a odstranění kalů by mělo trvat přibližně 4 a půl roku. 

 

3.3 Nezaměstnanost 

V současné době představuje pojem nezaměstnanost jedno z nejvíce diskutabilních témat 

v ekonomice. Lidí bez práce přibývá, úřady práce za poslední roky evidují více než půl 

milionu uchazečů o zaměstnání a situace v některých regionech lze považovat za velmi 
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závažnou. Hospodářské oživení a zlepšení situace na trhu práce je v kompetencích vlády, 

ovšem otázkou zůstává, zda učiní taková opatření, která by přinesla pozitivní výsledky. 

Fassmann (2013) zastává názor, že propadem do stále narůstající (především dlouhodobé) 

nezaměstnanosti jsou ohroženy široké skupiny obyvatelstva. S těmito lidmi nelze zacházet 

jako s těmi, kteří nemají zájem pracovat a kteří pouze zneužívají sociální dávky. Nelze 

dopustit, aby lidé postiženi ekonomickou krizí, za kterou nemohou, propadli i se svými 

rodinami do bezvýchodné situace. Současná úroveň v oblasti politiky zaměstnanosti  

a především aktivní politiky zaměstnanosti není v optimálním stavu. V průběhu roku 2012 

plynule narůstal počet nezaměstnaných a v roce 2013 bylo 600 téměř tisíc osob bez práce. 

Český stát vydal v roce 2012 na aktivní politiku boje proti nezaměstnanosti (rekvalifikace, 

tvorba nových míst, apod.) pouze 2,6 mld. Kč, což je méně než polovina uvažovaného 

rozpočtu a nejméně za posledních několik let. Vláda tedy proti rostoucí nezaměstnanosti 

bojovala snižováním výdajů na podporu nezaměstnanosti. V Tab. 3.4 je uvedena průměrná 

míra nezaměstnanosti ve vybraných krajích a obcích od roku 2010-2012. 

 

Tab. 3.4: Průměrná míra nezaměstnanosti ve vybraných krajích a obcích v % 

 

V % 2010 2011 2012 

Karlovarský kraj 10,8 10,2 10,1 

Cheb 9,3 8,4 8,2 

Karlovy Vary 10,3 9,9 9,7 

Sokolov 13,3 12,7 12,8 

Ústecký kraj 13,4 12,9 13,3 

Děčín 15,1 14,3 14,0 

Chomutov 12,9 12,9 13,8 

Litoměřice 10,6 9,8 10,6 

Louny 11,7 11,7 12,3 

Most 16,2 15,9 15,8 

Teplice 13,7 12,6 12,6 

Ústí nad Labem 13,4 13,1 13,7 

Moravskoslezský kraj 11,9 11,3 11,4 

Bruntál 15,6 15,6 16,2 

Frýdek Místek 9,4 8,3 8,4 
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Zdroj: MPSV 

 

Beránková (2014) tvrdí, že k lednu 2014 hlásí všechny regiony ČR meziměsíční zvýšení 

počtu nezaměstnaných. Největší nárůst zaznamenává okres Jeseník (o 23 %), České 

Budějovice (o 14,4 %) a Prachatice (o 14,3 %). Podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl 

o 0,4 p.b. na současných 8,6%. Významnou skupinou nových uchazečů byli lidé, kterým 

skončily termínované pracovní smlouvy či dohody a OSVČ. Do evidence ÚP ČR se 

nejčastěji hlásili lidé se základním nebo středním odborným vzděláním a lidé do 25 let a nad 

55 let. Nejvyšší nezaměstnanost hlásí okresy Bruntál (15,2 %), Jeseník (14,6 %) a Most  

(14 %), naopak nejnižší nezaměstnanost hlásí okres Praha-východ (3,6 %), Praha-západ  

(4,4 %) a Mladá Boleslav (4,9 %). Ve srovnání s lednem 2013 stoupl počet absolventů škol 

všech stupňů vzdělání a mladistvých o 3 445 osob, celkově bylo evidováno ÚP ČR přes  

38 tisíc lidí (podíl na celkové nezaměstnanosti činí 6,2 %). Vývoj nezaměstnanosti v ČR  

od roku 2007 do 2. čtvrtletí 2014 je vyobrazen v Grafu 3. 1. Graf 3.2 ukazuje evidované 

uchazeče o zaměstnání od roku 1993-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Karviná 14,2 13,5 13,7 

Nový Jičín 11,7 9,3 8,7 

Opava 10,0 10,1 10,1 

Ostrava-město 11,7 11,5 11,9 

Olomoucký kraj 11,5 11,1 10,8 

Jeseník 15,6 15,8 14,6 

Olomouc 10,5 10,0 9,6 

Prostějov 9,9 9,8 9,7 

Přerov 11,9 11,8 11,8 

Šumperk 12,9 12,1 11,9 

Celkem ČR 9,0 8,6 8,6 
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Graf 3.1: Vývoj míry nezaměstnanosti 

Zdroj: Kurzy.cz 

 

 

 

Graf 3.2. Vývoj evidovaných uchazečů o zaměstnání, období 1993-2013 

 

Zdroj: MPSV 
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Vlková (2010) uvádí, že důvodem, proč jsou nezaměstnaností nejvíce postiženy regiony 

(Ústecký, Moravskoslezský) je převládající těžký průmysl (hutnictví, těžba uhlí, 

strojírenství). Vysoká míra nezaměstnanosti projevující se v oblastech Olomouckého  

a Karlovarského kraje je způsobena především agrární nezaměstnaností, vyskytující se  

na venkově, a to především z důvodu nízké mobility a neodpovídající kvalifikaci 

pracovníků. V karlovarském kraji je nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, a také 

největší podíl uchazečů o zaměstnání s neúplným či základním vzděláním. Obr. 3.1 ukazuje 

podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15-64 let) v krajích ČR k 31. 1. 2014. 

 

Obr. 3.1 Podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15-64 let) v krajích ČR   

k 31. 1. 2014 

Zdroj: MPSV 

 

Svaz měst a obcí ČR (2014) uvádí, že v Ústeckém kraji je velkým problémem 

nezaměstnanost a nízká vzdělanost lidí, což vede k vysokému čerpání sociálních dávek, 

narůstající potřebě sociálního bydlení a často až dokonce k sociálnímu vyloučení. Koncem 

února 2014 evidoval Úřad práce ČR celkem 652 390 lidí bez práce v celé ČR, z toho 

v Ústeckém kraji jich bylo 67 977 (v Mostě se jednalo o 11 030 uchazečů o zaměstnání). 
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Míra nezaměstnanosti v rámci celé ČR činila koncem února 2014 8,6 %, v Ústeckém kraji 

však byla 11,9 % (nejvyšší podíl nezaměstnaných k ostatním občanům celé ČR). 

 

3.4 Podnikatelské prostředí 

Složitost legislativy a daní, požadavky kladené na podnikatele v rámci nutné 

administrativy a splnění nejrůznějších podmínek mají za následek to, že se stále zhoršuje 

podnikatelské prostředí v ČR. V současné době dochází k tomu, že určité vládou navržené 

změny pro zlepšení situace, představují naopak zhoršení podmínek pro podnikatele a další 

subjekty a mnohdy dochází k jejich vyloučení z trhu. 

Morávek (2013) tvrdí, že v roce 2012 došlo k výraznému zpomalení růstu počtu 

podnikatelů, jehož příčinou je dle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) především 

pokles počtu zakázek. Podle podnikatelů je však hlavním důvodem komplikující se 

podnikatelské prostředí, složitost legislativy a daní, vysoká míra požadavků kladených  

na podnikatele a čas strávený administrativou. V žebříčku kvality podnikatelského prostředí, 

sestaveného každoročně Světovou bankou, se ČR rok co rok propadá níže a pohybuje se i za 

některými africkými zeměmi. Ke změnám došlo nejen v případě českých podnikatelů, ale 

dochází také k poklesu podnikatelů cizinců. Od roku 2002 měl počet cizinců v ČR stoupající 

tendenci, ovšem od roku 2011 dochází k jejich poklesu. Důvodem je podle MPO především 

přísnější postup při udělování povolení k pobytu osobám, které jsou povinny mít k pobytu 

v ČR příslušné povolení. Tab. 3.5 zachycuje vývoj počtu podnikatelů v ČR v období 2009-

2013. 

 

Tab. 3.5: Počet podnikatelů v ČR 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 

 

 ČTK (2014a) uvádí na základě evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), 

že se v roce 2013 snížil počet podnikatelů (OSVČ) v ČR o 17 tisíc na 977 tisíc a v roce 2012 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkem podnikatelů 2 173 659 2 233 474 2 293 241 2 318 690 2 344 841 

- Z toho FO 1 868 756 1 908 925 1 950 323 1 957 218 1 965 757 

- Z toho PO 304 859 324 549 342 918 361 470 379 084 

Podnikatelé cizinci 87 753 90 983 93 059 91 040 85 887 
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klesl tento počet o 8 tisíc. Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem roku 

2013 celkem 693 tisíc OSVČ, což je o 43 tisíc osob méně než v předchozím roce. Pojistné 

na nemocenské pojištění platilo v roce 2013 93 tisíc OSVČ, o 6 tisíc méně než v roce 2012. 

Nejvíce podnikatelů je evidováno v Praze (167 tisíc podnikatelů), Středočeském kraji (131 

tisíc podnikatelů) a kraji Moravskoslezském (89 tisíc podnikatelů). Vývoj počtu osob 

samostatně výdělečně činných ukazuje Tab. 3.6. 

 

Tab. 3.6: Vývoj počtu OSVČ v ČR 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet OSVČ 956 000 977 000 1 002 000 994 000 977 000 

Meziroční změna + 18 000 + 11 000 + 25 000 - 8 000 - 17 000 

Zdroj: e15.cz 

 

Cribis.cz (2014) uvádí, že v roce 2013 bylo vyhlášeno celkem 1379 bankrotů obchodních 

společností (OS), což představuje meziroční zvýšení o 3 % a 4 414 bankrotů fyzických osob 

podnikatelů (FOP), kde meziroční zvýšení činí 87 %. V prosinci 2013 bylo podáno  

568 návrhů na bankrot obchodních společností (o 169 více oproti prosinci 2012) a tento 

počet představuje nejvyšší počet návrhů na bankrot OS podaných za jeden měsíc od roku 

2008. Více než třetina bankrotů OS byla v roce 2013 vyhlášena v Praze (470 bankrotů), 

naopak nejméně bankrotů těchto společností bylo vyhlášeno v Karlovarském kraji  

(28 bankrotů) a kraji Vysočina (36 bankrotů). Nejvíce bankrotů FOP bylo v roce 2013 

vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (685 bankrotů), naopak nejméně těchto bankrotů bylo 

vyhlášeno v Jihomoravském kraji (77 bankrotů). Celkově na bankrotech v roce 2013 se 

nejvíce podílela odvětví obchodu a pohostinství a odvětví služeb (2/3 všech bankrotů).  Graf 

3.3 ukazuje vývoj bankrotů obchodních společností (OS) a fyzických osob podnikatelů 

(FOP) za jednotlivá čtvrtletí od roku 2011-2013. Graf 3.4 zaznamenává vývoj bankrotů  

a návrhů na bankroty obchodních společností za jednotlivá čtvrtletí v období 2011-2013  

a graf 3.5 zaznamenává vývoj bankrotů a návrhů na bankrotu u fyzických osob podnikatelů 

za jednotlivá čtvrtletí v období 2011-2013. 
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Graf 3.3: Bankroty podnikatelských subjektů 

 

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. 

 

 

 

 

Graf 3.4: Bankroty a návrhy na bankroty obchodních společností 

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. 
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Graf 3.5: Bankroty a návrhy na bankroty fyzických osob podnikatelů 

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, výpočty CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. 

 

3.5 Stav české silniční sítě 

To, že je Česká republika pověstná špatným stavem silnic a dálnic, není žádnou novinkou 

už několik let. Kvalita silnic je jednou z příčin dopravních nehod, proto by měl být na její 

dodržování kladen největší důraz. Jak se k tomuto problému však staví vláda? 

Česká televize (2013) prostřednictvím hodnocení Romana Turzy - projektového 

manažera programu EuroRAP, který zveřejňuje, hodnotí a usiluje o kvalitu silniční sítě, 

uvádí, že stav české silniční sítě není v pořádku a v evropském srovnání se nachází kolem 

poloviny všech zemí. Nebezpečné úseky zůstávají dlouhodobě bez jakýchkoliv změn  

a vylepšení. Tahy jako např. silnice I/10 z Turnova do Harrachova nebo silnice z Prahy  

do Chomutova, které patří k nejnebezpečnějším v ČR, měly být již dávno nahrazeny 

dálnicemi a rychlostními silnicemi, ovšem jejich stavba je opakovaně odkládána. 

Sobotka (2013) uvádí, že v roce 2013 Česká policie šetřila 84 398 dopravních nehod, což 

je oproti roku 2012 o 2 994 (o 3,7%) více. Od roku 2009 má počet nehod stoupající 

tendenci, přičemž nejčetnějšími příčinami nehod jsou dle statistik jízda po nesprávné straně 

vozovky, vjetí do protisměru a nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu 

vozovky. Největší počet nehod nastává v obcích (59 692 nehod v roce 2013). 

Ředitelství silnic a dálnic (2013), jež je investorem a zadavatelem veřejných zakázek, 

doplňuje, že prostředky vynaložené na údržbu dálnic a silnic I. třídy mají od roku 2008 

převážně stoupající tendenci a pohybují se v rozmezí 3 až 4,1 mld. Kč za 1 km dálnic. 
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Menzelová (2013) tvrdí na základě zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který 

prověřoval peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací 

vynaložených od roku 2008 až 2012, že dobudování sítě dálnic a silnic je v nedohlednu, 

nedodržené termíny několikanásobně navyšují předpokládané náklady a některá přijatá 

opatřená, která mají stav zlepšit, neprokazují zatím žádný léčebný účinek. Analyzováno bylo 

74 staveb o celkových nákladech 215 mld. Kč. Největší kritika směřuje na ministerstva 

dopravy, kterým chybí koncepční materiály, ve kterých by bylo jasně stanoveno pořadí 

jednotlivých úseků výstavby, harmonogramy a odhadované náklady. Reálně probíhají 

výstavby dopravní infrastruktury zjednodušeně řečeno tím způsobem, že když jsou peníze, 

začne se s výstavbou a pokud další rok nejsou, výstavba se pozastaví. Veškeré analýzy, 

studie a strategie ministerstva dopravy jsou pouhou teorií, což potvrzuje příklad Návrhu 

rozvoje dopravních sítí v ČR, kdy mělo být v období let 2000-2010 postaveno 1419 km 

dálnic a rychlostních komunikací s náklady 317 mld. Kč, ovšem postaveno bylo pouze  

391 km s náklady 185 mld. Kč. Věcný záměr byl splněn na 28 % a náklady byly čerpány  

na 58 %. Ministerstvo dopravy v analýze Dopravní politika ČR pro léta 2005-2013 stanovilo 

několik opatření (zvýšení přísunu peněz do resortu, navýšení podílu ze spotřební daně 

z minerálních olejů, zapojení soukromých zdrojů, aj.) a výsledkem bylo časté nenaplnění 

daných opatření nebo minimální reálný přínos. 

NKÚ (2014) tvrdí, že za rok 2013 ukazují výsledky 41 realizovaných kontrolních akcí, 

jež byly zaměřeny především na oblasti, kde hrozilo největší riziko neúčelového, 

nehospodárného a neefektivního nakládání s peněžními prostředky státu, že i nadále zůstává 

jednou z nejrizikovějších oblastí zadávání veřejných zakázek. Mezi důvody kritiky patří 

např. nedodržování zásad transparentnosti, nedostatečné odůvodnění potřebnosti, nejasný 

rozsah zakázek, neodůvodněná drahá technická řešení, vznik velkého množství práce, 

potlačení soutěžního prostředí, vznik závislosti na jednom dodavateli, nehospodárné 

vynakládání nemalých částek za externí poradenské, právní a konzultační služby na činnosti 

a mnoho dalších. 

Sůra (2013) na základě analýz NKÚ dále doplňuje, že kilometr dálnice v ČR stojí o 27 % 

více než v Německu, a to především z důvodu nemožnosti českých menších a středně 

velkých firem zúčastnit se soutěží na dálniční stavby. Odlišný je také přístup k vícepracím. 

Němečtí zadavatelé při hodnocení nabídek porovnávají celkovou cenu i dílčí ceny, a pokud 

je určitá část rozpočtu nesmyslně vysoká, žádají vysvětlení. V ČR se dosud hodnotí pouze 

podle celkové ceny (hodnocení jednotlivých částí rozpočtu je běžné pouze u soukromých 

investorů). V ČR je fenomén víceprací nejoblíbenějším zdrojem dodatečných zisků. 
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NKÚ (2013) dále doplňuje, že průměrné náklady v ČR na pořízení 1 km dálnice činí  

416 mil. Kč, u rychlostní komunikace se jedná o částku 378 mil. Kč. Existuje prostor pro 

snížení nákladů o 12-20 % (u vzorku 74 analyzovaných staveb v období 2008-2012 jde  

o úsporu až 43 mld. Kč). Předpokládané náklady nejvíce rostou v průběhu územních řízení 

(o 69 %) a stavebních řízení (o 37 %). Růst těchto nákladů ovlivňuje několik faktorů, mezi 

něž patří např. prodlužování územních a stavebních řízení, požadavky účastníků  

na dodatečné zařazení stavebních objektů (přípojky, křížení) nebo úpravu již naplánovaných 

stavebních objektů. Ve stavebních a územních řízeních jsou časté procesní vady, kvůli 

kterým je mohou účastníci často napadat a dochází k dalším průtahům. Výstavby dálnic  

a rychlostních komunikací se neúměrně prodlužují a od schválení investičního záměru  

do dokončení stavby uplyne nejčastěji 12 let. Při kontrole 38 veřejných zakázek ve výši  

6,4 mld. Kč bylo zjištěno porušení zákona u 21 z nich, a to ve výši 4,3 mld. Kč. ŘSD 

porušilo zákon např.  původnímu dodavateli zadalo vícepráce bez zadávacího řízení  

a v některých případech i bez písemné smlouvy nebo vypsalo zakázku tak, že ji mohl získat 

jen jeden dodavatel. Síť dálnic a rychlostních silnic měla být dle koncepčních materiálů 

Ministerstva dopravy z roku 1999 již dostavěna, každopádně bude dostavěna dle odhadů 

nejdříve za 32 let, a to při částce 520 mld. Kč (o 64% více). Hlavním důvodem jsou 

nedostatky v koncepční a řídící činnosti Ministerstva dopravy. Současný systém financování 

probíhá tím způsobem, že ŘSD zahajuje přípravu i výstavbu projektů, aniž by na jejich 

dokončení mělo zajištěné peníze. 

Surmanová (2014) tvrdí, že na dálnici D8 se řidiči ani po 7 letech, kdy začalo 

dokončování posledního úseku, neprojedou. Realizaci a uvedení této dálnice do provozu 

provází neustále řada komplikací, včetně sesuvu svahu v roce 2013. Situace v současné době 

je taková, že nejsou nachystané projekty, zadavatelé nejsou vybráni a několik stavebních 

povolení vázne na již dlouholetých úřadních sporech s ekologickými organizacemi. 

V obdobné situaci se nachází všechny tuzemské dálnice či rychlostní silnice, u nichž se stále 

opakují tytéž problémy (např. není dokončený výkup pozemků nebo stavba stojí, protože se 

o nich rozhoduje u soudu či antimonopolního úřadu). Ministerstvo dopravy připravilo  

na roky 2014 a 2015 částku 76 mld. Kč na proinvestování v infrastruktuře. Je však zcela 

jisté, že je neutratí, protože projektů je mnoho a lhůty trvají příliš dlouho. Příkladem lze 

uvést situaci v Přerově (leží na cca 20 km úseku, jímž se má spojit dálnice D1 v jeden úsek), 

kde ekologové zablokovali stavbu na 4 roky, než soud rozhodl, že se může stavět. Poté vláda 

tvrdila, že nejsou peníze. Několik měsíců poté vypsalo Ředitelství silnic a dálnic výběrové 

řízení, do něhož zasáhl antimonopolní úřad, který označil vítěznou cenu 5 mld. Kč  



33 
 

za podezřele nízkou a soutěž neplatila. Nyní investor (Ředitelství silnic a dálnic) vybírá 

znovu v rámci výběrového řízení, a to za stejnou částku, kterou antimonopolní úřad 

zpochybnil. 

 

3.6  České stavebnictví 

Současný stav českého stavebnictví lze označit za kritický a příznivé výhledy  

do budoucna prozatím neexistují. Převážná část odborníků a osob pohybujících se v oblasti 

stavebnictví nepředpokládá oživení v této oblasti minimálně rok a k celkové situaci se staví 

spíše skepticky. Dokud vláda nezačne provádět efektivní kroky a opatření, není možné 

očekávat rozkvět v daném odvětví ani změnu pesimisticky naladěného obyvatelstva. 

Hanzely (2014) uvádí, že rok 2013 byl již pátým rokem pokračujícího poklesu českého 

stavebnictví. Stavební produkce v roce 2013 klesla o 8,3 % a od svého vrcholového roku 

2008 o 25,1 %. Na konci roku 2013 měly stavební podniky s více jak 50 zaměstnanci 

smluvně uzavřeno 9,4 tisíc zakázek, což znamenalo meziroční růst o 1,4 %, každopádně 

z pohledu hodnoty se jednalo o další pokles objemu zasmluvněných zakázek (oproti roku 

2012 došlo ke snížení o 5,7 %). Velice omezený prostor pro jakýkoliv růst českého 

stavebnictví potvrzuje konstantně klesající počet i hodnota stavebních povolení (Graf 3.6) 

 

Graf 3.6: Vývoj hodnoty stavebních povolení 

 

Zdroj: ČSÚ, statistika stavebních povolení 
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Na součastném trhu nově vznikají problémy, mezi něž patří kvalita projektové 

dokumentace u některých staveb, zhoršení platební morálky některých investorů  

a komplikace stavebních firem se získáváním finančních prostředků za jimi odvedenou 

práci. Situace je vážná a hrozí, že v těchto případech budou zastavovány stavební práce  

a vzniklé spory budou řešeny soudně. Podíl zakázek, u nichž bylo nutné změnit projektovou 

dokumentaci v průběhu stavby z důvodu výrazně špatné kvality dokumentace, činil v roce 

2013 více jak třetinu (36 %). Dodatečné náklady, které s sebou nekvalitní projektové 

dokumentace přináší, činily až 11 % z celkové hodnoty stavby. V případě výskytu 

dodatečných nákladů jsou investoři ochotni uhradit vícenáklady zpravidla jen částečně  

a prosazení změn oproti původnímu projektu a dohoda s investorem bývá podle většiny 

ředitelů stavebních firem komplikovaná a časově náročná. Nejnáročnější bývá dohoda  

o změnách s veřejným investorem. Hlavním z důvodů častých bankrotů stavebních firem 

v současné době je nekoncepční politika státu v této oblasti a vysoký počet zahraničních 

firem na relativně malém stavebním trhu. Podle prognóz není možné očekávat zlepšení této 

situace v oblasti veřejných investorů a k zefektivnění zadávání zakázek či řešení zmíněných 

problémů v průběhu realizace nepomůže ani novela zákona o zadávání veřejných zakázek 

účinná od ledna roku 2014. 

Pro rok 2014 je očekávána stagnace celého sektoru a první růst českého stavebnictví by 

měl přijít v roce 2015, pokud vláda zrealizuje avizovanou proinvestiční politiku a dojde  

  ke zlepšení vývoje ekonomiky. 

Český statistický úřad (2014a) zveřejňuje, že v roce 2013 stavební produkce meziročně 

reálně klesla o 8,3 %, produkce inženýrského stavitelství poklesla o 8,8 % a produkce 

v pozemním stavitelství meziročně klesla o 8,1%. Průměrný evidenční počet zaměstnanců 

v podnicích s více jak 50 zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 8,1 % a jejich 

průměrná měsíční nominální mzda činila 29 042 Kč (pokles o 3,2 %). Počet vydaných 

stavebních povolení se meziročně snížil o 13,2 % (stavební úřady vydaly 84 864 stavebních 

povolení) a orientační hodnota staveb dosáhla 257,7 mld. Kč, což je oproti roku 2012  

o 19,1 % méně. Dále uvádí, že v roce 2013 počet zahájených bytů meziročně činil  

22 108 bytů (pokles o 7,3 %), stejně tak meziročně poklesl počet dokončených bytů, a to  

o 14,3 % (počet dokončených bytů v prosinci roku 2013 činil 25 246 bytů). Tab. 3.7 

zaznamenává vývoj určitých indikátorů v oblasti stavebnictví v období 2010-2013. Graf 3.7 

ukazuje meziroční vývoj stavebních povolení (v %) v období od roku 2009 až po leden 

2014. 
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Tab. 3.7: Vývoj vybraných indikátorů v oblasti stavebnictví 

 

 2010 2011 2012 2013 

Index stavební výroby meziročně v % 14,6  14,6  -14,1  1,4  

Počet stavebních povolení 8 456 8 388 7 790 6 024 

Změna v počtu stavebních povolení  

meziročně v % 

-2,9  -0,8  -7,1  -22,7  

Průměrná mzda v Kč 35 256  35 163  36 648  32 667  

Změna průměrné mzdy meziročně v % -6,5  0,9  3,7  -10,4  

Zdroj: Kurzy.cz 

 

 

 

 

Graf 3.7 : Meziroční vývoj indexu stavební výroby v % 

 

 

Zdroj: Kurzy.cz 
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3.7 Metylalkoholová kauza 

Naprostým selháním státu a státní správy lze označit metylalkoholovou kauzu, která 

nastala v roce 2012 a má následky ještě v současné době. Dlouholetý problém týkající se 

pančování alkoholu a černého trhu s lihovinami začala vláda řešit až poté, co byly 

nebezpečným alkoholem otráveny desítky lidí, což poukazuje na systémové chyby státu, 

chybějící kompetence a špatně nastavené kontrolní systémy. Stát získává prostředky 

z prodeje tvrdého alkoholu, tak by se měl podílet na tom, co se občanům dostane do ruky  

  a dbát na jejich zdraví a životy. 

Nápravník (2014) uvádí, že od září 2012, kdy vypukla metanolová kauza, bylo policií 

evidováno 52 mrtvých a desítky dalších obětí, které skončily v nemocnici, osleply či zůstaly 

s trvalými následky. Velké množství nebezpečného alkoholu je stále v oběhu, přestože bylo 

policií zabaveno přes 13 tisíc litrů a v současné době přibývají další případy otrávených lidí 

metanolem. 

Podle ČTK (2014b) bylo nejvíce obětí v Moravskoslezském kraji (23 mrtvých)  

a v Olomouckém kraji (8 mrtvých). Metanolová kauza patří mezi největší katastrofy 

v dějinách samostatné České republiky, co se týče počtu obětí. (v roce 1997 si povodně 

vyžádaly 50 obětí). Vláda v září 2012 reagovala na vlnu úmrtí zákazem prodeje alkoholu  

od 20 % na celém území ČR a byl dočasně zakázán vývoz alkoholu od 20 % z ČR. Výskyt 

otrav se snížil, ale ne úplně, a také se nepodařilo najít 2 tisíce litrů z 15 tisíc litrů 

nebezpečného alkoholu. Celkem bylo obviněno přes 70 lidí, někteří z nich jsou již 

odsouzeni. 

Štalmach (2014b) tvrdí, že jednou z reakcí vlády na dopady metanolové kauzy je 

požadavek instalace kamer sledujících výrobu alkoholu. Výrobci mají povinnost 

nainstalovat ve svých výrobnách kamery s vysokým rozlišením a připojit je k online 

počítačům dozorových orgánů. Nový zákon začal platit v prosinci 2013 a podmínky musí 

být splněny do konce února 2014. Náklady firem (instalace, výkopové práce související 

s natažením kabelů a přenášením dat, apod.) se pohybují ve stovkách tisíců korun, což pro 

mnohé firmy představuje problémy ve formě např. propouštění zaměstnanců, finanční 

neschopnost, zkrachování, apod. 

Štalmach (2014a) dále doplňuje, že vláda nařídila zaplatit kauci ve výši 5 mil. Kč 

majitelům likérek, velkoobchodům a dovozcům alkoholu, kteří převezmou nad 25 tisíc kusů 

kontrolních pásek (do 25 tisíc kusů kontrolních pásek činí kauce půl milionu Kč).  
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Pro mnohé maloobchodníky a menší dovozce znamená tato povinnost ukončení činnosti. 

Pětimilionová kauce je problémem pro většinu maloobchodů především z toho důvodu, že 

poplatky za bankovní záruky se pohybují v tisících korun měsíčně. Někteří obchodníci 

mohou prodávat alkohol pouze formou maloobchodního prodeje přímým konzumentům, 

nemůžou ho prodávat dál. Větší firmy, které se nadále udržely na trhu, tak začínají pomalu 

pohybovat s cenami směrem nahoru, jelikož nemají tak velkou konkurenci. 

Fassmann (2013) uvádí příklad jednoduchého daňového podvodu v oblasti lihovin z roku 

2012, k němuž běžně v praxi mohlo docházet. Jedná se např. o prodej 0,5l  láhve rumu 

Tuzemák (obsah alkoholu 37,5 %) opatřená novým kolkem, za 79,90 Kč (včetně DPH). 

Celková cenová kalkulace tohoto rumu, jež vychází z expertních odhadů obvyklé výše 

výrobních nákladů je uvedena v následující tabulce Tab. 3.8. 

 

Tab. 3.8: Kalkulace nákladů 

 

Státem stanovená daň z lihu 37 % na 0,5l 53,43 Kč 

Náklady na láhev 0,5l     3,50 Kč 

Náklady na surovinu k výrobě 0,5l rumu        8 Kč 

Náklady na etiketu        1 Kč 

Uzávěr    0,55 Kč 

Náklady na kolek    0,40 Kč 

Poplatek za likvidaci lahve   0,70 Kč 

Uvedené náklady celkem  67,58 Kč 

DPH 21 %  14,19 Kč 

Cena vč. DPH  81,77 Kč 

Zdroj: Fassmann (2012) 

         

Uvedená kalkulace nezahrnuje náklady na prodej zboží, náklady na dopravu, náklady 

výrobce (odpisy, náklady na personál, zisk) atd. Minimální cena lihoviny s obsahem lihu 

37,5 %, která zahrnuje jen daň z lihu, cenu lihového kolku a DPH, musí činit 65,50 Kč. 

Pokud tedy někdo nabízí cenu takové lihoviny v částce blízké této úrovni, jedná se zcela 

jistě o lihoviny, kde není zaplacena spotřební daň z lihu. Cena rumu nižší než 80 korun by 

měla být signálem k daňové kontrole. Na distribuci nezdaněného lihu se mohou podílet 
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nejen distributoři z tržišť, ale i např. solidní obchodní řetězce. Nový zákon o značení lihu, 

jež má zabránit daňovým únikům (povinná registrace distributorů, kauce, nákup  

u registrovaných výrobců, on-line kamery, odstranění možnosti používat větší spotřebitelské 

balení než je 1 litr, nová technologie kolků) nemusí zcela odstranit nedostatky dosavadního 

systému (např. stejný kolek lze použít na různá balení). 

 

3.8 Korupce 

Zneužití svého postavení, úplatky, podplácení, praní špinavých peněz, zastrašování  

a mnohé další formy korupce představují v současnosti velký problém nejen v ČR, ale  

i v dalších zemích. Tyto jevy se v české ekonomice rozrostly do takové míry, že 

podkopávají fungování tržních principů, rovnost pravidel mezi subjekty trhu a ve svém 

důsledku se negativně podílejí na rozhodování tržních subjektů. Možností, jak si snadno  

a mnohdy bez trestního postihu přivydělat peníze je opravdu spousta, což dokazuje  

i přibývání jedné korupční kauzy za druhou. Korupce se vyskytuje nejenom ve veřejné 

zprávě, ale také ve zdravotnictví, sportu, médiích a dalších odvětvích. Bude vláda někdy 

schopna zavést taková opatření, která budou základem pro smysluplnou a účinnou politiku, 

která zamezí příležitostem pro záměrné destrukce státu a odstraní formální i neformální 

privilegia určená jen pro vyvolené subjekty? 

Transparency International (2014a) uvádí, že na základě indexu vnímání korupce (CPI) 

se ČR v roce 2013 umístila na 57. místě s hodnocením 48 bodů (ve stupnici 0-100, 

představuje 100 zemi téměř bez korupce a 0 vysokou míru korupce). Zkoumáno bylo  

177 zemí celého světa, seřazených dle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru. Mezi  

31 západoevropskými státy (členské země EU, Norsko, Švýcarsko, Island) se ČR umístila  

na 25. pozici. Podle zástupců Transparency International (TI) je hodnocení ČR odrazem 

neschopnosti dotahovat zásadní protikorupční opatření a zavést změny, které by zemi 

zařadily mezi vyspělé státy. 

Dále Transparency International (2014b) doplňuje, že korupci ve veřejném sektoru 

považuje za vážný či velmi vážný problém 83 % respondentů, 

zúčastněných reprezentativního výzkumu Globální barometr korupce 2013.  

Za nezkorumpovanější jsou českou veřejností považovány politické strany a úředníci 

veřejné zprávy. Politické strany označuje za poněkud či extrémně zkorumpované 73 % 

respondentů. Mezi důvody, proč korupci neohlásit, uvádí 50 % respondentů bezvýznamnost, 
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23 % respondentů má strach z následků takového oznámení. Paradoxem je, že 37 % 

respondentů by korupci ohlásilo na vládní protikorupční linku, která byla však vládou před  

2 lety zrušena. 

Sokol (2014) tvrdí, že Evropská komise odhaduje potenciální míru korupce v EU přes 

3,25 bilionu korun. Dle průzkumu EU pokládá 71 % českých firem korupci za významný 

blok při svých obchodech a ČR je v žebříčku států EU na 3 pozici společně se Španělskem  

a Litvou. První a druhé místo zastává Itálie a Řecko. Evropská komise v materiálu o stavu 

korupce v EU uvádí jako významné faktory v této oblasti veřejné zakázky, které přesahují 

20 % celounijního HDP a trvající problémy při čerpání prostředků z evropských fondů. 

 

3.8.1  Případy korupce v ČR 

Hlavní postavou korupčního skandálu roku 2012 je David Rath, bývalý ministr 

zdravotnictví a hejtman Středočeského kraje. Tento politik a lékař byl zadržen protikorupční 

policií za přijetí 7 milionového úplatku, souvisejícího se zadáváním veřejných zakázek.  

  Ve vazbě strávil Rath 18 měsíců a celkem v této kauze bylo obviněno 11 lidí. 

Rumanová (2014) tvrdí, že politická aféra roku 2013 s názvem Kauza Nagyová (Kauza 

Nečas) je dosud největší policejní akcí tohoto druhu ve veřejné sféře ČR. Aktéři akce byli 

podezíráni, zadrženi a většina z nich byla obviněna z korupce a zneužití pravomoci veřejné 

osoby. Jedna z hlavních postav této kauzy, bývalý premiér Petr Nečas, byl obviněn v únoru 

2014 z podplácení. 

Nápravník (2014a) dále doplňuje, na základě zjištění Evropského úřadu pro boj proti 

podvodům (OLAF), že česká Hospodářská komora zfalšovala údaje, díky kterým uspěla 

v projektu na čerpání peněz z evropských fondů. Kauza se týká projektu kontroly čerpání 

peněz z Operačního programu Podnikání a inovace, kde Hospodářská komora např. 

zfalšovala podpisy lidí, o nichž tvrdila, že pro ni budou pracovat jako odborníci  

  na eurofondy a předložila také jejich falešná čestná prohlášení. 

Hospodářské noviny (2014a) zveřejňují zásah protikorupční policie v České exportní 

bance (ČEB) a v Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), což jsou státem řízené 

společnosti, které pomáhají soukromým společnostem s vývozem zboží do zahraničí. Zátah 

souvisí s podezřelými obchodními případy, týkající se úvěrů na problematické zahraniční 

projekty a financování skláren v Rusku. Půjčky na zahraniční projekty byly realizovány 

částečně nebo vůbec a podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu ČEB neoprávněně 

poskytla úvěry za více než 8,2 mld. Kč. 
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Hospodářské noviny (2014b) uvádí, že v březnu 2014 zasahovala protikorupční policie 

v budově ČEZ, kde požadovala materiály týkající se obchodní transakce, při níž mohlo dojít 

k vyvádění peněz z této firmy. Případ se týká výkupu minoritních akcií v bývalé 

Severomoravské energetice (SME), kterou ČEZ v minulosti ovládl. Důvodem, proč policie 

požádala firmu o součinnost a vydání dokladů je transakce, jež se týká dohody o narovnání 

s minoritními akcionáři, kteří rozporovali výši plnění při odkupu akcií SME. Protikorupční 

policie ve firmě ČEZ vyšetřovala i v prosinci 2013. Jednalo o povolení k výrobě tří 

solárních parků, která mohla být získána podvodem. Tyto elektrárny by tak neprávem 

pobíraly dotace na sluneční elektřinu. 

 

4. Doporučení a návrhy 

Jak přispět ke zlepšení a oživení české ekonomiky? Existují nějaké vize a perspektivy 

do budoucna? Vlády ČR neustále vymýšlejí a mění zákony, stanoviska a řady dalších 

opatření, ve snaze docílit pozitivních výsledků pro českou ekonomickou sféru, ovšem ne 

vždy se tomu tak stane. Namísto příznivých dopadů často dochází ke zhoršení podmínek 

pro obchodníky, živnostníky, domácnosti, firmy a další účastníky trhu a především 

společenského života. 

 

4.1 Změna spotřebního chování obyvatelstva ČR 

Oživení a změnu tuzemského spotřebního chování obyvatelstva může zajistit zahraniční 

poptávka, soukromé investice a inovace. Změny v legislativě týkající se exekucí  

a soudních exekutorů jsou rovněž nezbytné. Dále by se vláda měla podílet na zajištění 

prodeje pouze kvalitních základních produktů a spotřebního zboží za přiměřenou cenu, aby 

nedocházelo k přelivu poptávky obyvatelstva na zahraniční trhy. 

Fassmann (2013) doplňuje, že v oblasti daní je potřeba nastolit pořádek v daňovém 

systému a zajistit daňovou spravedlnost všem subjektům.  Je nezbytné, aby z daňového 

systému byly odstraněny privilegia určená pro nejrůznější zájmové skupiny a jednotlivce, 

jež spočívají ve výhodě být zdaněn méně než ostatní. Dalším doporučením je připravit 

návrhy daňových zákonů, které odstraní možnosti k snadným daňovým únikům a zavést 
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podrobné audity udělených daňových výjimek, slev či odpočtů ve všech daňových kruzích, 

kde cílem je posoudit, zda stále plní svou společenskou funkci, pro kterou byly  

do daňového systému zahrnuty. V případě prokázání nefunkčnosti či vedení pouze úzkým 

zájmem lobbistických skupin, musí být zrušeny. V delším horizontu by měla být postupně 

měněna struktura daňového systému (posílení přímých daní a daní majetkových, atd.) 

 

4.2 Odstranění ostravských ropných lagun  

Vláda by neměla brát na lehkou váhu problematiku týkající se ostravských ropných 

lagun především z toho důvodu, že toxické a nebezpečné látky ohrožují zdraví 

obyvatelstva. Prvním z kroků by mělo být zabezpečení finančních zdrojů, jež jsou nutné 

k expertízám a provést detailní vyhodnocení potřebných prací souvisejících s odstraněním 

a vyčištěním těchto kalů. Společnost, která bude výběrovým řízením vybrána k zajištění 

sanace, by měla zařídit, aby došlo k úplnému vyřešení tohoto dlouholetého problému, 

nikoli provést pouze sjednané množství kalů jako tomu bylo v minulosti. Celá záležitost by 

měla být prováděna specialisty a odborníky a kontrolována příslušnými orgány, aby 

nemohlo dojít k nepříznivým situacím např. ohrožení životního prostředí, ohrožení zdraví 

obyvatel, zkreslování údajů, apod. 

 

4.3 Boj proti nezaměstnanosti 

Fassmann (2013) v rámci zlepšení nepříznivé situace v oblasti nezaměstnanosti v ČR 

doporučuje, aby vláda přidala na aktivní politiku zaměstnanosti minimálně 6 mld. Kč. 

Nezbytná je příprava a realizace programů, týkajících se např. zaměstnanců, kterým 

z důvodu ekonomických problémů, hrozí propuštění z práce. U těchto osob je nutné 

připravit a zavést systém tzv. kurzarbeitu (Termín označující dohodu mezi zaměstnavatelem, 

zaměstnancem a státem. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a stát jim doplatí ušlý 

příjem. Zaměstnavatelé se zavážou, že nikoho nepropustí.) ve standardní formě, jež je 

osvědčen u řady vyspělých zemí. Hlavním cílem je zde zadržet zaměstnance v pracovním 

procesu. Dále by měly být vytvořeny programy, např. po vzoru evropských zemí ,,Garance 

pro mladé lidi“, jejichž cílem je usnadnit přijímání mladých lidí do pracovního poměru  

a snížit tak jejich nezaměstnanost v podobě daňových podpor, dotací jejich příjmu apod. Je 

třeba podpořit rekvalifikace spojené z dlouhodobého hlediska s restrukturalizací školství, 
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které by mělo být zaměřeno především na přípravu lidí, aby byli zaměstnatelní a ne přípravu 

nových klientů pracovních úřadů. 

Svaz měst a obcí ČR (2014) navrhuje pro zlepšení nepříznivé situace v Ústeckém kraji, 

aby vláda uvolnila dostatečné množství peněz pro oblast nezaměstnanosti (Pakt 

zaměstnanosti). Cílem této koncepce je do roku 2020 zvýšit konkurenceschopnost  

a zaměstnanost Ústeckého kraje na průměrnou míru těchto ukazatelů ve srovnání s ostatními 

kraji ČR. S nezaměstnaností úzce souvisí sociální bydlení, jehož řešením nejsou ubytovny, 

ale podpora standardního nájemního bydlení. Cestou, jak zajistit dostatek práce je podpora 

investic.  

 

4.4 Podnikatelské prostředí  

Pro zlepšení podnikatelského prostředí navrhuje Strana svobodných občanů (2014) , aby 

bylo zajištěno stabilní a předvídatelné prostředí z hlediska regulací, daní a odvodů státu. 

Pojem stabilní a předvídatelné prostředí v tomto případě představuje např. nízké sazby 

nepřímých daní (spotřební daně, DPH) a neměnné podmínky jejich výběru, neměnné výše 

odvodů za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu, nemocenská), neměnné 

podmínky pro zaměstnávání lidí (Zákoník práce), minimální administrativa vůči státu 

(přiznání, formuláře, výkazy, apod.) nebo předvídatelné ceny vstupů (elektřina, pohonné 

hmoty, dálniční poplatky). 

Euractiv (2013) tvrdí, že atraktivitě podnikatelského prostředí v ČR ubírá nedostatečný 

boj proti korupci a nezvykle časově náročná řízení při zakládání firem (např. založení firem 

trvá 2 týdny, což je dvojnásobek evropského průměru). Vláda by měla učinit taková 

opatření, která by přispěla ke zlepšení těchto dvou faktorů. České úřady jsou příliš 

zatěžovány byrokratickou zátěží, což je jedním ze zásadních problémů podnikatelského 

prostředí (některé evropské země dokážou byrokratické překážky omezit na minimum). Dále 

by se měl stát zasadit o zkvalitnění vzdělávání, podmínek pro výzkum a vývoj, stabilnější 

právní rámec a vymahatelnost práva. Měla by být navržena taková opatření, která by 

pozitivně ovlivnila dosud nedostatečnou transparentnost (průhlednost) veřejných zakázek. 

Beze změn ve fungování veřejné správy ČR stěží dosáhne růstu podnikatelských investic  

  a celkově zlepšení podnikatelského prostředí. 
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Fassmann (2013) doplňuje, že pro podporu malého a středního podnikání je vhodné 

vytvořit novou banku poskytující reálnou podporu začínajícím podnikatelům a segmentu 

malých a středních firem. 

 

4.5 Stavba české silniční sítě 

ČT (2013) uvádí na základě doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ)  

a německého Spolkového účetního dvora, aby pro ušetření při zadávání veřejných zakázek 

došlo k rozdělení zakázek na menší části a byl navýšen počet otevřených řízení. Tato opatření 

by mohla ušetřit až 20 % nákladů, které představují miliardy korun. Na menších zakázkách by 

se měly podílet malé i střední podniky, což by také pomohlo k vytvoření pracovních míst  

a rozhýbání ekonomiky. Například při řízení stavby budovy, by se měla zvlášť vypsat zakázka 

na pokrývačské práce, zednické práce a další. Dalším návrhem je vytvoření databáze se všemi 

provedenými a plánovanými zakázkami a jejich jednotlivými součástmi, ve kterých by bylo 

možné posoudit jejich ceny. 

Dalším doporučením, které by přispělo ke zlepšení stavu českých dálnic a pozemních 

komunikací, je zavést taková opatření, ve formě auditů a kontrol, která by zaručila nejvyšší 

kvalitu odvedených prací a činností stavebních firem a subjektů, majících podíl na výstavbách 

určitých komunikací. Rozdíl ve stavu českých a např. evropských dálnic, bývá terčem 

posměchu a výtek nejen obyvatelstva ČR, ale také cizinců.  

 

4.6 Budoucnost českého stavebnictví 

Hanzely (2014) tvrdí, že zlepšit stav českého stavebnictví pomůže nastartování vládou 

plánované proinvestiční politiky a přijetí účinných opatření zajišťujících zrychlení všech 

potřebných kroků přípravy a realizace stavebních děl, která přispějí k růstu stavební činnosti  

a snižování velké nezaměstnanosti občanů ČR. Dalším návrhem je zavedení opatření 

týkajících se zrychlení výstaveb rozestavěných dálnic a rychlostních komunikací a taková 

opatření, jež by přispěly k otočení negativního vývoje v oblasti bytové výstavby. Zajištění 

lepší projektové připravenosti významných infrastrukturních staveb by zlepšilo vyhlídky 

inženýrského stavebnictví. Vláda by se měla zaměřit na projektovou přípravu, projednávání  

a přípravu majetkoprávního vypořádání staveb. Dále k tomu, aby pomohla stavebnímu 

sektoru, by měla zlepšit legislativu (především novelizovat zákon o zadávání veřejných 
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zakázek), obnovit čerpání peněžních prostředků z evropských fondů a vytvořit zajímavé 

pobídky pro investory. V oblasti dopravní politiky by měla být zajištěna garance finančních 

prostředků. 

 

 

4.7 Odstranění možností pro opakování se obdobných případů metanolové 

kauzy 

Vláda by měla zavést taková opatření a změny v legislativě, která by zabránila opakování 

se podobné situace jako metanolová aféra z roku 2012. Falšování alkoholu a černý trh jsou 

dlouholetým problémem nejen v ČR, proto by měla být nastolena taková pravidla  

a podmínky, jež minimalizují možnosti, jak se této nelegální činnosti dopouštět. Zpřísnění 

zákonů a postihů v této oblasti jsou nezbytnou nutností. Některé z doposud přijatých  

a schválených zákonů vlády jako např. novela živnostenského zákona (koncese, aj.) či 

zavedení zákona o povinném značení lihu jsou považována za vhodná, každopádně byly 

zavedeny i zákony, které znesnadnily a zkomplikovaly podnikatelské prostředí mnoha firem 

(převážně menším subjektům) a vyřadily je z trhu. Mezi takové zákony patří např. zavedení 

povinné kauce pro výrobce i dovozce lihovin nebo povinnost nainstalovat kamery sledující 

výrobu, jejichž celkové náklady se pohybují v řádů desítek až stovek tisíců korun. Tyto 

zákony by měly být upraveny tak, aby nemusela (převážně z důvodu finanční neschopnosti) 

ukončit svoji činnost nemalá část firem a obchodních subjektů. 

Fassmann (2013) navrhuje, aby skutečně efektivní systém v oblasti lihovin vedl k tomu, že 

kolek bude obsahovat údaje, které by ho umožnily jednoznačně identifikovat (žádný jiný 

vydaný či použitý kolek nemůže mít stejné symboly), měl by být opatřen číselnou řadou, 

která identifikuje, kolik je celkově těchto kolků pro určitého distributora vydáno a jaký 

v pořadí je daný kolek. Umožnily by také kontrolním orgánům porovnat evidenci ohlášenou 

celnímu úřadu se skutečností. Dále by kolek měl obsahovat údaje o minimální možné ceně, 

která by byla složena z velikosti spotřební daně pro balení, ceny kolku a DPH. V restauracích 

by měly být zavedeny kontrolní pokladny, které evidují tržby, čímž znemožňují manipulaci 

s tržbou. Dalším z návrhů je inspirace zákonů okolních zemí a uvažování např. nad 

zavedením státního monopolu na míchání lihu (tak je tomu např. v Německu). Líh zde může 

vyrábět soukromý subjekt a ten ,kdo z tohoto lihu chce vyrábět alkoholické nápoje, musí tento 

líh nakupovat pouze od státní instituce, která ho dává do oběhu pouze po zaplacení spotřební 

daně.  
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4.8 Boj proti korupci 

Fassmann (2013) navrhuje jako nezbytnost připravit a prosadit komplexní národní plán 

v boji proti korupci, daňovým únikům, práci na černo a mnohým dalším negativním 

ekonomickým jevům. Součástí tohoto plánu by mělo být např. povinné zavedení kontrolních 

pokladen s fiskální pamětí, zavedení majetkových přiznání, omezení hotovostních plateb, 

znovuzavedení systému minimální daně OSVČ, doplněné zvýrazněním vyhledávací  

a kontrolní činnosti státních orgánů a zvýšením finančních a trestních postihů při porušení 

daňových zákonů, atd. Další důležitou součástí plánu by mělo být jednoznačné definování 

lichvy a navržení opatření, jež by zabránilo finančním spekulantům parazitovat na svízelné 

situaci občanů. Tím, že jim nabízejí pomoc v podobě nepřiměřeně úročených půjček, 

dochází k tomu, že se tito lidé dostanou do nezvládnutelného zadlužení, které často končí 

osobním bankrotem nebo exekucí. Urychlená změna o soudních exekutorech je dalším 

z nezbytných kroků tohoto plánu. Také je nutné zajistit provádění podrobných auditů všech 

výdajových složek všech částí veřejných financí, zabezpečit získání informací o tom, co se 

ve skutečnosti zaplatilo, co se skrývá za určitými nenápadnými výdajovými tituly a kdo je 

na ně napojen. Podrobné audity se také týkají mzdových výdajů placených z veřejných 

zdrojů, včetně auditů přiměřenosti odměňování úředníků. 

Evropa (2011) považuje za základní principy a priority v boji proti podvodům např. etiku, 

zvýšenou transparentnost, účinnou vyšetřovací kapacitu, sankce a dobrou spolupráci mezi 

interními a externími subjekty. V oblasti etiky musí být dodržovány nejvyšší standardy 

etického chování a bezúhonnosti a zaměstnanci musí být v souladu s těmito normami, proto 

musí být dostatečně vyškoleni v rámci rizik podvodů a boje proti nim. Zvýšená 

transparentnost je jedním z nejdůležitějších nástrojů v boji proti korupci a souvisí také  

s prevencí. Relevantní informace např. o využívání finančních prostředků EU, by měly být 

k dispozici ve formátu, který lze revidovat, porovnávat a analyzovat. Důraz by měl být 

kladen především na zjednodušení a zvýšení transparentnosti postupů při zadávání 

veřejných zakázek na všech úrovních. Účinná vyšetřovací kapacita zde představuje 

odpovídací nástroje a pobídky, které dopomohou efektivnímu odhalování a vyšetřování 

podvodů. Je třeba zajistit diskrétní přístup k nezbytným informacím a snadné, bezpečné  

a rychlé postupy pro podávání zpráv o podvodech od svědků a informátorů. Sankce  

za porušování pravidel a zákonů by měly být přiměřené a viník musí být účinně zbaven 

výnosů z provedeného činu. Spravedlnost by měla být zajištěna řádným procesem 
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v přiměřené lhůtě. Dobrá spolupráce mezi interními a externími subjekty, např. spolupráce 

mezi EU  

a vnitrostátními orgány, jež jsou odpovědně za činnost určitých orgánů je předpokladem pro 

efektivní boj proti korupci a jiným podvodům. 
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5. Závěr 

Závěr této bakalářské práce obsahuje shrnutí tří klíčových kapitol, jež byly rozebrány 

v průběhu práce. 

 Teoretická část nastiňuje výchozí problematiku vládních selhání, přičemž vysvětleny 

zde jsou také okolnosti, které s tímto okruhem mají úzkou návaznost. Na úlohu vlády 

v ekonomice existují dva základní odlišné postoje. První z nich se přiklání k maximalizaci 

státních zásahů, jelikož tržní mechanismus není schopen vykonávat všechny ekonomické 

funkce, naopak argumentem pro minimální zásahy státu do ekonomiky je tzv. princip 

,,neviditelné ruky trhu“, kde konkurence a motiv soukromého zisku směřují k optimálnímu 

uspokojení celé společnosti. Názor převážné většiny ekonomů v současné době je takový, že 

,,princip neviditelné ruky trhu“ platí pouze při omezujících podmínkách (trh neřeší mnohé 

ekonomické problémy a vznikají tzv. tržní selhání), proto by měla vláda provádět omezené 

zásahy, aby došlo ke zmírnění nejzávažnějších z nich. Chování jednotlivých subjektů 

politického trhu (politici, byrokracie, voliči a lobby) analyzuje teorie veřejné volby, což je 

směr ekonomické teorie. Vysvětluje příčiny jejich účasti na tomto trhu (např. politici usilují  

o své znovuzvolení a chtějí především maximalizovat svůj užitek) a zaměřuje se na způsob, 

jakým se realizují kolektivní rozhodování. Mezi hlasovací mechanismy patří např. většinové 

pravidlo a jednomyslné rozhodnutí. Teorém středního voliče předpokládá, že si budou 

programy politických stran podobné a politické strany budou prosazovat takovou politiku, 

která maximalizuje čistý prospěch voličů nacházejících se ve středovém pásmu. Politicko-

ekonomické cykly souvisí s tím, že vlády v rámci zájmu svého znovuzvolení ovlivňují 

hospodářský cyklus pomocí restriktivní a expanzivní politiky. V rámci politicko-

ekonomických cyklů, které znázorňují 4 typy modelů, existuje fakt, že se politici sdružují  

ve stranách oportunistických nebo ideologických.  

Dalšími problematikami, jež jsou rozebrány v druhé části druhé kapitoly teoretické části 

této práce, jsou dobývání renty, která souvisí s chováním zájmových skupin a jejich snahou 

získat zlepšení pozice na soukromém trhu, a dále korupce. Výsledkem legální i nelegální 

dobývání renty bývá odvádění zdrojů ze společensky produktivního použití do alokací, které 

jsou výhodné pouze pro některé zájmové skupiny. Korupce deformuje tržní mechanismy, 

priority vládní politiky a cíle fiskální a měnové politiky. Podstatou je využití určitého 

postavení pro dosažení určitého zisku či protislužeb. 
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Třetí oblast teoretické části vysvětluje podstatu vládních selhání, která se projevují 

zejména v neadekvátní hospodářské politice. Mezi důvody systematických neúspěchů vlády 

patří např. omezené informace vlády, zájmy a schopnosti politiků a byrokracie, nevyužití 

politického kapitálu, externality a mnohé další. 

Třetí kapitola analyzuje 8 konkrétních vládních selhání v prostředí české ekonomiky, kde 

se jedná např. o spotřební chování obyvatelstva, nezaměstnanost, ostravské ropné laguny  

a další. Mezi příčiny, proč v současné době obyvatelstvo ČR začalo více šetřit, poklesla 

domácí poptávka a koupěschopnost, je vzestup cen potravin a služeb, zvýšení sazby DPH, 

možnost koupě kvalitnějších a levnějších produktů v zahraničí a skutečnosti spojené 

s fungováním exekutorů. Vládní selhání, v podobě doposud nevyřešené situace týkající se 

ostravských ropných lagun, ohrožuje zdraví obyvatelstva a životní prostředí. Dalším 

problémem české ekonomiky je vzrůstající nezaměstnanost, která ohrožuje široké skupiny 

obyvatelstva. V lednu 2014 hlásí všechny regiony ČR meziměsíční nárůst počtu 

nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti činí 8,6 %. Největší nárůst dlouhodobě zaznamenává 

okres Jeseník a Bruntál. V současné době se počet nezaměstnaných pohybuje kolem 600 tisíc 

osob. Podíl absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých na celkové nezaměstnanosti 

činí 6,2 %. V oblasti podnikatelského prostředí došlo od roku 2012 k výraznému zpomalení 

počtu podnikatelů, jehož příčinami jsou především pokles počtu zakázek, složitost legislativy 

a daní, vysoká míra požadavků kladených na podnikatele a čas strávený administrativou. Za 

další selhání vlády je považován stav české silniční sítě, jelikož její kvalita je jednou z příčin 

dopravních nehod. Od roku 2009 má počet nehod stoupající tendenci a jejich počet se 

pohybuje v desítkách tisíc (v roce 2013 Česká policie šetřila 84 398 dopravních nehod). 

Mnohé výstavby jsou opakovaně přerušovány a odkládány. Peněžní prostředky na údržbu 

dálnic a silnic I. třídy se každoročně zvyšují, v současné době se pohybují v rozmezí např.  

3 - 4,1 mld. Kč/km dálnice. Další z příčin špatného stavu silniční sítě jsou chybějící 

koncepční materiály ministerstva dopravy, nedodržování zásad transparentnosti, nejasný 

rozsah zakázek, neodůvodněná drahá technická řešení, atd. Stav českého stavebnictví je 

dalším příkladem vládního selhání, jelikož stavební produkce již pátým rokem klesá (v roce 

2013 pokles o 8,3 %). Stejně tak má klesající tendenci počet a hodnota stavebních povolení 

(meziroční pokles o 13,2 %). Problémem zde jsou kvalita projektové dokumentace, zhoršení 

platební morálky investorů, komplikace stavebních firem se získáváním finančních 

prostředků, dodatečné náklady a vícepráce. Problém týkající se černého trhu s lihovinami lze 

označit za vládní selhání především po metanolové kauze, která měla za následek desítky 

mrtvých a další stovky otrávených lidí nebezpečným alkoholem. Některá přijatá opatření  
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ke zlepšení situace, sice zpřísnila podmínky subjektů trhu a zmírnila se možnost opakování se 

podobných případů, ovšem zhoršily se také podmínky firem a některé musely dokonce 

ukončit svoji činnost (povinnost instalace kamer, vysoká kauce). Posledním analyzovaným 

vládním selháním je korupce. Jejími následky jsou podkopávání fungování tržních principů  

a rovnost pravidel mezi subjekty trhu. Dle indexu vnímání korupce 2014 se ČR umisťuje  

na 57. místě ze 177 zkoumaných zemí celého světa. Za nezkorumpovanější jsou považovány 

politické strany a úředníci veřejné zprávy.  

Závěrečná, čtvrtá kapitola na základě analýzy konkrétních vládních selhání, se pokouší 

navrhnout určitá doporučení a návrhy, jež by přispěly ke zmírnění jejich dopadů a pomohly 

zlepšit ekonomickou situaci ČR. Některými z návrhů, jak změnit a oživit spotřební chování 

obyvatel jsou např. zahraniční poptávka, soukromé investice, změny v legislativě týkající se 

exekucí, zajištění prodeje kvalitních produktů, zajištění daňové spravedlnosti všem 

subjektům či odstranění možností k snadným daňovým únikům. V rámci problematiky 

ostravských ropných lagun je navrhováno zabezpečení finančních zdrojů pro expertízy, 

zajištění sanace a ochrany (lidí, zdraví, životního prostředí) při jednotlivých činnostech 

vedoucích k úplnému vyřešení tohoto problému. V boji proti nezaměstnanosti se navrhuje 

přidat finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti (minimálně 6 mld. Kč), 

připravit a realizovat programy pro určité ohrožené skupiny obyvatelstva (např. mladí lidé). 

Pro zlepšení podnikatelského prostředí je navrhováno zavést účinná opatření pro boj 

s korupcí a zkrácení časově náročných řízení při zakládání firem. Dále by se měl stát zasadit 

o např. stabilnější právní rámec, vymahatelnost práva a transparentnost veřejných zakázek. 

V oblasti stavu české silniční sítě se doporučuje rozdělit zakázky na menší části, navýšit 

počet otevřených řízení, zpřísnit kontroly zaručující kvalitu odvedených prací a vytvořit 

databázi se všemi provedenými a plánovanými zakázkami a jejich jednotlivými součástmi. 

Mezi návrhy, jak zlepšit stav českého stavebnictví patří např. opatření zajišťující zrychlení 

všech potřebných kroků přípravy a realizace stavebních děl, výstaveb rozestavěných dálnic, 

projektová příprava, projednávání a příprava majetkového vypořádání staveb či vytvoření 

zajímavých pobídek pro investory. Návrhem, jak zabránit vzniku obdobných případů 

metanolové kauzy, je zavést opatření a změny v legislativě minimalizující tuto možnost, 

zpřísnění zákonů a postihů a úprava stávajících zákonů do přijatelné podoby pro všechny 

subjekty trhu. Posledním z návrhů, týkajících se boje proti korupci, jsou např. komplexní 

národní plán v boji proti mnohým negativním ekonomickým jevům, povinné zavedení 

kontrolních pokladen s fiskální pamětí, omezení hotovostních plateb, změna o soudních 
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exekutorech, audit všech výdajových složek všech částí veřejných financí, zvýšená 

transparentnost a mnohé další doporučení. 

Selhání vlády se projevuje mnoha způsoby, avšak je obtížné určit, zda by jiný krok vlády 

vedl k větší efektivnosti. Výskyt vládních selhání představuje závažný problém pro celou 

společnost, narušuje chod ekonomiky a zhoršuje situaci určitých subjektů. Způsob, jak by 

mohla být určitá vládní selhání potlačena, je vliv voličů, směřující ke změně pravidel  

  ve společnosti. 
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