
Příloha 

Metodologický postup Transformačních a privatizačních indikátorů

V této části bych ráda objasnila, jaké existují transformační a privatizační indikátory, a 

jakým způsobem se určuje jejich hodnota. Tyto indikátory lze rozdělit do dvou skupin: 

indikátory celkové transformace a indikátory reforem v oblasti infrastruktury. Právě tyto 

indikátory jsem použila pro hodnocení pokroku v procesu transformace u jednotlivých států 

bývalé Jugoslávie.

Indikátory celkové transformace

Do této kategorie spadají indikátory Velké privatizace, Malé privatizace a také Správy 

a restrukturalizace podniků. Níže jsem uvedla hodnoty pro jednotlivé indikátory a stupeň 

transformace odpovídající daným hodnotám.

Velká privatizace

1 - Malé soukromé vlastnictví.

2 - Komplexní systém téměř připraven k realizaci, dokončení některých prodejů.

3 - Více než 25 procent podnikových aktiv je v soukromých rukou nebo v procesu privatizace 

(v procesu, které dosáhlo stádia, v němž stát účinně postoupil svá vlastnická práva), ale 

existují nevyřešené otázky týkající se správy firmy.

4 - Více než 50 procent státně vlastněného podniku je v soukromém vlastnictví.

4 + Normy jsou typické pro rozvinuté průmyslové ekonomiky: více než 75 procent 

podnikových aktiv je v soukromém vlastnictví s efektivní firemní správou.

Malá privatizace

1 - Malý pokrok.

2 - Podstatná část privatizována.

3 - Komplexní program téměř dokončen.

4 - Kompletní privatizace malých podniků s obchodovatelnými vlastnickými právy.

4 + Normy jsou typické pro rozvinuté průmyslové ekonomiky: bez státního vlastnictví malých 

podniků



Správa a restrukturalizace podniků

1 - Rozpočtové omezení (laxní úvěrová a dotační politika oslabují finanční kázeň na 

podnikové úrovni); další reformy s cílem podpořit správu podniků.

2 - Středně omezená úvěrová a dotační politika, avšak slabé prosazování právních předpisů o 

konkurzech a malé kroky k posílení hospodářské soutěže a správy podniků.

3 - Významné a trvalé kroky proti rozpočtovým omezením, podpora správy a řízení 

společností efektivně (například privatizace v kombinaci s přísnou úvěrovou a dotační 

politikou nebo prosazování právních předpisů o konkurzech).

4 - Podstatné zlepšení správy a řízení společností spolu s vytvářením nových podnikových 

investic včetně menšinových podílů finančních investorů.

4 + Normy jsou typické pro rozvinuté průmyslové ekonomiky: efektivní firemní kontrola 

vykonávána prostřednictvím tuzemských finančních institucí a trhů, posílení tržně-řízené 

restrukturalizace.

Reforma infrastruktury

Celkové hodnocení stupně reformy infrastruktury je vypočteno jako průměr z pěti 

ukazatelů. Mezi tyto ukazatele patří stupeň reforem oblasti elektrické energie, železnic, silnic, 

v oblasti telekomunikací, vody a odpadních vod. Klasifikační systém používaný jednotlivé 

ukazatele jsem uvedla níže.

Elektrická energie

1 - Energetický sektor funguje jako vládní orgán s malými obchodními svobodami. Průměrné 

ceny jsou mnohem nižší než náklady, s rozsáhlými dotacemi. Monolitická konstrukce bez 

oddělení jednotlivých částí podniku.

2 - Energetická společnost je distancována od vlády, ale stále existuje politické vměšování. 

Pokusy zmírnit rozpočtová omezení, ale efektivní sazby jsou nízké. Slabý management 

nepodává efektivní výkon. Malá institucionální reforma a minimální, pokud vůbec, zapojení 

soukromého sektoru.

3 - Je schválen zákon, kterým se stanoví plná restrukturalizaci průmyslu. Zavedení či upravení 

daní. Větší zapojení soukromého sektoru.



4 - Oddělení výroby, přenosu a distribuce. Nastavení nezávislé regulace. Podstatné zapojení 

soukromého sektoru do distribuce elektřiny. Částečná liberalizace.

4 + Sazby odrážejí náklady, zvýšení efektivity. Zapojení soukromého sektoru do 

jednoduchého a dobře regulovaného odvětví už ve velkém měřítku. Plně liberalizované 

odvětví spolu s velkou částí hospodářské soutěže ve výrobě.

Železnice

1- Podniky provozovány jako vládní orgán, s několika obchodními svobodami. Žádné 

zapojení soukromého sektoru, rozsáhlé státní subvence.

2 -Provozování železniční dopravy je odděleno od správy státu, ale má slabé komerční 

cíle. Přistupuje se k plánování, ale plány jsou obecné a nezávazné. Některé činnosti odděleny. 

Minimální účast soukromého sektoru

3 -Železniční doprava se více orientuje na obchod. Oddělení služeb nákladních a osobních, 

převedení některých vedlejších podniků. Rozpočtové kompenzace k dispozici pro osobní 

dopravu. Zlepšení podnikatelského plánování s jasnými investičními cíli, ale není zajištěné 

jejich financování. Při obnově nebo údržbě zapojení soukromého sektoru.

4 -Dráhy jsou už zcela komerční. Zisky z nákladní a osobní dopravy. Rozsáhlé tržní svobody 

pro nastavení sazeb a investic. Provádění střednědobých podnikatelských plánů. Účast 

soukromého sektoru v oblasti nákladní provozu, doplňkových služeb a údržby tratí.

4 + Oddělení infrastruktury nákladních a osobních operací. Prováděný nebo plánovaný plný 

prodej a převod vlastnictví majetku, včetně infrastruktury a vozů. Zavedena regulace 

železniční dopravy, nastavení cen.

Silnice

1-Minimální stupeň decentralizace, žádná komercializace. Veškerá regulace silničního 

hospodářství na ministerské úrovni. Nové investice a údržba silnic je plně závislá na státním 

rozpočtu. Silniční poplatky neodrážejí skutečné náklady. Výstavby a údržby silnic jsou 

prováděné veřejnými stavebními jednotkami. Žádné konzultace s veřejností při přípravě 

silničních projektů.

2 -První tržní kroky spolu s mírným stupněm decentralizace. Založena Silniční 

agentura. Zlepšení alokace zdrojů a zadávání veřejných zakázek. Silniční poplatky založeny 

na základě daní ze silničních prostředků a pohonných hmot, výnosy ale nejsou vázány na 



silniční použití. Založen Silniční fond, který je však závislý na ústředním rozpočtu. Výstavby 

a údržby silnic prováděny především pomocí veřejných subjektů s malou účastí soukromého 

sektoru. Minimální veřejná účast na silničních projektech.

3 -Velká míra decentralizace a komercializace. Regulace a funkcí přidělování zdrojů odděleno 

od silniční údržby a provozu. Úroveň daní z vozidel a pohonných hmot souvisí s využíváním 

silnic. Soukromé firmy mohou poskytovat a provozovat silnice podle sjednaných obchodních 

smluv. Účast soukromého sektoru v oblasti silniční údržby. Zapojení veřejné účasti na 

silničních projektech.

4 -Velká míra decentralizace. Oddělení silniční výdajů. Zadávání veřejných zakázek na 

projektování silnic, výstavbu, údržbu a provoz. Účast soukromého sektoru na konstrukci, 

provoz a údržba přímo nebo prostřednictvím veřejno-soukromých partnerství ve velkém 

měřítku. Značné zapojení veřejné účasti a odpovědnosti na silničních projektech.

4+ Plně decentralizovaná správa silnic. Komercializace silniční údržby. Silniční poplatky za 

užívání odráží plné náklady na využívání silnic a související faktory jako jsou dopravní zácpy, 

nehody a znečištění. Rozšířená účast soukromého sektoru na všech aspektech provozu na 

pozemních komunikacích. Důkladná veřejná účast na nových silničních projektech.

Telekomunikace

1 - Malý pokrok v komercializaci a regulaci. Minimální zapojení soukromého sektoru a silné 

politické zasahování do rozhodování managementu. Nízké sazby s rozsáhlým subvencováním. 

Žádná liberalizace ani pro mobilní operátory.

2 - Mírný pokrok v oblasti obchodování. Převod dominantního operátora a některých oddělení 

od veřejného sektoru na soukromou společnost, ale stále jsou politicky stanoveny sazby.

3 - Podstatný pokrok v oblasti liberalizace a regulaci. Telekomunikace a poštovní služby jsou 

zcela oddělené, subvencování sníženo. Značná liberalizace v mobilním segmentu a služeb 

s přidanou hodnotou.

4 - Kompletní trh, včetně privatizace dominantního operátora, komplexní právní a 

institucionální reformy.

4+ Účinná regulace prostřednictvím nezávislého subjektu. Regulační a institucionální rámec 

pro řešení tarifů, propojení pravidel, udělování licencí, koncesních poplatků a přidělování 

spektra práv spotřebitelů.



Vodovodní síť a odpadní vody

1- Minimální stupeň decentralizace, bez komercializace. Služby provozované jako vertikálně 

integrované přirozené monopoly pod dohledem ministerstva nebo obecního oddělení. Žádná 

finanční autonomie nebo řízení na úrovni obcí. Nízké sazby s vysokým subvencováním.

2 -Mírný stupeň decentralizace, první kroky směrem ke komercializaci služeb. Částečné 

úhrady nákladů prostřednictvím daní, první kroky ke snížení rozsáhlého subvencování. Malá 

účast soukromého sektoru prostřednictvím poskytování služeb, řízení nebo poskytování 

doplňkových služeb.

3 - Velká míra decentralizace a komercializace. Manažerská a účetní nezávislost obcí podle 

Mezinárodních účetních standardů a správy informačních systémů. Úhrada provozních 

nákladů prostřednictvím daní, minimální úroveň subvencování. Účast soukromého sektoru 

prostřednictvím plné koncese alespoň v jednom městě.

4 -Velká míra decentralizace a komercializace. Řízení je nezávislé, financování bez využití

městského rozpočtu. Žádné subvencování. Regulační agentury jsou pověřeny správou 

poplatků a prosazují zkvalitňování služeb. Podstatná účast soukromého sektoru v několika 

městech.

4+ -Vodohospodářské služby jsou plně decentralizované a liberalizované. Existuje plně 

nezávislý regulátor, který má pravomoc kompletně přezkoumat a vymáhat poplatky a normy 

kvality. Rozšířená účast soukromého sektoru. Koncesování nebo úplné uvolnění 

vodohospodářských služeb v hlavních městských oblastech.


