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Anotace dizertační práce „Služby v obecném hospodářském zájmu: možnosti jejich 

zabezpečování a poskytování v podmínkách České republiky“ 

Tématem dizertační práce jsou služby v obecném hospodářském zájmu a možnosti jejich 

zabezpečování a poskytování v podmínkách České republiky. Cílem práce je vymezit pojem 

služby v obecném hospodářském zájmu, následně zhodnotit možnosti zabezpečování těchto 

služeb v České republice a komparovat tento systém se situací ve Spolkové republice 

Německo. Nejprve jsou objasněna teoretická východiska, která jsou stěžejní pro další části 

práce.  Dále je rozebráno postavení služeb v obecném hospodářském zájmu na vnitřním trhu 

EU a vymezen pojem služeb v obecném hospodářském zájmu za aplikace fundamentálních 

teorií veřejné ekonomie (teorie veřejného zájmu, teorie veřejných statků).  

Na těchto základech je analyzováno poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu 

v České republice, včetně problematiky přirozeně monopolních odvětví. Jádrem empirické 

části je zhodnocení možností zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu 

v podmínkách České republiky s využitím multikriteriální analýzy založené na expertních 

vyjádřeních. Pro zajištění reprezentativity výzkumu je použita metoda triangulace dat, kdy 

jsou experti voleni ze tří zájmových skupin (akademická sféra, veřejná správa, poskytovatelé 

SOHZ). Následně je provedeno posouzení vlivu příslušnosti experta k zájmové skupině 

na jeho rozhodování. Výsledky jsou vizualizovány prostřednictvím paprskovitých grafů 

(Améb).  

Závěrečnou částí práce je komparace systémů zabezpečování služeb v obecném 

hospodářském zájmu v České republice a Spolkové republice Německo, jako vybraném státu 

EU, u kterého je dlouhodobě oceňována vysoká kvalita poskytovaných služeb a propracovaný 

systém jejich poskytování. Byly odhaleny společné a rozdílné znaky v obou zkoumaných 

zemích a navržena doporučení pro zlepšení poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu v České republice. 

 

 



 

Annotation on the dissertation „Services of general economic interest: the possibility 

of their ensuring and providing in the Czech Republic“ 

The theme of the dissertation are services of general economic interest and the possibility 

of their ensuring and providing in the Czech Republic. The aim is to define the term 

of services of general economic interest, then evaluate the possibility of ensuring these 

services in the Czech Republic and compare this system with the situation in the Federal 

Republic of Germany. First, the theoretical basis are clarified, which are fundamental 

for the next parts of dissertation. Subsequently, the role of services of general economic 

interest in the internal market of EU is discussed and the term of services of general economic 

interest through the application of fundamental theory of public economics (theory of public 

interest, theory of public goods) is defined. 

On these bases, providing services of general economic interest in the Czech Republic 

is analyzed, including the issue of natural monopoly industries. The core of the empirical 

section is to evaluate the possibility of ensuring services of general economic interest 

in the Czech Republic with using multicriteria analysis based on expert opinions. To ensure 

the representativeness of the research, the method of triangulation of data is used, the experts 

are chosen from three groups of interest groups (academic sphere, public administration, 

providers of SGEI). Subsequently, an evaluation of the impact of membership of an expert 

to interest group on his decision is made. Results are visualized through radial graphs 

(Amoeba). 

The final part of this thesis is the comparison of systems of ensuring services of general 

economic interest in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany, selected 

as the EU country, where high quality of services and sophisticated system of their provision 

have been appreciated for a long time.. There were detected common and different features 

in both surveyed countries and recommendations for improving of providing of services 

of general economic interest in the Czech Republic were suggested. 
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1 ÚVOD 

Služby v obecném zájmu (ať už hospodářské či nehospodářské povahy) stojí bezesporu 

v centru evropského modelu společnosti. Poskytování vysoce kvalitních, udržitelných 

a cenově dostupných služeb v obecném zájmu se považuje za základní prvek ve snaze 

o dosažení sociální a teritoriální soudržnosti napříč EU-27, stejně jako při úsilí o dosažení 

konkurenceschopného evropského hospodářství. 

Služby v obecném hospodářském zájmu lze definovat jako služby, které primárně plní 

specifické úkoly v obecném zájmu a zároveň jsou poskytovány tržně (na více či méně 

funkčních trzích). Pojem služba v obecném hospodářském zájmu se vztahuje i na každou 

ekonomickou činnost, která spadá pod závazek veřejné služby, tzn. závazek poskytovatele, 

který jej přijal ve veřejném zájmu a který by jej jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost 

nepřijal či jej přijal pouze zčásti. Služby v obecném hospodářském zájmu tak zahrnují širokou 

škálu aktivit od velkých síťových odvětví, jako jsou energetika, telekomunikace, doprava 

a poštovní služby až po zásobování vodou, odpadové hospodářství, veřejnoprávní vysílání 

či sociální bydlení
1
.  

Pojem služby v obecném hospodářském zájmu je sice od roku 2007 (kdy byla podepsána 

Reformní smlouva o Evropské unii v Lisabonu) zakotven v primárním právu Evropské unie 

a legislativa na úrovni Evropské unie v této oblasti prochází neustálým vývojem. Přesto 

kompetentní orgány v jednotlivých členských zemích, zástupci z řad politických špiček, 

odborníci a další neustále vyjadřují potřebu větší osvěty v oblasti služeb v obecném 

hospodářském zájmu. Reformní smlouva o Evropské unii (a zejména Protokol o službách 

v obecném zájmu k ní připojený) nejen zdůraznila a zakotvila v primárním právu Společenství 

význam služeb v obecném zájmu, ale také znamená významný posun v poskytování služeb 

v obecném hospodářském zájmu. Členské státy a orgány Evropské unie se v této smlouvě 

zavazují dbát na správné fungování služeb
2
 v  obecném hospodářském zájmu.  

V prostředí neustále se vyvíjejícího obecného zájmu (v jeho hospodářském i sociálním 

kontextu) musí orgány Evropské unie najít a vytvořit takový systém služeb v obecném 

                                                 
1 

např. dle odst. 17 Sdělení Komise KOM (2003) 270 ze dne 21. května 2003. Zelená kniha o službách 

v obecném zájmu, jsou pod pojem služby v obecném hospodářském zájmu zahrnuty „zvláště některé služby 

poskytované velkými síťovými odvětvími, jako je doprava, poštovní služby, elektrická energie a komunikace. 

Výraz se však vztahuje i na každou ekonomickou činnost, která spadá do závazků veřejných služeb.“ 
2 

čl. 1 Protokolu o službách v obecném zájmu připojeného ke Smlouvě o EU, ze dne 13. prosince 2007. In: 

Úřední věstník EU. 2007, C 306, s. 158 – 159. 
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hospodářském zájmu, který bude schopen jej uspokojit. EU však nechává plně v kompetenci 

členských států rozhodnutí
3
, kterou službu považovat za službu v obecném hospodářském 

zájmu, včetně toho jakým způsobem organizovat poskytování této služby.
4
 V jednotlivých 

členských státech pak dochází k rozdílným situacím v poskytování služeb v obecném 

hospodářském zájmu.   

Z výše uvedených důvodů je zřejmá nezbytnost vytvoření strategie dlouhodobého rozvoje 

služeb v obecném hospodářském zájmu. Tato strategie může být realizována třemi směry: 

úplná liberalizace, částečná liberalizace a neliberalizované služby v obecném hospodářském 

zájmu. Orgány EU byla doposud pro služby v obecném hospodářském zájmu prosazována 

„úplná liberalizace“. Tato cesta se však ukázala jako nereálná, zejména v období finanční 

krize (probíhající v letech 2008-2009), kdy se ukázalo, že trh sám nemůže zajistit adekvátní 

kvalitativní úroveň a potřebné množství poskytovaných služeb. Od té doby přibylo zastánců 

neliberalizovaných služeb v obecném hospodářském zájmu – strategie, která je nereálná hned 

z několika důvodů – poskytované služby jsou často dotovány prostředky z veřejných 

rozpočtů, ceny za ně neodpovídají jejich skutečným nákladům a poskytovatelé nejsou 

motivováni ke zvyšování kvality služeb, či reakci na inovace a nové technologie v oboru. 

Odvětví neliberalizovaných služeb v obecném hospodářském zájmu tak nesplňuje předpoklad 

pro udržitelnost a dlouhodobé přežití sektoru. Strategií, která spojuje výhody obou 

předchozích modelů a redukuje jejich nevýhody, je částečná liberalizace. Každá služba je zde 

posuzována samostatně a následně je rozhodnuto, kterou službu liberalizovat a v jakém 

rozsahu. Při tomto rozhodování vzniká spousta sporných situací a je proto důležité pochopení 

všech souvislostí.  

S ohledem na výše vymezenou problematiku jsou stanoveny následující cíle práce: 

1.  Vymezit pojem služby v obecném hospodářském zájmu. 

2. Zhodnotit možnosti zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu v České 

republice. 

                                                 
3 
viz např. čl. 2. Protokolu o službách v obecném zájmu připojeného ke Smlouvě o EU, ze dne 13. prosince 2007. 

In: Úřední věstník EU. 2007, C 306, s. 158 – 159. 
4
 Členské státy jsou tedy primárně odpovědné za definování toho, co považují za službu v obecném 

ekonomickém zájmu s ohledem na specifické rysy dané činnosti. Dojde-li však k očividně nesprávnému 

začlenění služby, mají orgány EU pravomoc zasáhnout a tuto situaci napravit (např. ekonomická či 

neekonomická povaha služeb v obecném zájmu podléhá výkladu Evropského soudního dvora). 
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3. Komparovat systém zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu v České 

republice a Spolkové republice Německo, za účelem stanovení společných a rozdílných 

znaků, včetně navržení možných opatření ke zlepšení tohoto systému v České republice.  

Plnění 3. cíle práce bude aplikováno na České republice a vybraném členském státě EU. 

Z dostupných pramenů Evropské unie (zejména EUROSTATu a dalších) bylo porovnáno 

poskytování a organizace služeb v obecném hospodářském zájmu ve vzorku členských zemí 

Evropské unie (Rakousko, Francie, Itálie, Německo) – zemí u kterých je všeobecně 

oceňována vysoká kvalita a dostupnost služeb v obecném hospodářském zájmu. Výsledky 

dosažené ve Spolkové republice Německo se jevily jako nejkvalitnější a systém služeb 

v obecném hospodářském zájmu nejpropracovanější. Z tohoto důvodu byla za členský stát EU 

ke komparaci se stavem v České republice zvolena Spolková republika Německo. 

Pro dosažení vymezených cílů práce budou v procesu řešení ověřeny následující hypotézy:  

Hypotéza A. (ad cíl 2.) 

Zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice prostřednictvím 

liberalizovaného trhu s dominantním veřejným poskytovatelem, což je převažující situace 

na trzích služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice, je nežádoucí a je nutné 

i nadále podnikat aktivity k oslabení postavení veřejného poskytovatele. 

Hypotéza B. (ad cíl 3.) 

Komparace systémů zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice 

a Spolkové republice Německo je proveditelná. 

V souladu se stanovenými cíli je dizertační práce vyjma úvodu a závěru členěna do 5 částí.  

První část je věnována základním teoretickým východiskům dané problematiky, na kterých 

jsou pak vystavěny další části práce. Na základě syntézy teoretických přístupů autorka nejprve 

vymezuje pojem veřejný zájem a zabývá se teorií veřejných statků, včetně rozporování pojmů 

„veřejné služby“ a „služby v obecném zájmu“.  

Druhá část pojednává o postavení a regulaci služeb na vnitřním trhu Evropské unie, včetně 

obecného rámce oblasti služeb. Je zde rovněž obsaženo základní vymezení služeb v obecném 

zájmu za využití analýzy zejména legislativních pramenů EU (Stanoviska Evropského 

hospodářského výboru, Sdělení Komise, Směrnice Rady a Parlamentu aj.). Objasnění 

významu služeb v obecném zájmu pro Evropskou unii je provedeno na základě analýzy 

dostupných výsledků výzkumných aktivit v této oblasti jak orgánů EU, tak i dalších 
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mezinárodních institucí - např. European Trade Union Confederation (ETUC), European 

Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services (CEEP). Poslední část 

kapitoly je věnována dílčí části služeb v obecném zájmu – službám v obecném hospodářském 

zájmu. Stěžejní pro tuto část je vymezení pojmu služby v obecném hospodářském zájmu 

za pomoci aplikace fundamentálních teorií veřejné ekonomie – teorie veřejného zájmu 

a veřejných statků. 

Na tuto navazuje třetí část, v které jsou rozebrány aspekty poskytování těchto služeb, jako 

jsou požadavky na jejich poskytování, struktura na trzích a možnosti financování 

či problematika hodnocení služeb v obecném hospodářském zájmu. Část této kapitoly 

je věnována problematice přirozeného monopolu ve službách v obecném hospodářském 

zájmu a možnosti vytvoření konkurenčního prostředí v podmínkách přirozeně monopolních 

odvětvích. Dále obsahuje deskripci situace v infrastrukturních odvětvích v České republice, 

včetně objasnění forem smluv/spolupráce, kterých může veřejný vlastník infrastrukturní sítě 

využít k zajištění provozování infrastruktury a poskytování služeb na ní. 

Ve čtvrté části je proveden rozbor zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu. 

Kapitola obsahuje rozlišení mezi pojmy privatizace a liberalizace, které bývají často 

směšovány či zaměňovány. Jsou zde analyzovány jednotlivé možnosti zabezpečování služeb 

v obecném hospodářském zájmu (liberalizovaný trh s funkční konkurenční soutěží, 

liberalizovaný trh s dominantním poskytovatelem, trh ovládaný monopolním 

poskytovatelem), včetně identifikace jejich výhod a nevýhod. Následně je provedeno 

zhodnocení optimálního způsobu zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu 

na základě vícekriteriálního hodnocení variant. Varianty jsou posuzovány dle jednotlivých 

kritérií na základě expertních odhadů. Pro jednotlivá kritéria jsou dle expertních vyjádření 

stanoveny váhy, kdy jsou jednotlivá kritéria ohodnocena od nejvíce preferovaného kritéria po 

nejméně preferované kritérium. Při výběru respondentů pro expertní vyjádření je využita 

metoda triangulace dat, kdy jsou zvoleni zástupci tří zájmových skupin, které se zabývají 

zabezpečováním služeb v obecném hospodářském zájmu (akademická sféra, veřejná správa, 

poskytovatelé služeb v obecném hospodářském zájmu), přičemž je dodržováno poměrné 

zastoupení respondentů a zohledněno zastoupení z celého území České republiky. Výzkumem 

dosažené výsledky jsou následně posouzeny z hlediska vlivu příslušnosti respondentů 

k zájmové skupině na jejich rozhodování.   

Pátá část  se zabývá komparací systémů zabezpečování služeb v obecném hospodářském 

zájmu v České republice a Německu. Na základě analýzy a syntézy relevantních studií 
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s využitím deduktivní metody jsou obě sledované země komparovány pro oblast služeb 

v obecném hospodářském zájmu z hledisek legislativního zakotvení a legislativního vývoje, 

správních orgánů a jejich kompetencí, situace na trzích, financování a statistických zjišťování 

za účelem stanovení společných a rozdílných znaků. U všech těchto sledovaných témat jsou 

uvedeny příklady situací v odvětvích SOHZ, které jsou čerpány z výsledků výzkumu 

Mapping the Public Services
5
 organizace CEEP (realizovaný v roce 2009). Poslední část 

kapitoly je věnována statistickým zjišťováním v oblasti služeb v obecném hospodářském 

zájmu v obou sledovaných zemích a je zde rovněž provedena analýza sledovaných 

statistických ukazatelů ve vybraných odvětvích služeb v obecném hospodářském zájmu 

v České republice a Německu (EUROSTATu i národních statistických úřadů). 

V závěru jsou shrnuty poznatky ze všech částí práce. Pomocí syntézy a vědecké abstrakce 

jsou vyvozeny obecné závěry, předloženy návrhy řešení a případná doporučení ke změně 

systému zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice.  

 

                                                 
5
 EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING PUBLIC SERVICES. Public 

Services in the European Union and in the 27 Member States [online]. CEEP, 2010 [cit. 16. 10. 2010]. Dostupné 

z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_ mapping%20experts%20report.pdf 



12 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 

Při vytváření teoretického základu pro služby v obecném hospodářském zájmu, je nejprve 

nutné uchopit základní teorie veřejné ekonomie, a to zejména oblast veřejného zájmu, jako 

základní premisy pro existenci služeb v obecném zájmu a problematiku veřejných statků.  

2.1 Veřejný zájem 

Za první definici veřejného zájmu lze považovat Lippmanovu charakteristiku veřejného 

zájmu z roku 1955: 

Dospělí lidé, chce se věřit, sdílejí shodné veřejné zájmy. Veřejný zájem se však u nich 

směšuje, a někdy je v rozporu s jejich soukromými a speciálními zájmy. Je-li tomu tak, lze říci, 

že veřejný zájem je zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně, racionálně a jednali 

nezaujatě a benevolentně.
6
 

Pojem veřejného zájmu je kontroverzní a je nutno dodat, že není všeobecně přijímán. 

Anthony Downs zavedl v roce 1957 ve své knize An Economic Theory of Democracy 

do ekonomie ekonomickou teorii politiky, založenou na předpokladu, že voliči se snaží 

maximalizovat svůj užitek (prosazují své soukromé zájmy) a politické hlasy se snaží získat 

maximum hlasů. Ve světě Downsova modelu je tedy chování politických stran a volených 

zástupců vedeno spíše sobeckými zájmy než cílem uspokojit jakýsi zájem společnosti. Oproti 

tomu však politikové mohou sloužit vyšším národním cílům a zavádět např. sociální reformy.
7
 

Veřejný zájem může být také definován jako „suma individuálních zájmů“, jako to co si 

v demokratické společnosti přeje většina. Zájmy jednotlivců mohou působit protikladně proti 

jednotlivcům, či skupinám s odlišnými zájmy. V tomto případě, by mohla být dotčena práva 

menšin. Veřejný zájem se tak stává předmětem vyjednávání, případně konfliktu. Zde pak 

nastupuje veřejná politika, která se zabývá procesy identifikace, formulace, prezentace, 

uznávání a uspokojování veřejných zájmů. Lze tedy vysledovat dva způsoby geneze 

veřejných zájmů
8
: individuální genezi veřejných zájmů (viz problematika popsaná výše) 

a společenskou genezi veřejných zájmů. 

                                                 
6
 LIPPMAN, Walter. Essays in the Public Interest Philosophy. 1955. In: POTŮČEK, Martin a kol. Veřejná 

politika. Praha: SLON, 2005. 399 s. ISBN 80-86429-50-4. s. 12. 
7
 JACKSON, McLeod, P. a Victor, C., BROWN. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 

733 s. ISBN 80-86432-09-2. s. 137. 
8
 POTŮČEK, Martin. a kol. Veřejná politika. Praha: SLON, 2005. 399 s. ISBN 80-86429-50-4. s. 12. 
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Jako společenskou genezi veřejných zájmů lze označit situaci, kdy jsou veřejné zájmy 

generovány autonomními nároky na fungování a rozvoj státních útvarů, vyplývající z rostoucí 

dělby práce a diferenciace jejich činností.  

Existují pochopitelně i konflikty různých „veřejných zájmů“, ať už vázaných na různá 

společenství nebo sociální skupiny, či na soupeřící hodnotové orientace nebo vize světa 

a postavení člověka v něm. Veřejný zájem je pak dle Haláska
9
 aspirací subjektů společnosti 

(jednotlivců, skupin, organizací, politických stran, hnutí, vlády, parlamentu aj.) na ty hodnoty 

a potřeby společnosti, které považují za prioritní, preferenční. Tato subjektivní prezentace 

veřejného zájmu se do značné míry objektivizuje v pluralitním systému na základě 

vyjednávání, kompromisu a konsensu. Přesto však při poruchách demokracie nebo 

v autoritářských systémech může dojít k neadekvátnímu vyjádření veřejných zájmů, dokonce 

mohou být podsouvány (např. populistickou politikou) zájmy jednotlivců či úzkých skupin 

jako veřejné. 

Pojem „veřejný zájem“ v podmínkách České republiky není přes četné snahy legislativně 

definován. Veřejný zájem je tedy možné nalézt pouze ve složitém procesu příslušného řízení, 

při kterém jsou posuzovány zájmy jednotlivých účastníků. Jaký je veřejný zájem, lze vyčíst 

z aktů jak orgánů centrální správy (ústava, ústavní zákony, zákony, právní předpisy 

ministerstev, různé vládní politiky a strategie apod.), tak i orgánů místních samospráv 

(nařízení v oblasti přenesené působnosti obcí a krajů, či obecně závazné vyhlášky 

v samostatné působnosti, územní plány měst a obcí apod.).  

Výše definovaný veřejný zájem může být považován za totožný s pojmem „obecný 

zájem“/“general interest“ – využívaný v souvislosti se službami v obecném zájmu (services 

of general interest). 

2.2 Veřejné statky a služby v obecném zájmu 

V praxi se velmi často využívá pro označení veřejného statku analogický termín veřejné 

služby. Jde o netržní služby, a to zpravidla pro nehmotné veřejné statky, jejichž výsledkem 

není vlastnictví (např. služby ve školství, zdravotnictví, kultuře)
10

. Což působí metodický 

problém, neboť služby v obecném zájmu (terminologie EU viz kapitola 3.3, v České republice 

označovány právě jako veřejné služby) mohou i nemusí být veřejným statkem. Navíc je 

                                                 
9
 HALÁSEK, Dušan a Lenka ZEZULOVÁ. Veřejná politika. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. 115 s. ISBN 80-248-

0711-4. s. 42. 
10

 PEKOVÁ, J., J. PILNÝ a M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vyd. Praha: ASPI, 

2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. s. 54. 
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pojem veřejné služby v České republice vykládán více způsoby - kromě oblasti služeb 

v obecném zájmu, o kterých bude v práci pojednáváno, jsou tímto pojmem označovány i jiné 

aktivity
11

. Veřejné statky existují jako jistý způsob selhání trhu a naplňují své specifické 

charakteristiky (nedělitelnost, nevyloučitelnost), zatímco u služeb v obecném zájmu je kladen 

důraz na uspokojování obecného zájmu, tzn. mohou být poskytovány více či méně funkčním 

trhu (za tržní ceny, při konkurenci soukromých/veřejných poskytovatelů).  

Prvním, kdo definoval pojem veřejný statek (public goods), byl v roce 1954 Samuelson. Dle 

něj jsou veřejnými statky takové statky, které mají tu vlastnost, že spotřeba statku kterýmkoliv 

jednotlivcem nezpůsobuje omezení spotřeby ostatních.
12

 Což je základní rozdíl oproti statkům 

soukromým, které při spotřebě či využití jako vstupu do výrobního procesu, ztrácí možnost 

využití pro spotřebu ostatními. Z definice vyplývají dvě základní vlastnosti veřejného statku: 

nedělitelnost a nevyloučitelnost ze spotřeby. Nedělitelnost (nerivalitnost) statku ve spotřebě 

znamená, že dané množství veřejného statku může užívat více než jeden spotřebitel, aniž by 

se tím snížila množství užívaná ostatními spotřebiteli. Nevyloučitelnost ze spotřeby nastává 

tehdy, kdy je velmi obtížné až nemožné vyloučit jednotlivce z užívání veřejného statku
13

. 

Přes mnoho výtek
14

 Samuelsnovy definice zůstalo kritérium spotřeby statku a jeho dvě 

základní charakteristiky (nedělitelnost a nevyloučitelnost) základním rozlišovacím kritériem 

veřejných statků. Statky lze podle naplnění obou složek kritéria rozlišit na: čisté veřejné 

statky, smíšené veřejné statky a čisté soukromé statky. 

Čisté veřejné statky jsou statky či služby kolektivní spotřeby, naplňující zároveň obě 

podmínky (nedělitelnost i nevyloučitelnost). Statky či služby splňující alespoň jednu 

podmínku – nedělitelnost či nevyloučitelnost ze spotřeby – jsou smíšenými veřejnými statky. 

                                                 
11 

Např
. 
dle § 18 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (ve znění pozdějších předpisů) je „Veřejná 

služba“ definována jako služba, kterou nabízí místní administrativa, především obec, dlouhodobě 

nezaměstnaným občanům. Veřejné služby zadávají většinou města a obce. Zadávají je většinou těm, kteří této 

nabídky využívají a je určena především lidem dlouhodobě nezaměstnaným, tj. jsou déle než 6 měsíců bez práce, 

a osobám v hmotné nouzi.
 
 

12
 SAMUELSON, Paul, A., 1954, The pure theory of public expenditure, Review of Economics and Statistics 36, 

387-389 in AUERBACH, Alan, J. a Martin FELDSTEIN. Handbook of  Public Economics – Volume II. 5.vyd. 

Amsterdam: Elsevier, 2006. 1106 s. ISBN  0-444-87908-0. s. 485. 
13

 Tato situace vyvolává problém černého pasažéra (free rider problem), kdy spotřebitel využívá veřejného 

statku, aniž by za něj bylo zaplaceno. 
14

 např. dle AUERBACH (2006) aby byl statek považován za veřejný musí být rovněž předmětem zájmu více 

než jednoho spotřebitele, jinak to, že spotřeba statku jedincem nesnižuje možnost spotřeby statku jinými, se 

stává irelevantní., příp. výtka že, Samuelsonova definice čistého veřejného statku se soustředí pouze na dimenzi 

kvantity, opomíjí však kvalitu. S rozšiřováním skupiny spotřebitelů veřejného statku o další jednotlivce se může 

kvalita statku zhoršovat - diskuzi o teorii velikosti klubu, která řeší tuto problematiku vedl např. BUCHANAN, 

James v „An economic theory of clubs“ (1965). 
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Oproti tomu čisté soukromé statky jsou statky či služby individuální spotřeby, které nesplňují 

žádnou z podmínek. Jedná se o statky rivalitní (dělitelné) a vyloučitelné ze spotřeby. 

Přehledně třídění statků uvádí JACKSON, BROWN do následujícího schematu (obr. 2.1). 

Obrázek 2.1  Třídění statků dle JACKSON, BROWN 

  Vyloučitelné Nevyloučitelné 

Dělitelné Čisté soukromé statky Smíšené veřejné statky 

(Rivalitní) 1. Náklady na vyloučení jsou nízké 1. Statky jejichž prospěch je kolektivně 

spotřebováván, ale které podléhají 

přetížení nebo vytlačování. 

  2. Produkované soukromými firmami 2. Produkované soukromými firmami nebo 

přímo veřejným sektorem 

  3. Distribuované prostřednictvím trhů 3. Distribuované prostřednictvím trhů nebo 

přímo prostřednictvím veřejného rozpočtu 

  4. Financované z výnosů prodeje 4. Financované z výnosů prodeje, např. 

poplatky za právo službu užívat či z 

daňových výnosů 

  Příklady: potraviny, obuv Příklady: veřejný park, zdroje ve společném 

vlastnictví, veřejný plavecký bazén 

Nedělitelné Smíšené veřejné statky Čisté veřejné statky 

(Nerivalitní) 1. Soukromé statky s externalitami 1. Náklady na vyloučení jsou vysoké 

  2. Produkované soukromými firmami 2. Produkované přímo vládou nebo 

soukromými firmami na zakázku státu 

  3. Distribuované prostřednictvím trhů se 

subvencemi nebo korigujícími 

daněmi 

3. Distribuované prostřednictvím veřejného 

rozpočtu 

  4. Financované z výnosů prodeje 4. Financované z výnosů povinných daní 

  Příklady: školy, doprava, zdravotnické 

služby, očkování, kabelová TV, 

volně průchodný most, soukromý 

plavecký bazén, golfový klub 

Příklady: národní obrana 

Zdroj: JACKSON, McLeod, P. a Victor, C. BROWN. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 

2003. 733 s. ISBN 80-86432-09-2. s. 63.  

Čisté soukromé a čisté veřejné statky tvoří dva protipóly, mezi kterými se rozkládá velké 

množství reálně existujících smíšených statků. Z výše uvedeného schematu (obr. 2.1) lze 

smíšené veřejné statky dle jejich specifických vlastností dělit na dvě skupiny: statky 
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s nerivalitní spotřebou, ale vyloučitelné ze spotřeby a statky nevyloučitelné ze spotřeby, ale ve 

spotřebě rivalitní. 

Příkladem statku s nerivalitní spotřebou, ale vyloučitelné ze spotřeby může být průjezd 

dálnicí. Ten je možné vyloučit stanovením poplatku. Průjezd dálnicí jedním uživatelem, však 

neomezuje možnost dalších uživatelů použít stejnou dálnici (samozřejmě při rozumném 

množství projíždějících uživatelů). U statků nevyloučitelných ze spotřeby, ale rivalitních ve 

spotřebě se jedná zpravidla o volně přístupné zdroje. Musgraveovi uvádí jako příklad průjezd 

přeplněnou ulicí velkoměsta při dopravní špičce
15

, což platí za předpokladu, že vyloučitelnost 

je technicky nemožná, nebo velmi obtížně proveditelná.  

Doposud bylo bráno v úvahu pouze jediné hledisko třídění statků – a to kritérium spotřeby 

statků (označováno také jako ekonomické kritérium). V praxi se lze setkat s případy 

statků/služeb které jsou nevyloučitelné a nerivalitní a přesto jsou poskytovány soukromě – 

např. privátní televizní vysílání. A naopak lékařská péče, která je jak rivalitní, tak i jednoduše 

vyloučitelná ze spotřeby, je ve většině zemí alespoň v jistém rozsahu statkem veřejným. 

Problém určení toho, jaké statky budou poskytovány veřejně, leží tedy zřejmě jinde než 

v Samuelsonových vlastnostech statků. Samuelson sám byl mimochodem za závěry své 

analýzy napaden, a to konkrétně námitkou, že je např. privátní televizní vysílání naplňuje 

vlastnosti čistého veřejného statku, a přesto je poskytován privátně a ne veřejně jak 

by implikovala jeho analýza
16

. Je zřejmé, že pouze kritérium spotřeby je pro vymezení 

veřejných statků nedostačující. 

Při třídění statků byl opomíjen alokační mechanismus statků. Kritérium způsobu alokace 

(označováno také jako institucionální kritérium) jako druhou charakteristiku třídění statků 

vymezil Bénard, J
17

.  Podle institucionálního kritéria Bénard rozlišuje statky na: čisté netržní 

statky, polotržní statky a čisté tržní statky. 

U čistých netržních statků je cena je stanovena administrativně a jejich o produkci se 

nerozhoduje na trhu, ale veřejnou volbou. Polotržní statky jsou statky či služby, které sice 

procházejí trhem, ale sjednávaná cena na trhu je předmětem různých opatření ze strany státu 

(např. diferencované ceny, subvence). O těchto intervencích se rovněž rozhoduje veřejnou 

volbou.  Čisté tržní statky se nabývají koupí na trhu a jejich cena je sjednávána na trhu bez 

                                                 
15 

MUSGRAVE, Peggy a Richard MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 

1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4. s. 40. 
16

 HAMPL, Mojmír. Trojí přístup k veřejným statkům. Finance a úvěr, roč. 51, 2001, č. 2. s. 111-125. ISSN 

0015-1920. 
17

 BÉNARD, Jean. Veřejná ekonomika I, Ekonomický ústav ČSAV, Praha 1989. ISBN  99-00-00431-X. s. 38. 
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intervencí státu, tzn. působením nabídky a poptávky. O produkci i spotřebě se rozhoduje 

individuální volbou. 

Kritériem je zde přítomnost tržní ceny jako alokačního mechanismu. U tržních statků (které 

ve smíšených ekonomikách převládají) je cena výsledkem interakce mezi nabídkou 

a poptávkou. U institucionálního dělení je důležité politické rozhodnutí o způsobu 

poskytování statku. V zásadě je možné aby, bylo rozhodnuto o netržním poskytování 

libovolného statku/služby nebo o přímých či nepřímých zásazích vlády do ceny a dostupnosti 

statku/služby. Může jít o zásahy směřující k podpoře, či méně často k odrazení od spotřeby. 

V podstatě jde o to, jak se statek/služba dostane ke spotřebiteli – zda je nutné zaplatit tržní 

cenu, či je přidělován jiným způsobem (např. pokud potenciální spotřebitel složí přijímací 

zkoušku, prokáže právní nárok na věcnou dávku sociálního zabezpečení)
18

. 

Při zkoumání schématu třídění statků dle Jackson, M., Brown, V. (viz obr. 1) je zřejmá 

absence kriteria financování v předchozím textu. Veřejné statky (čisté či smíšené) mohou 

být financovány z veřejných prostředků, soukromými prostředky, nebo jejich kombinací. 

Financování z veřejných prostředků je realizováno přímým napojením na veřejný rozpočet 

nebo poskytnutím dotací a subvencí samostatným ekonomickým subjektům.  

Zabezpečování statků/služeb pomocí veřejných rozpočtů ještě neznamená veřejnou produkci. 

Je důležité striktně odlišovat mezi otázkami, jak bude statek/služba financována a kdo bude 

poskytovat. Tyto dvě otázky jsou v praxi velmi často spojovány do jedné pod záminkou, 

že pokud stát produkuje statek kolektivní spotřeby, měl by být takový poskytován bezplatně, 

příp. pokud je statek poskytován bezplatně má být vyráběn státem
19

. Mezi produkcí 

a financováním však není přímá vazba. Vhodnou kombinaci poskytování a financování 

je nutné vybírat dle konkrétních okolností a podmínek. Veřejný sektor může uzavřít smlouvu 

o produkci daného statku/poskytnutí služby se soukromým producentem/provozovatelem. 

Z toho lze vyvodit další kritérium třídění statků, a to kritérium vlastnictví. Statky/služby 

mohou být poskytovány veřejným sektorem, soukromým sektorem, či kombinací veřejného 

a soukromého sektoru. 

Při poskytování veřejným sektorem je poskytovatelem statku/služby veřejný subjekt – orgán 

veřejné správy, či odborně zaměřená veřejná organizace (v ČR nejčastěji typu příspěvkové 

                                                 
18

 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení veřejného sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. ISBN 

978-80-86929-29-3. s. 15.  
19

 viz např. MEDVEĎ, Jozef a Juraj NEMEC. Mikroekonomické východiská verejných financií. Bratislava: 

Sprint, 2004. 185 s. ISBN 80-89085-296. s. 23.  
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organizace nebo obchodní společnosti). V rámci soukromého sektoru je poskytovatelem 

statku/služby je soukromý subjekt (v ČR zpravidla obchodní společnost). U kombinace 

soukromého a veřejného sektoru soukromý sektor poskytuje statek/službu na základě závazku 

k veřejnému sektoru (formou smlouvy na základě výběrového řízení s orgánem veřejné 

správy). 

Další možnou aplikací kritéria vlastnictví je, při pohledu na infrastrukturní odvětví, 

problematika vlastnictví infrastrukturních sítí. Při poskytování veřejných statků (ať čistých, 

či smíšených) infrastrukturními odvětvími může dojít k následujícím situacím: 

- Veřejný provozovatel, kdy je vlastníkem i provozovatelem infrastrukturní sítě veřejný 

subjekt – orgán veřejné správy, či odborně zaměřená veřejná organizace (nejčastěji typu 

příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti).  

- Soukromý provozovatel, kde infrastrukturní sítě vlastní i provozuje soukromý subjekt, 

zpravidla obchodní společnost.  

- Provozní model, ve kterém je vlastníkem infrastrukturní sítě veřejný subjekt pronajímající 

infrastrukturní síť subjektu soukromému. Soukromý subjekt je provozovatelem 

infrastrukturní sítě, poskytuje statek/službu konečnému spotřebiteli.
20

  

Do analýzy lze doplnit ještě kritérium regulace veřejnou správou
21

. Regulace poskytování 

veřejných statků je prováděna na třech následujících úrovních: hodnocení kvality statků 

poskytovaných uživatelům a podmínek za kterých  jsou poskytovány, dohled odpovědného 

orgánu veřejné správy nad činnostmi zvoleného poskytovatele, umožnění zásahu 

odpovědných orgánů v případech kdy dojde ke konfliktu mezi poskytováním veřejného statku 

a diktátem tržních sil. 

Rozsah a způsob regulace jsou dynamické kategorie ovlivněné množstvím ekonomických, 

sociálních a politických faktorů, které v dané době působí. Pro řešení rozsahu a způsobu  

regulace společenských záležitostí je určující  koncepce státní politiky v jednotlivých oborech 

(sektorech) činnosti státu. Čím více jsou cíle a způsoby jejich dosahování náročnější, tím více 

se projevuje potřeba regulační funkce veřejné správy. Poskytování veřejných statků může být 

regulováno na úrovni centrální vlády, regulační agentury/úřadu, regionální a lokální veřejné 

správy nebo poskytovatelů. 

                                                 
20

  Nabízí se situace provozního modelu, kdy je vlastníkem soukromý subjekt a provozovatelem subjekt veřejný. 

Nicméně v praxi k takovéto situaci nedochází, proto zde není brána v úvahu. 
21

 mimo jiné jednu z charakteristik definice služeb v obecném zájmu, která byla stanovena v Bílé knize o 

službách v obecném zájmu (Sdělení Komise KOM (2004) 374). 
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K regulaci na úrovni centrální vlády dochází zpravidla u tzv. národních veřejných statků. 

Jedná se většinou o čisté veřejné statky a některé smíšené veřejné statky, zejména preferované 

(upřednostněné), z nichž mají užitek občané celého státu. Regulační agentury/úřady jsou 

samostatné nezávislé regulační orgány, které se vymykají ze struktury veřejné správy, řízené 

vládou. Ze své činnosti nejsou odpovědny vládě či ministerstvu a ve větším či menším 

rozsahu jsou financovány ze státního rozpočtu. Vyskytují se zejména v oblasti tzv. velkých 

síťových odvětví (elektrárenství, plynárenství, telekomunikace, dopravní služby apod.) 

Regionální a lokální veřejnou správou jsou regulovány zejména lokální a regionální veřejné 

statky čisté i smíšené, zajišťované pro obyvatele daného území. Na úrovni poskytovatelů se 

jedná o regulaci plynoucí z dobrovolné dohody mezi poskytovateli veřejného statku. 

Regulatorní systém pro poskytování veřejných statků může tvořit i více regulátorů.  

Veřejný statek je tedy terminus technicus: takový statek, který splňuje podmínky 

nedělitelnosti a nevyloučitelnosti ze spotřeby (viz výše). Nezáleží tedy na tom, kým je daný 

statek financován, vlastněn či produkován (tj. veřejné i soukromé statky mohou být v principu 

financovány, vlastněny či produkovány jak soukromými tak veřejnými subjekty). Toto určení 

je zcela objektivní a tedy nezávislé na vůli libovolného člověka či (libovolně velké) skupiny 

lidí - tzn. zestátněním se ze soukromého statku nestane statek veřejný, či naopak privatizací 

z veřejného soukromý (viz problematika v kapitole 5.1) - soukromý statek zůstává 

i po znárodnění nadále soukromým statkem, je ale vlastněn (vyráběn) veřejnou korporací. 

Z výše uvedeného vyplývá, že služby v obecném zájmu mohou naplňovat charakteristiky 

veřejných statků (nedělitelnost či nevyloučitelnost ze spotřeby) a nabývat tak podoby čistých 

či smíšených nehmotných veřejných statků, ale nemusí. Většina z nich však jsou „merit 

goods“
22

, neboli obecně prospěšné statky, tj. statky (služby), na jejichž spotřebě existuje 

veřejný zájem (viz kapitola 2.1) Mohou být svou povahou převážně soukromé (či dokonce 

čistě soukromé) statky, ale jejich spotřeba souvisí s nějakou pozitivní externalitou, 

tzn. společnost může mít zájem na jejich spotřebě. V takovém případě se někdy jejich 

produkce ujímá veřejný sektor, příp. dotuje jejich spotřebu, mohou být poskytovány tržně, ale 

tak aby tyto služby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů, s důrazem na vysokou úroveň 

kvality, bezpečnosti a cenové dostupnosti, na rovné zacházení a podporu univerzálního 

přístupu a práv uživatelů
23

.   

                                                 
22

 zavedl do ekonomické teorie MUSGRAVE, Robert. v roce 1957 v díle „A Multiple Theory of Budget 

Determination“. 
23

 čl. 1 Protokolu o službách v obecném zájmu připojeného ke Smlouvě o EU, ze dne 13. prosince 2007. In: 

Úřední věstník EU. 2007, C 306, s. 158 – 159. 
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3 ANALÝZA EVROPSKÉHO POJETÍ SLUŽEB V OBECNÉM 

HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU 

Kapitola obsahuje obecný úvod do teorie služeb, včetně vymezení základních charakteristik 

služeb jako je nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenita, zničitelnost a nemožnost vlastnictví. 

Dále je vymezen rozdíl mezi pojmy tržní a netržní služba a objasněna pozice služeb 

na vnitřním trhu EU. Část této podkapitoly je věnována Směrnici 2006/123/ES o službách 

na vnitřním trhu, jako stěžejní legislativě pro fungování vnitřního trhu EU se službami. Další 

podkapitola je věnována službám v obecném zájmu a podchycuje jejich význam 

pro Evropskou unii. Závěr kapitoly tvoří podkapitola vymezující služby v obecném 

hospodářském zájmu. 

3.1 Služby v Evropské unii 

Pojem služba se vztahuje na každou hospodářskou činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím 

výsledkem je užitečný efekt, nikoliv hmotný statek (výrobek). V oblasti spotřeby mohou 

uspokojovat potřeby celé společnosti (kolektivní potřeby) nebo jednotlivců (individuální 

potřeby). Jako první vymezil služby SMITH ve svém pojednání „An Inquiry into the Nature 

and Causes of the Wealth of Nations“ v roce 1776
24

. Služby jsou zde definovány jako statky, 

které neprodukují žádnou hodnotu. 

Novějším a nejčastěji využívaným vymezením podstaty služeb je definice KOTLERA: 

Služba je činnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je naprosto nehmatatelná 

a nevytvoří žádné nabyté vlastnictví. Její realizace může, ale nemusí být spojena s fyzickým 

výrobkem. 
25

  

Rozmanitost služeb značně komplikuje jejich obecnou definici. Služby lze členit podle mnoha 

kritérií. I přes značnou různorodost služeb je možno vymezit základní vlastnosti služeb. 

Dle VAŠTÍKOVÉ jsou to
26

: nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenita, zničitelnost, 

nemožnost vlastnictví. 

                                                 
24

 viz např. SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut, 2001. 986 

s. ISBN 80-86389-15-4. 
25

 KOTLER, Philip. Marketing. Management. Analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Victoria Publishing, 

1995. 2. vyd. 787 s. ISBN 80-85605-08-2. s. 490. 
26 

VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing. 2008. 232 s. 

ISBN 978-80-247-2721-9.
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Nehmotnost  

Čistou službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem. Zákazník si službu před koupí 

nemůže prohlédnout, a jen v ojedinělých případech ji může vyzkoušet. Pro zákazníka je tedy 

obtížnější porovnávat konkurenční nabídky, hodnotit služby apod. Některé prvky, které 

představují kvalitu nabízené služby, jako například spolehlivost, osobní přístup poskytovatele 

služby, důvěryhodnost, lze ověřit až při nákupu a spotřebě služby. Výsledkem je větší míra 

nejistoty zákazníků při poskytování služby bez ohledu na to, zda se jedná o službu tržní nebo 

veřejnou či neziskovou. Zákazník má tak ztížený výběr mezi konkurujícími si poskytovateli 

podobných služeb. 

Neoddělitelnost 

Produkci a spotřebu zboží lze od sebe oddělit. Pro služby je typické, že jsou vytvářeny 

a spotřebovávány současně. Pokud je služba poskytována osobou, je tato osoba součástí 

služby. Pokud je zákazník při poskytování služby přítomen, vzniká interakce mezi oběma, 

je proto třeba uplatnit speciální marketingové postupy. Producenta služby lze v některých 

případech nahradit strojem. Pokud mají zákazníci silný zájem o určité dodavatele služeb, 

jejichž časové možnosti jsou omezeny, jejich poptávka se reguluje pomocí cen. 

Heterogenita  

Heterogenita služeb souvisí především se standardem kvality služeb. Služby jsou vysoce 

proměnlivé, protože závisejí na tom, kdo, kdy a kde je poskytuje. Nelze provádět výstupní 

kontroly kvality před dodáním služby, tak jak tomu bývá u zboží. Proto je možné, že způsob 

poskytnutí jedné služby se liší, dokonce i v rámci jednoho poskytovatele. Poskytovatelé 

mohou uskutečnit tři kroky směrem k řízení jakosti služeb. Investovat do dobrého výběru 

a školení personálu, dále standardizovat proces poskytování služeb pomocí organizace 

a sledovat spokojenost zákazníků (přání, stížnosti, průzkumy). 

Zničitelnost  

Nehmotnost služeb vede k tomu, že je nelze skladovat či jinak uchovávat, prodávat znovu 

nebo vracet. Taktéž služby nelze vyrobit do zásoby v období, kdy má poskytovatel volné 

kapacity. Služby, které nejsou využity, tedy prodány v čase, kdy jsou nabízeny, jsou pro daný 

okamžik ztracené/zničené.  
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Nemožnost vlastnictví  

Nemožnost vlastnit službu souvisí s její nehmotností a zničitelností. Při nákupu zboží přechází 

na zákazníka právo zboží vlastnit. Při poskytování služby nezískává směnou za své peníze 

zákazník žádné vlastnictví. Kupuje si pouze právo na poskytnutí služby. 

Vzhledem k obrovské vnitřní různorodosti v sektoru služeb jsou pokusy o jeho vymezení, 

či rozčlenění problematické. Typologie služeb mohou vycházet z mnoha odlišných kritérií. 

Služby tak bývají děleny na věcné a osobní podle toho, jsou-li směrovány pro anonymní trh, 

nebo ke konkrétnímu zákazníkovi. Mohou být děleny na přímé a nepřímé, kdy první slouží 

konkrétnímu spotřebiteli, zatímco ty druhé producentům přímých služeb. Často je používáno 

dělení na služby soukromé či veřejné, dle toho, zda uspokojují osobní potřebu nebo veřejný 

zájem. Také mohou být děleny na nutné a luxusní v závislosti na tom, nakolik se lze bez nich 

obejít a jak vysokou míru prestiže propůjčují svému uživateli. Pro účely této práce je vhodné 

členění služeb, které uvádí KELLER
27

 a které zohledňuje vývoj společnosti a jeho soudobé 

trendy: 

- Modernizovaná průmyslová výroba, která prochází výraznými organizačními změnami, jež 

mají za cíl dále zvýšit její produktivitu. V této rovině se rozvíjejí paraprůmyslové služby, 

jež jsou přímo navázány na průmyslovou výrobu. Lze sem zařadit skladování, 

průmyslovou dopravu a opravárenství, ostrahu průmyslových objektů, ale také služby 

účetní, personální a poradenské, pokud jsou vykonávány zvláštními subjekty na komerční 

bázi pro potřeby firem. 

- Služby orientované na individuálního klienta, kde lze zahrnout řadu činností z oblasti 

rekreace a sportování, péče o tělo a vzhled, fitcentra, holiče a kadeřníky, ale též osobní 

poradenství, služby restauračních zařízení a hotelů, taxislužby či služby zajišťující provoz 

domácností. Společné mají to, že namísto anonymního zákazníka v nich vystupuje klient, 

který je v péči toho, kdo službu poskytuje, ale také to, že se jedná zpravidla o výkon 

činností, které mohou být provozovány třeba z finančních úsporných důvodu 

i samoobslužně. 

- S přesunem kapitálu z výroby do finančnictví se rozvíjejí služby v podobě bankovnictví, 

pojišťovnictví a služby pro byznys v nejširším slova smyslu. Tento sektor narůstá zejména 

                                                 
27

 KELLER, Jan. Koncept postindustriální společnosti a jeho slabiny. In Sociológia, Vol. 43, č. 4, 2011. 

ISSN 0049-1225. 
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v průběhu posledních třiceti let zvlášť dynamicky a osamostatňuje se do podoby 

dominantního aktéra ekonomického života. 

- Služby svázané historicky se státem a veřejnou správou a s jeho v nejširším slova smyslu 

péčí o populaci. Mezi ně lze počítat státní správu i místní samosprávu, soudy a policii, 

systém vzdělávání a zdravotnictví, sociální práci či oblast kultury. 

- Jako zvláštní skupinu více, či méně blízkou předchozí kategorii, lze vyčlenit obslužné 

činnosti pro širokou veřejnost v podobě sítě veřejné i soukromé dopravy, sítě pošt 

a telekomunikací, ale též sítě médií a mediální služby. Společné mají to, že obsluhují masu 

anonymních zákazníků, přičemž jejich vazba na státní moc, která mohla být dříve úzká 

se stále více rozvolňuje. 

Výše uvedené členění odráží strukturu služeb v soudobé společnosti, jež prochází řadou 

změn. Pokud jde o začlenění služeb v obecném hospodářském zájmu, které jsou tématem 

dizertační práce, do výše uvedené kategorizace, lze je zařadit mezi služby spadající 

do poslední kategorie – obslužné činnosti pro širokou veřejnost (více viz kap. 3.3). 

Pro účely dizertační práce je dále nutné rozčlenit služby charakteru jejich poskytování 

na služby tržní a netržní. 

Služby tržní a netržní 

Toto členění (kategorizace) rozlišuje služby
28

, které lze směnit na trhu za peníze a služby, 

které v důsledku určitého sociálního a ekonomického prostředí představují výhody, které 

je nutno rozdělovat pomocí netržních mechanismů.  

Pojmem tržní služby jsou označovány ekonomické činnosti, které jsou poskytovány 

za účelem dosažení zisku. Lze je charakterizovat následujícími vlastnostmi: 

– služby jsou poskytovány převážně soukromým sektorem, 

– existuje zde přímá vazba mezi poskytnutím služby a platbou příjemce, 

– za poskytovanou službu je explicitně vyjádřená cena, 

– jsou poskytovány v optimálním množství, tj. na základě interakce nabídky a poptávky 

na konkurenčních trzích. 

Netržní služby zahrnují veškeré ekonomické činnosti, které nejsou poskytovány 

prostřednictvím trhu, splňující následující charakteristiky: 

                                                 
28

 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing. 2008. 232 s. ISBN 978-80-

247-2721-9. 
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– služby jsou poskytovány převážně veřejným sektorem, 

– mnohdy zde není přímá vazba mezi poskytnutím služby a platbou příjemce, 

– cena za poskytnutou službu není explicitně vyjádřena – jsou poskytovány bezplatně 

či za ceny silně subvencované z veřejných rozpočtů, 

– neexistují konkurenční trhy pro tyto služby, tzn. nedochází k interakci nabídky 

a poptávky – obvykle jsou poskytovány ve vyšším než optimálním množství, 

– mohou, ale nemusí být veřejným statkem (viz kap. 2.2). 

Zařazení služeb do kategorie tržních nebo netržních služeb nemusí být vždy jednoznačné. 

Závisí na ekonomickém, sociálním, technologickém a politickém prostředí. V jednom odvětví 

mohou vedle sebe existovat stejné typy služeb tržních i netržních – soukromé i veřejné 

nemocnice, soukromé i veřejné univerzity, soukromá i veřejná pečovatelská služba apod. 

Pozice služeb na vnitřním trhu 

Sektor služeb představuje dynamicky se rozvíjející odvětví národního hospodářství s velkým 

potenciálem, nabývající stále rostoucího významu především v oblasti mezinárodního 

obchodu. V Evropské unii tvoří služby největší část hrubého domácího produktu (dále jen 

„HDP“). V roce 2009 se podíl služeb na tvorbě HDP sedmadvacítky členských států 

pohyboval nad 72 % (viz tab. 3.1).  
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Tabulka 3.1 Podíl sektoru služeb na tvorbě HDP 

Země 
Podíl sektoru na HDP (2009) 

Zemědělství Průmysl Služby 

Svět 6 % 30,6 % 63,4 % 

USA 1,2 % 21,9 % 76,9 % 

EU (27) 1,9 % 25,2 % 72,8 % 

z toho:    

Německo 0,9 % 26,8 % 72,3 % 

Francie 1,8 % 19,3 % 78,9 % 

Velká Británie 1,2 % 23,8 % 75,0 % 

Itálie 1,8 % 25,0 % 73,1 % 

Španělsko 3,3 % 26,8 % 70,0 % 

Nizozemí 1,6 % 23,6 % 74,9 % 

Belgie 0 6 % 22,0 % 74,4 % 

Polsko 4,6 % 28,1 % 67,3 % 

Švédsko 1,6 % 26,7 % 71,6 % 

Rakousko 1,5 % 29,8 % 69,0 % 

Řecko 3,4 % 20,7 % 76,0 % 

Dánsko 1,2 % 23,8 % 74,9 % 

Finsko 3,6 % 30,3 % 66,1 % 

Portugalsko 2,7 % 23,0 % 74,3 % 

Irsko 5,0 % 46,0 % 49,0 % 

Česká republika 2,3 % 37,2 % 60,5 % 

Zdroj: CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY USA. The World Factbook. Field Listing: GDP – Composition 

by Sector [online]. CIA, 2009 [cit. 20. 3. 2010].  Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2012.html. 

Základní zásady, kterými se řídí vnitřní trh služeb, jsou stanoveny ve Smlouvě o EU. Je zde 

zakotvena svoboda usazování
29

 pro všechny společnosti EU ve všech členských státech 

a volný pohyb služeb
30

 na území členských států EU. Zásada svobody usazování umožňuje 

podnikatelskému subjektu (společnosti či fyzické osobě) vykonávat hospodářskou činnost 

kontinuálním způsobem v jednom nebo více členských států. Zásada volného pohybu služeb 

dává podnikatelskému subjektu poskytujícímu služby v jednom členském státě nabízet služby 

v jiném členském státě, aniž by v tomto musel být usazen.  

Prioritním legislativním předpisem upravujícím vnitřní trh služeb EU je Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 27. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu. 

                                                 
29 

článek 49 Smlouvy o Evropské unii ze dne 13. prosince 2007. In: Úřední věstník EU. 2007, C 306, s. 1 - 145. 
30

 článek 56 Smlouvy o Evropské unii ze dne 13. prosince 2007. In: Úřední věstník EU. 2007, C 306, s. 1 – 145. 
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Během let 2007 – 2010 také v EU došlo k vymezení služeb tržních (liberalizovaných) 

a „národně“ spravovaných (neliberalizovaných). Harmonizace vnitřního trhu služeb uvnitř EU 

vyžaduje postupné kroky zabezpečující tento proces legislativně i věcně ve všech členských 

zemích EU
31

. Od roku 2010 se uvolňuje trh služeb pro: manažerské poradenské služby, 

certifikaci a testování, správu budov včetně údržby kanceláří, reklamu, služby náboru 

pracovníků, služby obchodních zástupců, právní nebo daňové poradenství, služby v oblasti 

nemovitostí, např. realitní kanceláře, stavebnictví včetně služeb architektů, distribuční 

odvětví, organizaci veletrhů, pronájem vozidel, cestovní kanceláře, služby v oblasti 

cestovního ruchu vč. služeb turistických průvodců, služby pro volný čas, sportovní střediska, 

zábavní parky, podpůrné služby pro domácnost, např. péče o starší občany. 

U dalších služeb zatím EU trh služeb neliberalizovala. Jde zejména o tyto „národně“ 

zabezpečované (neliberalizované) služby: služby obecného zájmu nehospodářské povahy 

(speciální oblast, kterou si vymohly některé členské státy EU, patří tam např. péče  o děti, 

sociální bydlení či služby pro rodiny a lidi v nesnázích - viz kap. 3.2), finanční služby 

(bankovnictví, úvěry, pojištění a zajištění, zaměstnanecké nebo osobní důchody, cenné papíry, 

investiční fondy, platby a investiční poradenství), služby a sítě elektronických komunikací 

a s nimi spojená zařízení a služby, služby v oblasti dopravy, včetně přístavních služeb, služby 

agentur na zprostředkování dočasné práce, zdravotní služby, audiovizuální služby, hazardní 

hry, činnosti spojené s výkonem veřejné moci, sociální služby, soukromé bezpečnostní 

služby, služby poskytované notáři a soudními vykonavateli. 

Směrnice o službách na vnitřním trhu 

Konkurenceschopný trh služeb má zásadní význam pro podporu hospodářského růstu a tvorbu 

pracovních míst v Evropské unii. Cílem Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/123/ES ze dne 27. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (dále jen „Směrnice 

o službách“) je uvolnit nevyužitý potenciál růstu trhů se službami v Evropě, odstraněním 

právních a administrativních překážek obchodu v sektoru služeb. Zjednodušující opatření 

směrnice by měly výrazně usnadnit fungování a zvýšit transparentnost pro malé a střední 

podniky a spotřebitele, pokud chtějí poskytovat nebo využívat služeb v rámci jednotného trhu. 

                                                 
31

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 27. prosince 2006, o službách na vnitřním trhu. 

In: Úřední věstník EU. 2006, L 376, s. 36 – 68. 
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Směrnice požaduje, aby členské státy zjednodušily postupy a formality, které poskytovatelé 

služeb musí dodržovat. Zejména se vyžaduje, aby členské státy odstranily neodůvodněnou 

a nepřiměřenou zátěž a podstatně usnadnily:  

– založení podniku, tj. případy, kdy fyzická nebo právnická osoba chce zřídit stálou 

provozovnu v členském státě, a  

– přeshraniční poskytování služeb, tj. případy, ve kterých chce podnikatel poskytovat 

služby v jiném členském státě, aniž by v něm zřídil svou provozovnu.  

Podle Směrnice o službách jsou členské státy povinny zřídit jednotná kontaktní místa, jejichž 

prostřednictvím mohou poskytovatelé služeb získat všechny důležité informace a řešit 

všechny administrativní formality bez nutnosti kontaktovat více orgánů veřejné správy. 

Jednotná kontaktní místa musí být dostupné na dálku a pomocí elektronických prostředků.  

Směrnice o službách rovněž posiluje práva příjemců služeb, které mohou být jak pro 

spotřebitele a podniky. Například zakazuje diskriminační podmínky na základě státní 

příslušnosti nebo místa bydliště příjemce služby, jako jsou diskriminační tarify. Směrnice 

o službách ukládá členským státům, aby vzájemně spolupracovaly s cílem zajistit účinný 

dohled nad poskytovateli a jejich službami. Obsah Směrnice o službách je přehledně 

uspořádán v obr. 3.1. 
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Obrázek 3.1 Obsah Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 27. prosince 2006, 

o službách na vnitřním trhu. In: Úřední věstník EU. 2006, L 376, s. 36 – 68. 
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protiplnění. Služby v obecném zájmu nehospodářské povahy do působnosti této směrnice 

nespadají. Služby v obecném hospodářském zájmu jsou služby poskytované za hospodářské 

protiplnění, a proto spadají do oblasti působnosti Směrnice o službách. Avšak některé služby 
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(například v oblasti poštovních služeb) se vztahuje výjimka z ustanovení o volném pohybu 

služeb podle této směrnice. 

3.2 Služby v obecném zájmu 

Pojem služby v obecném zájmu zahrnuje služby tržní i netržní, které orgány veřejné moci 

klasifikují jako služby v obecném zájmu podléhající specifickým závazkům veřejných služeb. 

Výraz tak pokrývá širokou škálu činností v obecném zájmu, jak ekonomické, tak 

i neekonomické povahy, tzn. od služeb velkých síťových odvětví, jako jsou doprava, 

energetika, poštovní služby, odpadové hospodářství až po služby v oblasti kultury, 

vzdělávání, zdravotnictví či sociální služby.  

Služby v obecném zájmu je možno členit dle jejich hospodářské či nehospodářské povahy na: 

– Služby v obecném zájmu nehospodářské povahy, tj. služby poskytované netržně 

a financované z veřejných prostředků, např. služby v oblasti kultury, vzdělávání, 

zdravotnictví, sociální služby. 

– Služby v obecném hospodářském zájmu, které lze poskytovat prostřednictvím trhu, 

např. služby v odvětví dopravy, energetiky, odpadového hospodářství, poštovní 

služby. 

Uvedené rozčlenění je pouze obecné a nelze jej paušalizovat, neboť jednotlivá odvětví služeb 

v obecném zájmu nelze začlenit výhradně jen do služeb obecného hospodářského zájmu, 

či jen do služeb obecného zájmu nehospodářské povahy. V rámci jednoho odvětví služeb 

v obecném zájmu mohou vedle sebe existovat služby jak ekonomické tak i neekonomické 

povahy. Evropský soud konstatoval, že služby v obecném hospodářském zájmu zahrnují 

i činnosti v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací a oblasti veřejného zdraví, je-li jejich cílem 

ekonomický zisk. Každou činnost v rámci jednotlivých odvětví služeb v obecném zájmu 

je tedy v tomto kontextu pro její začlenění nutné posuzovat samostatně. Nalezení hranice 

či jasně rozlišujících kritérií pro určení mezi službami v obecném hospodářském zájmu 

a službami v obecném zájmu nehospodářské povahy je komplikovanou záležitostí, které 

je věnována podkapitola 3.3. 

Služby v obecném zájmu jsou součástí celospolečensky uznávaných hodnot, které jsou všem 

členským státům EU společné, a stojí v centru evropského modelu společnosti. Jejich úloha 

má zásadní význam z hlediska zvyšování kvality života všech občanů a úsilí o překonání 

sociálního vyloučení a společenské izolace.  
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Vzhledem k jejich vlivu na ekonomiku a výrobu jiného zboží a dodávky jiných služeb 

je efektivnost a kvalita těchto služeb faktorem podporujícím konkurenceschopnost a vyšší 

soudržnost, zvláště pokud jde o přitahování investic do méně příznivých regionů. Účinné 

a nediskriminační poskytování služeb v obecném zájmu je rovněž podmínkou hladkého 

fungování jednotného trhu a dalšího ekonomického začleňování do EU.  

Uvedené služby jsou zároveň pilířem evropského občanství, neboť formují některá práva 

evropských občanů a poskytují příležitost k dialogu s orgány veřejné moci v kontextu řádné 

správy věcí veřejných
32

. Jsou tedy předběžnou podmínkou pro hospodářský a sociální 

blahobyt občanů a podniků. 

Evropské centrum zaměstnavatelů a podniků ve veřejných službách (CEEP) jako důvod 

existence a významu služeb v obecném zájmu udává
33

: 

A. Služby v obecném zájmu jsou páteří ekonomiky a společnosti. 

B. Představují významný přínos pro ekonomiku. 

C. Jsou klíčovými investory v ekonomice. 

D. V obdobích ekonomické krize se chovají jako stabilizátor. 

E. Jsou základní podmínkou pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 

A. Služby v obecném zájmu jsou páteří ekonomiky a společnosti 

Služby v obecném zájmu jsou v Evropské unii poskytovány cca 500 miliónům obyvatel 

a jejich prostřednictvím jsou jim zajišťovány základní potřeby, jako např. dodávky elektřiny, 

vody, veřejná doprava, vzdělání či zdravotní péče. Jako takové mají poměrně specifické 

postavení ve společnosti – zejména z důvodu jejich přímého dopadu na blahobyt občanů 

a ekonomiku a zajištění infrastruktury pro budoucí růst a vývoj. 

– Zvláštní postavení služeb v obecném zájmu je odvozeno právě od jejich strategického 

charakteru. Dodávky elektřiny, vody a vzdělání apod. jsou klíčové pro fungování 

jakékoli stabilní ekonomiky a společnosti. 

– Rozsah a kvalita poskytovaných služeb ovlivňují zásadním způsobem uspokojení 

potřeb obyvatel, stejně tak jako jsou základní podmínkou pro fungující a udržitelnou 

ekonomiku. Přesto že důležitost služeb v obecném zájmu vystupuje do popředí, 
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dochází často k tomu, že jsou v jednotlivých společnostech tyto služby brány 

za samozřejmost. 

– Služby v obecném zájmu usnadňují integraci občanů do společnosti a podporují tak 

územní a sociální soudržnost, zejména prostřednictvím poskytování zdravotní péče, 

bydlení a dalších nezbytných služeb.  

Právě prostřednictvím poskytování základních služeb jako např. veřejná doprava, školství 

a dodávky vody, představují služby obecného zájmu stěžejní podporu fungování společnosti. 

B. Představují významný přínos pro ekonomiku. 

Služby v obecném zájmu jsou klíčovým prvkem evropského hospodářství přímo i nepřímo.  

Přímo přispívají k tvorbě HDP členských zemí EU – tvoří více než 26 % HDP EU-27. Podíl 

služeb v obecném zájmu na HDP jednotlivých členských zemí ukazuje obrázek 3.2. Nepřímo 

vytvářejí pracovní místa v jiných odvětvích – prostřednictvím subdodavatelské činnosti, 

nákupem produktů, atd.  

Obrázek 3.2 Podíl služeb v obecném zájmu na HDP zemí EU  

 

Zdroj: Převzato z EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING PUBLIC 

SERVICES. Public Services – Supporting The Very Fabric In Public Services [online]. CEEP, 2010 [cit. 16. 10. 

2010]. Dostupné z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mappingreport_DEF_02072010.pdf 

Ve službách v obecném zájmu je zaměstnáno zhruba 30 % pracovních sil v EU. To odpovídá 

více než 64 milionů zaměstnanců. Podíl zaměstnanců ve službách v obecném zájmu 

na celkové zaměstnanosti v jednotlivých členských zemích přehledně ukazuje obrázek 3.3. 
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Mezi hlavní odvětví zaměstnanosti patří:  

– Zdravotní a sociální práce (33 % všech zaměstnanců ve službách v obecném zájmu, 

což představuje 20,5 milionu zaměstnanců);  

– Veřejná správa a obrana (24 % všech zaměstnanců ve službách v obecném zájmu, 

což představuje 15,4 milionů pracovníků),  

– Vzdělávání (23 % všech zaměstnanců ve službách v obecném zájmu, což představuje 

15 milionů zaměstnanců)  

– Doprava, železnice, poštovních služeb, telekomunikační (9,6 % všech zaměstnanců 

ve službách v obecném zájmu, což představuje 5,9 milionů zaměstnanců). 

Obrázek 3.3  Podíl zaměstnanců ve službách v obecném zájmu na celkové zaměstnanosti zemí EU 

 

Zdroj: Převzato z EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING PUBLIC 

SERVICES. Public Services – Supporting The Very Fabric In Public Services [online]. CEEP, 2010 [cit. 16. 10. 

2010]. Dostupné z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mappingreport_DEF_02072010.pdf 
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hospodářství, elektrárenství, poštovní služby, telekomunikace, veřejná doprava, železniční 

doprava apod., představují více než 6,4 % celkových investic EU v hodnotě více než 

153 miliard €. Největší podíl na těchto investicích mají nové členské státy EU – z důvodu 
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VZDĚLÁVÁNÍ 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA 
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potřeby obnovit či zrenovovat jejich stávající infrastruktury. Všechny země střední 

a východní Evropy se pohybují nad průměrem EU-27
34

.  

D. V obdobích ekonomické krize se chovají jako stabilizátor. 

Toto tvrzení organizace CEEP zakládá na výzkumu Exploratory Survey in 5 EU Member 

States organizace Gallup Europe, jenž proběhl v roce 2010 u poskytovatelů služeb v obecném 

zájmu v pěti vybraných členských státech EU (Velká Británie, Francie, Německo, Švédsko, 

Bulharsko) 
35

.  

Dvě třetiny dotázaných poskytovatelů služeb v obecném zájmu (65 %) nezaznamenalo žádný 

pokles jejich obratu/příjmů i přes probíhající ekonomickou krizi (v roce 2008–2009): 45 % 

dotázaných uvedlo, že necítili žádný negativní dopad krize, 20 % zaznamenalo stagnaci 

příjmů/obratu. Méně než 1 respondent z pěti (18 %) uvedl pokles příjmů/obratu ve výši 

minimálně 10 %. 

Obdobných výsledků bylo dosaženo i v oblasti zaměstnanosti ve službách v obecném zájmu. 

Více než 75 % poskytovatelů služeb v obecném zájmu uvedlo, že nepostřehli žádné snížení 

v počtu jejich zaměstnanců z důvodu finanční krize. Téměř 6 z 10 respondentů nepocítilo 

žádný negativní dopad finanční krize, méně než 1 respondent z 10 zaznamenal snížení svých 

zaměstnanců nejméně o 10 %. Oba uvedené výsledky přehledně ukazuje obrázek 3.4. 

                                                 
34

 EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING PUBLIC SERVICES. Public 

Services – Supporting The Very Fabric In Public Services [online]. CEEP, 2010 [cit. 16. 10. 2010]. Dostupné z: 

http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mappingreport_DEF_02072010.pdf 
35

 Metodika výzkumu „Mapping of the Public Services: Methodology of the exploratory survey in 5 EU Member 

States“ je dostupná z: 

http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/publications/methodology%20exploratory%20survey.pdf [cit. 16. 10. 

2010]. 
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Obrázek 3.4 Vliv finanční krize na výši obratu/příjmů a počet zaměstnanců služeb v obecném zájmu 

 

Zdroj: Převzato z EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING PUBLIC 

SERVICES. Public Services – Supporting The Very Fabric In Public Services [online]. CEEP, 2010 [cit. 16. 10. 

2010]. Dostupné z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mappingreport_DEF_02072010.pdf 

E. Jsou základní podmínkou inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 

Služby v obecném zájmu jsou významným prvkem podpory evropské společnosti – musí být 

tedy i součástí strategie EU pro její budoucí vývoj. Strategie Evropa 2020: Strategie 

pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
36

 vytýčila cíle v oblasti klimatických 

změn a energetické cíle, které se bude snažit Evropa splnit do roku 2020 – všeobecně známé 

jako 20-20-20: 

– snížit emise skleníkových plynů v EU nejméně o 20 % oproti úrovním roku 1990, 

– zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie na 20 %,  

– zvýšit energetickou účinnost o 20 %. 

Služby v obecném zájmu jsou, díky svým vysokým investičním potřebám a podílu více než 

26 % na HDP EU-27, nedílnou součástí plnění těchto ambiciózních cílů
37

. 

                                                 
36

 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů KOM (2010) 2020 ze dne 3.března 2010. Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění, v konečném znění. 
37

 Např. v oblasti osobní dopravy – veřejná doprava produkuje jen zlomek škodlivého znečištění ve srovnání se 

soukromými vozidly: zhruba o 5 % méně oxidu uhelnatého, o 8% méně těkavých organických sloučenin a téměř 

polovinu oxidu uhličitého a oxidů dusíku (dle Shapiro, R., J., K., A. Hassett a F., S. Arnold. Conserving Energy 

and Preserving the Environment: The Role of Public Transportation [online]. American Public Transport 

Association, 2002 [cit. 15. 10. 2010]. Dostupné z:  

ŽÁDNÝ NEGATIVNÍ VLIV 

STAGNACE TRŽEB/PŘÍJMŮ 

POKLES TRŽEB/PŘÍJMŮ O 

MÉNĚ NEŽ 10 % 

POKLES TRŽEB/PŘÍJMŮ O 

10 % - 20 % 

POKLES TRŽEBPPŘÍJMŮ O 

VÍCE NEŽ 20 % 

BEZ ODPOVĚDI 

TRŽBY/PŘÍJMY POČET ZAMĚSTNANCŮ 

ŽÁDNÝ NEGATIVNÍ VLIV 

STAGNACE ZAMĚSTNANCŮ 

POKLES ZAMĚSTNANCŮ O 

MÉNĚ NEŽ 10 % 

POKLES ZAMĚSTNANCŮ O 

10 % - 20 % 

POKLES ZAMĚSTNANCŮ O 

VÍCE NEŽ 20 % 

BEZ ODPOVĚDI 



35 

Jde-li o vytváření inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění je významný 

také nepřímý podíl služeb v obecném zájmu – dle již výše zmíněného výzkumu Exploratory 

Survey in 5 EU Member States, Gallupe Europe 2010 bylo zjištěno, že dvě třetiny (69 %) 

zkoumaných poskytovatelů služeb v obecném zájmu zaměstnávají minimálně stejný počet 

mužů a žen, také podíl starších a mladších pracovníků je rovnoměrně rozložen. Tyto faktory 

jsou důležité pro podporu ekonomiky s vysokou zaměstnaností, jež se vyznačuje sociální 

a územní soudržností – což je dalším ze stanovených cílů Strategie Evropa 2020. 

Pro Evropskou unii je příležitostí a výzvou vytvořit takový systém služeb v obecném zájmu, 

jenž by byl schopen uspokojit neustále se vyvíjející obecný zájem v jeho hospodářském 

i sociálním kontextu. Důkazem toho je, že služby v obecném zájmu jsou již několik let 

předmětem intenzivních debat na úrovni EU. Veřejná diskuze i mimo oblast 

politických vrcholných orgánů byla nastartována v roce 2003 uveřejněním tzv. Zelené knihy 

o službách v obecném zájmu. Účelem tohoto dokumentu Evropské komise bylo zdůraznit 

význam služeb v obecném zájmu a vyvolat debatu o těchto službách se zapojením všech 

zainteresovaných stran, tzn. nejen orgánů Evropské unie, ale také regionálních a místních 

vlád, odborníků na danou oblast a občanské společnosti. Debata se setkala se širokým zájmem 

a vyústila ve vydání tzv. Bílé knihy obsahující závěry z ní vycházející. Význam služeb 

v obecném zájmu tak byl definitivně potvrzen a všeobecně akceptován. I přes tuto skutečnost 

soubor služeb v obecném zájmu stále nebyl jako celek zmiňován v primárním právu 

Společenství až do přijetí Reformní smlouvy v roce 2007
38

, ke které byl připojen Protokol 

o službách v obecném zájmu, týkající se všech služeb v obecném zájmu, včetně služeb 

nehospodářské povahy. Do této doby se smlouvy Společenství zmiňují pouze o části služeb 

obecného zájmu, a to o službách hospodářské povahy.  

Pojem služby v obecném zájmu nehospodářské povahy je v právních předpisech EU 

nejnovější. V evropské legislativě byl poprvé zmíněn v článku 2 Směrnice 2006/123/CE 

o službách na vnitřním trhu ze dne 12. prosince 2006, kde byly služby v obecném zájmu 

nehospodářské povahy vyloučeny z rozsahu působnosti této směrnice. Do primárního práva 

EU jej zavedl až Protokol o službách v obecném zájmu připojený k Lisabonské smlouvě, 

který uznal zakotvení těchto služeb v primárním právu EU aniž by byl tento pojem blíže 

specifikován. Význam služeb v obecném zájmu nehospodářské povahy vyplývá ze statutu 

služeb v obecném zájmu jako celku. Vztahují se na ně pravomoci EU v oblasti obecných 

                                                                                                                                                         
http://www.publictransportation.org/pdf/reports/shapiro_report.pdf 
38

 Smlouva o Evropské unii ze dne 13. prosince 2007. In: Úřední věstník EU. 2007, C 306, s. 1 - 145. 
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zásad primárního práva (transparentnost, nediskriminace, rovné zacházení, proporcionalita), 

ale nejsou podrobeny právu EU v oblasti hospodářské soutěže a vnitřního trhu. Podle článku 

26 Protokolu o službách v obecném zájmu připojeného k Lisabonské smlouvě ponechávají 

ustanovení primárního práva EU kompetence v oblasti organizování a poskytování služeb 

obecného zájmu nehospodářské povahy plně v rukou členských států. 

Služby v obecném zájmu nehospodářské povahy se vztahují na činnosti, které plní určité 

veřejné poslání, ale jsou poskytovány netržně a bezúplatně, příp. s přispěním uživatele služby. 

Jedná se zejména o aktivity vládních a nevládních nevýdělečných organizací, jako jsou např. 

povinné systémy vzdělávání a sociální ochrany, nekomerčně poskytované služby v oblasti 

zdravotnictví a kultury, ochrana životního prostředí nebo tradiční výsady státu (obrana, 

policie, soudnictví).  

Je nutné konstatovat, že byť je v legislativě EU striktně rozlišováno mezi službami v obecném 

zájmu hospodářské a nehospodářské povahy, jasné vodítko pro určení hranice mezi těmito 

službami neexistuje.  

3.3 Vymezení služeb v obecném hospodářském zájmu 

Služby v obecném hospodářském zájmu (dále jen SOHZ) lze definovat jako služby, které plní 

specifické úkoly v obecném zájmu a jejichž cena je zároveň sjednávána tržně. Pojem služby 

v obecném hospodářském zájmu se vztahuje i na každou ekonomickou činnost, která spadá 

pod závazek veřejné služby, tzn. závazek poskytovatele, který jej přijal ve veřejném zájmu 

a který by jej jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal či jej přijal pouze zčásti
39.

  

Služby v obecném hospodářském zájmu nejsou v legislativě EU taxativně vymezeny. EU 

nechává plně v kompetenci členských států rozhodnutí, kterou službu považovat za službu 

v obecném hospodářském zájmu. Členské státy jsou tedy primárně odpovědné za definování 

toho, co považují za službu v obecném hospodářském zájmu s ohledem na specifické rysy 

dané činnosti. Dojde-li však k očividně nesprávnému začlenění služby, mají orgány EU 

pravomoc zasáhnout a tuto situaci napravit (zejména určení jejich hospodářské 

či nehospodářské povahy podléhá výkladu Evropského soudního dvora). Kompetentní orgány 

v jednotlivých členských státech však stále vyjadřují potřebu větší osvěty v této oblasti
40

. 

                                                 
39

 Zpravidla má podobu smlouvy o závazku veřejné služby mezi poskytovatelem a orgánem veřejné moci. 
40

 Například v České republice Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán odpovědný za poskytování 

veřejné podpory v rámci služeb v obecném hospodářském zájmu, by uvítal existenci prakticky orientovaného 

dokumentu, jenž by poskytovatelům těchto služeb nabídl potřebnou pomoc v praxi s příklady služeb, které jsou 

Komisí za služby v obecném hospodářském zájmu považovány a které nikoliv (zejména ve sporných oblastech 
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Legislativní zakotvení služeb v obecném hospodářském zájmu  

Zakotvení služeb v obecném hospodářském zájmu v legislativě EU prochází dlouhodobým 

vývojem. Stěžejní legislativní rámec pro tyto služby tvoří následující ustanovení: 

– článek 86 smlouvy o Evropské unii, podepsané dne 13. prosince 2007 v Lisabonu 

(dále jen Smlouva o EU), 

– článek 14 smlouvy o EU, 

– článek 36 Listiny základních práv EU, 

– článek 1 Protokolu o službách v obecném zájmu připojenému k Smlouvě o EU. 

Obrázek 3.5 Zakotvení služeb v obecném hospodářském zájmu v legislativě EU 

Článek 86 smlouvy o EU, specifikuje, že v případě rozporů mezi pravidly hospodářské 

soutěže a obecnými zájmy, mají obecné zájmy přednost. 

Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají 

povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým v této smlouvě, zejména 

pravidlům hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky 

plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která 

by byla v rozporu se zájmem Společenství. 

Článek 14 smlouvy o EU ukládá orgánům Evropské Unie za úkol dohlížet na umožnění 

službám v obecném ekonomickém zájmu plnit svou úlohu, zejména prostřednictvím 

respektování jejich významnosti ve všech politikách EU, včetně vnitřního trhu a hospodářské 

soutěže. 

Aniž by byly dotčeny články 73, 86 a 87 a s ohledem na význam, který mají služby v obecném 

hospodářském zájmu v rámci společných hodnot Unie, a na jejich význam při podpoře 

sociální a územní soudržnosti pečují Společenství a členské státy v rámci svých pravomocí 

a v působnosti této smlouvy o to, aby zásady a podmínky pro fungování těchto služeb 

umožňovaly naplnění jejich účelu. 

Článek 36 Listiny základních práv EU potvrzuje právo všech občanů EU na rovný přístup 

ke službám v obecném hospodářském zájmu. 

                                                                                                                                                         
jako jsou sociální služby, sociální bydlení a v oblasti nemocnic) - viz Zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 ve věci poskytování veřejné podpory 

podnikům pověřeným poskytováním služeb v obecném ekonomickém zájmu. 
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Unie v souladu se Smlouvami a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává 

a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven 

vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. 

Článek 1 Protokolu o službách v obecném zájmu, připojeného k Lisabonské smlouvě klade 

důraz na zásadní úlohu a široké rozhodovací pravomoci vnitrostátních, regionálních 

a místních orgánů při poskytování, pořizování služeb v obecném hospodářském zájmu, aby 

tyto služby co nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů, a na vysokou úroveň kvality, 

bezpečnosti a cenové dostupnosti, na rovné zacházení a podporu univerzálního přístupu a práv 

uživatelů. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Uvedené prameny pojem SOHZ využívají, ale nepokouší se jej definovat. Zelená kniha 

o službách v obecném zájmu
41

 zahrnuje pod pojem služby v obecném hospodářském zájmu 

zvláště některé služby poskytované velkými síťovými odvětvími, jako je doprava, poštovní 

služby, elektrická energie a komunikace. Výraz se však vztahuje i na každou ekonomickou 

činnost, která spadá do závazků veřejných služeb. Podle Sdělení komise o službách 

v obecném zájmu v Evropě
42

 je poskytování služeb obecného zájmu orgány veřejné moci 

využíváno v těch případech, kdy trh není schopen zajistit poskytování těchto služeb, 

popř. jsou tyto služby na trhu nabízeny, avšak za příliš vysoké ceny a zájmem veřejného 

orgánu je, aby tyto služby byly poskytovány v dobré kvalitě za přiměřenou cenu pro všechny 

občany (a/nebo podniky).  

Služby v obecném hospodářském zájmu tak zahrnují: služby v obecném hospodářském zájmu 

poskytované tzv. velkými síťovými odvětvími (sektory telekomunikací, poštovních služeb, 

výroby a distribuce elektřiny a zemního plynu, letecké, silniční a železniční dopravy, vodní 

a odpadové hospodářství) a ostatní služby v obecném hospodářském zájmu (služby v oblasti 

ochrany životního prostředí, zdravotnictví, dopravy či sociálního bydlení). 

Tzv. velká síťová odvětví představují odvětví technické infrastruktury. Pojem síť je zde 

chápán v obecnějším smyslu, tedy nejen jako technické sítě (dopravní, energetická apod.), ale 

i sítě různých infrastrukturních zařízení (např. sběr, třídění, likvidace a recyklace odpadů)43. 

                                                 
41 

odst. 17 Sdělení Komise KOM (2003) 270 ze dne 21. května 2003. Zelená kniha o službách v obecném zájmu, 

v konečném znění. In: Úřední věstník EU. 2004, C 76 E, s. 1 - 63. 
42 

Sdělení Komise 2008/C 17/04 ze dne 19. ledna 2001. Služby v obecném zájmu v Evropě. In: Úřední věstník 

Evropských společenství. 2001, C 17, s. 4 – 24.  
43

 viz např. REKTOŘÍK Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002. 

127 s. ISBN 80-86119-60-2. 
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Úloha SOHZ poskytovaných právě těmito síťovými odvětvími má zásadní význam pro 

ekonomický vývoj, působí jako multiplikátor – tzn. zvyšuje ekonomický potenciál ekonomik 

jednotlivých členských států EU. Z hlediska přistoupení nových členských států je záruka 

efektivnosti a vysoké kvality služeb v obecném zájmu, a především rozvoj síťových odvětví a 

jejich propojování, nezbytným předpokladem pro snazší integraci a zvyšování blahobytu 

občanů a pro pomoc při účinném využívání jejich základních práv. 

Podstatnou část právního rámce EU pro SOHZ tvoří právní předpisy na odvětvovém základě. 

Je vytvořen komplexní soubor specifických odvětvových předpisů pro různá síťová odvětví, 

např. dopravu, poštovní služby, plynárenství a odvětví elektrické energie, elektronické 

komunikace. Úlohou EU je proto ve spolupráci s národními, regionálními a místními orgány 

vymezit zásady a podmínky provozu celé řady služeb. 

Zatímco poskytování SOHZ lze realizovat ve spolupráci se soukromým sektorem, či přímo 

svěřit soukromému či veřejnému podniku, určení závazků a úkolů SOHZ, včetně regulace 

jejich poskytování zůstává úkolem orgánů veřejné moci na příslušné úrovni.  

EU zpravidla vymezuje pouze určitý regulační rámec, který může být členskými státy 

proveden a konkretizován s ohledem na konkrétní národní situaci. V některých situacích však 

může být nutné, aby bylo naplňování určitého národního cíle veřejné politiky koordinováno 

s určitými cíli EU.  

V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality EU zasahuje v rámci kompetencí, které 

ji uděluje legislativa, a to v nezbytném rozsahu. Při své činnosti respektuje rozdílnost situací 

v členských státech, jakož i roli státních, regionálních a místních orgánů při zajišťování 

blahobytu jejich občanů a při podpoře sociální soudržnosti, a zároveň zaručuje demokratický 

výběr, mimo jiné týkající se úrovně kvality služeb 44
. 

Vymezení pomocí základních teorií veřejné ekonomie 

Následující vymezení je stavěno na teoretických východiscích obsažených v kapitole druhé 

(2.1 Veřejný zájem a 2.2 Veřejné statky a služby v obecném zájmu). 

Při hledání hranice pro určení mezi službami v obecném hospodářském zájmu a službami 

v obecném zájmu nehospodářské povahy je nezbytné zodpovědět dvě základní otázky 

vyplývající z teorie veřejných statků (viz podkapitola 2.2): 

                                                 
44

 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 

regionů KOM (2007) 725 ze dne 20. listopadu 2007. Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného 

zájmu: Nový evropský závazek, v konečném znění. 
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– Je daná služba statkem dělitelným? Zda je její spotřeba dělitelná mezi jednotlivé 

spotřebitele, tzn. zda spotřeba jedním spotřebitelem ovlivní, jaké množství dané služby 

budou spotřebovávat ostatní. 

– Je u služby možné vyloučení ze spotřeby? Zda je vyloučení možné, technicky 

proveditelné a není příliš nákladné. Vyloučení ze spotřeby umožňuje cenový 

mechanismus, tzn. spotřebovává ten, kdo zaplatí cenu. 

Po zodpovězení těchto otázek může dojít k následujícím 4 situacím: 

A. Služba je statkem dělitelným a nevyloučitelným ze spotřeby 

B. Služba je statkem dělitelným a vyloučitelným ze spotřeby 

C. Služba je statkem nedělitelným a vyloučitelným ze spotřeby 

D. Služba je statkem nedělitelným a nevyloučitelným ze spotřeby 

A. Služba je statkem dělitelným a nevyloučitelným ze spotřeby 

Využitím služby jedním spotřebitelem se snižuje možnost jiných spotřebitelů danou službu 

využít. Nelze ale žádnému spotřebiteli zamezit přístup ke službě, např. stanovením tržní ceny, 

kapacitním omezením služby. Jedná se např. o záchrannou službu, služby sociální ochrany, 

základní vzdělání. 

B. Služba je statkem dělitelným a vyloučitelným ze spotřeby 

Služby jejichž spotřeba je plně dělitelná mezi jednotlivými spotřebiteli, tzn. není možné, aby 

byla jedna služba spotřebovávána zároveň dvěma či více spotřebiteli, přičemž lze u tohoto 

typu služeb provést vyloučení ze spotřeby – služba je vykonána až při zaplacení ceny. Jedná 

se o služby poskytované na především na tržním principu, v oblasti služeb v obecném zájmu 

jde např. o služby dodávek energií, vody, poštovní služby, telekomunikace. 

C. Služba je statkem nedělitelným a vyloučitelným ze spotřeby 

Při spotřebě služby jedním uživatelem se nesnižuje možnost dalších spotřebitelů tuto službu 

využít. Zároveň lze ale uživatele ze spotřeby vyloučit – zejména stanovením ceny/poplatku. 

Jedná se zejména o kulturní služby jako např. muzea, galerie, divadelní či hudební produkce, 

televizní vysílání, rozhlas. 

D. Služba je statkem nedělitelným a nevyloučitelným ze spotřeby 

Jedná se o služby splňující charakteristiky čistého veřejného statku (viz kap. 2.2), tzn. obrana, 

veřejná správa, pouliční osvětlení apod. 
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Výše popsané situace lze využít pro fundamentální teoretické vymezení služeb v obecném 

hospodářském zájmu – viz obr. 3.6.  

Obrázek 3.6 Vymezení služeb v obecném hospodářském zájmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Z výše uvedeného schématu vyplývá, že služby mohou mít podobu: tržní služby, služby 

v obecném zájmu nehospodářské povahy a služby v obecném hospodářském zájmu. Tržní 

služba je získávána na trhu za tržní cenu, tzn. cenu vzniklou interakcí nabídky a poptávky. 

Je čistě soukromým statkem a o její produkci a spotřebě se rozhoduje individuální volbou. 

Nepodléhá intervenci státu a není s ní spojen žádný veřejný zájem. Služba v obecném zájmu 

nehospodářské povahy nabývá podoby čistého veřejného statku či smíšeného veřejného 

statku, který je z větší části financován z veřejných prostředků. O produkci se nerozhoduje 

prostřednictvím trhu, ale veřejnou volbou. Cena není sjednávána na trhu - služba 

je poskytována bezplatně, či za drobnou úplatu, která neodráží náklady na vytvoření služby. 

Služba v obecném hospodářském zájmu je taková služba, s jejíž spotřebou je spojen veřejný 

zájem, ale o její produkci a spotřebě se rozhoduje individuální volbou. Dochází zde 

k interakci nabídky a poptávky na více či méně funkčních trzích. Cena je sjednávána na trhu, 

může být regulována, příp. z části subvencována z veřejných rozpočtů – tzv. quasitržní cena. 

Quasitržní cena není určena jen čistou interakcí nabídky a poptávky na trzích, dochází tedy 

ke zkreslení cen formou regulace cen a subvencovaných cen. 

Regulací cen se rozumí
45

 stanovení nebo přímé usměrňování výše cen cenovými orgány 

a místními orgány. Dle zákona
46

 může být regulace provedena následujícími způsoby: 

– úředně stanovené ceny, tj. ceny určeného zboží stanovené cenovým orgánem jako 

minimální, pevné nebo maximální, 

– věcně usměrněné ceny, tj. usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky, 

např. závazný postup při tvorbě ceny, nebo při její kalkulaci, 

– časově usměrněné ceny, tj. usměrňování cenových pohybů v čase, např. časově 

omezený zákaz opětovného zvýšení ceny, 

– cenové moratorium, tj. časově omezený zákaz zvyšování cen nad dosud platnou 

úroveň na trhu daného zboží, nejdéle na dobu 12 měsíců. 

O subvencovanou cenu se jedná v případech, kdy orgán veřejné správy doplácí 

výrobcům/poskytovatelům služby k ceně určitou částku (subvenci), čímž dochází 

ke stanovení nižší ceny za provedenou službu pro spotřebitele, než jsou náklady na její 

produkci. Účelem subvence je podpora určitého oboru činnosti (např. kultura, sport, 

                                                 
45

 § 3 zák. č. 526 ze dne 25. listopadu 1990, o cenách, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 1990, částka 86, s. 1946. 
46

 § 4 zák. č. 526 ze dne 25. listopadu 1990, o cenách, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 1990, částka 86, s. 1946. 
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zemědělství), veřejně prospěšné činnosti, která by se jinak nerozvíjela, podpora sociálně slabé 

vrstvy apod. 

Pro účely rozlišení služeb v obecném hospodářském zájmu od služeb v obecném zájmu 

nehospodářské povahy je nutné, aby výše této subvence (částky doplácené k ceně služby) 

netvořila převažující část ceny služby. Pokud by byla subvence rozhodující částí v ceně dané 

služby požadované po spotřebitelích, jednalo by se o službu v obecném zájmu nehospodářské 

povahy. 

Za ekonomickou/hospodářskou činnost je považována každá činnost spočívající v nabídce 

zboží a služeb na určeném trhu. Služby hospodářské i nehospodářské povahy tak spolu mohou 

existovat v rámci jednoho odvětví a dokonce mohou být poskytovány i stejnou organizací. 

Kromě toho i když pro poskytování určitých služeb veřejnosti nemusí existovat trh, může 

existovat trh navazující, kde podniky uzavírají smlouvy na poskytování těchto služeb s orgány 

veřejné moci. Na uvedené navazující trhy se vztahují pravidla vnitřního trhu, hospodářské 

soutěže a státní podpory
47

. 

Takto vymezené služby v obecném hospodářském zájmu odpovídají rovněž definici 

veřejných služeb (český ekvivalent používaný pro pojem služby v obecném zájmu) obsažené 

v Metodickém návodu Ministerstva vnitra ČR zpracovaném za účelem sjednocení postupu 

při zpracovávání analýzy veřejných služeb podle usnesení vlády č. 1259 ze dne 9. prosince 

2002
48

, který definuje tyto služby jako služby poskytované, organizované nebo regulované 

orgánem veřejné správy k zajištění, aby byla služba poskytována způsobem, který lze 

považovat za nezbytný pro uspokojení společenských potřeb při respektování principu 

subsidiarity.   

Z výše uvedeného vyplývá, že při vymezení služeb v obecném hospodářském zájmu není 

určující, zde je služba produkována soukromým či veřejným poskytovatelem, financována 

čistě ze soukromých finančních prostředků, či subvencována z veřejných rozpočtů. Určující 

je existence obecného (veřejného) zájmu spojeného se spotřebou služby a ceny vytvářené 

interakcí nabídky a poptávky na trzích (v rozhodující části ceny) – tzn. jedná 

se o hospodářskou činnost, zahrnující hospodářské vztahy mezi dodavatelem a odběratelem 

a zároveň plnící úkoly v obecném zájmu. 

                                                 
47

 odst. 44 Bílé knihy o službách v obecném zájmu - Sdělení Komise KOM (2004) 374. 
48

 definice původně uvedené v návrhu Směrnice Evropské komise o službách v obecném zájmu. 
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Otázkou však zůstává, jak zamezit/předejít nesprávnému začlenění služeb mezi služby 

v obecném zájmu nehospodářské povahy. Jak již bylo psáno v úvodu podkapitoly, rozhodující 

definování co je službou hospodářské či nehospodářské povahy, s ohledem na specifika dané 

služby, leží v kompetenci orgánů členských států EU. Pouze při nesprávném začlenění mají 

orgány EU pravomoc zasáhnout, např. hospodářská či nehospodářská povaha služeb podléhá 

výkladu Evropského soudního dvora. I přesto jsou mnohdy některé služby v obecném 

hospodářském zájmu mylně považovány za služby v obecném zájmu nehospodářské povahy 

a dochází tak k nadměrné regulaci cen (např. ceny služby jsou záměrně drženy v nižší výši, 

než v jaké by byli spotřebitelé schopni a ochotni nakupovat) či nepřiměřeným subvencím 

(vyrovnávacím platbám za tzv. univerzální službu), které mohou být klasifikovány jako 

veřejná podpora
49

 narušující konkurenční soutěž (a tudíž i vnitřní trh EU) a je orgány EU 

zakázaná a postihována.  

Vyrovnávací platba není veřejnou podporou za splnění následujících kumulativních 

podmínek
50

: 

- subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SOHZ pověřen, a to 

jasně vymezeným způsobem, 

- ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem a objektivním 

způsobem, 

- výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění závazku 

veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení přiměřeného 

zisku, 

- subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné 

zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších 

nákladů pro územně samosprávný nebo na základě analýzy nákladů, jež by na výkon 

veřejné služby vynaložil průměrný, řádně řízený podnik, jež disponuje odpovídajícími 

technickými prostředky k plnění výkonu dané veřejné služby. 

V kompetenci členských států zůstává nezbytnost přehodnotit zabezpečování některých 

služeb. Např. v České republice u služeb městské hromadné dopravy dochází k dotaci ceny 

                                                 
49

 Výjimkami umožňující poskytnutí veřejné podpory jsou případy, kdy jsou negativní účinky veřejné podpory 

na trh kompenzovány či převýšeny pozitivními – uvedené v odst. 2 a 3 čl. 107 Smlouvy o fungování EU vydané 

Radou Evropské unie dne 15. 4. 2008. 
50

 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Altmark (C-208/00). Úřední věstník EU (2003/C226/01) ze dne 

20.9.2003. 
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ve vyšší částce, než zaplatí konečný uživatel služby
51

. Služby městské hromadné dopravy jsou 

v zemích EU zařazovány mezi služby v obecném hospodářském zájmu. Příčinou tohoto stavu 

v České republice může být nedostatečná konkurence na trzích městské hromadné dopravy, 

nesprávně nastavené mechanismy úhrad prokazatelných ztrát ve smlouvách s poskytovateli, 

či nepřiměřená regulace jízdného ze strany veřejné správy z důvodu obavy z přesunu 

cestujících do sféry soukromé dopravy. Pro určení, zda se jedná v podmínkách České 

republiky o službu v obecném hospodářském zájmu, či o službu v obecném zájmu 

nehospodářské povahy by bylo nutné zpracovat pro tuto oblast služeb v České republice 

konkrétní hloubkovou studii.  

 

                                                 
51

 Např. v Ostravě je pro rok 2011 hodinová jízdenka v ceně 22 Kč dotována příspěvkem z rozpočtu města ve 

výši 45 Kč.  
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4 ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM 

HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU 

Služby v obecném hospodářském zájmu hrají klíčovou úlohu při podpoře sociální, 

hospodářské a územní soudržnosti Unie a jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj EU z hlediska 

vyšší zaměstnanosti, sociálního začleňování, ekonomického růstu a kvality životního 

prostředí. Jejich poskytování se vyznačuje úsilím o řadu kompromisů: 

– mezi trhem a obecným zájmem, 

– mezi hospodářskými, sociálními a environmentálními cíli, 

– mezi uživateli (jednotlivými uživateli, včetně znevýhodněných skupin, podniky, 

samosprávami atd.), kteří mají nestejné potřeby a zájmy, 

– mezi otázkami, jež jsou v pravomoci každého členského státu, a evropskou integrací. 

Stav těchto kompromisů se vyvíjí v závislosti na hospodářských a technologických změnách, 

na individuálních a kolektivních potřebách a očekáváních, ve snaze o soudržnost mezi 

různorodými vnitrostátními realitami, specifickými geografickými podmínkami 

a odvětvovými rysy52.  

K vytváření služeb v obecném hospodářském zájmu může vést celá řada důvodů. Obecně tyto 

důvody lze rozčlenit do dvou skupin na sociální a ekonomické
53

.  

Mezi ekonomické patří např. vysoké náklady na nezbytné investice, vzácnost zdrojů 

potřebných pro poskytování služby, udržitelný rozvoj. K nejvýznamnějším sociálním 

důvodům patří sociální soudržnost, rovnost všech v přístupu ke službám v obecném zájmu, 

boj se společenskou diskriminací, ekonomická spravedlnost apod. 

Poskytování SOHZ by mělo dle všeobecné shody v rámci EU naplňovat několik společných 

požadavků54: kontinuitu, rovný přístup, univerzálnost, kvalitu a princip subsidiarity. 

Kontinuita znamená poskytování kontinuálním a pravidelným způsobem, bez přerušení. 

Kontinuita není vždy samostatným požadavkem, může být vymezena jako součást závazku 

univerzální služby. Je možné uznat případy ovlivněné vyšší mocí a výjimky plynoucí 

ze sektorálních pravidel, kdy dojde k nepravidelnému fungování či přerušení služeb, ale tyto 

                                                 
52 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2008/C 162/10 ze dne 25. června 2008 k tématu 

Nezávislé hodnocení služeb obecného zájmu. In: Úřední věstník EU. 2008, C 162/42, s. 42 – 45. 
53

 viz např. návrh Směrnice Evropské komise o službách v obecném zájmu. 
54

  viz např. Sdělení Komise KOM (2003) 270 ze dne 21. května 2003. Zelená kniha o službách v obecném 

zájmu, v konečném znění. In: Úřední věstník EU. 2004, C 76 E, s. 1 - 63. 
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situace musí nastávat pouze minimálně a tvořit výjimky, jež budou náležitě zdůvodněny. 

Rovný přístup vyjadřuje, že všichni občané mají právo na rovný přístup ke službám 

v obecném hospodářském zájmu, založený na zákazu jakékoliv neoprávněné diskriminace 

na základě společenského či osobního statutu. S tím souvisí také požadavek cenové 

dostupnosti, jako požadavek poskytování SOHZ za dostupnou cenu, tak aby byla služba 

přístupná každému. 

Požadavek univerzálnosti (univerzální služby) zajišťuje univerzální poskytování SOHZ, 

i když tento závazek působí proti zřeteli komerční povahy a ziskovosti. Univerzálnost 

je zajištěna prostřednictvím univerzální služby – tj. souboru požadavků obecného zájmu 

zajišťujících dostupnost některých služeb ve stanovené kvalitě pro všechny spotřebitele 

a uživatele na celém území členského státu nezávisle na zeměpisné poloze a za cenu 

dostupnou z hlediska specifických vnitrostátních podmínek.  

Povinnost poskytování univerzální služby jednotlivým poskytovatelům služeb může uložit 

příslušný orgán veřejné moci
55

 v případě, že dotčené služby nejsou poskytovány na celém 

území státu (nebo na jeho části) za podmínek vyhovujících požadavkům na zajištění 

univerzální služby. Poskytovatel univerzální služby je určen na liberalizovaných trzích na 

základě výběrového řízení, na neliberalizovaných trzích vykonává univerzální službu národní 

poskytovatel (z historických i věcných důvodů). 

SOHZ musí být poskytovány v odpovídající (společensky přijatelné) kvalitě. Klíčovým 

prvkem je vymezení, sledování a prosazení požadavků kvality ze strany orgánů veřejné moci. 

Součástí požadavku kvality je i ochrana uživatele a spotřebitele – zahrnující prosazování práv 

uživatelů a spotřebitelů, včetně existence účinného systému nápravy v případě selhání trhu na 

úkor zákazníka.  

Posledním požadavkem je princip subsidiarity, na jehož základě musí být služba definována 

(organizována a regulována) na nejvíce odpovídající úrovni a zároveň vzájemně se doplňující 

mezi úrovní evropskou, národními a místními úrovněmi
56

. 

Struktura na trzích  

V posledních letech došlo k podstatným změnám v procesu zabezpečování služeb v obecném 

hospodářském zájmu. Tyto změny jsou především důsledkem vlny reforem veřejné správy 

(např. v České republice zejména zrušení okresních úřadů). Dochází k odstátnění 

poskytovatelů části SOHZ, některá odvětví těchto služeb prochází liberalizací a postupnému 

otevírání konkurenčnímu tržnímu prostředí. Řada SOHZ i nadále zůstává doménou veřejného 
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  např. v ČR v oblasti elektronických komunikací je  to Český telekomunikační úřad. 
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 HALÁSEK, Dušan. Standardizace veřejných služeb. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. s. 110 ISBN 80-248-0685-1. 
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sektoru. Na trzích těchto služeb často existuje dominantní poskytovatel, jenž ovládá většinu 

celého trhu, či dokonce tzv. přirozený monopol (zejména ve velkých síťových odvětvích). 

Důležitým úkolem je tedy zvolit strategii dlouhodobého rozvoje těchto služeb, která může být 

realizována třemi směry: úplná liberalizace, částečná liberalizace a neliberalizované služby 

v obecném hospodářském zájmu. Cesta úplné liberalizace se ukázala jako nereálná (ač byla 

zpočátku orgány EU prosazována). V obdobích ekonomické stagnace, či ekonomických krizí 

(např. finanční krize v roce 2008–2009), se objevují problémy se zajištěním adekvátní úrovně 

těchto služeb a přibývá zastánců neliberalizovaných SOHZ. Nevýhodou tohoto modelu je, 

že SOHZ jsou často dotovány prostředky z veřejných rozpočtů, ceny za ně neodpovídají jejich 

skutečným nákladům a poskytovatelé nejsou motivováni ke zvyšování kvality služeb, 

či reakci na inovace a nové technologie v oboru. Jako nejvýhodnější se jeví cesta částečné 

liberalizace služeb v obecném hospodářském zájmu, která částečně spojuje výhody obou 

předchozích modelů a redukuje jejich nevýhody. Každá služba je zde v tomto kontextu 

posuzována samostatně a následně je rozhodnuto, kterou službu liberalizovat a v jakém 

rozsahu. Při tomto rozhodování vzniká spoustu sporných situací a je proto důležité pochopení 

všech souvislostí, optimálně podložené diskuzí všech zainteresovaných stran. 

Jako poskytovatel je chápán jako ten, kdo produkuje SOHZ, kdo ji ve finále přinese 

uživatelům. Poskytovatelé SOHZ mohou mít tedy organizační formu správního úřadu, 

podniku ve veřejném sektoru, soukromé společnosti (ať už ziskového či neziskového 

charakteru), příp. soukromo-veřejného partnerství.  

S orgány veřejné správy jako přímými poskytovateli SOHZ se lze setkat u celé řady aktivit
57

. 

Dále mohou být poskytovatelem organizace či organizační složky správního úřadu 

(např. v ČR ministerstev, krajů, měst nebo obcí). Vedle přímého a nepřímého poskytování 

SOHZ subjekty veřejné správy poskytují služby na smluvním základě také ostatní právní 

subjekty, a to jak neziskového či ziskového charakteru.  

Aby bylo zajištěno poskytování SOHZ odpovídajícím a žádoucím způsobem, je nutná jejich 

regulace. Regulátorem odpovědným za poskytování jednotlivých služeb mohou být správní 

úřady či jiné orgány/úřady veřejné správy pro tento účel jmenované. Zejména je orgán 

regulátora nutný v odvětvích, které jsou liberalizovány, tzn. služba je poskytována tržně, kde 

regulátor dohlíží na naplňování stanovených úkolů ve veřejném zájmu ze strany 
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 Např. v České republice jsou významným poskytovatelem řady služeb v obecném zájmu kraje, na které byly 

převedeny některé kompetence zřizovatelských funkcí v oblasti školství, zdravotnictví, kultury a sociálních 

služeb, které do konce roku 2002 náležely okresním úřadům. 
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poskytovatelů, cenovou politiku, kvalitu služeb a ochranu spotřebitelů a sleduje alokaci 

prostředků z veřejných fondů vztahujících se ke službám v obecném zájmu. 

Uživateli SOHZ jsou v obecné rovině občané a fyzické osoby pobývající legálně na území 

ČR, které vytvářejí různé sociální skupiny. Každá tato sociální skupina má své specifické 

potřeby a požadavky. Jejich oprávnění je porovnáváno zpravidla s právní normou (existuje-li) 

nebo je kompromisem mezi možnostmi poskytovatele a potřebami (požadavky) uživatele 

(zákazníka) 
58. 

Financování služeb v obecném hospodářském zájmu  

Na financování služeb v obecném zájmu se největší částí podílí přímou finanční účastí 

uživatel služby. U některých SOHZ jsou stanoveny speciální sociální tarify či cenové politiky 

pro určité kategorie uživatelů. 

Řadu SOHZ však nelze reálně poskytovat pouze na základě tržních mechanizmů a k zajištění 

finanční rovnováhy poskytovatele jsou nezbytná zvláštní opatření. Například trh sám není 

v řadě služeb schopen nabídnout univerzální přístup – kvalitní služby v obecném zájmu 

dostupné pro všechny. V tomto případě slouží k zajištění univerzálního přístupu 

tzv. univerzální služba, jejíž povinnost může poskytovateli uložit orgán veřejné moci 

(viz výše). Za výkon univerzální služby pak poskytovateli náleží následující formy 

kompenzace: kompenzace spojená s úhradou, kompenzace spojená s fondem univerzální 

služby, kompenzace spojená s výsadou. 

Kompenzace spojená s úhradou může mít formu přímé státní dotace, kdy se jedná 

o financování ze státního rozpočtu u SOHZ garantovaných či přímo poskytovaných státem 

prostřednictvím rozpočtových kapitol resortů, státních fondů nebo jiných organizací zřízených 

ministerstvy či ostatními státními úřady (finanční prostředky jak na běžné výdaje spojené 

se zabezpečováním služby, tak i na investice). Další formou financování ze státního rozpočtu 

jsou granty. Stejně tak mohou být SOHZ financovány z prostředků územních samosprávných 

celků. Dalším typem této kompenzace jsou tzv. úhrady prokazatelné ztráty, kdy dochází 

ke zpoplatnění služby pro koncového uživatele, která však nepokrývá náklady vynaložené 

na službu. Rozdíl (prokazatelná ztráta) je pak dorovnán z prostředků veřejných rozpočtů.  

U kompenzace spojené s fondem univerzální služby je tvořen jakýsi kompenzační fond za 

přispění účastníků trhu, z kterého je pak následně univerzální služba financována.  
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Kompenzace spojená s výsadou se týká situace, kdy je poskytovateli za zajištění univerzální 

služby umožněno monopolní postavení v určité oblasti trhu (např. v ČR u poštovních služeb 

má Česká pošta, s.p. monopol na listovní zásilky do 50 g). U tohoto typu kompenzace dochází 

k tzv. křížové dotaci, kdy jsou ztrátové aktivity spojené s výkonem univerzální služby 

financovány z příjmů ze ziskových aktivit poskytovatele. Tato forma financování je však 

diskutabilní, neboť zde může dojít ke zkreslení skutečných nákladů na poskytovanou službu. 

4.1 Hodnocení služeb v obecném hospodářském zájmu 

Z legislativy EU59 vyplývá povinnost orgánů členských států a EU, každý v rámci svých 

pravomocí, dbát na správné fungování služeb v obecném hospodářském zájmu. Otázkou 

zůstává, které služby lze považovat za správně fungující. Dle Evropského hospodářského 

a sociálního výboru60
  jsou to takové služby, které: 

– odpovídají zásadám rovnosti, univerzálnosti, dostupnosti a přístupnosti, spolehlivosti 

a kontinuity, kvality a účinnosti, záruky práv uživatelů a hospodářské a sociální 

návratnosti, a 

– zohledňují specifické potřeby určitých uživatelů, jako např. osob zdravotně 

postižených, závislých, znevýhodněných apod. 

Poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu stojí v centru pozornosti také některých 

mezinárodních organizací, např. European Trade Union Confederation (ETUC) ve svém 

dokumentu Evropský rámec k zajištění a rozvoji služeb obecného hospodářského zájmu61 

stanovila obecné zásady optimálního poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, 

mezi které řadí např.: accessibility (přístupnost), availability (dostupnost), continuity 

(kontinuitu), solidarity (solidaritu), affordability (sociální dostupnost), universality 

(univerzalitu), sustainability (trvalou udržitelnost), transparency (průhlednost), accountability 

(odpovědnost), democratic control (demokratickou kontrolu), non-discrimination and equality 

of treatment (nediskriminaci a rovnost zacházení). 

Výše uvedená povinnost orgánů členských států a Evropské unie dbát na správné fungování 

služeb v obecném hospodářském zájmu si vyžádá zejména vytvoření systému hodnocení 
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 viz Protokol o službách v obecném zájmu připojený ke Smlouvě o EU, ze dne 13. prosince 2007. In: Úřední 

věstník EU. 2007, C 306, s. 158 – 159.  
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 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2008/C 162/10 ze dne 25. června 2008 k tématu 

Nezávislé hodnocení služeb obecného zájmu. In: Úřední věstník EU. 2008, C 162/42, s. 42 – 45.  
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angl. Draft European framework to Guarantee and Develop services of general economic interest [online].
 

ETUC, 2006 [cit. 15. 5. 2010]. Dostupné z: http://www.etuc.org/ IMG/pdf/4-

ETUC_framework_directive__annex_8aEC__EN_SC_RES.pdf  
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poskytování těchto služeb62 jako nástroj účinné kontroly, zejména hodnocení fungování, 

účinnosti a kvality těchto služeb, které se neomezí pouze na jednoduché průzkumy veřejného 

mínění a ankety, jak tomu bylo doposud. Např. od roku 2001 provádí Evropská komise 

hodnocení velkých síťových odvětví (elektřiny, plynu, elektronické komunikace, poštovních 

služeb, letecké a železniční dopravy), na základě metodiky stanovené ve Sdělení Komise63. 

Toto hodnocení však některé zainteresované strany považují za nedostačující a domnívají se, 

že jsou hodnoceny spíše politiky EU v oblasti síťových odvětví spíše než jejich výkonnost. 

Jak konstatoval Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém Stanovisku64 hodnocení musí 

spočívat v analýze a systematickém monitorování podmínek účinného provádění specifického 

úkolu v obecném zájmu vzhledem k jeho plnění a ke schopnosti uspokojit potřeby jeho 

uživatelů, ale zároveň také i s ohledem na cíle politik EU a všechny tři pilíře Lisabonské 

strategie (hospodářský, sociální, environmentální). Zároveň musí mít takovéto hodnocení 

pluralitní charakter, tzn. zahrnovat všechny zainteresované strany a osoby – orgány 

odpovědné za definování a provádění služeb, regulátory, operátory/poskytovatele pověřené 

dodáváním služeb, zástupce uživatelů, odborů a občanské společnosti apod. Dále dle tohoto 

Stanoviska musí být hodnocení služeb v obecném hospodářském zájmu založeno 

na pravidelných zprávách vyhotovených na místní či regionální úrovni hodnotícími orgány 

(zřízenými členskými státy za tímto účelem). 

Za poslední počin ze strany EU hodnotící SOHZ lze považovat publikaci EUROSTATu 

Consumers in Europe – Facts and figures on services of general interest 65
 z roku 2007, jenž 

byla zaměřena na spotřebitele vybraných SOHZ v EU. Tento dokument poskytuje, spíše než 

objektivní hodnocení SOHZ, základní údaje pro posouzení liberalizace trhů služeb v obecném 

hospodářském zájmu v Evropě a její důsledky pro spotřebitele – tzn. spíše hodnocení politiky 

ochrany spotřebitele EU v této oblasti. Obsahuje údaje o SOHZ velkých síťových odvětví – 

doprava, energetika, telekomunikace a poštovní služby – a údaje o službách ve vodním 

hospodářství a bankovnictví. Umožňuje porovnávat situaci mezi SOHZ v jednotlivých 

členských zemích EU. 
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 jak zdůrazňuje Evropský hospodářský a sociální výbor ve svém Stanovisku 2008/C 162/10 ze dne 25. června 

2008 k tématu Nezávislé hodnocení služeb obecného zájmu. In: Úřední věstník EU. 2008, C 162/42, s. 42 – 45. 
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  Sdělení Komise KOM (2002) 331 ze dne 18. června 2002. Metodické pokyny pro horizontální hodnocení 

služeb obecného hospodářského zájmu, v konečném znění. 
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 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2008/C 162/10 ze dne 25. června 2008 k tématu 

Nezávislé hodnocení služeb obecného zájmu. In: Úřední věstník EU. 2008, C 162/42, s. 42 – 45.
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Základem pro každou politiku týkající se služeb obecného zájmu je blahobyt občanů. Jako 

uživatelé těchto služeb, evropští občané očekávají vysoce kvalitní služby za dostupné ceny. 

EU dohlíží na plnění cílů obecného zájmu a poslání sloužit veřejnosti. Hlavním předmětem 

veřejných opatření a zásahů v této oblasti jsou právě uživatelé a jejich požadavky. Je tedy 

nutné vědět, jak uživatelé vnímají cenu, kvalitu a přístup ke službám obecného zájmu. 

Informace v této publikaci vycházely převážně z průzkumu Eurobarometru (2006), kde byli 

občané v jednotlivých členských státech EU-25 dotazováni na své názory týkající se služeb 

v obecném zájmu. 

Údaje o názoru uživatelů na přístup k infrastrukturní síti jednotlivých SOHZ obsahuje 

tab. 4.1.  Většina občanů EU-25 uvedla, že mají snadný přístup ke službám v oblasti 

energetiky a vodního hospodářství (93 % dotázaných). Nejhorších výsledků dosáhl přístup 

k vysokorychlostnímu internetu (snadný přístup uvedlo pouze 60 % dotázaných), což lze 

vysvětlit zejména nedostatkem infrastruktury ve venkovských oblastech.  
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Tabulka 4.1 Přístup k infrastrukturní síti služeb v obecném hospodářském zájmu (EU-25, 2006) 

  

Jednoduchý 

přístup 

Obtížný 

přístup  

Bez 

přístupu (1) Nevím 

Mobilní telefonní síť 85% 7% 5% 3% 

Pevná telefonní síť 91% 5% 3% 1% 

Dial-up internet (2) 63% 10% 18% 9% 

Broadband internet (3) 60% 11% 19% 10% 

Dodávky elektřiny 93% 4% 1% 1% 

Dodávky plynu (4) 72% 9% 15% 4% 

Dodávky vody 93% 4% 1% 1% 

Poštovní služby (odesílání dopisů, 

balíků atd.) 91% 7% 1% 1% 

Poštovní služby (příjem dopisů, balíků 

atd.) 93% 6% 1% 1% 

Místní doprava (autobus, tramvaj, 

metro, atd.) 80% 13% 4% 2% 

Železniční doprava 73% 16% 8% 3% 

Bankovní služby (běžný účet) 88% 7% 2% 2% 

(1) Spontánně.     

(2) Internet s připojením prostřednictvím pevné linky/slow/56Kb a  další využívající telefonní síť. 

(3) Internet s širokopásmovým připojením/vysokorychlostní/126Kb a další připojení - ADSL, LAN, bezdrátové 

připojení atd. 

(4) Dodávky plynu potrubím.     

Zdroj: Převzato z EUROSTAT. Consumers in Europe – Facts and figures on services of general interest 

Luxembourg: EUROSTAT, 2007. 194 s. ISBN 978-92-79-04596-7. 

Mezi dotázanými spotřebiteli 15 % uvedlo, že nemají přístup k dodavatelské síti zemního 

plynu. Zde je také pravděpodobný důvod v chybějící infrastruktuře zejména ve venkovských 

oblastech (na Maltě a Kypru potrubní systém dodávek zemního plynu vůbec neexistuje). 

Přístup k železniční síti byl vnímán jako snadný pro téměř tři-čtvrtiny obyvatel EU. 

Dostupnost železniční sítě je většinou nejvyšší v hustě obydlených oblastech, ale svou roli zde 

hraje také subjektivní prvek – občané ve vyšších věkových skupin vnímají přístup 

k dopravním sítím obecně jako méně snadný než mladí lidé. Uvedené údaje jsou přehledně 

uspořádány do obrázku 4.1. 



54 

Obrázek 4.1 Přístup k infrastrukturní síti služeb v obecném hospodářském zájmu (EU-25, 2006) 
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1
 připojení k internetu prostřednictvím pevné linky. 

2
 širokopásmové (vysokorychlostní) připojení k internetu. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle EUROSTAT. Consumers in Europe – Facts and figures on services of general 

interest Luxembourg: EUROSTAT, 2007. 194 s. ISBN 978-92-79-04596-7. 

V oblasti cenové dostupnosti jednotlivých SOHZ, byli dotázáni občané, kteří danou službu 

využívají, jestli je pro ně: cenově dostupná (affordable), cenově nedostupná (not affordable), 

nepřiměřená (excessive).  



55 

Tabulka 4.2 Cenová dostupnost služeb v obecném hospodářském zájmu (EU-25, 2006) 

  

Cenově 

dostupná 

Cenově 

nedostupná 

Nepřiměřená 

cena (1) Nevím 

Mobilní telefonní síť 76% 13% 10% 1% 

Pevná telefonní síť 76% 13% 10% 1% 

Dial-up/Broadband Internet 80% 9% 6% 4% 

Dodávky elektřiny 66% 1% 15% 2% 

Dodávky plynu (2) 65% 16% 11% 2% 

Dodávky vody 75% 12% 6% 2% 

Poštovní služby 87% 6% 10% 1% 

Městská doprava 78% 10% 8% 2% 

Meziměstská železniční 

doprava 74% 13% 1% 3% 

Bankovní služby (běžný účet) 82% 8% 4% 1% 

(1) Spontánně.     

(2) Dodávky plynu potrubím.    

Zdroj: Převzato z EUROSTAT. Consumers in Europe – Facts and figures on services of general interest 

Luxembourg: EUROSTAT, 2007. 194 s. ISBN 978-92-79-04596-7. 

Jak vyplynulo z odpovědí (viz. tab. 4.2), nejhorších výsledků dosáhla oblast energetiky 

(dodávky elektřiny, resp. plynu), kdy tyto služby uvedlo jako cenově dostupné pouze 66 %, 

resp. 65 % respondentů, jako cenově nedostupné až dokonce přehnané je uvedlo 31 %, 

resp. 33 % dotázaných. Naopak 87 % všech dotázaných občanů považovalo za cenově 

dostupné poštovní služby. Velmi dobrých výsledků dosáhly také bankovní služby v oblasti 

běžných účtů (82 % dotázaných je považovalo za cenově dostupné) a služby poskytování 

internetu prostřednictvím připojení přes telefonní linku (dial-up připojení) a širokopásmového 

připojení (80 % respondentů označilo tyto služby za cenově dostupné). Tato data jsou 

seřazena a graficky zobrazena v obrázku 4.2. 
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Obrázek 4.2 Cenová dostupnost služeb v obecném hospodářském zájmu (EU-25, 2006) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Po
št
ov

ní
 s
lu
žb

y

B
an

ko
vn

í s
lu
žb

y 
(b

ěž
ný

 ú
če

t)

In
te
rn

et
ov

á 
sí
ť

M
ěs

ts
ká

 d
op

ra
va

M
ob

iln
í t

el
ef

on
ní
 s
íť

Pe
vn

á 
te
le
fo

nn
í s

íť

D
od

áv
ky

 v
od

y

Ž
el
ez

ni
čn

í m
ez

im
ěs

ts
ká

 d
op

ra
va

D
od

áv
ky

 e
le
kt
ři
ny

D
od

áv
ky

 p
ly
nu

%
 d

o
tá

z
a
n

ý
c
h

 o
b

č
a
n

ů

Cenově dostupná

Cenově nedostupná

Nepřiměřená cena

Nevím

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle EUROSTAT. Consumers in Europe – Facts and figures on services of general 

interest Luxembourg: EUROSTAT, 2007. 194 s. ISBN 978-92-79-04596-7. 

4.2 Problematika přirozeného monopolu  

Podstatnou část SOHZ tvoří velká síťová odvětví v jejichž souvislosti odpůrci 

liberalizovaných trhů s připuštěním konkurenčním poskytovatelů argumentují situací 

tzv. přirozeného monopolu, tzn. odběratel infrastrukturních služeb má z technických důvodů 

omezenou volbu jak svou potřebu uspokojovat, nezřídka má volbu jedinou
66

. O rozsahu 

těchto přirozených monopolů bylo již vedeno mnoho odborných diskuzí. V minulosti byl 

zastáván názor, že celá síťová odvětví jsou přirozeným monopolem a tudíž je nezbytná jejich 

regulace ze strany veřejné správy. Z toho pak vyplývá jednoduché hospodářsko-politické 

doporučení - zamezit vstupu konkurenčních firem do odvětví (aby se zabránilo destrukčním 

cenovým válkám) a zároveň nutnost regulace monopolního poskytovatele, aby nezneužíval 

svého monopolního postavení. Výsledkem bylo veřejné vlastnictví poskytovatelů služeb 

v této oblasti, včetně financování rozvoje těchto služeb z veřejných prostředků. Ceny těchto 

služeb neodpovídaly nákladům na ně vynaloženým, což je předpoklad pro dlouhodobé přežití 

                                                 
66

 viz např. REKTOŘÍK Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002. 

264 s. ISBN 80-86119-60-2. s. 228. 
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sektoru. Poskytovatelé neměli motivaci pro zvyšování kvality poskytovaných služeb ani 

k rychlé reakci na inovace a nové technologie v oboru.  

Díky své nefunkčnosti a nákladnosti se tento způsob organizace síťových odvětví v národním 

hospodářství začal rozpadat všude na světě. Na úrovni Evropské unie již v 80. letech 

20. století zvolila Evropská komise cestu liberalizace služeb v obecném hospodářském zájmu, 

zejména síťových odvětví (energetika, doprava, poštovní služby, telekomunikace), 

s předpokladem, že funkční konkurenční soutěž přinese pozitivní výsledky v ceně a kvalitě 

poskytovaných. Také v České republice došlo ke změně ve vlastnické struktuře poskytovatelů 

služeb v rámci síťových odvětví.  

Při hledání optimální strategie rozvoje a fungování síťových odvětví však nesmí být brána 

síťová odvětví jako celek, nýbrž je nutné rozdělit je dle jednotlivých služeb těmito odvětvími 

poskytovaných. Jak ukazuje obrázek 4.3  v rámci každého síťového odvětví lze poskytované 

služby rozdělit na služby spojené s výrobou, sítí a distribucí.  

Obrázek 4.3  Struktura odvětví technické infrastruktury 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Samotné dilema v infrastrukturních odvětvích pak spočívá v tom, že zatímco samotná síť 

může být označena jako přirozený monopol (přenos elektrické energie nebo plynu, 

produktovody, železniční cesta, vodovodní a kanalizační trubky, telekomunikační vedení 

apod.), výroba a poskytování služeb v těchto odvětvích (výroba a obchod s elektrickou 

energií, těžba a obchod plynem, poskytování telekomunikačních služeb atd.) žádným 

přirozeným monopolem nejsou.  

K vyřešení tohoto problému – poskytování služeb není přirozeným monopolem, ale síť ano – 

se vedly, vedou a budou vést mnohé diskuze na úrovni odborníků, vrcholných politiků, ale 

i některých mezinárodních organizací. Příkladem může být liberalizace Evropského trhu 

s elektřinou, kdy byl uplatněn tzv. „unbundling“ - oddělení činností, jež mají charakter 

přirozeného monopolu (přenos - síť) od ostatních činností, které jsou vystaveny konkurenci 

(výroba, obchod). Cílem unbundlingu je zajistit nediskriminační a transparentní užívání sítí 

všemi účastníky trhu s elektřinou a tím posílit možnosti konkurence.  Toto řešení 

je uplatnitelné i v ostatních síťových odvětvích.  

Výroba Distribuce Spotřebitelé Jednotná síť 
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Logickým výstupem je pak veřejný vlastník infrastruktury, neboť není v zájmu státu 

(a potažmo celé veřejné správy) zbavovat se svých infrastrukturních majetků
67

 a zpřístupnění 

jejich provozní části liberalizaci, tudíž otevření tržně konkurenčnímu prostředí. 

O provozní části infrastrukturních odvětví tvořící zisky zájem soukromých společností stále 

roste. Nejčastěji se tudíž objevuje tzv. provozní model, kdy si veřejná správa ponechá 

v majetku infrastrukturu, ale samotné služby provozované na této infrastruktuře svěřuje 

soukromým společnostem. Provozní modely jsou však často nastaveny tak, že znevýhodňují 

veřejného vlastníka infrastruktury. Provozní model také není transparentní z hlediska 

stanovení ceny a zisku, kdy je zisk stanoven formou přirážky k „oprávněným“ nákladům 

a nemotivuje provozovatele zvyšovat efektivnost. 

Konkurence v prostředí tzv. přirozeného monopolu 

Většina síťových odvětví poskytujících SOHZ (jako jsou dodávky vody, tepla, elektřiny, 

kanalizace, doprava) získaly privilegium státního monopolu pod argumentem, že z důvodu 

charakteru produkční technologie (např. vysoké fixní náklady) v přirozeně monopolních 

odvětvích dochází při rozšiřování výroby ke snižování průměrných nákladů na jednu jednotku 

výroby. V tomto prostředí zvítězí jeden výrobce, protože bude schopen produkovat každou 

jednotku levněji než kteříkoliv jiní dva souběžní poskytovatelé dohromady (v přítomnosti více 

poskytovatelů by ceny mohly být jedině vyšší). Navíc konkurenční poskytovatelé by při 

stavbě dvojitých infrastrukturních sítí způsobili nepohodlí občanů/spotřebitelů, např. z důvodu 

rozkopávání ulic kvůli položení druhého konkurenčního potrubí na plyn či vodu.
68

 

Tyto argumenty přetrvaly a vedly ke vzniku monopolních poskytovatelů služeb při provozu 

infrastrukturních zařízení. Otázkou zůstává, zda je vůbec možné připustit konkurenční 

prostředí a funkční tržní soutěž při poskytování těchto služeb. Odpověď je pozitivní v případě 

uznání dynamického charakteru konkurenčního procesu. Je-li konkurence chápána jako 

dynamický proces soutěže mezi podnikateli, potom samotný fakt, že nějaký výrobce má 

v nějakou chvíli nejnižší náklady na trhu, znamená jen velmi málo. Trvající síly konkurence 

(včetně potenciální konkurence) činí tržní monopol nereálným.
69

 V případě veřejného 

vlastníka infrastruktury, je zajištění konkurenčního prostředí realizovatelné jedině výběrem 

                                                 
67

  argumenty pro toto tvrzení lze vysledovat v mnoha praktických příkladech světového hospodářství. 
68

 DiLorenzo, Thomas, J. The Myth of Natural Monopoly. The Review of Austrian Economics Vol. 9, No. 2, 

1996, s. 43-58. ISSN 0889-304. Dostupné také z: http://mises.org/journals/rae/pdf/RAE9_2_3.pdf 

[cit. 12. 7. 2011] 
69

 DiLorenzo, Thomas, J. The Myth of Natural Monopoly. The Review of Austrian Economics Vol. 9, No. 2, 

1996, s. 43-58. ISSN 0889-304. Dostupné také z: http://mises.org/journals/rae/pdf/RAE9_2_3.pdf 

[cit. 12. 7. 2011] 
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poskytovatele služeb na infrastruktuře formou tendru, tzn. výzvy k podání nejvýhodnější 

nabídky (veřejná obchodní soutěž). 

Systém soutěžního tendru na provoz sítí zaručuje likvidaci monopolních cen a stanovení 

konkurenční ceny za službu. Neboli tendr může fungovat tak, že provoz sítě (a poskytování 

služeb na síti) bude zajištěn tím, kdo nabídne spotřebitelům nejnižší cenu při dané kvalitě 

služby. Označení „monopol“ u přirozeně monopolních odvětví je pak označením bez 

významu, neboť není dosaženo monopolních cen a všechny ceny na svobodném trhu jsou 

předmětem konkurence.
70

 Jen vládní intervence může přinést monopolní ceny. 

Situace v České republice 

Jak už bylo výše uvedeno, došlo v České republice po pádu komunistického režimu v roce 

1989 k liberálně-tržní euforii
71

 a s ní spojené privatizaci, která se nevyhnula ani síťovým 

odvětvím. Neuváženě byly privatizovány i infrastrukturní sítě (např. v oblasti vodovodů 

a kanalizací
72

), jejichž vlastníkem by měl být ze strategických či praktických důvodů veřejný 

subjekt. Důsledkem toho je existence různých modelů (tržních, veřejných, smíšených) řízení 

a provozu těchto odvětví.  

Od vstupu České republiky v roce 2004 do Evropské unie procházely (a stále procházejí) 

některá síťová odvětví pod tlakem legislativy EU liberalizací – postupnému otevírání tržně 

konkurenčnímu prostředí - zejména odvětví energetiky, poštovních služeb, telekomunikací 

a dopravy, zřejmá je i snaha o oddělení infrastruktury od komerčních aktivit v těchto 

oblastech. 

Původní obavy, že zpřístupnění trhu bude mít negativní dopad na míru zaměstnanosti nebo 

na poskytování služeb v obecném ekonomickém zájmu, se zatím ukazují jako nepodložené – 

v odvětvích které prošly či stále procházejí postupným otevíráním trhu (telekomunikace, 

energetika, doprava) došlo všeobecně k pozitivním efektům (diferenciace služeb, růst kvality 

služeb, vstup nových poskytovatelů na trh)
73

. Je nutné zmínit také cenové hledisko těchto 

služeb. U některých odvětví (např. telekomunikace, energetika) došlo vlivem otevření 

konkurenčnímu prostředí a deregulaci cen k jejich snížení, nicméně  do těchto cen nejsou 

                                                 
70

 ROTHBARD, Murray, N. Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles. In DiLorenzo, 

Thomas, J. The Myth of Natural Monopoly. The Review of Austrian Economics Vol. 9, No. 2, 1996, s. 43-58. 

ISSN 0889-304. Dostupné také z: http://mises.org/journals/rae/pdf/RAE9_2_3.pdf [cit. 20. 7. 2011] 
71

  tento vývoj lze v minulém století vysledovat ve většině členských států EU, a nejen v nich (USA). 
72

 viz např. CÍSAŘOVÁ, Eliška. a kol. Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky? Praha: 

Transparency International – Česká republika, 2009. 23 s. ISBN 978-80-87123-08-9. 
73

  viz např. ŠVARCOVÁ, Natálie. Liberalizace přirozených monopolů [online]. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Fakulta sociálních věd, 2009 [cit. 22. 11. 2009]. Dostupné z: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEM069 
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promítnuty náklady na opravy stávající, či rozvoj nové infrastruktury, které nese veřejný 

sektor. U jiných odvětví (zejména vodárenství) došlo i přes tuto skutečnost dokonce 

k cenovému nárůstu. Také zde musí být poznamenáno, že přes veškerou snahu liberalizovat 

infrastrukturní odvětví, zůstává stále vysoký podíl bývalých monopolních poskytovatelů 

na trhu, dochází k existenci dominantních provozovatelů (místy až lokálních monopolů).  

Co se týče provozu infrastrukturních sítí, je existence přirozeného monopolu v jednotlivých 

infrastrukturních odvětvích nepopiratelná. V České republice dochází ke třem situacím: 

veřejný provozovatel, soukromý provozovatel a provozní model. 

Veřejný provozovatel  

Vlastníkem i provozovatelem infrastrukturní sítě je veřejný subjekt – orgán veřejné správy, 

či odborně zaměřená veřejná organizace (nejčastěji typu příspěvkové organizace nebo 

obchodní společnosti). Poskytované služby jsou zde dotovány z prostředků veřejných 

rozpočtů. Ceny těchto služeb neodpovídají nákladům na ně vynaloženým, což je předpoklad 

pro dlouhodobé přežití provozovatele. Poskytovatelé nemají motivaci pro zvyšování kvality 

poskytovaných služeb ani k rychlé reakci na inovace a nové technologie v oboru. Tuto situaci 

můžeme najít např. v oblasti energetiky – společnost ČEPS, a.s. je společností vlastněná 

státem, provozující přenosovou soustavu elektřiny.  

Soukromý provozovatel 

Vlastníkem i provozovatelem infrastrukturní sítě je soukromý subjekt, zpravidla obchodní 

společnost. Problém s tímto modelem vzniká zejména v souvislosti s hrozbou zneužití 

přirozeného monopolního postavení, může dojít až k ohrožení strategických zájmů státu. 

Komplikace vznikají také v souvislosti s investicemi do infrastruktury s dlouhou dobou 

návratnosti, od kterých může mít tendenci soukromý provozovatel tendenci ustoupit 

a způsobit tak chátrání infrastrukturní sítě, tudíž ohrožení budoucího poskytování adekvátní 

úrovně dané služby v obecném hospodářském zájmu. Jako příklad tohoto modelu lze uvést 

např. oblast přepravy plynu, kterou provozuje soukromá společnost RWE Transgas, a.s. 

Provozní model  

Vlastníkem infrastrukturní sítě je veřejný subjekt, který infrastrukturní síť pronajímá subjektu 

soukromému. Tento model se v České republice vyskytuje nejčastěji a je zejména důsledkem 

privatizace provozních částí infrastrukturních majetků po roce 1989. Jako příklad tohoto 

modelu může být uvedena většina provozovatelů vodárenské a kanalizační infrastruktury
74

. 

                                                 
74

 viz např. CÍSAŘOVÁ, Eliška. a kol. Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky? Praha: 

Transparency International – Česká republika, 2009. 23 s. ISBN 978-80-87123-08-9. 
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Situace je nastavena zpravidla tak, že veřejná správa musí zajišťovat výstavbu infrastruktury 

ze svých prostředků a z dotačních zdrojů, o které žádají přímo. Veřejná správa privatizací 

provozní části svých infrastrukturních majetků tak přišla o logický zdroj financování 

spoluúčasti těchto dotací, kterým je zisk z poskytovaných služeb konečným spotřebitelům. 

Přitom infrastrukturu zpravidla pronajímají soukromých společnostem, které za nájem platí 

symbolické ceny. Přesto jsou ceny služeb poskytovaných těmito společnostmi zpravidla 

rostoucí, aniž by do nich byl promítnut vliv financování odkládaných investic 

do infrastruktury.  

Při neuvážených krocích při privatizaci svých infrastrukturních podniků, přišla veřejná správa 

(vlastnící pouze infrastrukturu) také o možnost žádat o prostředky z fondů EU na realizaci 

investičních akcí do infrastruktury. Smlouvy s provozovateli jsou uzavírány na dlouhá období, 

čímž je podporováno monopolní postavení a nadstandardní podmínky provozovatelů, přičemž 

náklady nesou vlastníci infrastruktury, tj. veřejná správa ale zisky zůstávají soukromých 

provozovatelům. Veřejné investice do infrastruktury se de facto přeměňují v nepřímou 

podporu soukromých provozovatelů. Zejména tento argument pozastavil poskytování 

prostředků z fondů EU do infrastrukturních projektů (dalším z nich bývá nestandardní výběr 

poskytovatele, neexistence kritérií pro sledování efektivity provozování apod.). 

Přesto se provozní model zdá být nejvýhodnější (spojující výhody veřejného vlastníka 

infrastruktury a soukromého provozovatele). Nicméně do smluv mezi veřejnými vlastníky 

infrastruktur a soukromými provozovateli musí být zapracováno spolupodílení 

se na investicích z vlastních zdrojů soukromého provozovatele, participace veřejného sektoru 

na růstu zisku, včetně růstu zisku z důvodu zvyšování produktivity provozování v důsledku 

výstavby nové infrastruktury (např. pokud město vybuduje novou vodárenskou infrastrukturu, 

musí ji k provozování nabídnout stávajícímu provozovateli, protože jinou možnost vlastně 

nemají
75

). Stěžejní pro správné fungování trhu (a tím i poskytování SOHZ) je transparentní 

výběr provozovatele (poskytovatele služeb). Jak již bylo uvedeno výše, bude tak zajištěno 

konkurenční prostředí v dlouhodobém horizontu v odvětví se všemi jeho výhodami.  

Jako nejvhodnější – nejvíce transparentní - způsob uzavírání smluv, který umožňuje vybrat 

nejvhodnější nabídku, se jeví obchodní veřejná soutěž.
76

 Jedná se o soutěž vyhlášenou předem 
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 viz např. CÍSAŘOVÁ, Eliška. a kol. Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky? Praha: 

Transparency International – Česká republika, 2009. 23 s. ISBN 978-80-87123-08-9. 
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 kromě tohoto způsobu může být využito např. veřejného návrhu na uzavření smlouvy, který je určen jedné 

nebo více určitých osob, dle §276 zákona č. 513 ze dne 5. listopadu 1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 98, s. 2474.  
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nevymezenému širokému okruhu zájemců o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy
77

. Ještě 

větší zprůhlednění pak představuje hodnocení podaných návrhů prostřednictvím 

tzv. elektronická aukce. Zúčastnění mohou sledovat (např. přes internet), jak soutěž probíhá 

a ve vzájemném „souboji“ ještě vylepšit svou nabídku a vyhrát. Na rozdíl od zalepených 

obálek nebo losování vylučují, aby o výherci rozhodly klientelistické vazby, nebo dokonce 

korupce. 

Forem smluv/spolupráce, kterých může veřejný vlastník infrastrukturní sítě využít k zajištění 

provozování infrastruktury a poskytování služeb na ní, je několik. Jedná se o
78

: veřejné 

zakázky, dlouhodobé kontrakty financované z veřejných zdrojů, Public Finance Initiative 

a Joint Ventures. Nejčastěji využívanou formou kontraktování jsou veřejné zakázky. Nabývají 

podoby úplatné písemné smlouvy na dodávky, stavební práce či služby uzavřená mezi 

zadavatelem (v tomto případě veřejný zadavatel) a soukromým dodavatelem
79

. 

Dlouhodobé kontrakty financované z veřejných zdrojů jsou kontrakty spadající pod označení 

PPP (Public-Private-Partnership) a jsou obdobou tradičních veřejných zakázek se zpravidla 

dlouhodobějším charakterem (uzavírány na dobu 5 let a výše). Část rizik obvykle nesených 

veřejným subjektem je přenášena na soukromý subjekt. Mezi soukromým provozovatelem 

a veřejným zadavatelem dochází k úhradám za stavební práce a provozní služby 

prostřednictvím pravidelných plateb z rozpočtu zadavatele. 

Dalším typem spolupráce veřejného a soukromého sektoru je Public Finance Initiative (PFI 

projekty), kdy jsou některé povinnosti/významná rizika převáděna na soukromý subjekt, 

včetně financování výstavby, následných oprav a provozu. Zodpovědnost za zajištění služby, 

resp. garance služby, je vždy na straně veřejného subjektu. PFI projekty jsou realizovány 

ve formě koncesí, DBFO (design-build-finance-operate), BOOT (build-own-operate-transfer) 

apod. nebo jejich kombinací. Koncese znamená udělení výhradního práva na poskytování 

vybraných služeb. Soukromý subjekt provozuje zařízení vlastněné veřejným sektorem, 

za provoz služby neinkasuje od zadavatele platby, ale je mu uděleno právo vybírat uživatelské 

platby od spotřebitelů. V případě DBFO soukromý subjekt přebírá odpovědnost za návrh 

projektu, realizaci, správu a udržování a financování. Vlastnictví zařízení zůstává po dobu 

kontraktu na straně veřejného sektoru (zadavatele). Zájem soukromého subjektu spočívá 
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 § 4 zákona č. 137 ze dne 14. března 2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2006, částka 47, s. 1650. 
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pouze v možnosti dlouhodobého provozu zařízení a výnosech z provozu. U realizace formou 

BOOT vystaví soukromý sektor zařízení, které následně provozuje a vlastní a na konci 

sjednané doby převede do vlastnictví zpět veřejnému subjektu (zadavateli). 

U poslední jmenované formy Joint Ventures se jedná o spolupráci subjektů veřejného 

a soukromého sektoru s cílem poskytovat konkrétní službu. Subjekty zakládají společnost, 

kterou zčásti vlastní veřejný subjekt (zpravidla garant služby) a zčásti soukromý subjekt. Oba 

partneři jsou akcionáři společnosti, která byla založena za účelem realizace projektu nebo 

poskytování konkrétní služby. Práva i závazky jsou sdíleny oběma partnery. 

Do uvedeného výčtu lze okrajově doplnit ještě o Public-Public-Partnership (PUP) – 

partnerství mezi dvěma veřejnými subjekty (veřejný vlastník infrastruktury a veřejný 

poskytovatel) k poskytování služby a/nebo provozu zařízení, někdy využívané s cílem 

přenosu technických znalostí a dovedností v rámci mezinárodní rozvojových projektů.  

Ve všech uvedených možnostech je nutné brát v úvahu situaci přirozeného monopolu 

při provozování infrastrukturní sítě a tudíž riziko jeho zneužití. K řešení tohoto problému 

slouží různé techniky kompenzace přirozeného monopolu:  např. kontrola nákladů, kontrola 

ceny, kontrola zisku, připuštění prvků soutěže, potlačení exkluzivity (časové omezení při 

udělování oprávnění pro soukromé subjekty k provozování monopolních služeb atp.) 

a posílení veřejné správy (provozovatel často převyšuje po odborné a ekonomické stránce 

subjekt veřejné správy, což mu umožní  působit na veřejnou správu v jeho prospěch)
80

.  

Pro provozování infrastrukturní sítě v oblasti SOHZ a jejich poskytování je nejlépe 

využitelnou formou Private Finance Initiative (PFI). Na počátku je prostřednictvím soutěže 

o zakázku mezi poskytovateli zajištěna konkurence, která se pozitivně projeví ve vyjednaných 

podmínkách smlouvy. Jsou zde zapojeny soukromé investice a tím dochází ke snížení tlaku 

na prostředky veřejných rozpočtů. Provozovatel si inkasuje sám uživatelské poplatky 

od spotřebitelů a tím roste i jeho zainteresovanost na ekonomicky efektivním provozu sítě, 

tzn. cena za službu odpovídá nákladům na její vytvoření, což přináší předpoklad dlouhodobé 

udržitelnosti provozu zařízení a poskytování služeb. Další výhodou je, že si veřejná správa 

ponechává vlastnictví infrastrukturní sítě (v průběhu kontraktu či po jeho skončení). 

Pro zachování konkurenčního prostředí je ale nutné kontrakty omezit časově, aby měla rovné 

postavení i potenciální konkurence a mohla se ucházet o možnost provozování infrastruktury 

a poskytování služeb.  
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 viz např. HLAVÁČ, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení technické infrastruktury. Brno: MU Brno, 1996. s. 45. 

ISBN 80-210-1483-0. 
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5 ZABEZPEČOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM 

ZÁJMU 

Stav služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen „SOHZ“) v Evropské unii 

je výsledkem vzájemného působení řady technologických, ekonomických, sociálních, 

politických a kulturních faktorů. Služby v obecném zájmu prošly po druhé světové válce 

obdobím stability ve způsobu jejich organizace a regulace. Od počátku 80. let 20. stol. začal 

proces jejich hluboké transformace, která se neustále vyvíjí a je obtížné odhadovat její 

výsledek. Za dobu jejího trvání lze za klíčové události považovat zejména: 

- zapojení služeb v obecném zájmu do procesu privatizace, liberalizace a reforem (tzv. New 

Public Management) na konci 70. let 20. století ve Velké Británii, 

- přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1986, jenž spustil europeizaci
81

 SOHZ, zvláště 

v síťových odvětvích komunikací, energetiky a dopravy, které jsou nezbytné pro realizaci 

čtyř svobod volného pohybu, 

- zhroucení systému, který byl nastolen po 2. světové válce ve střední a východní Evropě 

a následně probíhající razantní reformy, zejména v oblasti veřejné správy. 

V důsledku těchto změn postupně docházelo k europeizaci SOHZ, jenž se projevila zejména 

rozšířením a prohloubením chápání těchto služeb – postupně se rozšiřoval okruh odvětví 

a oborů považovaných za SOHZ, na které se tak mohly vztahovat pravidla hospodářské 

soutěže a vnitřního trhu EU, samozřejmě s ohledem na specifika obecného zájmu jednotlivých 

odvětví služeb obecného zájmu, tak, aby byly splněny cíle EU. To se projevilo zejména 

v celoevropském trendu liberalizace trhů, tzn. jejich otevírání tržně-konkurenčnímu prostředí 

– s různou intenzitou a formou v jednotlivých členských státech a odvětvích SOHZ. Část 

poskytovatelů SOHZ byla odstátněna, některá odvětví těchto služeb byla liberalizována, 

či liberalizací postupně prochází. V řadě SOHZ i však i nadále převládá veřejný poskytovatel, 

často v pozici dominantního poskytovatele na trhu, někdy i jako monopolní poskytovatel 

(zejména ve velkých síťových odvětvích – tzv.  přirozený monopol). Na některých trzích 

(i důsledkem prováděné privatizace poskytovatelů SOHZ – viz níže) nahradil veřejný subjekt 

v roli dominantního či dokonce monopolního poskytovatele soukromý poskytovatel.  
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 Pojem „europeizace“ představuje sbližování systémů zabezpečování služeb v obecném zájmu v členských 

státech EU. 
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5.1 Liberalizace vs. privatizace služeb v obecném hospodářském zájmu 

Ještě před 20 lety byla většina SOHZ řízena státními nebo státem kontrolovanými monopoly. 

Veřejná správa (vláda) byla zodpovědná za zajištění dostupnosti jednotlivých služeb pro 

všechny spotřebitele, zpravidla dotovala tyto monopoly veřejnými prostředky a stanovovala 

specifické ceny. Poté byla orgány EU nastolena pro odvětví SOHZ cesta liberalizace. 

Docházelo k umožnění vzniku konkurence na trzích těchto služeb a odvětví byla postupována 

privatizačním procesům. Některé státy podlehly liberálně-tržní euforii, kdy byly hledány 

různé příležitosti pro privatizaci a mnohdy neuváženě privatizovány veřejné majetky/podniky. 

Dokonce v mnohých případech docházelo k privatizaci infrastrukturních sítí (např. v oblasti 

vodovodů a kanalizací
82

), které by měly zůstat ve veřejném vlastnictví (ať už ze strategických 

či praktických důvodů). Jasně docházelo k záměně, či směšování pojmů liberalizace 

a privatizace. Tyto pojmy však mají různý význam (viz obr. 5.1 ). Liberalizace se týká 

otevření trhů pro konkurenční poskytovatele bez ohledu na to, kdo je vlastníkem konkurenční 

společnosti. Oproti tomu privatizace staví na soukromém vlastnictví – např. z bývalých 

veřejně vlastněných společností vytvoření soukromých akciových společností. Teoreticky 

by tak mohla existovat privatizace bez konkurence – v případě bývalého státního monopolu 

by jej nahradil soukromý monopol. V praxi je nicméně zpravidla liberalizace trhů SOHZ, 

tj. jejich otevírání tržně konkurenčnímu prostředí, doprovázena právě převodem vlastnictví 

z veřejných do soukromých rukou.  
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 viz např. CÍSAŘOVÁ, Eliška. a kol. Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky? Praha: 

Transparency International – Česká republika, 2009. 23 s. ISBN 978-80-87123-08-9. 
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Obrázek 5.1 Rozdíl mezi pojmy liberalizace a privatizace 

 

Zdroj: VAEL, Thomas a Sem VANDEKERCKHOVE. Liberalisation in services of general economic interest - 

A bottom up citizens’ perspective. Analysis of the PIQUE survey [online]. Leuven: PIQUE, 2008 

[cit. 10. 1. 2011]. Dostupné z: http://www.pique.at/reports/pubs/PIQUE_028476_Del16.pdf  

Pro Evropskou unii je téměř nezbytnou nutností snaha o vytvoření takového systému SOHZ, 

jenž by byl schopen uspokojit neustále se vyvíjející obecný zájem v jeho hospodářském 

i sociálním kontextu. Důkazem toho je, že SOHZ jsou již několik let předmětem intenzivních 

debat na úrovni EU. EU však stále nechává plně v kompetenci členských států rozhodnutí, 

kterou službu považovat za SOHZ, včetně toho jakým způsobem bude tato služba 

poskytována.
83

  Na druhé straně prosazují orgány EU pro SOHZ společný koncept rozvoje, 

a to liberalizaci těchto služeb, jež byla (jak je nastíněno v předchozím odstavci) vládami 

členských států EU často zaměňována s konceptem privatizace. Z uvedených důvodů dochází 

v jednotlivých členských státech k rozdílným situacím v zabezpečování SOHZ. 
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 Členské státy jsou tedy primárně odpovědné za definování toho, co považují za službu v obecném 
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začlenění služby, mají orgány EU pravomoc zasáhnout a tuto situaci napravit (např. ekonomická 

či neekonomická povaha služeb v obecném zájmu podléhá výkladu Evropského soudního dvora). 
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5.2 Analýza možností zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu 

Před vymezením možností zabezpečování SOHZ je podstatné nejprve rozlišit mezi pojmy 

zabezpečování (garance) SOHZ a poskytování (produkce) SOHZ. Tyto pojmy bývají často 

směšovány. Nutnost tohoto rozlišení chápou např. MUSGRAVEOVI
84

: „Je třeba přesně 

rozlišit veřejné zabezpečování od veřejné produkce. Jsou to dva odlišné a nesouvisející pojmy, 

které nelze směšovat či zaměňovat. Říkáme-li, že se veřejné statky zabezpečují veřejně, míníme 

tím, že je hradí rozpočet a jsou dostupné bez poplatků jednotlivých spotřebitelů. Jak 

je vyrábějí, nehraje roli.“ 

Poskytování SOHZ lze tedy vymezit jako finální produkci SOHZ pro spotřebitele. 

Poskytovatel pak může mít podobu jak veřejného, tak i soukromého subjektu, ziskového 

i neziskového charakteru (viz kap. Struktura na trzích - Poskytovatelé). SOHZ může tedy 

poskytovat jakýkoliv subjekt, produkuje-li službu, která je hospodářskou činností, založená 

na hospodářských vztazích mezi producentem a spotřebitelem služby, s cenou služby 

vytvářenou interakcí nabídky a poptávky na trhu (alespoň z převažující části ceny, viz 

kap. 3.3) a zároveň spojená s plněním úkolů v obecném zájmu.  

Oproti tomu pojem zabezpečování SOHZ je širšího charakteru a představuje systém činností 

zahrnující garantování, organizování, regulování, kontrolování a příp. financování SOHZ 

k dosažení toho, aby daná SOHZ byla poskytována způsobem, který lze považovat 

za nezbytný k uspokojení společenských potřeb a byl tak naplňován obecný zájem.  

Obecně lze služby v obecném zájmu zabezpečovat veřejně. Část služeb v obecném 

hospodářském zájmu však do této kategorie nespadají, veřejně lze tedy zabezpečovat pouze 

tu část služeb, která je nehospodářské povahy. Veřejné zabezpečování znamená, že jsou 

služby v obecném zájmu hrazeny v prostředků veřejných rozpočtů a jsou pro spotřebitele 

dostupné bez poplatků – bezplatně, či pouze s drobnou úplatou, zdaleka nepokrývající 

náklady na danou službu vynaložené (např. MUSGRAVEOVI, viz výše). Přičemž není 

určující zda je služba produkována veřejným či soukromým subjektem. V prostředí ČR 

se jedná např. služby zdravotnictví spojené s poplatkem, služby muzeí a galerií, divadel.  

Zabezpečování SOHZ probíhá odlišným způsobem. Orgánem odpovědným za poskytování 

(garant) je zpravidla úřad/orgán veřejné správy pro tento účel jmenovaný. (viz kap. Struktura 

na trzích – Garant). SOHZ podléhají rovněž regulaci ze strany veřejné správy – ať už cenové, 
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požadované kvality, ochrany spotřebitelů apod. (viz kap. Struktura na trzích – Regulátor). 

Při zabezpečování SOHZ ale nehrají stěžejní roli finanční prostředky veřejných rozpočtů. 

Jak vyplývá z výše uvedeného vymezení SOHZ, jsou tyto služby dostupné pro spotřebitele 

za cenu sjednávanou na trhu, vytvářenou alespoň z převažující části interakcí nabídky 

a poptávky (přičemž může být tato cena zkreslena cenovou regulací a subvencemi ceny).  

K zabezpečování SOHZ lze vytvářet následující situace na trzích: liberalizovaný trh s funkční 

konkurenční soutěží, monopolní poskytovatel na trhu (veřejný X soukromý), liberalizovaný 

trh s dominantním poskytovatelem (veřejným X soukromým). 

Liberalizovaný trh s funkční konkurenční soutěží 

Evropská komise považuje pro odvětví SOHZ
85

 za blahodárné, otevřou-li se hospodářské 

soutěži a předpokládá, že zavedení konkurence se automaticky pozitivně projeví v ceně 

a kvalitě služeb. Ochranu obecného zájmu na liberalizovaných trzích zajišťuje existence 

univerzální služby jako souboru požadavků obecného zájmu zajišťujících dostupnost 

některých služeb ve stanovené kvalitě pro všechny spotřebitele a uživatele na celém území 

členského státu nezávisle na zeměpisné poloze a za cenu dostupnou z hlediska specifických 

vnitrostátních podmínek
86

. Povinnost poskytování univerzální služby jednotlivým 

poskytovatelům služeb může uložit orgán veřejné moci (viz kap. 4.2).  

Prosazovanou strategií byla úplná liberalizace odvětví služeb v obecném hospodářském 

zájmu. Hlavním argumentem je, že ve dvou tržních odvětvích, které se jako první plně 

otevřely konkurenci, tj. v letecké dopravě a telekomunikacích, podstatně klesly spotřebitelské 

ceny služeb. Naopak na trzích, které zůstaly jen částečně liberalizované nebo 

neliberalizované, jako je elektřina, plyn, železniční doprava a poštovní služby, se ceny 

nezměnily či se dokonce zvýšily
87

.  

Odpůrci liberalizace tvrdí, že mezi volnou konkurencí a požadavkem rovnosti přístupu 

ke službám v obecném hospodářském zájmu je hluboký rozpor. Nelze současně usilovat 

o maximální zisk a zaručit princip rovného pokrytí, tj. stejné ceny pro všechny uživatele 

na daném území. Nutně dojde k okamžiku, kdy provozovatel pod konkurenčním tlakem 
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odstoupí od služeb, které jsou nejméně rentabilní. Zvyšují se tak náklady zejména pro 

nejchudší osoby v nejvzdálenějších regionech. V liberalizovaných odvětvích také dochází 

ke snížení počtu pracovních míst a vzniku nestabilních pracovních smluv. Dalším 

argumentem je, že v oblasti služeb v obecném hospodářském zájmu jsou často potřebné velké 

a dlouhodobé investice, které nemohou být rentabilní v krátkém období. V konkurenčním 

prostředí od nich mohou provozovatelé ustoupit (např. pouze veřejná moc mohla vytvořit 

a vybudovat síť vysokorychlostních vlaků TGV ve Francii). Jako argument proti úplné 

liberalizaci zde musí být uvedena také finanční krize (v roce 2007-2008), kdy se ukázalo, 

že trh sám nedokáže zajistit poskytování adekvátní úrovně liberalizovaných služeb 

pro všechny a za rozumné ceny i v případě, že nebudou ziskové. Evropská komise byla 

donucena zavádět dodatečnou regulaci na liberalizovaných trzích za účelem ochrany 

obecných zájmů. 

Otázkou zůstává jakým způsobem určit, které služby liberalizovat a v jakém rozsahu. Ne vždy 

lze najít jednoznačnou odpověď, u některých služeb může dojít ke sporným situacím. 

Příkladem mohou být poštovní služby. Evropské poštovní služby byly během uplynulých 

deseti let již značně liberalizovány. Cílem je jejich plná liberalizace (předpokládána do roku 

2011). Úplným zrušením tzv. poštovních monopolů, tj. vyhrazených oblastí, v jejichž rámci 

mohou národní poštovní operátoři výhradně poskytovat určité služby jako kompenzaci 

za svoji povinnost poskytovat nákladově náročnou univerzální poštovní službu, se mohou 

národní poštovní operátoři v některých členských státech dostat do finančních potíží, čímž 

by se také ohrozilo poskytování univerzální poštovní služby. Dalo by se říct, že poštovní 

služby není vhodné plně liberalizovat. Pokud by se ale podařil najít alternativní způsob 

kompenzace pro poskytovatele univerzální služby, je možné poštovní služby plně otevřít tržní 

soutěži.  

Z výše uvedeného textu vyplývají výhody a nevýhody liberalizovaných trhů s plně funkční 

konkurenční soutěží shrnuté do následující tabulky (tab. 5.1) 

Tabulka 5.1 Výhody a nevýhody liberalizovaného trhu s funkční konkurenční soutěží 

Výhody:  

Ceny poskytovaných služeb 

odpovídající nákladům 

Cena služby je vytvářena pouze interakcí nabídky 

a poptávky na trhu, nejsou zde regulované 

či dotované ceny. Cena tedy odráží náklady 

na službu vynaložené, což je předpoklad 

pro dlouhodobou udržitelnost sektoru. 

Zvýšení kvality poskytovaných Konkurenční soutěž nutí poskytovatele neustále 
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služeb zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, reagovat 

na inovace v oboru a získat tak konkurenční výhodu, 

aby si udrželi své spotřebitele, či přilákali další. 

Transparentní výběr poskytovatele 

Na trhu existuje množství subjektů nabízejících 

služby, spotřebitel se tak může svobodně rozhodnout 

dle ceny a kvality nabízené služby. 

Snížení tlaku na prostředky 

z veřejných rozpočtů 

Liberalizovaný trh láká soukromé poskytovatele, což 

znamená příliv soukromých financí do sektoru. 

Konkurenční prostředí představuje motivaci 

k efektivnímu chování a zamezení provozní 

neefektivnosti, při níž výnosy z poskytovaných 

služeb nedosahují výše nákladů na provoz zařízení. 

Zařízení tak zastarává a bez dotace z prostředků 

veřejných rozpočtů by mohl být v budoucnu ohrožen 

obecný zájem. 

Převzetí příkladů dobré praxe 

Konkurenční prostředí na liberalizovaném trhu 

pomáhá přenášet manažerské a technologické 

znalosti, osvědčené postupy. 

Nevýhody:  

Riziko nepokrytí nerentabilních trhů  

 

Poskytovatel pod tlakem konkurenční soutěže 

ve snaze redukovat své náklady a usilovat tak 

o co nejnižší cenu může ustoupit od nerentabilních 

činností, což představuje zvýšení nákladů zejména 

pro nejchudší osoby v nejvzdálenějších regionech. 

Snížení počtu pracovních míst, 

vznik nestabilních pracovních smluv 

Podstatnou část nákladů na poskytované služby tvoří 

personální náklady. Při záměru snížit náklady, je 

zřejmá orientace právě na tuto nákladovou položku. 

Dochází tak k redukci pracovních sil, příp. krácení 

pracovních úvazků, řešení formou dohod o pracovní 

činnosti, propouštění sezónních pracovníků apod. 

Náročnost na kontrolu trhu 

Postihnout větší počet poskytovatelů na trhu účinnou 

kontrolou může být komplikované. Při nedostatečné 

kontrole nemusí být dodržovány zásady pro služby 

v obecném zájmu. Stěžejní je ochrana 

zákazníka/spotřebitele. Zvýšené požadavky 

na kontrolní systém má za následek nárůst 

administrativních nákladů. 

Riziko ustoupení od velkých a 

nákladově náročných investic 

Velké a nákladově náročné investice nemohou být 

rentabilní v krátkém časovém období a mohou tedy 

zhoršit nákladovou situaci poskytovatele a nutit 

ho k promítnutí zvýšených nákladů do ceny 

poskytované služby. V konkurenčním prostředí 

to může znamenat odliv spotřebitelů k jiným 

poskytovatelům. Poskytovatel tedy silně zvažuje, 
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zda takovou investiční akci zrealizovat a často 

ji neustále odkládá, což postupně vede ke zhoršení 

kvality údržby a následně k zastarávání infrastruktur. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Monopolní poskytovatel na trhu 

Přes všechny liberalizační snahy orgánů EU (viz výše) zůstávají některé trhy SOHZ 

neliberalizované a pod nadvládou poskytovatele v monopolním postavení. Monopolní 

poskytovatel SOHZ má charakter zpravidla veřejnoprávního subjektu, vlastněného orgány 

veřejné správy a dotovaného prostředky veřejných rozpočtů. Na trzích SOHZ lze také 

identifikovat soukromého monopolního poskytovatele. Ke vzniku soukromého monopolu 

docházelo zejména v důsledku privatizačních aktivit, tzn. přechodu původně veřejně 

vlastněného monopolu do soukromého vlastnictví.  

Existence veřejného monopolu v poskytování SOHZ představuje pro garanta služeb výhody 

jako jsou přímá kontrola nad poskytováním služeb (a tím i zaručení naplnění obecného 

zájmu), stabilita, možnost rychlé reakce na změny podmínek upravující jednotlivé oblasti 

služeb v obecném zájmu apod. Na druhou stranu může tento způsob poskytování představovat 

neefektivní vynakládání veřejných zdrojů a vytvářet bariéry pro inovaci a flexibilitu v reakci 

na změny v poptávce spotřebitelů. Využívání veřejných organizací, které byly už jednou 

zřízeny a nechuť vyhledávat jiné alternativní zdroje tak vede k nepružnosti systému veřejných 

služeb a jejich neefektivnosti. Komunální organizace s sebou nesou rovněž negativa 

byrokratických „neduhů“ se všemi jejich důsledky jako je např. automatické financování bez 

vazby na aktuální poptávku občanů, absence porovnávání vstupů a výstupů (tedy 

k neustálému růstu nákladů).
88

 

V případě soukromého monopolu se situace ještě více vyhrocuje. K nevýhodám uváděným 

u soukromého monopolu se přidává rovněž nutnost bedlivého dohledu nad aktivitami 

monopolního poskytovatele, neboť riziko zneužití monopolního postavení je zde značně 

vysoké. Vzniká nezbytnost regulace ceny služeb či nákladů monopolisty a dozoru nad 

požadovanou kvalitou poskytovaných služeb. Jediným pozitivem oproti veřejného monopolu 

může být příliv soukromých finančních prostředků do sektoru, nicméně monopolní 

poskytovatel nemá žádnou účinnou motivaci k jejich investování do inovací či rozvoje SOHZ.  
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Zastánci směru neliberalizovaných SOHZ prosazují vznik partnerských ujednání 

v poskytování těchto služeb v rámci veřejného sektoru (tzv. public-public-partnership) 

a doporučují zavedení velkých konsorcií SOHZ na celoevropské úrovni, demokraticky 

kontrolovaných institucemi EU. Ale ani tento směr nelze přijmout bez výhrad. Služby 

na neliberalizovaných trzích jsou dotovány z prostředků veřejných rozpočtů. Ceny těchto 

služeb neodpovídají nákladům na ně vynaloženým, což je předpoklad pro dlouhodobé přežití 

sektoru. Poskytovatelé nemají motivaci pro zvyšování kvality poskytovaných služeb ani 

k rychlé reakci na inovace a nové technologie v oboru. 

Výhody a nevýhody zabezpečení SOHZ prostřednictvím neliberalizovaného trhu 

s monopolním poskytovatelem, veřejným či soukromým, ukazuje tab. 5.2.  

Tabulka 5.2 Výhody a nevýhody monopolního poskytovatele 

Výhody:  

Plně pokryt obecný zájem 

Monopolní poskytovatel pokrývá celý trh, včetně 

univerzální služby. Odpadá tak, riziko nepokrytí 

nerentabilních trhů (jak tomu bylo u liberalizovaného trhu 

s konkurenční soutěží). U soukromého monopolu je tato 

výhoda redukována rizikem zneužití ovládání trhu 

k soukromým či politickým účelům, kdy je naplnění 

obecného zájmu ohroženo. 

Dostatek prostředků pro 

investice 

Monopolní postavení představuje zaručený odběr služeb 

spotřebiteli. Poskytovatel tak může kalkulovat 

s budoucími příjmy a realizovat investice, od kterých by 

v konkurenčním prostředí mohl ustoupit. 

Stabilita poskytovatele 

Obdobně jako u předchozího není monopolista výrazně 

ohrožen výkyvy na trzích (ekonomické krize, příchod 

nového poskytovatele s nákladově podhodnocenými 

cenami apod.). Je zde tedy předpoklad stabilního 

poskytování služby. 

Kontrola ze strany veřejné moci 

Vzhledem k existenci monopolního subjektu na trhu, zdá 

se  být kontrola méně administrativně náročná, než 

v případě liberalizovaného prostředí, kde je nutné 

kontrolovat velký počet poskytovatelů. U veřejného 

monopolního poskytovatele je přímá kontrola ze strany 

veřejné správy, což umožňuje ovlivnění kvality 

či množství poskytovaných služeb. Soukromý 

monopolista je z hlediska kontroly náročnější, je zde vyšší 

riziko zneužití monopolního postavení a vyžaduje regulaci 

ze strany veřejné moci.  
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Důvěra spotřebitelů 

Velký dlouholetý stabilní poskytovatel vyvolává 

spotřebitelskou důvěru a tím i snadnější absorpci 

případného zvýšení ceny, či dočasného snížení kvality 

poskytované služby (např. z důvodu rekonstrukce, 

modernizace infrastrukturních sítí). Zejména u starších 

ročníků je důvěra větší u veřejného subjektu, 

u soukromého předpokládají stěžejní ziskový motiv. 

Nevýhody:  

Ceny služeb neodpovídají 

nákladům 

Ceny na neliberalizovaném trhu bývají dotovány 

z prostředků veřejných rozpočtů či zkresleny regulací 

a mnohdy tak nedosahují nákladů na ně vynaložených, což 

je předpoklad dlouhodobého přežití sektoru. Na trhu tak 

nemusí docházet k optimální produkci služeb, 

je produkováno jiné množství než je skutečně poptáváno 

spotřebiteli. 

Není motivace pro zvyšování 

kvality služeb a inovace 

Není-li na trhu funkční konkurenční soutěž, nemá 

poskytovatel důvod zvyšovat kvalitu poskytovaných 

služeb, či pružně reagovat na inovace v oboru. V pozici 

monopolního poskytovatele má zajištěné spotřebitele 

i v případě dlouhodobého zachování stávající kvality 

služeb (spotřebitel nemá možnost změnit poskytovatele). 

Sklon k byrokratickému chování 

V případě, že má monopolní poskytovatel zajištěný 

dostatečný rozpočet, nebude mít motivaci (či bude značně 

oslabena) vyhledávat optimální způsob poskytování, 

či minimalizovat své náklady. 

Riziko vzniku korupčního 

jednání 

Problémem velkého monopolního poskytovatele 

je tendence obsadit řídící funkce politicky (zejména 

u veřejného monopolu) bez transparentního výběrového 

řízení dle dovedností a schopností uchazečů.  

Dotace z veřejných rozpočtů a 

jejich netransparentní 

vynakládání 

Zajistit správné fungování služby je stěžejní, aby byl 

naplněn obecný zájem. Nemá-li poskytovatel dostatek 

finančních prostředků, bývá monopolní poskytovatel 

dotován z veřejných rozpočtů, neboť je v zájmu veřejné 

moci, aby byly služby poskytovány kvalitně 

a v dostatečném množství a spotřebitelé nemohou přejít 

k jinému poskytovateli. O to horší je situace, kdy dojde 

k naprostému selhání monopolního poskytovatele. Veřejná 

správa musí zajistit náhradní poskytování služby sama, 

aby nedošlo k ohrožení obecného zájmu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Liberalizovaný trh s dominantním poskytovatelem 

Tato situace se na trzích SOHZ objevuje nejčastěji. Daný trh byl postupně podroben 

liberalizaci, nicméně se nepodařilo dokonale zlikvidovat postavení bývalého 

státního/veřejného monopolu. Ten pak i nadále zůstává v pozici dominantního veřejného 

poskytovatele na trhu. Identifikovat příčiny tohoto stavu je snadné, jedná se např. o důvěru 

spotřebitelů v dlouholetého poskytovatele, vazby poskytovatele na veřejnou moc, 

vybudovanou a funkční infrastrukturní síť a jeden z nejzásadnějších - neochota ostatních 

poskytovatelů pokrýt celý trh včetně nerentabilních oblastí. Veřejná moc zpravidla ukládá 

povinnost pokrýt trh formou tzv. univerzální služby právě dominantnímu poskytovateli, který 

tak ještě upevní svou pozici na trhu. 

V případě soukromého dominantního poskytovatele lze vznik zdůvodnit ve většině případů 

obdobně jako u soukromého monopolu. V důsledku privatizace přešel bývalý státní/veřejný 

monopol do rukou soukromého vlastníka. Liberalizační aktivity pak monopolní postavení 

odbouraly, nicméně stejně jako u dominantního veřejného poskytovatele si subjekt zachoval 

své výsadní postavení. Důvody jsou stejné jako výše uvedené příčiny vzniku veřejného 

dominantního poskytovatele. 

Liberalizovaný trh s dominantním poskytovatelem, zdá se, kombinuje výhody předešlých 

dvou situací na trzích. Je zde umožněna konkurence veřejných i soukromých poskytovatelů, 

jsou pokryty i nerentabilní trhy a tudíž naplněn obecný zájem, sektor je financován kombinací 

jak veřejných tak soukromých prostředků apod. Existuje zde ale riziko zneužití dominantního 

poskytovatele, proto zde musí zasáhnout regulace ze strany veřejné správy. Ceny bývají 

zkresleny regulací a neodpovídají cenám, které by bylo možno dosáhnout na trzích s funkční 

konkurenční soutěží pouze interakcí nabídky a poptávky. Ještě více se situace vyhrocuje 

v případě soukromého dominantního poskytovatele. Důkazem může být tzv. plynová krize, 

která proběhla v roce 2008. Liberalizace trhů s energiemi umožnila, aby uvolněné trhy 

ovládly společnosti napojené na hlavní producentské země. V konkrétním případě „plynové 

krize“ převzala kontrolu nad dodávkami plynu do zemí EU ruská společnost Gazprom 

a Rusko pak zneužilo závislost EU na svém zemním plynu pro politické účely.  

V tab. 5.3 jsou prezentovány vybrané výhody a nevýhody tohoto způsobu zabezpečení SOHZ. 
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Tabulka 5.3 Výhody a nevýhody liberalizovaného trhu s dominantním poskytovatelem 

Výhody:  

Pokrytí obecného zájmu 

Poskytovatel v dominantním postavení za svou výsadní pozici 

na trhu zpravidla pokrývá i nerentabilní trhy, od kterých by 

poskytovatelé v čistě konkurenční soutěži měli tendenci 

ustoupit. Závazek univerzální služby ukládá orgán veřejné 

správy právě dominantnímu poskytovateli, naplnění obecného 

zájmu je zajištěno. 

Zapojení soukromých i 

veřejných financí  

Liberalizované tržní prostředí láká množství jak soukromých, 

tak i veřejných subjektů. Konkurenční prostředí pak 

představuje tlak na efektivní chování a zamezení provozní 

neefektivnosti těchto subjektů, stejně jako u liberalizovaného 

trhu s funkční konkurenční soutěží. Částečně se předchází 

riziku totálního selhání poskytovatele, kdy by musela zajistit 

poskytování služby veřejná správa z vlastních prostředků, aby 

nebyl ohrožen obecný zájem. 

Důvěra spotřebitele 

Důvěra v dlouholetého stabilního poskytovatele, zejména 

v oblastech nerentabilních trhů. I v případě dominantního 

poskytovatele zůstává zachována tato výhoda patrná 

u monopolního subjektu, i když v menší míře.  

Konkurenční prostředí 

Konkurenční prostředí dává spotřebiteli možnost vybrat 

si  z poskytovatelů na trhu. Poskytovatelé navzájem 

si konkurující jsou motivováni k inovacím, ke zvyšování 

kvality služeb, aby přilákali zákazníky/spotřebitele. 

Nevýhody:  

Nutnost kontroly 

Dominantní postavení poskytovatele vyžaduje zvýšenou 

kontrolní pozornost, aby nedošlo k jeho zneužití. I přes 

konkurenční prostředí na trhu, má dominantní poskytovatel 

tendenci určit cenu služeb v podhodnocené (nižší než náklady 

na službu) či nadměrné výši. Konkurující poskytovatelé pak 

tuto cenu přebírají a dochází k ohrožení sektoru a tím 

i naplnění obecného zájmu. Úkolem veřejné správy je ovlivnit 

výši cen na trhu v požadované výši (zpravidla formou 

regulace cen, zejména v univerzální službě) a dohled nad 

kvalitou poskytovaných služeb - hlavně u konkurentů 

dominantního poskytovatele, kteří mohou usilovat o snížení 

nákladů na službu a dosažení nižší ceny na úkor kvality 

služby. Větší počet kontrolovaných subjektů je 

i administrativně náročný. 

Existence zkreslených cen 

Aby se zamezilo riziku zneužití dominantního postavení 

poskytovatele (viz výše) dochází k regulaci cen na trhu, 

zejména u služeb spadajících pod závazek univerzální služby. 

Poskytovatel pak kompenzuje výši ceny i ve službách, kde 

by měla cena být určena pouze interakcí nabídky a poptávky 
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na konkurenčním trhu. 

Možnost vzniku korupčního 

jednání 

Dominantní poskytovatel může chtít využít nadřazenou pozici 

na trhu ve svůj prospěch, zejména ve vztahu k veřejné moci 

(např. při usilování o dotaci z veřejných prostředků, lobby při 

tvorbě legislativy). Riziko se zvyšuje v případě veřejného 

subjektu, kdy existují přímé vazby na veřejnou správu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

5.3 Vícekriteriální hodnocení variant  

V rámci této podkapitoly jsou hodnoceny jednotlivé možnosti poskytování SOHZ 

analyzované v předchozí podkapitole. Pro zhodnocení variant zabezpečení SOHZ 

nejvhodnějších pro ČR je využita metoda vícekriteriálního hodnocení variant.  

Rozhodovací varianty tvoří množinu M 

M = {LTKS, VM, SM, LTDV, LTDS},  

kde LTKS – liberalizovaný trh s funkční konkurenční soutěží, VM – trh s veřejným 

monopolním poskytovatelem, SM – trh se soukromým monopolním poskytovatelem, LTDV – 

liberalizovaný trh s dominantním veřejným poskytovatelem, LTDS – liberalizovaný trh 

s dominantním soukromým poskytovatelem. 

Varianty jsou posuzovány dle jednotlivých kritérií na základě expertních odhadů. Při výběru 

nejvhodnější varianty je nutno zohlednit více kritérií, která mají různou váhu. Posouzení 

jednotlivých variant a jejich přínosů lze provést na základě kardinálního nebo ordinálního 

přístupu. Matematické modely měření ukazují, že expert při svém posuzování má přesnější 

závěry při porovnávání jednotlivých objektů než při jejich absolutním ohodnocení. Z těchto 

důvodů matematik Prof. Thomas Saaty ve spolupráci s předními americkými psychology 

vyvinul metodu párového porovnání, která je kvantitativní metodou založenou na ordinálním 

přístupu. Tuto metodu pak následně rozpracoval do Analytického hierarchického procesu, 

který slouží k řešení úloh vícekriteriálního rozhodování. Metoda byla aplikována 

v nejrůznějších výzkumech a praktických úlohách např. v podnikatelském prostředí
89

, 

implementace v urbanismu
90

, stanovení a kalibrace indikátorů pro rozhodování ve vodním 

hospodářství
91

.  

                                                 
89

 RAMÍK, Jaroslav. Analytický hierarchický proces (AHP) a jeho využití v malém a středním podnikání. SLU – 

OPF: Karviná, 2000. 217 s. ISBN 80-7248-088-X. s. 86. 
90

 Např. PONJANOVIC, Subhija and Elvir FERHATBEGOVIC. Multi-Criteria Land Use Classification in GIS 

for Buildings Construction. In: 15th International Conference on Urban Planning, Regional Development and 

Information Society. Vienna: Real Corp, 2010. Dostupné také z: 
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Jedná se o nástroj pro podporu rozhodování ve složitých situacích, které jsou rozloženy 

na jednodušší komponenty, a je vytvořena struktura hierarchického systému problému. 

Při vývoji tohoto systému byl kladen velký důraz na zachování přirozených procesů v lidské 

psychice při rozhodování. Z výše uvedeného důvodu byla zvolena k řešení této problematiky 

právě tato metoda. 

Metodologie výzkumu 

Při konstrukci vícekriteriálního rozhodovacího modelu bylo využito Analytického 

hierarchického procesu a metody párového porovnání. Prostřednictvím subjektivního 

hodnocení expertů přiřazuje metoda párového porovnání jednotlivým kritériím kvantitativní 

hodnoty vyjadřující jejich důležitost. V navrhovaném modelu následně experti stanovují 

vhodnost jednotlivých variant dle stanovených kritérií. Syntézou těchto hodnocení se pak 

stanoví varianta s nejvyšší prioritou. Pro lepší stabilizaci odhadů byl použit panel 15 expertů 

z ČR ze třech různých profesních sfér (akademici, poskytovatelé SOHZ, veřejná správa).  

Hodnocení experty je provedeno formou polostrukturovaných rozhovorů. Záznamový arch je 

uveden v Příloze 1. Při výběru respondentů pro expertní vyjádření je k zajištění 

reprezentativity využita metoda triangulace dat. Jako datovou triangulaci označuje DENZIN
92 

použití různých datových zdrojů a doporučuje zkoumat jev v rozdílných časových 

momentech, na různých místech a u různých osob. Jedná se o cílený a systematický výběr 

osob. Jsou zvoleni respondenti ze tří zájmových skupin, které se zabývají zabezpečováním 

SOHZ: akademické sféry, veřejné správy a poskytovatelů SOHZ. Z akademické sféry jsou 

voleni vysokoškolští pedagogové zabývající se veřejným sektorem, národohospodářstvím, 

ekonomickou geografií. U veřejné správy se jedná o subjekty veřejné správy na územní 

(krajský úřad, obecní úřad, rada regionálního rozvoje) i centrální úrovni (Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Poskytovatelé SOHZ jsou zástupci 

podniků a společností poskytujících SOHZ. 

Vzorek respondentů z jednotlivých skupin je vybrán na základě expertního výběru. Z každé 

skupiny je zvoleno 5 respondentů, přičemž je dodrženo poměrné zastoupení respondentů a je 

zohledněno zastoupení z celého území České republiky. Seznam expertů je uveden 

v Příloze 2.  

                                                                                                                                                         
 http://programm.corp.at/cdrom2010/papers2010/CORP2010_78.pdf [cit. 10. 5. 2012] 
91

 MISUND, A., G. LEV a O. SOLDAL. Methodology and techniques for indicators definition and processing. 

In: TRANSCAT COMPENDIUM. GISIG: Genova, 2006. 242 s. 
92

 DENZIN, Norman, K. Interpretative interactionism. Thousands Oaks, CA: Sage, 1989. In HENDL, Jan. 

Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a  aplikace. Praha: Portál, 2008. 2. přeprac. vydání. 407 s. ISBN 

978-80-7367-485-4. s.147.  
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Model vícekriteriálního hodnocení panelu expertů lze schematicky znázornit jako úlohu se 

4 následujícími úrovněmi (viz obrázek 5.2). 

Úroveň 1 – Cílem vyhodnocování je uspořádání variant 

Úroveň 2 – Hodnocení expertů 

Úroveň 3 – Kritéria vyhodnocování 

Úroveň 4 – Posuzované varianty. 

Obrázek 5.2 Model vícekriteriálního hodnocení panelu expertů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Postup vícekriteriálního hodnocení variant v sobě zahrnuje 5 relativně samostatných kroků: 

A. Vytvoření účelově orientované množiny kritérií hodnocení, 

B. Stanovení vah kritérií hodnocení, 

C. Dílčí hodnocení variant na základě stanovených kritérií, 

D. Agregace výsledků hodnocení jednotlivých expertů, 

E. Určení preferenčního pořadí variant.  

Výše uvedené kroky jsou v následující části rozepsány dle specifik vytvářeného modelu. 
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A. Vytvoření účelově orientované množiny kritérií hodnocení 

S přihlédnutím k zásadám správného fungování SOHZ obsažených v materiálech a studiích 

orgánů EU
93

, ale i mezinárodních organizací
94

 jsou zvoleny následující kritéria, dle kterých 

lze hodnotit sledované možnosti zabezpečení SOHZ. 

Stabilita a kontinuita   

Stabilita znamená předpoklad dlouhodobě spolehlivého poskytovatele, s absencí rizika vzniku 

náhlých finančních či jiných problémů, které by vedly k selhání poskytovatele. Takový 

poskytovatel požívá vysoké důvěry svých spotřebitelů. Kontinuita představuje poskytování 

kontinuálním a pravidelným způsobem - bez přerušení. Stabilita i kontinuita vyžaduje 

schopnost pružné reakce v situaci, kdy se mění legislativa nebo ekonomické podmínky na 

trhu konkrétních služeb. V případě selhání poskytovatele v obou těchto požadavcích, by 

musela veřejná správa zajistit náhradní poskytování služby z veřejných prostředků, či by si 

tato situace vyžádala masivní dotaci, aby nebylo ohroženo naplnění obecného zájmu. 

Transparentnost (průhlednost)   

Transparentnost – průhlednost – znamená požadavek na průhledné a veřejně přístupné jednání 

jednotlivých subjektů působících na trhu, např. umožnění spotřebitelům transparentního 

výběru poskytovatele služby. Základním ideovým východiskem je, že čím větší počet služeb 

na trhu je nabízena vysokým počtem subjektů, tím se zvyšuje tlak na efektivnost a snižuje 

pravděpodobnost korupčního jednání, či zneužití postavení na trhu některým subjektem. 

Univerzalita   

Aby došlo k uspokojení potřeb obecného zájmu, musí být SOHZ poskytována pro všechny 

spotřebitele na daném trhu (území celého státu) nezávisle na zeměpisné poloze, za cenu 

dostupnou z hlediska specifických vnitrostátních podmínek, i pokud tento požadavek působí 

proti povaze komerční činnosti a záměru dosažení zisku. Naplnění univerzality je zajištěno 

prostřednictvím univerzální služby – tj. souboru požadavků obecného zájmu, zajišťujících 

dostupnost některých služeb ve stanovené kvalitě pro všechny spotřebitele. Při hodnocení 

ukazatele je stěžejní minimalizace rizika nepokrytí nerentabilních trhů. 

                                                 
93

 viz např. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2008/C 162/10 ze dne 25. června 2008 

k tématu Nezávislé hodnocení služeb obecného zájmu. In: Úřední věstník EU. 2008, C 162/42, s. 42 – 45. 
94

 viz např. EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION. Draft European framework to Guarantee and 

Develop services of general economic interest [online]. ETUC, 2006 [cit. 15. 5. 2010]. Dostupné z: 

http://www.etuc.org/ IMG/pdf/4-ETUC_framework_directive__annex_8aEC__EN_SC_RES.pdf 
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Nediskriminace a rovnost zacházení  

Právo na rovný přístup k SOHZ mají všichni občané/spotřebitelé, tzn. zamezení jakékoliv 

neoprávněné diskriminace na základě společenského či osobního statutu. Ukazatel se vztahuje 

rovněž na zabezpečení cenově dostupných SOHZ. 

Dostupnost a přístupnost  

Přístupnost vyjadřuje umožnění přístupu spotřebitelům k využití dané služby, tzn. služba je k 

dispozici co nejvíce uživatelům. Dostupnost je pak předpoklad, že systém poskytování SOHZ 

bude provozuschopný v souladu se zadanými podmínkami. 

Nenáročná kontrola  

K zajištění obecného zájmu je optimální trh snadno kontrolovatelný. Předchází se tak riziku 

selhání systému poskytovaných služeb, ať už ve formě neadekvátní produkce služby, 

neodpovídajících cenách (nadměrných, diskriminujících, podhodnocených), nedostatečné 

kvality služby či nepokrytí některých trhů. Náročnost kontroly ovlivňuje i počet účastníků 

trhů – čím je větší počet poskytovatelů služby, tím je větší i administrativní náročnost 

kontroly. 

Udržitelnost  

Udržitelnost systému poskytování SOHZ představuje dlouhodobé fungování trhu 

poskytovaných služeb, s minimálním rizikem totálního selhání systému, bez nutnosti 

razantních zásahů ze strany veřejné moci (regulačních či finančních). Předpokladem 

dlouhodobé udržitelnosti jsou ceny odrážející náklady na službu vynaložené, spojené 

s inovacemi a investicemi do rekonstrukcí a modernizací infrastruktur. 

Hodnotící kritéria tvoří množinu K 

K = {S, T, Uni, NR, D, NK, Udr}, 

kde S – stabilita a kontinuita, T – transparentnost, Uni – univerzalita, NR – nediskriminace 

a rovnost zacházení, D – dostupnost a přístupnost, NK – nenáročná kontrola, Udr – 

udržitelnost. 

B. Stanovení vah kritérií hodnocení 

Pro jednotlivá kritéria jsou dle expertních vyjádření stanoveny váhy, kdy jednotlivá kritéria 

jsou ohodnocena od nejvíce preferovaného kritéria po nejméně preferované. Pro seřazení 
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kritérií je využita Saatyho metoda párového porovnání
95

. Základním východiskem 

pro konstrukci vah uvažovaných kritérií fi ∈ C je matice párových porovnání S, kde C je 

množina kritérií, i ∈ {1,2,…,7}. Prvky matice sij se stanoví na základě ordinální informace 

umožňující zohlednit intenzitu významností v příslušném porovnávaném páru kritérií fi a fj. 

Prvky matice sij jsou zároveň prvky zvolené škály 1 až 9, tj. 

sij∈{1,2,3,4,5,6,7,8,9}, 

kdy: 

 

Hodnotící 

stupeň 
Porovnání prvků fi a fj Vysvětlení 

1 fi  je stejně důležitý, jako fj Oba prvky přispívají stejnou měrou k výsledku 

2 fi  je slabě důležitější, než fj První prvek je slabě důležitější než druhý 

3 fi  je mírně důležitější, než fj 
Zkušenosti a úsudek mírně preferují první prvek 

před druhým 

4 
fi  je mírně více důležitý, než 

fj 

O něco silnější preference prvního prvku před 

druhým 

5 fi  je silně důležitější, než  fj Silná preference prvního prvku před druhým 

6 
fi  je mnohem více silně 

důležitý, než  fj 
O něco silnější preference než předchozí 

7 
fi  je velmi silně důležitější, 

než fj 

Velmi silná preference prvního prvku před 

druhým 

8 
fi  je velmi, velmi silně 

důležitější, než fj 
O něco silnější preference než předchozí 

9 
fi  je extrémně důležitější, než 

fj 

Skutečnosti upřednostňující první prvek před 

druhým mají nejvyšší stupeň průkaznosti 
Zdroj: RAMÍK, Jaroslav. Analytický hierarchický proces (AHP) a jeho využití v malém a středním podnikání. 

SLU – OPF: Karviná, 2000. 217 s. ISBN 80-7248-088-X. s. 33. 

Velikost preferencí i-tého kritéria proti j-tému  jsou uspořádány do Saatyho matice S, jejíž 

prvky sij představují odhady podílu vah kritérií (kolikrát je jedno kritérium významnější než 

druhé): 

,...,2,1, nji
v

v
s

j

i
ij 

 

kde vi je váha i-tého kritéria fi. 

Matice S je čtvercová řádu nn , pro jejíž prvky platí: 

                                                 
95

 viz SAATY, Thomas, L. How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of 

Operational Research. 1990. Vol. 48. s. 9−26. 
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.,...,2,1,
1

nji
s

s
ji

ij 

 

tedy matice S je reciproční. Na diagonále matice S jsou vždy hodnoty jedna (každé kritérium 

je samo sobě rovnocenné). Před výpočtem vah jednotlivých kritérií je nutné ověřit, zda je 

zadaná matice párových porovnávání konzistentní. Konzistence matice párových porovnání 

 
ijsS   znamená, že prvek xi je siq-krát důležitější než prvek xq (podle hodnotícího kritéria f), 

a dále je prvek xq je sqj-krát důležitější než prvek xj, potom prvek xi je sij = siq . sqj-krát 

důležitější než prvek xj.
96

 Konzistence matice je měřena indexem konzistence (IS), který Saaty 

definoval jako: 

,
1

max





n

nl
I S  

kde lmax je největší vlastní číslo Saatyho matice S a n je počet kritérií. 

Saatyho postup pro odvození vah kritérií z matice párových porovnání spočívá tedy v řešení 

soustavy rovnic, tzn. ve výpočtu vlastního vektoru matice S, který přísluší lmax. Pro výpočet 

vah byla použita numerická metoda založená na následujícím vztahu 

,lim vc
eSe

eS
rT

r

r







 

kde S  je pozitivní reciproční matice, v je její vlastní vektor příslušející lmax, c je konstanta 

e
T 

= (1,1,…,1). Tento vztah říká, že vektor tvořený součtem prvků řádků r-té mocniny matice 

S dělený součtem všech prvků této matice se blíží pro dostatečně velké r vlastnímu vektoru 

matice S příslušející největšímu vlastnímu číslu (lmax). V jednotlivých iteracích se propočte 

vztah (S
r
 . e)/(e

T
. S

r
. e) pro r = 1,2,4,8…. a sleduje se, jak se vypočtené vektory liší ve dvou 

po sobě jdoucích iteracích. Na základě doporučení bylo provedeno 16 iterací (r = 16). 

C. Dílčí hodnocení variant na základě stanovených kritérií 

U každé analyzované varianty zabezpečení SOHZ experti přiřazují ohodnocení z hlediska 

zastoupení kritéria, s ohledem na výčet výhod a nevýhod jednotlivých variant uvedených 

v tab. 5.1 (pro liberalizovaný trh s funkční konkurenční soutěží), tab. 5.2 (pro trh 

s monopolním poskytovatelem) a tab. 5.3 (pro trh s dominantním poskytovatelem) dle škály:  

0  – nenaplnění kritéria, 100 - maximální naplnění kritéria. 
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D. Agregace výsledků hodnocení jednotlivých expertů 

Každý expert svým hodnocením vytváří submodely, které jsou agregovány prostřednictvím 

aritmetického průměru. Agregace byla provedena jak u vah, tak i u dílčího hodnocení variant 

na základě stanovených kritérií. Tímto způsobem se jedná o objektivizaci subjektivního 

hodnocení jednotlivých expertů. Rovněž je možno provést subagregaci podle jednotlivých 

profesních sfér a analyzovat rozdílnost postojů a zjistit vliv příslušnosti experta k zájmové 

skupině (akademická sféra, veřejná správa, poskytovatelé SOHZ) na jeho hodnocení. 

K posouzení vlivu příslušnosti experta k zájmové skupině na stanovení váhy kritérií je vhodné 

využít rozptylů hodnot pro hodnocení významnosti kritérií, jak celkové, tak i pro jednotlivé 

zájmové skupiny. Variabilita uvnitř celého souboru je spočítána jako součet čtverců odchylek 

zjištěných hodnot od celkového průměru, variabilitu mezi skupinami měří meziskupinový 

součet čtverců.
97 

Následně je porovnán podíl mezi těmito variabilitami vyjádřený koeficientem 

asociace (η
2
), nazývaný Eta

2
: 

 

.
                                                                         2   

 

η
2
 určuje míru jednostranné závislosti kvantitativní vysvětlované proměnné na proměnné 

nezávislé a nabývá hodnoty od 0 do 1. Hodnota koeficientu vynásobená 100 udává, kolika 

procenty se podílí sledovaný faktor na výsledném efektu, tzn. udává v procentech tu část 

celkové variability proměnné y, která je vysvětlena znalostí hodnoty x. Nezávislou proměnnou 

(x) je příslušnost experta k zájmové skupině, závislou proměnnou (y) jsou pak expertní 

vyjádření k významnosti jednotlivých kritérií.  

E. Určení preferenčního pořadí variant 

Ke stanovení pořadí variant a identifikace nejvíce preferované k aplikaci v podmínkách České 

republiky je vhodné využít metody váženého součtu dle vah jednotlivých kritérií. Průměrné 

hodnocení expertů jednotlivých variant dle daného kritéria je násobeno jeho průměrnou váhou 

(významností).  

Tvorba modelu a jeho výsledky 

V období duben – červen 2012 byly provedeny polostrukturované rozhovory s experty, které 

byly digitalizovány do vstupní matice v programu MS Excel 2010, kde byly provedeny 
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výpočty párového porovnání. Vstupní matice byla převedena do programového prostředí IBM 

SPSS verze 20, kde bylo provedeno následující zpracování. 

Na základě párového srovnání kritérií dle expertních odhadů byly stanoveny výše popsanou 

metodikou průměrné váhy kritérií. Z tabulky 5.4 je zřejmé, že největší váhu kladli experti 

zajištění stability a kontinuity poskytovaných služeb a transparentnímu prostředí na trzích. 

Naopak nejmenší ohodnocení významnosti obdržela možnost nenáročné kontroly 

poskytovatelů na trhu. 

Tabulka 5.4 Váhy hodnotících kritérií 

Kritérium Váha kritéria 

Stabilita a kontinuita 27,96 

Transparentnost 24,40 

Univerzalita 11,44 

Nediskriminace a rovnost zacházení 10,90 

Dostupnost a přístupnost 10,35 

Nenáročná kontrola 6,78 

Udržitelnost 8,17 

Celkem 100,00 
Pozn.: Pro zvýraznění nejvyšších a nejnižších hodnot je provedena barevná škála: červená – nejvyšší hodnoty, 

modrá – nejnižší hodnoty. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Ohodnocení variant dle naplnění jednotlivých kritérií bylo provedeno na 100-bodové škále, 

kde 0 znamenala nenaplnění kritéria, 100 maximální naplnění kritéria. Průměry expertních 

odhadů jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 5.5 Kriteriální matice rozhodování 

Varianta 

zabezpečování 
S T Uni NR D NK Udr 

LTKS 51,67 65,67 48,00 58,00 61,67 66,00 49,33 

LTDV 72,67 64,67 62,33 61,00 67,33 61,67 64,67 

LTDS 58,00 59,33 56,33 53,67 60,67 57,33 60,00 

VM 78,00 47,87 55,33 61,33 64,00 58,67 67,33 

SM 50,33 26,33 40,33 35,67 48,67 40,00 37,33 
Pozn.: Hodnotící škála naplňování kritérií pro varianty zabezpečování je ‹0, 100› , kde 0 = nenaplnění kritéria, 

100 = maximální naplnění kritéria. Pro zvýraznění nejvyšších a nejnižších hodnot je u sloupců provedena 

barevná škála: červená – nejvyšší hodnoty, modrá – nejnižší hodnoty. 

S – stabilita a kontinuita, T – transparentnost, Uni – univerzalita, NR – nediskriminace a rovnost zacházení, D – 

dostupnost a přístupnost, NK – nenáročná kontrola, Udr – udržitelnost. 

LTKS – liberalizovaný trh s funkční konkurenční soutěží, VM – trh s veřejným monopolním poskytovatelem, 

SM – trh se soukromým monopolním poskytovatelem, LTDV – liberalizovaný trh s dominantním veřejným 

poskytovatelem, LTDS – liberalizovaný trh s dominantním soukromým poskytovatelem. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Kritérium stability a kontinuity je nejvíce naplňováno na trzích s veřejným monopolem 

a liberalizovaných trzích s dominantním veřejným poskytovatelem, zejména z důvodu 

přímého napojení na veřejnou správu, což umožňuje rychlou reakci na případné legislativní 

změny a představuje dostatek finančních prostředků (z veřejných rozpočtů). Naopak jako 

nejméně stabilní byla vyhodnocena situace soukromého monopolu a následovaná 

liberalizovaným trhem s funkční konkurenční soutěží. Příčinou je především u soukromého 

monopolu poskytovatel v soukromém vlastnictví bez přímé vazby na veřejnou správu, 

v případě liberalizovaného trhu s funkční konkurenční soutěží je to existence vyššího počtu 

konkurenčním poskytovatelů, kteří mohou být ohroženi výkyvy na trzích (např. ekonomické 

krize). 

Nejvíce transparentní jsou liberalizované trhy s funkční konkurenční soutěží, kde je počet 

poskytovatelů nejvyšší, a jsou v rovnocenném postavení. Naopak nejnižší je v případě 

monopolního poskytovatele, kdy nemá spotřebitel možnost zvolit si svého poskytovatele 

a musí akceptovat toho, který trh ovládá. U veřejného monopolu navíc mnohdy nejsou 

průhledné vazby na veřejnou moc, či dokonce finanční vztahy mezi veřejným monopolním 

poskytovatelem a orgánem veřejné správy. 

 Zabezpečení nediskriminace a rovnosti přístupu dosahuje nejvyšších hodnot u veřejného 

monopolu. Nejvyšší hodnotu získává trh s veřejným poskytovatelem v monopolním 

postavení. Takový poskytovatel ovládá celý trh, může tedy zajistit poskytování služeb 

ve stejné kvalitě na celém trhu. Může rovněž „dotovat“ ceny na nerentabilních trzích ziskem 

z výnosných oblastí, čímž je zabezpečen také požadavek cenové dostupnosti. V případě 

monopolisty může však vzniknout riziko korupčního jednání, spotřebitel nemůže přejít 

k jinému poskytovateli. Naopak nejnižší hodnocení má liberalizovaný trh s konkurenční 

soutěží, kde je tlak poskytovatelů na snížení svých nákladů, tudíž mohou mít tendenci 

diskriminovat spotřebitele v nerentabilních oblastech, tzn. zvýšení nákladů pro nejchudší 

obyvatele v nejvzdálenějších regionech.  

Univerzalita, dostupnost a přístupnost je nejlépe zabezpečena na trzích s dominantním 

veřejným poskytovatelem. U liberalizovaného trhu s dominantním veřejným poskytovatelem 

je předpoklad pokrytí rentabilně nevýhodných oblastí právě veřejným poskytovatelem. 

Nejnižších hodnot u obou kritérií dosáhla situace soukromého monopolisty, který nemá 

motivaci zabezpečovat nerentabilní části SOHZ, navíc může dojít ke zneužití monopolního 

postavení k soukromým či politických účelům, čímž by došlo k selhání systému poskytování 

služby a tím i k ohrožení obecného zájmu. 
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Jako trh vyžadující nejméně náročnou kontrolu je hodnocen liberalizovaný trh s funkční 

konkurenční soutěží, naopak nejnáročnějším je soukromý monopol. Soukromý monopol má 

tendenci stanovit cenu služby v podhodnocené či nadměrné výši, za existence rizika zneužití 

monopolního postavení. Veřejná správa musí nastavit kontrolní systém trhu tak, aby zajistila 

cenu v požadované výši (zpravidla formou cenové regulace, zejména v univerzální službě) 

a požadovanou kvalitu služeb, zejména u konkurentů dominantního poskytovatele, kteří 

mohou usilovat o snížení nákladů na službu na úkor její kvality. 

Z hlediska udržitelnosti trhu je nejlépe hodnocena situace veřejného monopolu, kde je 

zajištěno dlouhodobé fungování trhu poskytovaných služeb, s minimálním rizikem totálního 

selhání systému. Při správném nastavení systému nejsou nutné razantní zásahy ze strany 

veřejné moci (regulačních či finančních). Naopak nejhoršího hodnocení dosáhla opět situace 

soukromého monopolisty.  

Na základě metody váženého součtu byly vypočteny hodnoty jednotlivých variant. 

Přepočtené hodnoty dle vah jednotlivých kritérií jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 5.6 Normalizovaná kriteriální matice 

Varianty 

zabezpečování 
S T Uni NR D NK Udr Celkem 

Váha 27,96 24,40 11,44 10,90 10,35 6,78 8,17 100,00 

LTKS 1 444,69 1 602,35 549,12 632,20 638,29 447,48 403,03 5 717,15 

LTDV 2 031,85 1 577,95 713,06 664,90 696,87 418,12 528,35 6 631,10 

LTDS 1 621,68 1 447,65 644,42 585,00 627,94 388,70 490,20 5 805,58 

VM 2 180,88 1 168,03 632,98 668,50 662,40 397,78 550,09 6 260,65 

SM 1 407,23 6 42,452 461,38 388,80 503,74 271,20 305,00 3 979,78 
Pozn.: S – stabilita a kontinuita, T – transparentnost, Uni – univerzalita, NR – nediskriminace a rovnost 

zacházení, D – dostupnost a přístupnost, NK – nenáročná kontrola, Udr – udržitelnost. 

LTKS – liberalizovaný trh s funkční konkurenční soutěží, VM – trh s veřejným monopolním poskytovatelem, 

SM – trh se soukromým monopolním poskytovatelem, LTDV – liberalizovaný trh s dominantním veřejným 

poskytovatelem, LTDS – liberalizovaný trh s dominantním soukromým poskytovatelem. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Podle hodnot vážených součtů lze varianty seřadit následovně: 

A. liberalizovaný trh s dominantním veřejným poskytovatelem (LTDV),  

B. trh s veřejným monopolním poskytovatelem (VM),  

C. liberalizovaný trh s dominantním soukromým poskytovatelem (LTDS),  

D. liberalizovaný trh s funkční konkurenční soutěží (LTKS) a  

E. trh se soukromým monopolním poskytovatelem (SM).  
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Jako nejvýhodnější varianta se jeví zabezpečování SOHZ prostřednictvím liberalizovaného 

trhu s dominantním veřejným poskytovatelem. Tato situace, zdá se, kombinuje výhody 

konkurenčního tržního prostředí a výhody silného postavení veřejného subjektu na trhu. 

Veřejný subjekt, přímo napojený na veřejnou správu, upřednostňuje plnění úkolů obecného 

zájmu před např. ziskovým motivem a zajištění pokrytí i nerentabilních trhů, od kterých by 

měli poskytovatelé v čistě konkurenční soutěži ustoupit. Dominantnímu poskytovateli je 

ukládán závazek univerzální služby a naplnění obecného zájmu je tak zajištěno. Navíc 

liberalizované prostředí láká další soukromé i veřejné poskytovatele, což představuje tlak 

na efektivní chování jednotlivých poskytovatelů a zamezení provozní neefektivnosti a tím je 

zabezpečena i udržitelnost trhů.  Konkurenční soutěž motivuje poskytovatele ke zvyšování 

kvality služeb a k inovacím. Jediným úskalím je riziko zneužití dominantního postavení 

na trhu. Dominantní poskytovatel má tendenci určit cenu služeb na trhu v podhodnocené 

či nadměrné výši a konkurující poskytovatelé se pak této ceně přizpůsobují, může tak dojít 

k ohrožení celého sektoru i naplnění obecného zájmu. Dominantním poskytovatelem je však 

na tomto trhu veřejný subjekt, který je pod přímou kontrolou veřejné správy, čímž se popsané 

riziko značně snižuje. Nevýhodou může být vyšší počet konkurujících subjektů, který je více 

administrativně náročný na účinnou kontrolu. 

Druhou nejlépe hodnocenou variantou je trh ovládaný veřejným monopolem, kdy zjevně 

nevýhody (jako je nízká transparentnost a udržitelnost trhu v kombinaci se zvýšeným tlakem 

na prostředky veřejných rozpočtů) převýšily přínosy v souvislosti s plněním úkolů v obecném 

zájmu. Přímá vazba tohoto subjektu na veřejnou správu a jeho monopolní postavení 

představuje záruku univerzality, stability a kontinuity poskytovaných služeb, stejně jako 

dostupnosti a přístupnosti pro všechny obyvatele/spotřebitele s absencí bezdůvodné 

diskriminace. Přes tyto pozitiva musí být tato varianta označena za nerealizovatelnou, 

zejména v době kdy, jsou hledány především možnosti úspory prostředků ve veřejné správě. 

Jako nejhorší varianta je hodnocena situace soukromého monopolisty, která je 

charakteristická zvýšeným rizikem zneužití stěžejního postavení na trhu soukromým 

subjektem, stejně tak jako rizikem totálního selhání soukromého subjektu v poskytování 

SOHZ. Aby nebyl ohrožen obecný zájem, musela by veřejná správa v takovémto případě 

zajistit nouzové poskytování SOHZ sama a z vlastních prostředků, což by znamenalo 

obrovský nárůst vynaložených prostředků veřejných rozpočtů. 
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Posouzení vlivu příslušnosti respondentů k zájmové skupině na jejich rozhodování 

Při stanovení vah pro jednotlivé zájmové skupiny respondentů (viz výše uvedená metodika), 

jsou ve všech zájmových skupinách jako nejvýznamnější hodnoceny kritéria „stabilita 

a kontinuita“ a „transparentnost“, přičemž pro experty ze skupiny akademická sféra a veřejná 

správa je nejdůležitější stabilita a kontinuita trhu SOHZ, zatímco poskytovatelé SOHZ 

preferují transparentnost. Naopak nejmenší hodnoty vah obdrželo ve všech skupinách 

kritérium nenáročné kontroly.  Největší rozdíly v hodnocení významnosti vznikají u kritéria 

udržitelnosti trhů, kdy toto kritérium preferují zejména zástupci veřejné správy. 

Tabulka 5.7 Váhy hodnotících kritérií dle zájmových skupin 

Kritérium 

Váha kritéria 

Akademická 

sféra 

Veřejná 

správa 

Poskytovatelé 

SOHZ 

Stabilita a kontinuita 30,28 28,88 24,73 

Transparentnost 22,56 21,72 28,92 

Univerzalita 12,56 10,13 11,63 

Nediskriminace a rovnost zacházení 10,18 11,68 10,84 

Dostupnost a přístupnost 10,02 8,80 12,25 

Nenáročná kontrola 5,83 8,69 5,82 

Udržitelnost 8,56 10,13 5,82 

Celkem 100,00 100,00 100,00 
Pozn.: Pro zvýraznění nejvyšších a nejnižších hodnot je u sloupců provedena barevná škála: červená – nejvyšší 

hodnoty, modrá – nejnižší hodnoty 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Pro dosažené výsledky je provedena jednoduchá vizualizace paprskovitým grafem 

(nazývaným  Ameba či Drážďánská hvězda). 
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Obrázek 5.3 Váhy hodnotících kritérií dle zájmových skupin 

vaha_S

vaha_T

vaha_Uni

vaha_NRvaha_D

vaha_NK

vaha_Udr

Akademická sféra

Veřejná správa

Poskytovatelé SOHZ

 

Pozn.: S – stabilita a kontinuita, T – transparentnost, Uni – univerzalita, NR – nediskriminace a rovnost 

zacházení, D – dostupnost a přístupnost, NK – nenáročná kontrola, Udr – udržitelnost. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

K posouzení vlivu příslušnosti experta k zájmové skupině (akademická sféra, veřejná správa, 

poskytovatelé SOHZ) na stanovení váhy kritérií je využit koeficient asociace (η
2
), který 

vyjadřuje míru jednostranné závislosti expertních vyjádření k významnosti jednotlivých 

kritérií na profesní příslušnosti experta. Hodnoty koeficientů asociace pro jednotlivá kritéria 

jsou uvedena v tab. 5.8. 

Tabulka 5.8 Koeficient asociace pro jednotlivá kritéria 

Kritérium η
2
 

Udržitelnost 0,344 

Dostupnost a přístupnost 0,286 

Transparentnost 0,256 

Stabilita a kontinuita 0,105 

Nenáročná kontrola 0,092 

Univerzalita 0,088 

Nediskriminace a rovnost zacházení 0,029 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

Dle koeficientu asociace lze vysledovat nejvyšší závislost u kritérií: udržitelnost (kde 

příslušnost k zájmové skupině ovlivňuje hodnotu 34,4 %), dostupnost a přístupnost (28,6 %), 

transparentnost (25,6 %). 

Transparentnost trhů SOHZ považují za nejvýznamnější kritérium poskytovatelé SOHZ, 

akademická sféra a veřejná správa nejvíce preferuje jejich stabilitu a kontinuitu. Z hlediska 



90 

dostupnosti a přístupnosti, považují toto kritérium za více významné experti z oblasti 

akademické sféry a poskytovatelů SOHZ než zástupci veřejné správy.  Nejvíce rozporuplným 

kritériem je udržitelnost trhů, kdy veřejná správa považuje toto kritérium za více významné, 

zatímco pro skupinu poskytovatelů SOHZ je pro toto kritérium stanovena nejmenší váha.  

Ke zhodnocení možností zabezpečování SOHZ jednotlivými zájmovými skupinami je 

vytvořená pro každou skupinu expertů normalizovaná kriteriální matice (viz tab. 5.9).  

Tabulka 5.9 Normalizovaná kriteriální matice dle zájmových skupin 

Varianty 

zabezpečování 
S T Uni NR D NK Udr Celkem 

Akademická sféra 

Váha 30,28 22,56 12,56 10,18 10,02 5,83 8,56 100,00 

LTKS 1 090,08 1 488,96 288,88 447,92 410,82 279,84 308,16 4 314,66 

LTDV 1 998,48 1 353,60 577,76 529,36 581,16 314,82 547,84 5 903,02 

LTDS 1 635,12 1 173,12 464,72 386,84 460,92 279,84 410,88 4 811,44 

VM 2 482,96 834,72 552,64 590,44 621,24 373,12 564,96 6 020,08 

SM 1 271,76 473,76 414,48 427,56 501,00 291,50 428,00 3 808,06 

Veřejná správa 

Váha 28,88 21,72 10,13 11,68 8,80 8,69 10,13 100,00 

LTKS 1 155,20 868,8 547,02 630,72 510,4 556,16 384,94 4 653,24 

LTDV 2 079,36 1 129,44 668,58 747,52 624,8 504,02 628,06 6 381,78 

LTDS 1 617,28 1 281,48 526,76 607,36 510,4 504,02 597,67 5 644,97 

VM 1 963,84 825,36 526,76 560,64 528,00 486,64 668,58 5 559,82 

SM 1 559,52 825,36 587,54 584,00 563,20 538,78 526,76 5 185,16 

Poskytovatelé SOHZ 

Váha 24,73 28,92 11,63 10,84 12,25 5,82 5,82 100,00 

LTKS 1 953,67 2 631,72 779,21 823,84 1053,50 500,52 430,68 8 173,14 

LTDV 1 978,40 2 371,44 872,25 726,28 894,25 424,86 395,76 7 663,24 

LTDS 1 582,72 1 937,64 930,40 769,64 955,50 384,12 424,86 6 984,88 

VM 2 077,32 1 966,56 814,10 845,52 857,50 325,92 407,40 7 294,32 

SM 1 360,15 578,40 348,90 162,60 392,00 46,56 58,20 2 946,81 
Pozn.: S – stabilita a kontinuita, T – transparentnost, Uni – univerzalita, NR – nediskriminace a rovnost 

zacházení, D – dostupnost a přístupnost, NK – nenáročná kontrola, Udr – udržitelnost. 

LTKS – liberalizovaný trh s funkční konkurenční soutěží, VM – trh s veřejným monopolním poskytovatelem, 

SM – trh se soukromým monopolním poskytovatelem, LTDV – liberalizovaný trh s dominantním veřejným 

poskytovatelem, LTDS – liberalizovaný trh s dominantním soukromým poskytovatelem. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Nejlépe hodnocenými variantami pro experty z akademické sféry je veřejný monopol 

a liberalizovaný trh s dominantním veřejným poskytovatelem. Veřejná správa by jako nejlepší 

variantu zabezpečování SOHZ označila liberalizovaný trh s dominantním veřejným 

poskytovatelem. Pokud by rozhodovali experti z řad poskytovatelů SOHZ, volili by 
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zabezpečování těchto služeb na liberalizovaných trzích s funkční konkurenční soutěží. 

Pro lepší znázornění dosažených výsledků jsou hodnoty normalizované kriteriální matice pro 

jednotlivé varianty zabezpečování SOHZ vizualizovány v následujících paprskovitých 

grafech (Amébách). 

Obrázek 5.4 Zhodnocení možností zabezpečování SOHZ dle zájmových skupin 
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Pozn.: S – stabilita a kontinuita, T – transparentnost, Uni – univerzalita, NR – nediskriminace a rovnost 

zacházení, D – dostupnost a přístupnost, NK – nenáročná kontrola, Udr – udržitelnost. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Hlavním aspektem vysokého hodnocení varianty liberalizovaného trhu s dominantním 

veřejným poskytovatelem ze strany veřejné správy je naplnění kritéria stability a kontinuity. 

Stejně tak je tomu i u varianty veřejného monopolisty v zájmové skupině akademiků. 

U poskytovatelů SOHZ je výběr varianty liberalizovaného trhu s funkční konkurenční soutěží 

dán především jejich preferencí transparentních trhů. 

Shrnutí 

Všeobecně nejlépe hodnocenou možností zabezpečování SOHZ je liberalizovaný trh 

s dominantním veřejným poskytovatelem. Při hodnocení možností zabezpečování dle 

jednotlivých zájmových skupin dosáhla u akademické sféry nejvyšších hodnot varianta 

veřejného monopolu, následovaná liberalizovaným trhem s dominantním veřejným 



92 

poskytovatelem. Pro veřejnou správu je nejlépe hodnocenou variantou rovněž liberalizovaný 

trh s dominantním veřejným poskytovatelem. Ve skupině poskytovatelů SOHZ nejlepší 

hodnocení obdržel liberalizovaný trh s funkční konkurenční soutěží. Rozdíly v hodnocení 

u jednotlivých skupin je dán především různým vnímáním preference kritérií. Pro veřejnou 

správu a akademickou sféru je prioritní zabezpečení stability a kontinuity trhů, kdežto 

pro poskytovatele SOHZ je stěžejní jejich transparentnost. 

Cílem předešlé analýzy vybraných možností zabezpečování SOHZ je poukázat na jejich 

výhody a nevýhody ve vztahu k zabezpečení správného fungování veřejných služeb. 

Objektivita analýzy je zajištěna prostřednictvím analytického hierarchického procesu (AHP)
98

 

na základě expertních vyjádření. Jedná se o přístup využívaný rovněž v různých 

mezinárodních výzkumech.
99

 Výše uvedené závěry však nelze považovat za normativní. 

Jedná se o vytvoření modelu rozhodování na základě expertních odhadů. Pro verifikaci 

modelu je nutný další zpřesňující výzkum na reprezentativním vzorku o počtu min. 30 – 50 

respondentů u jednotlivých zájmových skupin. 

Výzkum je založen pouze na subjektivním hodnocení expertů, přináší však cenné poznatky 

v problematice SOHZ. Na základě tohoto výzkumu by bylo vhodné vymezit klíčové SOHZ 

a pro ty provést globální vyjádření integrovaných indikátorů některou z metod jejich 

souhrnného výpočtu. Dalším omezením výzkumu je zvolení vybraných hodnotících kritérií, 

experti z řad poskytovatelů SOHZ vyjadřovali potřebu doplnění dalšího kritéria, čímž je 

kvalita (služeb a dodávek).  

 

 

 

                                                 
98

 viz RAMÍK, Jaroslav. Analytický hierarchický proces (AHP) a jeho využití v malém a středním podnikání. 

SLU – OPF: Karviná, 2000. 217 s. ISBN 80-7248-088-X. s. 33. 
99

 např. projekt IRON CURTAIN: „Innovative models of critical key indicators as planning and decision support 

for sustainable rural development and integrated cross border regional management in former Iron Curtain areas 

based on north to south European reference studies.” Project NQLRT-CT-2001-01401 (více 

na http://www.ironcurtainproject.com/). Financováno z výzkumného programu EU 5 rámcový program, část 

"Quality of life and management of living resources" klíčová aktivita 5.5 "New tools and models for the 

integrated and sustainable development of rural and other relevant areas”. 
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6 KOMPARACE SYSTÉMU ZABEZPEČOVÁNÍ SLUŽEB 

V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU V ČESKÉ REPUBLICE 

A NĚMECKU 

Analýza v této kapitole navazuje na výzkum organizace CEEP (Evropské centrum 

zaměstnavatelů a podniků ve veřejných službách) Mapping the Public Services
100

 

(realizovaný v roce 2009) a výsledky projektu Studentské grantové soutěže Ekonomické 

fakulty VŠB-TUO  SP/2010170 Komparace vývoje služeb v obecném hospodářském zájmu 

v České republice a Německu (realizovaný autorkou v roce 2010). Tyto prohlubuje 

a doplňuje, zejména o část legislativního zakotvení a legislativního vývoje v oblasti SOHZ. 

Následně je rozpracována problematika správních orgánů a jejich kompetencí v odvětvích 

SOHZ v obou komparovaných zemích, systémů financování a situace na trzích jednotlivých 

odvětví. Ke každému sledovanému tématu jsou uvedeny příklady situací v odvětvích SOHZ, 

které jsou čerpány z výsledků výše uvedeného výzkumu Mapping the Public Services 

organizace CEEP. Poslední část kapitoly je věnována statistickým sledováním ukazatelů 

týkajících se SOHZ a je zde provedena komparace relevantních ukazatelů v České republice 

a Německu za vybrané odvětví těchto služeb. 

V kapitole je využito pojmu odvětví služeb v obecném hospodářském zájmu. Jedná 

se o odvětví, kde převážná část služeb splňuje charakteristiky SOHZ a mimo to jsou 

všeobecně považována za odvětví SOHZ. V těchto odvětvích se kromě SOHZ mohou 

vyskytovat také služby v obecném zájmu nehospodářské povahy i služby čistě komerčního 

charakteru (bez závazku plnění úkolů v obecném zájmu). Stejně tak se mohou SOHZ 

vyskytovat i v jiných odvětvích (např. v oblasti vzdělávání). Vzhledem k přenesení 

kompetencí definice těchto služeb z orgánů EU na jednotlivé členské státy je ale obtížné tyto 

služby identifikovat a proto nebudou v kapitole řešeny. Za odvětví SOHZ jsou pro účely této 

kapitoly považována následující odvětví: dopravní služby (letecká, vodní, železniční, silniční 

doprava, regionální a místní přeprava osob), služby oboru vodovodů a kanalizací, služby 

odpadového hospodářství, služby zásobování energiemi (plyn, elektrická energie, teplo), 

poštovní služby, telekomunikační služby. 

                                                 
100

 European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services. Public Services in the European 

Union and in the 27 Member States [online]. CEEP, 2010 [cit. 16. 10. 2010]. Dostupné z: 

http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_ mapping%20experts%20report.pdf  
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6.1 Legislativní zakotvení a legislativní vývoj 

V obou sledovaných zemích se vychází z úpravy a zakotvení v primární legislativě EU 

(viz kap. 3.2), která je pro všechny členské země závazná. Další legislativní úpravy dané 

problematiky, včetně zakotvení definic základních pojmů v národních legislativách, jsou plně 

v kompetenci jednotlivých členských států. 

Česká republika 

Česká republika je rozdělena do dvou úrovní územních jednotek - 6249 obcí, které jsou 

základními územními samosprávnými celky, a 14 krajů (vytvořené k 1. lednu 2000), které 

jsou vyššími územními samosprávnými celky. Hlavní město Praha má zvláštní postavení – 

zastává funkci obce i kraje zároveň. V roce 2003 zanikly orgány decentralizované státní 

správy na úrovni okresů, velká část jejich pravomocí byla převedena na 205 obcí s rozšířenou 

působností, které vykonávají pravomoci na území několika obcí. 

V ČR právní úprava neobsahuje přímou definici služeb v obecném zájmu, natož pak služeb 

v obecném hospodářském zájmu. Nedávné legislativní projekty
101

 ilustrují pod vlivem 

legislativy EU tendenci vytvořit pro tyto služby jednotný koncept. Pro služby v obecném 

zájmu je využíván analogický název „veřejné služby“, které jsou definovány jako služby, 

jež jsou vytvářeny, organizovány a regulovány orgánem veřejné moci, aby bylo zajištěno, 

že je služba poskytována způsobem, který je považován za nezbytný pro uspokojení potřeb 

společnosti, při respektování principu subsidiarity
102

. Mezi služby v obecném zájmu jsou 

zařazeny i služby ve veřejném (obecném) ekonomickém zájmu, což jsou služby, které jsou 

vytvořeny za účelem tvorby zisku, ale plní úkoly ve veřejném zájmu a jako takové musí 

uspokojovat specifické požadavky kladené orgány veřejné správy.
103

 

Termíny EU byly do legislativy ČR poprvé začleněny v rámci zákona 222/2009 Sb., o volném 

pohybu služeb,  ze dne 17. června 2009. Zákon definuje služby v obecném hospodářském 

zájmu jako takové služby, která jsou poskytovány univerzálním a trvalým způsobem a jejichž 

poskytovateli zvláštní právní akt přiznává zvláštní práva a povinnosti, takovou službou je 

zejména poštovní služba, dodávka elektrické energie nebo plynu, provozování letišť nebo 
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např. MINISTERSTVO VNITRA ČR. Věcný záměr zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb 

[online]. MVČR, 2002 [cit. 23. 7. 2011]. Dostupné z:  

http://web.mvcr.cz/archiv2008/odbor/moderniz/koncepce/v_sluzby/vec_zam.htm
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 Ministerstvo vnitra ČR. Analýza veřejných služeb [online]. MVČR, 2003 [cit. 23. 7. 2011]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/odbor/moderniz/koncepce/v_sluzby/analy_vs.html 
103

 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Věcný záměr zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb [online]. 

MVČR, 2002 [cit. 23. 7. 2011]. Dostupné z:  

http://web.mvcr.cz/archiv2008/odbor/moderniz/koncepce/v_sluzby/vec_zam.htm 
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přístavů, veřejná doprava, zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod nebo 

nakládání s komunálními odpady.
104

  

Obecným právním rámcem pro rozdělení kompetencí v oblasti veřejných služeb/služeb 

v obecném zájmu je především Ústava České republiky (čl. 101 (4), Hlava 7 Územně 

samosprávné celky). Společný právní rámec je obsažen také částečně v zákoně č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 

V legislativě ČR neexistuje žádný zákon napříč problematikou veřejných služeb/služeb 

v obecném zájmu, pravidla pro různé druhy veřejných služeb jsou upraveny zvláštními 

zákony a legislativními předpisy. 

Německo 

Ve Spolkové republice Německo existují tři úrovně územních jednotek – 16 spolkových zemí 

(Länder) a územní samosprávné celky – 412 okresů (Kreise)/krajů (Landkreise) a 11 993 obcí 

(Gemeinden). Zvláštní postavení má 111 největších obcí, které nespadají pod žádný okres 

a plní tedy i funkce okresu, tzv. Kreisfreie Städte.
105

 Obce/města Berlín, Brémy a Hamburk 

mají postavení spolkových zemí (Stadtstaat). Organizace veřejné správy může být (a také je) 

v jednotlivých zemích odlišná. Dekoncentrované orgány zemské státní správy v území jsou na 

úrovni tzv. 22 vládních oblastí (Regierungsbezirke) a jsou přímo podřízeny zemským 

ministerstvům. Vládní oblasti jsou zřízeny pouze v 5 největších spolkových zemích.  

Tabulka 6.1 Organizace veřejné správy v Německu 

Spolek 

Spolkové země 

(teritoriální státy) 

Městské státy 
Vládní oblasti 

Kraje 

Okresy/Městské okresy 

Obce 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Bundesministerium des Innern [online]. BMI [cit. 20. 9. 2011]. Dostupné z: 

http://bmi.bund.de 
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 § 3 zákona č. 222 ze dne 17. června 2009, o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2009, částka 66, s. 3026. 
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 STATISTISCHES BUNDESAMT. Statistisches Jahrbuch 2010 [online]. Statistisches Bundesamt, 2011 [cit. 

6. 9. 2011]. 745 s. Dostupné z: 

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/SharedContent/Oeffentlich/B3/Publikation/Jahrbuch/St

atistischesJahrbuch,property=file.pdf s. 36 
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V německém federálním systému je těžiště veřejné správy na nižší než celostátní úrovni. 

Spolek má své vlastní správní kompetence pouze v některých odvětvích, které jsou 

definovány v ústavě – např. armáda, celní problematika a veřejné finance. Podstatná část 

pravomocí je svěřena obcím. Obce provádí přibližně 80 % zákonů a většina směrnic EU
106

. 

Jsou zodpovědné za plnění svých vlastních samosprávných úkolů, ale také úkolů jim 

svěřených z úrovně spolkové země.   

Spolkové země sdílejí s centrální úrovní Spolku kompetence v oblastech jako jsou sociální 

pomoc, zdravotnictví, statistická zjišťování, vysokoškolské vzdělávání a dalších oblastech 

v souladu s Ústavou. Všechny pravomoci, které nespadají do kompetence Spolkové vlády, 

spadají do legislativní pravomoci spolkových zemí (např. školství, vnitřní správa, kultura, 

ochrana životního prostředí, vnitřní bezpečnost a policie). Z důvodu odlišného historického 

vývoje existují rozdíly mezi spolkovými zeměmi v západním a východním Německu – 

např. v oblasti péče o děti je v západním Německu svěřena tato oblast především 

náboženským společnostem, kdežto ve východním Německu veřejným organizacím
107

. 

Zakotvení služeb v obecném zájmu nemá žádný koncepční průřezový legislativní podklad. 

Uznání obecného zájmu u jednotlivých činností/služeb je stanoveno v odvětvových 

předpisech a koncepcích služeb. Neexistuje žádný obecný zákon o službách v obecném zájmu 

či službách v obecném hospodářském zájmu. Jako jeden z důvodů je uváděno zejména to, 

že ve federálním systému nejsou legislativní pravomoci pro všechny služby v obecném zájmu 

neleží na jedné správní úrovni. Navíc je koncept služeb v obecném zájmu prosazovaný orgány 

EU odlišný od tradičního německého pojetí tzv. Daseinsvorsorge (dá se překládat jako 

„obecný zájem“/“veřejný zájem“). Koncepce zavedená Ernstem Forsthoffem v roce 1938 

představuje veřejné poslání k uspokojení základních potřeb života občanů
108

. V Německu 

existuje poměrně rozvinutý systém „Daseinsvorsorge“ jako prvku obecní samosprávy a obce 

chápou jakýkoliv zásah do tohoto systému jako možné ohrožení jejich autonomie, kterou jim 

dává čl. 28 Spolkové ústavy (Autonomie municipalit). Obdobně jako v České republice pojem 

„veřejný zájem“ není ani v Německu právně zakotvena definice pojmu a jeho chápání 

prochází časovým vývojem. 
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6.2 Správní orgány a jejich kompetence 

Správní orgány mají pro SOHZ zásadní význam. Definují jednotlivé SOHZ a plní funkci 

regulátora, tzn. dohlíží na zajištění poskytování SOHZ odpovídajícím způsobem – 

prostřednictvím např. kontroly poskytovatelů při naplňování úkolů v obecném zájmu a kvality 

služeb, ochrany spotřebitelů, cenové politiky.  

Česká republika 

Stěžejními orgány pro oblast SOHZ jsou zejména Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

Ministerstvo vnitra (resp. v roce 2008 Odbor reformy regulace a kvality veřejné správy) 

se zabývalo v rámci problematiky standardizace veřejných služeb i oblastí služeb v obecném 

zájmu, na webu byl v roce 2008 zveřejněn český překlad Zelené a Bílé knihy o službách 

v obecném zájmu. Dnes již odbor neexistuje, daná problematika spadá pod Odbor veřejné 

správy.
109

 Ministerstvo průmyslu a obchodu má v gesci služby na vnitřním trhu, včetně služeb 

obecného zájmu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  řeší problematiku veřejné podpory 

ve vztahu ke  službám v obecném hospodářském zájmu. Provádí dohled, aby vyrovnávací 

platby nebyly poskytovány nad rámec kompenzace za závazek veřejné služby (zahrnující 

přiměřený zisk) nebo užívány v oblastech, které jsou zcela otevřeny soutěžnímu prostředí, 

tzn. nebyly neodůvodněnou veřejnou podporou neslučitelnou se společným trhem 

V některých sektorech je vytvořen nezávislý regulační orgán – Český telekomunikační úřad 

pro sektor telekomunikací a poštovních služeb, Energetický regulační úřad pro oblast dodávek 

energií.  

Většina služeb v obecném hospodářském zájmu spadá do resortu ministerstev nebo pod dozor 

ústředních orgánů státní správy (podřízených vládě/ministerstvu) – např. Drážní úřad pro 

železniční dopravu, Úřad pro civilní letectví v oblasti letecké dopravy, Státní plavební správa 

pro vnitrozemskou vodní a námořní dopravu. Orgány obcí jsou regulátorem v sektoru 

dodávek vody a odvodu odpadních vod. 

Německo 

V Německu  jsou institucionálně a kulturně zakořeněny principy právního státu a zejména 

silné postavení místních samospráv. Omezením autonomie těchto orgánů je propracovaný 
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systém právní regulace správních činností a aplikace práva na aktivity veřejné správy, včetně 

politické a demokratické odpovědnosti místních vlád.
110

 

Vlivem reforem veřejné správy došlo k oslabení kompetencí státních centrálních orgánů 

v oblasti služeb v obecném hospodářském zájmu. Např. v oblasti energetiky – sektoru 

s rozhodující rolí státních orgánů – byl přímý vliv státu omezen na regulační aktivity 

a podporu nových energetických technologií. Rozhodování o investicích v tomto oboru ale 

leží v rukou soukromých podniků a místních veřejných společností.  

V roce 2005 byl vytvořen nezávislý regulátor – Bundesnetzagentur (Spolková agentura pro 

síť), zřízený pro dohled, regulaci a zajištění ochrany spotřebitele v oblasti telekomunikací, 

poštovních služeb, dodávek elektřiny, plynu a železniční dopravy. Posláním je rovněž 

podpora hospodářské soutěže v síťových odvětvích. Agentura oficiálně podléhá dozoru 

Spolkového ministerstva hospodářství a technologie (Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie), oblast železniční dopravy Spolkového ministerstva dopravy, stavebnictví 

a rozvoje měst (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung).
111

 

Komparace 

V následující tabulce je znázorněno, na které úrovni vládnutí v České republice a Německu 

je SOHZ definována a je rozhodováno o způsobu její organizace. Lze vyčíst, že největší část 

SOHZ v oblasti těchto kompetencí v obou sledovaných zemích je svěřena do rukou 

centrálního vládnutí (na úrovni ústředních vlád, ústředních orgánů veřejné správy). 

Na regionální úrovni (v ČR 14 krajů, v Německu 16 Bundesländer) je ponechána v obou 

zemích regionální přeprava osob a určité kompetence v oblasti vodního hospodářství 

(v Německu definice standardů kvality dodávek vody a odvodu odpadní vody). V České 

republice jsou navíc na krajské úrovni definovány a poskytovány služby zásobováním teplem 

a částečně svěřeny kompetence v oblasti železniční přepravy osob. Na místních úrovních 

v České republice i  Německu je rozhodováno o převážné části služeb vodního hospodářství 

(dodávek vody a odvodu odpadní vody) a o místní přepravě osob.  

                                                 
110

 EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING PUBLIC SERVICES. Public 

Services in the European Union and in the 27 Member States [online]. CEEP, 2010 [cit. 16. 10. 2010]. Dostupné 

z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_ mapping%20experts%20report.pdf s. 155 
111

 BUNDESNETZAGENTUR [online]. Bundesnetzagentur [cit. 5. 9. 2011]. Dostupné z:  

http://www.bundesnetzagentur.de 



99 

Tabulka 6.2 Kompetence definice a organizace služeb v obecném hospodářském zájmu 

Česká republika 

Centrální vláda Regionální veřejná správa Místní veřejná správa 

Telekomunikace 

Poštovní služby 

Výroba elektřiny 

Doprava elektřiny (sítě) 

Distribuce elektřiny 

(obchod) 

Doprava plynu (sítě) 

Distribuce plynu (obchod) 

Osobní železniční doprava  

Nákladní železniční 

doprava 

Letecká doprava 

Vnitrozemská vodní 

doprava 

Silniční nákladní doprava 

Dodávky vody 

Odvod odpadní vody 

Železniční přeprava osob 

Regionální přeprava osob 

Teplárenství 

Dodávky vody 

Odvod odpadní vody 

Místní přeprava osob 

Dodávky vody 

Odvod odpadní vody  

Německo 

Centrální vláda Regionální (Länder) veřejná správa Místní veřejná správa 

Telekomunikace 

Poštovní služby 

Výroba elektřiny 

Doprava elektřiny (sítě) 

Distribuce elektřiny 

(obchod) 

Doprava plynu (sítě) 

Distribuce plynu (obchod) 

Osobní železniční doprava 

Nákladní železniční 

doprava 

Letecká doprava 

Vnitrozemská vodní 

doprava 

Námořní doprava 

Dodávky vody 

Teplárenství 

Regionální přeprava osob 

Dodávky vody (standardy kvality) 

Odvod odpadní vody (standardy 

kvality) 

Místní přeprava osob 

Dodávky vody 

Odvod odpadní vody 

Zdroj: Vlastní zpracování dle EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING 

PUBLIC SERVICES. Public Services in the European Union and in the 27 Member States [online]. CEEP, 2010 

[cit. 16. 10. 2010]. Dostupné z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_ 

mapping%20experts%20report.pdf 

Aby byl zajištěn přístup každého občana EU k základním službám, zavedly všechny členské 

státy EU pro oblast SOHZ systém zvláštních cenových tarifů či dotací na národní a/nebo 

místní úrovni. Sociální cenové tarify existují často pro síťové služby, jako jsou např. doprava 

(zejména regionální a místní doprava, železniční doprava), dodávky elektrické energie, a lze 

je objevit i pro služby vodního hospodářství či telekomunikací. Tabulka 6.3 ukazuje, pro jaká 

odvětví SOHZ a kým jsou stanoveny specifické cenové politiky v České republice 

a Německu. 
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V České republice nastavuje cenovou politiku centrální vláda v oblasti železniční dopravy 

a rámcově pro regionální a místní přepravu osob. Regionálním a lokálním vládám jsou 

svěřeny kompetence stanovení konečné ceny pro služby oboru vodovodů a kanalizací 

a částečně pro regionální a místní osobní dopravu. Jak v případě oboru vodovodů a kanalizací, 

tak i v regionální a místní osobní dopravě existují věcně usměrněné ceny nastavené zvláštním 

cenovým předpisem na centrální úrovni. V případě regionální a místní dopravy jsou navíc 

v cenovém předpise nastaveny zvláštní podmínky pro určité skupiny zákazníků. Pro sektory 

telekomunikací, poštovních služeb a energetiky je za cenovou politiku zodpovědná regulační 

agentura/úřad (Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad). Situace v Německu 

je odlišná – kompetence nastavení cenové politiky jsou svěřeny centrální vládě a regulačním 

agenturám/úřadům (zejména Bundesnetzagentur), regionální a lokální veřejné správě tyto 

kompetence svěřeny nejsou. V oblasti poštovních služeb navíc nastavuje soukromé specifické 

sociální tarify poskytovatel.  

Tabulka 6.3 Autority odpovědné za stanovení cenové politiky a/nebo tarifů  

Česká republika 

Centrální vláda Regionální a lokální úroveň* Regulační agentura/úřad 

Osobní železniční doprava  

Nákladní železniční doprava 

Regionální přeprava osob 

Místní přeprava osob 

Regionální přeprava osob 

Místní přeprava osob 

Dodávky vody 

Odvod odpadní vody 

Telekomunikace 

Poštovní služby 

Elektrárenství 

Plynárenství 

Teplárenství 

Německo 

Centrální vláda Regulační agentura/úřad Poskytovatelé 

Telekomunikace 

Poštovní služby 

Doprava elektřiny (sítě) 

Distribuce elektřiny 

(obchod) 

Doprava plynu (sítě) 

Distribuce plynu (obchod) 

Telekomunikace 

Poštovní služby 

Elektrárenství 

Plynárenství 

Osobní železniční doprava  

Nákladní železniční doprava 

Poštovní služby 

 (soukromé tarify) 

Pozn.: * Regulované ceny jsou stanoveny na úrovni ústřední státní správy cenovým předpisem, konečná cena pro 

uživatele je však regulována na nižší územní úrovni orgánem odpovědným za poskytování služby (regionální 

a lokální veřejná správa), která může svěřit kompetenci stanovit konečnou cenu pro uživatele přímo do rukou 

poskytovatele dané SOHZ. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING 

PUBLIC SERVICES. Public Services in the European Union and in the 27 Member States [online]. CEEP, 2010 

[cit. 16. 10. 2010]. Dostupné z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_ 

mapping%20experts%20report.pdf 



101 

6.3 Situace na trzích 

V oblasti SOHZ existuje všeobecný posun k liberalizovaným odvětvím SOHZ. Každé odvětví 

ale představuje různé technicko-ekonomické parametry a není možné uplatňovat stejná 

pravidla jednotným způsobem. Některá odvětví tudíž i nadále zůstávají v dominanci 

národních poskytovatelů, jiná jsou plně liberalizována a převáděna do rukou soukromých 

poskytovatelů. 

Česká republika 

Po pádu komunistického režimu docházelo k postupné přeměně české centrálně plánované 

ekonomiky na tržní hospodářství (od roku 1989). Hlavním rysem transformačních procesů 

byla privatizace, tzn. odstátnění státního majetku a jeho převedení do soukromých rukou. 

Docházelo i k tzv. komercializaci státních podniků, kdy byly státní podniky převáděny 

na obchodní společnosti (akciové společnosti) ve výlučném vlastnictví státu, či si stát 

ponechal majoritní část akcií. Některé velké státní podniky strategického významu nebyly 

privatizovány vůbec. I přes významné politické a ekonomické změny tak zůstala zřetelná 

dominantní role státu v některých odvětvích SOHZ. Např. na trhu poštovních služeb 

je hlavním poskytovatelem Česká pošta – státní podnik (asi 80 % národního trhu), dopravu 

elektrické energie zabezpečuje pouze ČEPS – akciová společnost vlastněná výhradně státem, 

na trhu distribuce elektřiny je dominantním poskytovatelem ČEZ – akciová společnost s 70 % 

akcií vlastněných státem, železniční osobní i nákladní dopravu zajišťují především státem 

vlastněné akciové společnosti ČD a ČD Cargo, v odvětví letecké dopravy jsou dominantním 

poskytovatelem České aerolinie – akciová společnost z 92 % vlastněná státem. 

Rozsáhlý privatizační proces v odvětví SOHZ byl sice zahájen v roce 1990, pokračuje však 

i nadále. Nerozsáhlejších výsledků bylo dosaženo zejména v odvětvích telekomunikací 

a regionální osobní dopravy. O dalších odvětvích se stále uvažuje v souvislosti 

s liberalizačními aktivitami orgánů EU, např. se stále jedná o privatizaci výše zmíněné 

společnosti České aerolinie, a.s. 

Německo 

Po druhé světové válce byl vliv centrální vlády ve veřejném sektoru mnohem menší než 

v jiných evropských zemích. Zatímco ostatní evropské státy představovaly koncepce 

programů znárodňování majetku, v Německu se znárodnění týkalo pouze stěžejních odvětví 

národního hospodářství nebo podniků potýkajících se s dlouhodobými obtížemi. Přesto byl 

v západoněmecké Ústavě (platné do r. 1996) zakotven v čl. 87 státní monopol pro spolkovou 
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železniční síť a v odvětvích telekomunikací, poštovních služeb a vnitrozemské vodní dopravy. 

Aktivity spolkové vlády na snížení úlohy státu a jeho vlivu na soukromý podnikatelský sektor 

(a tím posílení tržních sil) se datují až do r. 1982-1983. Projevily se zejména ve snahách 

o převod služeb v obecném zájmu do soukromého sektoru a privatizaci veřejných statků. 

Pozice státu se ale oslabovala velmi pomalým tempem. 

Situace ve východním Německu byla po pádu komunistického režimu a procesu sjednocení 

Spolkové republiky ještě složitější. Byly nastoleny nové politiky s cílem privatizovat velké 

podniky veřejného sektoru a převést je tak na konkurenční soukromé společnosti, ale nedařilo 

se je realizovat.  

Nový tlak na deregulaci a privatizaci vznikl až v souvislosti s vytvářením jednotného trhu 

v rámci EU a  potažmo liberalizačními tendencemi v oblasti SOHZ, zejména v odvětví 

telekomunikací, poštovních služeb, zásobování energiemi a dopravy.
112

 

Komparace 

Situaci na trzích SOHZ v České republice a Německu z hlediska vlastnické struktury 

poskytovatelů ukazuje tabulka 6.4. Z tabulky vyplývá, že převážná část odvětví SOHZ  

je v obou zemích poskytována zejména soukromými poskytovateli. Mezi zeměmi však 

existují rozdíly v rámci jednotlivých odvětví, např. služby letecké dopravy v České republice 

poskytuje zejména národní smíšený poskytovatel s převahou veřejného vlastnického podílu, 

kdežto v Německu je letecká doprava výhradně doménou soukromých poskytovatelů. Přes 

snahu liberalizovat odvětví SOHZ zůstává i nadále v obou zemích dominance národního 

veřejného poskytovatele v odvětvích poštovních služeb a nákladní železniční dopravy. 

Místní/regionální veřejný poskytovatel v obou zemích dominuje zejména v oblasti dodávek 

vody a odvodu odpadní vody, objevit ho lze rovněž v České republice i Německu v oblasti 

distribuce plynu a elektrické energie (obchodu s plynem a elektrickou energií). 
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Tabulka 6.4 Poskytovatelé služeb v obecném hospodářském zájmu 

Česká republika 

Národní veřejný 

poskytovatel 

Národní smíšený 

poskytovatel 

(s převahou veřejného 

vlastnického podílu) 

Místní/ 

regionální veřejný 

poskytovatel 

Soukromý 

poskytovatel 

Poštovní služby 

Doprava elektřiny 

(sítě) 

Osobní železniční 

doprava 

Nákladní železniční 

doprava 

Výroba elektřiny 

Teplárenství 

(minoritní role na 

trhu) 

Letecká doprava 

Regionální přeprava 

osob 

Místní přeprava osob 

Distribuce elektřiny 

(Praha) 

Distribuce plynu 

(Praha) 

Dodávky vody 

Odvod odpadní vody 

Telekomunikace 

Výroba elektřiny 

Distribuce elektřiny 

(obchod) 

Doprava plynu (sítě) 

Distribuce plynu 

(obchod) 

Osobní železniční 

doprava 

Nákladní železniční 

doprava 

Regionální přeprava 

osob 

Místní přeprava osob 

Vnitrozemská vodní 

doprava 

Německo 

Národní 

veřejný 

poskytovatel 

Národní smíšený 

poskytovatel 

(s převahou 

veřejného 

vlastnického 

podílu) 

Regionální smíšený 

poskytovatel 

(s převahou 

veřejného 

vlastnického 

podílu) 

Místní/ 

regionální 

veřejný 

poskytovatel 

Soukromý 

poskytovatel 

Poštovní služby 

Nákladní 

železniční 

doprava 

Výroba elektřiny 

Doprava 

elektřiny (sítě) 

Doprava plynu 

(sítě) 

Regionální 

přeprava osob 

Místní přeprava 

osob 

Distribuce 

elektřiny 

(obchod) 

Distribuce plynu 

(obchod) 

Regionální 

přeprava osob 

Místní přeprava 

osob 

Distribuce 

elektřiny 

(obchod) 

Distribuce plynu 

(obchod) 

Dodávky vody 

Odvod odpadní 

vody 

Teplárenství 

Telekomunikace 

Poštovní služby 

Výroba elektřiny 

Doprava 

elektřiny (sítě) 

Doprava plynu 

(sítě) 

Nákladní železni-

ční doprava 

Letecká doprava 

Vnitrozemská 

vodní doprava 

Námořní doprava 

Dodávky vody 
Zdroj: Vlastní zpracování dle EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING 

PUBLIC SERVICES. Public Services in the European Union and in the 27 Member States [online]. CEEP, 2010 

[cit. 16. 10. 2010]. Dostupné z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_ 

mapping%20experts%20report.pdf 
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K posouzení rozsahu liberalizace trhů jednotlivých odvětví SOHZ v České republice 

a Německu slouží tabulka 6.5. Z tabulky lze vyčíst existenci pěti rozdílných situací na trzích 

SOHZ – liberalizovaný trh a plně funkční konkurenční soutěž, liberalizovaný trh 

s dominantním veřejným poskytovatelem, liberalizovaný trh s dominantním soukromým 

poskytovatelem, soukromý monopol, veřejný monopol – přičemž k poskytovateli v postavení 

výhradně soukromého monopolu dochází pouze v České republice v oblasti dopravy plynu 

(sítě), ve službách vodního hospodářství existuje v České republice soukromý monopol 

v lokálním výskytu. Mezi sledovanými zeměmi jsou situace na trzích SOHZ značně rozdílné. 

Zatímco v Německu je v převážné části odvětví SOHZ realizován plně liberalizovaný trh 

včetně konkurenční soutěže, v České republice i nadále převládají odvětví sice 

s liberalizovaným tržním prostředím, ale s dominantním postavením veřejného poskytovatele. 

Liberalizovaný trh s konkurenční soutěží se v obou zemích podařilo vytvořit v oblastech 

telekomunikací, silniční nákladní dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a regionální přepravy 

osob. 

Tabulka 6.5 Situace na trzích služeb v obecném hospodářském zájmu 

Česká republika 

Liberalizovaný 

trh a tržní 

soutěž 

Liberalizovaný 

trh 

(s dominantním 

postavením 

veřejného 

poskytovatele) 

Veřejný 

monopol 

Liberalizovaný 

trh 

(s dominantním 

postavením 

soukromého 

poskytovatele) 

Soukromý 

monopol 

Telekomunikace 

Regionální 

přeprava osob 

Silniční 

nákladní 

doprava 

Teplárenství 

Vnitrozemská 

vodní doprava 

Poštovní služby 

Výroba elektřiny 

Distribuce 

elektřiny (obchod) 

Osobní železnič- 

ní doprava  

Nákladní želez-

niční doprava 

Místní přeprava 

osob 

Letecká doprava 

Doprava 

elektřiny (sítě) 

Dodávky vody 

(lokální 

monopol) 

Odvod odpadní 

vody (lokální 

monopol) 

Distribuce plynu 

(obchod) 

Doprava plynu 

(sítě) 

Dodávky vody 

(lokální 

monopol) 

Odvod odpadní 

vody (lokální 

monopol)  
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Německo 

Liberalizovaný trh 

a tržní soutěž 

Liberalizovaný trh 

(s dominantním 

postavením veřejného 

poskytovatele) 

Veřejný monopol 

Liberalizovaný trh 

(s dominantním 

postavením soukromého 

poskytovatele) 

Telekomunikace 

Poštovní služby –

část. liberalizace 

Doprava elektřiny 

(sítě) 

Distribuce elektřiny 

(obchod) 

Doprava plynu (sítě) 

Distribuce plynu 

(obchod) 

Regionální přeprava 

osob 

Místní přeprava osob 

Silniční nákladní 

doprava 

Letecká doprava 

Vnitrozemská vodní 

doprava 

Odvod odpadní vody 

Dodávky vody 

Poštovní služby 

Osobní železniční 

doprava  

Nákladní železniční 

doprava 

Teplárenství 

Výroba elektřiny 

Poštovní služby 

Zdroj: Vlastní zpracování dle EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING 

PUBLIC SERVICES. Public Services in the European Union and in the 27 Member States [online]. CEEP, 2010 

[cit. 16. 10. 2010]. Dostupné z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_ 

mapping%20experts%20report.pdf 

6.4 Financování 

I když jsou stěžejním zdrojem financování SOHZ úhrady/poplatky od uživatelů/spotřebitelů 

dané služby, nejsou zdrojem jediným. Dalšími zdroji mohou být finance veřejných rozpočtů 

(státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků aj.), či mohou být 

využity příspěvky od účastníků daného trhu ve formě tzv. fondu univerzální služby.  

Zvláštní právní ustanovení, jakým způsobem financovat SOHZ, není přijato ani v jedné 

ze sledovaných zemí.  

V Německu existuje legislativní úprava veřejných služeb, týkající se i jejich financování, 

na úrovni místních daňových zákonů jednotlivých spolkových zemí. Ze zákona jsou 

poskytovatelé povinni dodržovat tzv. Prinzip von vollen Kostdeckung (princip plného pokrytí 

nákladů)
113

, včetně nákladů na rekonstrukce a modernizace. Podle ustanovení místních 

                                                 
113

 Princip je uplatňován především u služeb infrastrukturních odvětví, na jeho dodržování dohlíží 

Bundesnetrzagentur (Spolková agentura pro síť). 
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daňových zákonů musí být dodržovány pro výpočet ceny a výše poplatků např. následující 

principy
114

: princip ekvivalence (ceny nebo poplatky nepřevyšují hodnotu služeb 

poskytovaných občanům, bez ohledu na náklady vynaložené na danou službu), nákladový 

princip (veškeré náklady vynaložené na zajištění dodávek vody a nakládání s odpadními 

vodami musí být pokryty v rámci ceny/poplatku, není povolena kompenzace v rámci 

dlouhodobých nákladů), zákaz překročení nákladů, princip zachování reálného stavu 

infrastruktur (prostřednictvím rekonstrukcí a modernizací), stanovení poplatků pro různé 

skupiny spotřebitelů zohledňující jejich sociální status.  

Legislativa České republiky zakotvení takovýchto všeobecných principů financování 

veřejných služeb postrádá.  

Komparaci hlavních způsobů financování v odvětvích SOHZ v České republice a Německu 

uvádí následující tabulka 6.6. V obou zemích jsou uváděny platby/poplatky od uživatelů jako 

převažující hlavní způsob financování SOHZ. Pouze v České republice jsou služby osobní 

přepravy – osobní železniční dopravy, regionální a místní přepravy osob financovány 

především prostřednictvím dotací z veřejných rozpočtů. Pro odvětví telekomunikací 

je vytvořen fond (zvláštní účet) univerzální služby. 

V Německu převládají jako hlavní způsob získávání prostředků v odvětvích SOHZ 

financování poplatky/platby založené na tržní ceně. Poplatky zohledňující velikost spotřeby 

jsou uplatňovány v oblasti obchodu s plynem a elektrickou energií, vodního hospodářství 

a teplárenství. Za zmínku stojí fakt, že v Německu neexistuje v oblasti SOHZ ani jediné 

odvětví, kde by převažujícím způsobem financování byly dotace z veřejných rozpočtů. Což 

je způsobeno uplatňováním výše zmíněného „principu plného pokrytí nákladů“ při nastavení 

ceny služeb. 

                                                 
114

 EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING PUBLIC SERVICES. 

Public Services in the European Union and in the 27 Member States [online]. CEEP, 2010 [cit. 16. 10. 2010]. 

Dostupné z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_ mapping%20experts%20report.pdf s. 148. 
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Tabulka 6.6  Hlavní způsoby financování služeb v obecném hospodářském zájmu 

Česká republika 

Poplatky/platby od 

uživatelů/zákazníků 

Fond (zvláštní účet) 

univerzální služby 
Dotace z veřejných rozpočtů 

Telekomunikace 

Poštovní služby 

Výroba elektřiny 

Doprava elektřiny (sítě) 

Distribuce elektřiny (obchod) 

Doprava plynu (sítě) 

Distribuce plynu (obchod) 

Osobní železniční doprava  

Nákladní železniční doprava 

Letecká doprava 

Silniční nákladní doprava 

Vnitrozemská vodní doprava 

Teplárenství 

Dodávky vody 

Odvod odpadní vody 

Telekomunikace Osobní železniční doprava  

Regionální přeprava osob 

Místní přeprava osob 

Německo 

Poplatky/platby od uživatelů 
Poplatky zohledňující 

spotřebu 
Platby založené na tržní ceně 

Telekomunikace 

Poštovní služby 

Distribuce elektřiny (obchod) 

Distribuce plynu (obchod) 

Dodávky vody 

Odvod odpadní vody 

Teplárenství 

Osobní železniční doprava  

Nákladní železniční doprava 

Regionální přeprava osob 

Místní přeprava osob 

Letecká doprava 

Vnitrozemská vodní doprava 

Námořní doprava 
Zdroj: Vlastní zpracování dle EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING 

PUBLIC SERVICES. Public Services in the European Union and in the 27 Member States [online]. CEEP, 2010 

[cit. 16. 10. 2010]. Dostupné z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_ 

mapping%20experts%20report.pdf 

6.5 Statistická zjišťování  

K provedení jakékoliv analýzy či komparace SOHZ je základem databáze informací 

o jednotlivých službách. Zajistit spolehlivé, relevantní, harmonizované a použitelné statistické 

údaje je úkolem Evropského statistického systému (European Statistical System – ESS). ESS 

tvoří Statistický úřad Evropských společenství (EUROSTAT), národní statistické služby 

členských zemí EU, evropské agentury, centrální banky a další orgány vykonávající 
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statistická zjišťování (a to nejen v členských státech). ESS funguje jako síť s cílem 

harmonizovat statistiky na území EU
115

. Hlavním úkolem EUROSTATu je zpracovávat 

a zveřejňovat srovnatelná statistická data na evropské úrovni. EUROSTAT pracuje výhradně 

s údaji, které mu poskytují národní statistické úřady jednotlivých členských států. Ty pak 

konsoliduje tak, aby je bylo možné porovnávat v rámci jednotné metodiky. 

Česká republika 

Státní statistická služba se řídí zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů. Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, 

vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém 

vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich 

zveřejňování
116

. Dle tohoto zákona vykonává státní statistickou službu především Český 

statistický úřad, dále pak ministerstva a jiné ústřední správní úřady
117

 (např. Český 

telekomunikační úřad), přičemž se tyto řídí metodickými pokyny Českého statistického úřadu. 

Statistická zjišťování se v daném roce provádí na základě Programu statistických 

zjišťování
118

. Programy jsou rozděleny na statistická zjišťování prováděná Českým 

statistickým úřadem a statistická zjišťování prováděná pracovišti státní statistické služby 

ministerstev (a jiných orgánů ústřední státní správy. 

Německo 

Pro spolkové statistiky je stěžejní Spolkový statistický zákon (Gesetz über Statistik für 

Bundeszwecke) z roku 1953 (ve znění pozdějších předpisů) upravující fungování celého 

statistického systému. 

Spolková vláda vydává zákony
119

 v oblasti statistických zjišťování pro spolkové účely, 

ale provádění statistických zjišťování leží na samotných zemích
120

.  

                                                 
115 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 223/2009/ES ze dne 11. března 2009, o evropské statistice. In: 

Úřední věstník EU. 2009, L 87, s. 164 – 173. 
116

 § 1 zák. č. 89 ze dne 20. dubna 1995, o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 1995, částka 19, s. 993. 
117

 § 3 zák. č. 89 ze dne 20. dubna 1995, o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 1995, částka 19, s. 993. 
118

 pro rok 2011 ve Vyhlášce 306 ze dne 22. října 2010 o Programu statistických zjišťování na rok 2011. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 112, s. 4274. 
119

 na základě čl. 73 č. 11 Spolkové ústavy Německa (Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland) ze dne 23. 

května 1949 In: Bundesgesetzblatt. 1949, Nr. 1, s. 001, ve znění zákona ze dne 21. června 2010. In: 

Bundesgesetzblatt. 1949, Nr. 1, s. 944. 
120

 na základě čl. 83 Spolkové ústavy Německa (Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland) ze dne 23. května 

1949 In: Bundesgesetzblatt. 1949, Nr. 1, s. 001, ve znění zákona ze dne 21. června 2010. In: Bundesgesetzblatt. 

1949, Nr. 1, s. 944. 
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Statistický systém tvoří především: Spolkový statistický úřad (Statistische Bundesamt 

Deutschland), 14 Zemských statistických úřadů (Statistische Landesämter) a statistické úřady 

měst a obcí. 

Zemské statistické úřady plní statistické úkoly společně (či ve spolupráci) se Spolkovým 

statistickým úřadem. Kromě zjišťování pro spolkové účely provádí také své vlastní statistické 

průzkumy. Statistické úřady měst a obcí fungují ve velkých městech, jsou součástí 

statistického systému a jsou povinny získávat údaje potřebné pro správné řízení
121

 měst a 

obcí, zejména pro městské plánování a rozhodování.  

Dalšími orgány provádějícími statistická zjišťování jsou resortní ministerstva a další ústřední 

orgány státní správy na které byly tyto pravomoci delegovány zákonem, např. 

Bundesnetzagentur (Agentura pro spolkovou síť). 

Komparace 

Národní statistické služby obou zemí jsou součástí Evropského statistického systému, jehož 

úkolem je zajistit spolehlivé, relevantní, harmonizované a použitelné statistické údaje. 

Stěžejním orgánem je EUROSTAT, který zpracovává a zveřejňuje statistická data 

na evropské úrovni. Je však odkázán na data, které mu poskytnou národní statistické služby, 

které pak konsoliduje, aby je bylo možno porovnat dle jednotné metodiky. Sledované 

statistické ukazatele si volí každá země sama. 

Systém statistických sledování přímo pro oblast jednotlivých služeb v obecném 

hospodářském zájmu není vypracován. Výzkum autorky v rámci projektu Studentské 

grantové soutěže Ekonomické fakulty VŠB-TUO 2010: SP/2010170 Komparace vývoje 

služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice a Německu prokázal existenci 

shodných sledovaných statistických ukazatelů (jak v národních statistických službách ČR 

a Německa, tak EUROSTATu) pro vybraná odvětví služeb v obecném hospodářském zájmu. 

I když je v některých oblastech SOHZ zřetelný tlak EU na sjednocení evropské statistiky, 

v obou sledovaných zemích existuje rozdílná metodika pro statistická zjišťování v odvětvích 

SOHZ. Národní statistické služby v České republice a Německu i EUROSTAT sleduje 

rozdílné statistické ukazatele. Porovnání těchto ukazatelů pro jednotlivá odvětví SOHZ 

je uvedeno v následujících odkazech: 

– služby oboru vodovodů a kanalizací viz Příloha 3 

                                                 
121

 čl. 28 odst. 3 Spolkové ústavy Německa (Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland) ze dne 23. května 

1949 In: Bundesgesetzblatt. 1949, Nr. 1, s. 001, ve znění zákona ze dne 21. června 2010. In: Bundesgesetzblatt. 

1949, Nr. 1, s. 944. 
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– služby vnitrozemské vodní dopravy viz Příloha 4 

– služby letecké dopravy viz Příloha 5 

– služby železniční dopravy viz Příloha 6 

– regionální a místní přeprava osob viz Příloha 7 

– služby odpadového hospodářství viz Příloha 8 

– služby zásobování energiemi viz Příloha 9 

– poštovní služby viz Příloha 10 

– telekomunikační služby viz Příloha 11 

Ukázalo se, že je sledováno daleko více shodných statistických ukazatelů pro jednotlivá 

odvětví služeb v obecném hospodářském zájmu v národních statistických službách v ČR 

a Německu, než ukazatelů publikovaných EUROSTATem.  

Aby byly statistické ukazatele používané v rámci Evropského statistického systému 

využitelné ke sledování služeb v obecném hospodářském zájmu a ke komparaci poskytování 

těchto služeb v členských zemích EU, musela by být přijata následující opatření. Systém 

sledovaných ukazatelů by měl být vytvořen z centra (z úrovně EU) s jednotnou metodikou, 

která upřednostní ukazatele relativizované (na obyvatele, na jednotku plochy apod.), příp. 

ukazatele podílové (z celku, vyjádřeným zpravidla v %).  Stávající ukazatele odrážející výkon 

odvětví, popisující infrastrukturní síť a počet poskytovatelů služeb, by měly být rozšířeny o 

sledování cen za jednotku poskytované služby.  

K zajištění informovanosti o spotřebitelském hodnocení SOHZ je nutné provádět častěji 

výzkum EUROSTATu obsažený v publikaci Consumers in Europe – Facts and figures on 

services of general interest 
122

, který byl naposledy realizován v roce 2007. Výzkum byl 

zaměřen na hodnocení dostupnosti a kvality spotřebiteli vybraných služeb v obecném 

hospodářském zájmu v EU. Aby bylo možno hodnotit poskytování SOHZ, musí být dosaženo 

poznání systémů zabezpečování SOHZ a jejich vývoje v jednotlivých členských státech. Lze 

doporučit zpracovávat ideálně jednou ročně v každém členském státě zprávu obsahující 

informace, které přinesl např. výzkum organizace CEEP (Evropské centrum zaměstnavatelů a 

podniků ve veřejných službách) Mapping the Public Services
123

, který byl
 
realizovaný v roce 

2009.  
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 EUROSTAT. Consumers in Europe – Facts and figures on services of general interest Luxembourg: 

EUROSTAT, 2007. 194 s. ISBN 978-92-79-04596-7. 
123

 EUROPEAN CENTRE OF EMPLOYERS AND ENTERPRISES PROVIDING PUBLIC SERVICES. Public 

Services in the European Union and in the 27 Member States [online]. CEEP, 2010 [cit. 16. 10. 2010]. Dostupné 

z: http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_ mapping%20experts%20report.pdf 
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Přijetí výše uvedených opatření by tak umožnilo vytvořit mechanismus hodnocení 

poskytování těchto služeb, založené na vícekriteriálním přístupu odrážející různé cíle – nejen 

míru uspokojení potřeb obyvatel, ale také cíle politik EU apod. 
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7 ZÁVĚR 

Služby v obecném hospodářském zájmu jsou jako součást služeb v obecném zájmu nezbytnou 

součástí modelu evropské společnosti. Význam a důvod existence služeb v obecném zájmu 

(viz kap. 3.2) vystihují závěry výzkumu Evropského centra zaměstnavatelů a podniků 

ve veřejných službách (CEEP), které udávají následující argumenty
124

: 

– Služby v obecném zájmu jsou páteří ekonomiky a společnosti. 

– Představují významný přínos pro ekonomiku. 

– Jsou klíčovými investory v ekonomice. 

– V obdobích ekonomické krize se chovají jako stabilizátor. 

– Jsou základní podmínkou pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 

Specifická povaha služeb v obecném hospodářském zájmu má za následek jejich zdánlivé 

vyčlenění z oblasti služeb v obecném zájmu a je věnována zvýšená pozornost úpravě jejich 

zabezpečování (definici, organizaci, regulování, financování, poskytování). Služby v obecném 

hospodářském zájmu jsou předmětem intenzivních debat politických představitelů nejen 

na úrovni EU, odborníků a mezinárodních organizací již od roku 2003, kdy byla vydána 

Zelená kniha o službách v obecném zájmu. Přesto se v dané problematice vyskytují mnohé 

nejasnosti a je pokládána řada nezodpovězených otázek. Předkládaná dizertační práce se snaží 

odpovědět na některé z nich. 

Pro zpracování dizertační práce byly v úvodu stanoveny tyto cíle: 

1.  Vymezit pojem služby v obecném hospodářském zájmu. 

2.  Zhodnotit možnosti zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu v České 

republice. 

3.  Komparovat systém zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu v České 

republice a Spolkové republice Německo, za účelem stanovení společných a rozdílných 

znaků, včetně navržení možných opatření ke zlepšení tohoto systému.  

V rámci jednotlivých cílů bylo dosaženo následujících výsledků. 
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Cíl 1. Vymezit pojem služby v obecném hospodářském zájmu. 

Při analyzování pojmu služby v obecném hospodářském zájmu je nutné nejprve uchopit dvě 

fundamentální teorie veřejné ekonomie, a to teorii „veřejného zájmu“ a teorii „veřejných 

statků“. Z výzkumu vyplývá, že veřejný zájem definovaný např. jako aspirace subjektů 

společnosti (jednotlivců, skupin, organizací, politických stran, hnutí, vlády, parlamentu aj.) 

na ty hodnoty a potřeby společnosti, které považují za prioritní, preferenční
125

, může být 

považován za totožný s pojmem general interest, používaný v oblasti služeb v obecném zájmu 

(services of general interest).  

Z analýzy teorie veřejných statků nevyplynula žádná přímá relace se službami v obecném 

hospodářském zájmu, byť jsou v praxi tyto služby označovány pojmem „veřejné služby“ 

a mohou tak působit dojmem, že naplňují charakteristiky nehmotného veřejného statku. 

Služby v obecném zájmu mohou naplňovat charakteristiky veřejných statků, tj. nedělitelnost 

či nevyloučitelnost ze spotřeby, a nabývat tak podoby čistých či smíšených veřejných statků, 

ale nemusí. Služby v obecném hospodářském zájmu jsou tzv. merit goods (obecně prospěšné 

statky) - statky (služby), na jejichž spotřebě existuje veřejný zájem. Mohou být i převážně 

soukromými (či dokonce čistě soukromými) statky, ale jejich spotřeba souvisí s pozitivní 

externalitou, tzn. společnost má zájem na jejich spotřebě. Právě z důvodu této externality 

bývá někdy produkce služeb v obecném hospodářském zájmu dotována z prostředků 

veřejných rozpočtů, či se dokonce jejich produkce/poskytování ujímá přímo veřejný sektor. 

 Na těchto teoretických východiscích lze vystavět vymezení pojmu „služby v obecném 

hospodářském zájmu“, za pomocí odpovědí na základní otázky: 

– Je daná služba statkem dělitelným? Zda je její spotřeba dělitelná mezi jednotlivé 

spotřebitele, tzn. zda spotřeba jedním spotřebitelem ovlivní, jaké množství dané služby 

budou spotřebovávat ostatní. 

– Je u služby možné vyloučení ze spotřeby? Zda je vyloučení možné, technicky 

proveditelné a není příliš nákladné. Vyloučení ze spotřeby umožňuje cenový 

mechanismus, tzn. spotřebovává ten, kdo zaplatí cenu. 

– Je se spotřebou služby spojen veřejný zájem? Pokud ne, byla by daná služba pouze 

službou čistě tržní, bez potřeby regulace ze strany veřejné správy. 
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Z analýzy v kapitole 4.1 a ze schématu (obr. 4.1) obsaženém v této kapitole vyplývá, 

že služba v obecném hospodářském zájmu je  služba, s jejíž spotřebou je spojen veřejný 

zájem, ale o její produkci a spotřebě se rozhoduje individuální volbou. Dochází zde 

k interakci nabídky a poptávky na více či méně funkčních trzích. Cena je sjednávána na trhu, 

může být ale regulována, příp. z části subvencována z veřejných rozpočtů – tzv. quasitržní 

cena.  

Takto definovaný pojem služeb v obecném hospodářském zájmu vyhovuje i legislativním 

vymezením těchto služeb v legislativních aktivitách orgánů EU (viz obr. 4.2), byť není tento 

pojem nikde v legislativě EU taxativně vymezen. Vyhovuje rovněž definici veřejných služeb 

(český ekvivalent používaný pro pojem služeb v obecném zájmu) obsažené v Metodickém 

návodu Ministerstva vnitra ČR zpracovaném za účelem sjednocení postupu při zpracovávání 

analýzy veřejných služeb podle usnesení vlády č. 1259 ze dne 9. prosince 2002, který definuje 

tyto služby jako služby poskytované, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy 

k zajištění, aby byla služba poskytována způsobem, který lze považovat za nezbytný pro 

uspokojení společenských potřeb při respektování principu subsidiarity. 

Z výše uvedeného vyplývá, že při vymezení služeb v obecném hospodářském zájmu není 

stěžejní, zda je služba produkována soukromým či veřejným poskytovatelem, financována 

čistě ze soukromých finančních prostředků, či subvencována z veřejných rozpočtů. Určující 

je existence obecného (veřejného) zájmu spojeného se spotřebou služby a ceny vytvářené 

interakcí nabídky a poptávky na trzích (v rozhodující části ceny) – tzn. jedná se 

o hospodářskou činnost, zahrnující hospodářské vztahy mezi dodavatelem a odběratelem 

a zároveň plnící úkoly v obecném zájmu. 

Otázkou však zůstává, jak zamezit/předejít nesprávnému začlenění služeb mezi služby 

v obecném zájmu nehospodářské povahy. Rozhodující pravomoc definování, co je službou 

hospodářské či nehospodářské povahy, s ohledem na specifika dané služby, leží v kompetenci 

orgánů členských států EU.
126

 V kompetenci členských států tedy zůstává i nezbytnost 

přehodnotit zabezpečování některých služeb. Např. v České republice u služeb městské 

hromadné dopravy dochází k dotaci ceny ve vyšší částce, než zaplatí konečný uživatel 

služby
127

. Tato služba je však všude v EU považována za službu v obecném hospodářském 
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zájmu. Otázkou je, zda služby městské hromadné dopravy v podmínkách České republiky 

zařadit do služeb v obecném hospodářském zájmu, či do oblasti služeb v obecném zájmu 

nehospodářské povahy. Příčina tohoto stavu může být jak v nedostatečné konkurenci na trzích 

městské hromadné dopravy, nesprávně nastavených mechanismech úhrad prokazatelných 

ztrát ve smlouvách s poskytovateli, či nepřiměřené regulaci jízdného ze strany veřejné správy 

z důvodu obavy z přesunu cestujících do sféry soukromé dopravy. Pro konkrétní zařazení 

by ale bylo nutné podrobit tuto oblast služeb v České republice konkrétní hloubkové studii 

a je zde tedy prostor pro další výzkum.  

Cíl 2. Zhodnotit možnosti zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu 

v České republice. 

Ve všech členských státech EU došlo k transformaci (v různých mírách) zabezpečování 

služeb v obecném hospodářském zájmu ze stavu, kdy byla většina těchto služeb řízena 

státními nebo státem kontrolovanými monopoly a zpravidla dotována veřejnými prostředky 

za stanovení specifických cen, na více či méně liberalizované trhy služeb v obecném 

hospodářském zájmu s konkurenčními prvky. Tlak orgánů EU na liberalizaci odvětví služeb 

v obecném hospodářském zájmu byl doprovázen vznikem konkurenčního prostředí na trzích 

těchto služeb a realizací rozsáhlých privatizačních procesů. U některých členských států došlo 

k záměně pojmů liberalizace a privatizace a chybně došlo pouze k privatizaci poskytovatelů 

služeb a tím vzniku nebezpečných soukromých monopolů.   

Možností jak zabezpečit poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu je několik.  

Kromě liberalizovaného trhu s funkční konkurenční soutěží prosazovaného orgány EU, 

mohou být služby v obecném hospodářském zájmu poskytovány na trzích ovládaných 

monopolem (veřejným či soukromým), nebo na liberalizovaných trzích s existencí 

dominantního poskytovatele (veřejného či soukromého). Všechny tyto varianty mají své 

výhody a nevýhody. K analýze jednotlivých variant bylo využito expertních vyjádření. 

K zajištění reprezentativity výzkumu byla využita metoda triangulace dat, kdy byli voleni 

experti ze tří zájmových skupin (akademická sféra, veřejná správa, poskytovatelé SOHZ), 

přičemž bylo dodrženo poměrné zastoupení respondentů (30 z každé skupiny) z celé České 

republiky.  

V rámci zhodnocení optimálního způsobu zabezpečování služeb v obecném hospodářském 

zájmu na základě vícekriteriálního hodnocení variant (viz kap. 5.3) byl jako nejvýhodnější 

situace na trhu služeb v obecném hospodářském zájmu vyhodnocen liberalizovaný trh 

s dominantním veřejným poskytovatelem.  
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Na liberalizovaném trhu s dominantním veřejným poskytovatelem jsou zachovány výhody 

konkurenčního tržního prostředí a výhody silného postavení veřejného subjektu na trhu. 

Veřejný subjekt, přímo napojený na veřejnou správu, upřednostňuje plnění úkolů obecného 

zájmu před např. ziskovým motivem a zajištění pokrytí i nerentabilních trhů, od kterých by 

měli poskytovatelé v čistě konkurenční soutěži ustoupit. Dominantnímu poskytovateli 

je ukládán závazek univerzální služby a naplnění obecného zájmu je tak zajištěno. 

Liberalizované prostředí láká další soukromé i veřejné poskytovatele, což představuje tlak 

na efektivní chování jednotlivých poskytovatelů a zamezení provozní neefektivnosti a tím 

je zabezpečena i udržitelnost trhů.  Konkurenční soutěž motivuje poskytovatele ke zvyšování 

kvality služeb a k inovacím. Jediným úskalím je riziko zneužití dominantního postavení 

na trhu. Dominantní poskytovatel má tendenci určit cenu služeb na trhu v podhodnocené 

či nadměrné výši a konkurující poskytovatelé se pak této ceně přizpůsobují, může tak dojít 

k ohrožení celého sektoru i naplnění obecného zájmu. Dominantním poskytovatelem je však 

na tomto trhu veřejný subjekt, který je pod přímou kontrolou veřejné správy, čímž se popsané 

riziko značně snižuje. Nevýhodou může být vyšší počet konkurujících subjektů, který je více 

administrativně náročný na účinnou kontrolu. Při existenci dominantního veřejného 

poskytovatele lze tedy nejlépe realizovat garanci státu, že veřejná služba bude dlouhodobě 

poskytována za akceptovatelných podmínek všem jejím uživatelům. Nejhůře hodnocenou 

variantou je soukromý monopol pro své možnosti jednostranného ovlivňování zejména 

kvality a ceny veřejné služby. 

Tento výsledek může být argumentem, proč tvrdě neprosazovat plně funkční konkurenční 

soutěž na liberalizovaných trzích se všemi jejími úskalími. Není opodstatněné za každou cenu 

oslabovat dominantní postavení veřejných subjektů - bývalých státních monopolních 

poskytovatelů. Naopak je nezbytné zamezit neuváženým privatizačním aktivitám s cílem 

vytvořit plně konkurenční prostředí na trzích – např. v ČR zamýšlená privatizace Českých 

aerolinií, a.s. a Letiště Praha Ruzyně.  

Vzhledem k existenci tří skupin expertů, u kterých lze předpokládat rozdílné zájmy, byl 

posouzen vliv příslušnosti experta k zájmové skupině na jeho rozhodování. Při posouzení byla 

u hodnocení významnosti kritérií zjištěna nejvyšší závislost na příslušnosti ke skupině 

u dostupnosti a přístupnosti, transparentnosti a udržitelnosti. Poskytovatelé SOHZ hodnotili 

jako nejvýznamnější kritérium transparentnost trhů, akademická sféra a veřejná správa nejvíce 

preferuje jejich stabilitu a kontinuitu. Zajištění dostupnosti a přístupnosti je více významným 

kritériem pro zástupce z akademické sféry a poskytovatele SOHZ ve srovnání s hodnocením 
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expertů z řad veřejné správy. Největší závislost na příslušnosti k zájmové skupině se projevila 

u hodnocení významu zajištění udržitelnosti trhů. Zatímco veřejná správa považuje toto 

kritérium za jednu z priorit, ve skupině poskytovatelů SOHZ mu byla přiřazena nejmenší 

váha. Transparentnost trhů SOHZ považují za poskytovatelé SOHZ, akademická sféra 

a veřejná správa nejvíce preferuje jejich stabilitu a kontinuitu. Z hlediska dostupnosti 

a přístupnosti, považují toto kritérium za více významné  experti z oblasti akademické sféry 

a poskytovatelů SOHZ než zástupci veřejné správy.  Nejvíce rozporuplným kritériem je 

udržitelnost trhů, kdy veřejná správa považuje toto kritérium za více významné, zatímco pro 

skupinu poskytovatelů SOHZ je pro toto kritérium stanovena nejmenší váha.  

Pro splnění cíle 2 byla v úvodu stanovena hypotéza A: Zabezpečování služeb v obecném 

hospodářském zájmu v České republice prostřednictvím liberalizovaného trhu s dominantním 

veřejným poskytovatelem, což je převažující situace na trzích služeb v obecném hospodářském 

zájmu v České republice, je nežádoucí a je nutné i nadále podnikat aktivity k oslabení 

postavení veřejného poskytovatele. Hypotéza byla na základě výše uvedených závěrů 

vyvrácena.  

Tyto závěry však nelze považovat za normativní. Jednotlivé varianty zabezpečování byly 

hodnoceny na základě vybraných ukazatelů (stabilita a kontinuita, transparentnost, 

univerzalita nediskriminace a rovnost zacházení, dostupnost a přístupnost, nenáročná 

kontrola, udržitelnost) a tento jejich výčet nelze považovat za úplný. Zástupci expertů 

z poskytovatelů SOHZ doporučují doplnit kritéria o kvalitu (dodávek a služeb). Výzkum je 

založen na subjektivním hodnocení zvolených expertů, jedná se o vytvoření modelu 

rozhodování, pro jehož verifikaci je nutný další zpřesňující výzkum na reprezentativním 

vzorku respondentů (min. 30 – 50 respondentů u každé zájmové skupiny). Na základě takto 

provedeného výzkumu by bylo vhodné dále vymezit klíčové SOHZ, pro které by bylo 

provedeno globální vyjádření integrovaných indikátorů za pomocí některé z metod jejich 

souhrnného výpočtu. 

Uváděný výzkum je využitelný pouze pro SOHZ a nelze jej zobecnit na všechny služby 

v obecném zájmu, vzhledem k zcela odlišnému charakteru služeb v obecném zájmu 

nehospodářské povahy. 
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Cíl 3. Komparovat systém zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu 

v České republice a Spolkové republice Německo, za účelem stanovení společných 

a rozdílných znaků, včetně navržení možných opatření ke zlepšení tohoto systému 

v České republice.  

V obou komparovaných zemích, České republice i Spolkové republice Německo, je pro oblast 

služeb v obecném hospodářském zájmu stěžejní legislativa EU, z které se vychází. Definice, 

organizace, regulace, financování a poskytování je však plně v kompetenci jednotlivých států.  

Z komparace České republiky a Spolkové republiky Německa vyplynulo, že ani v jednom 

ze států neexistuje v legislativě přímá definice služeb v obecném hospodářském zájmu. 

Termíny EU byly včleněny do právních úprav obou zemí až v souvislosti s přijetím Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu ze dne 27. prosince 

2006.V ČR lze vysledovat snahu o vytvoření jednotného konceptu pro tyto služby
128

, nicméně 

je stále využíván analogický (nicméně věcně zavádějící) pojem „veřejné služby“.  V Německu 

je jako jeden z důvodů nevytvoření jednotné úpravy uváděno, že v daném federálním 

uspořádání nejsou kompetence pro všechny služby v obecném hospodářském zájmu na jedné 

správní úrovni. Další příčinou je existence silně zakořeněné tradice německého pojetí tzv. 

Daseinvorsorge (dá se přeložit jako „obecný zájem“/“veřejný zájem“) v oblasti těchto služeb, 

který je navíc odlišný od konceptu služeb v obecném zájmu prosazovaného orgány EU. 

Kompetence správních orgánů v oblasti zabezpečování služeb v obecném hospodářském 

zájmu v ČR a Německu se dělí mezi centrální, regionální (v ČR kraje, v Německu Länder) 

a místní (lokální) úroveň. Tyto kompetence jsou ve sledovaných zemích u většiny služeb 

svěřeny do rukou centrální vlády. V obou zemích jsou vytvářeny nezávislé regulační orgány 

(v ČR např. Český telekomunikační úřad, Energetický a regulační úřad). V Německu má 

rozhodující postavení Bundesnetzagentur (Spolková agentura pro síť), která má oproti ČR 

také rozsáhlejší kompetence v oblasti stanovení cenových politik a/nebo tarifů.  

Rovněž situace na trzích služeb v obecném hospodářském zájmu vykazuje v obou zemích 

společné znaky. U většiny služeb převažuje poskytování soukromým poskytovatelem. Rozsah 

liberalizace trhů a vytváření konkurenční soutěže na trzích se však značně liší. Zatímco 

v Německu je v převážné části odvětví SOHZ realizován plně liberalizovaný trh včetně 
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konkurenční soutěže, v České republice i nadále převládají odvětví sice s liberalizovaným 

tržním prostředím, ale s dominantním postavením veřejného poskytovatele.   

Rozdíly lze najít také ve financování služeb v obecném hospodářském zájmu. V ČR jsou 

deklarovány jako hlavní způsob financování poplatky/platby od spotřebitelů/uživatelů služeb, 

v Německu jsou to především platby založené na tržní ceně. Příčinou je existence 

legislativního tzv. Prinzip von vollen Kostdeckung (princip plného pokrytí nákladů), který 

jsou poskytovatelé služeb v obecném hospodářském zájmu (především u infrastrukturních 

odvětví) nuceni dodržovat. Do stanovených cen služeb jsou již zakomponovány náklady 

na rekonstrukce a modernizace infrastrukturních sítí a je tak zajištěna dlouhodobá udržitelnost 

odvětví. V ČR takováto úprava chybí a dochází tak k obtížným situacím v infrastrukturních 

odvětvích, zejména u veřejného vlastníka infrastruktury a soukromého poskytovatele 

(nájemce infrastruktury). Soukromý poskytovatel ve snaze snížit své náklady 

na poskytovanou službu může upustit od rekonstrukcí a modernizací infrastrukturní sítě, která 

zastarává a kvalita poskytovaných služeb se neustále snižuje. Následně zasahuje veřejná 

správa nesoucí zpravidla rozhodující část nákladů na uvedení infrastrukturní sítě do stavu, kdy 

je schopna opět poskytovat kvalitní služby spotřebitelům. Tato situace je v ČR nejvíce 

zřetelná v oblasti vodovodů a kanalizací. 

Statistická zjišťování v oblasti služeb v obecném hospodářském zájmu ve sledovaných 

zemích se řídí specifickou legislativou, která upravuje celou organizaci národních 

statistických služeb. Zatímco v ČR jsou kompetence svěřeny především Českému 

statistickému úřadu a resortním ministerstvům, v Německu je statistický systém rozdělen 

v zásadě do třech úrovní – Spolkový statistický úřad (Statistisches Bundesamt Deutschland), 

14 Zemských statistických úřadů (Statistische Landesämter) a Statistické úřady měst a obcí.  

Národní statistické služby obou zemí jsou součástí Evropského statistického systému, jehož 

stěžejním orgánem je EUROSTAT, jenž je ale odkázán na data, které mu poskytnou národní 

statistické služby, které pak konsoliduje, aby je bylo možno porovnat dle jednotné metodiky. 

Sledované statistické ukazatele si volí každá země sama. Z výzkumu vyplynulo, 

že je sledováno daleko více shodných statistických ukazatelů pro jednotlivá odvětví služeb 

v obecném hospodářském zájmu v národních statistických službách v ČR a Německu, než 

ukazatelů publikovaných EUROSTATem. 

V rámci Evropského statistického systému není vytvořen jednotný systém sledování služeb 

v obecném hospodářském zájmu. Aby mohl být tento systém využitelný nejen ke sledování 



120 

služeb v obecném hospodářském zájmu v EU, ale také ke komparaci poskytování těchto 

služeb v jednotlivých členských zemích, musela by být přijata následující opatření: 

- Dopracování jednotného systému ukazatelů za tyto služby, vytvořený z centra 

(z úrovně EU) s jednotnou metodikou s důrazem na relativizované ukazatele 

(na obyvatele, na jednotku plochy apod.), příp. ukazatelům podílovým (z celku, 

vyjádřeným zpravidla v %).   

- Stávající ukazatele odrážející výkon odvětví, popisující infrastrukturní síť a počet 

poskytovatelů služeb, musí být doplněny o sledování cen za jednotku poskytované 

služby. 

- Častější provádění výzkumu EUROSTATu obsaženého v publikaci Consumers 

in Europe – Facts and figures on services of general interest 
129

, naposledy z roku 

2007, jenž byla zaměřena na hodnocení dostupnosti a kvality spotřebiteli vybraných 

služeb v obecném hospodářském zájmu v EU. 

- Zpracovávání (ideálně jednou ročně) v každém členském státě zprávu obsahující 

informace, které přinesl např. výzkum organizace CEEP (Evropské centrum 

zaměstnavatelů a podniků ve veřejných službách) Mapping the Public Services
130 

(realizovaný v roce 2009) – aby bylo možno postihnout systém zabezpečování 

a vývoje služeb v obecném hospodářském zájmu v členských státech. 

Teprve po přijetí takových opatření by bylo možno vytvořit mechanismus hodnocení 

zabezpečování a poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, které by bylo založené 

na vícekriteriálním přístupu odrážející různé cíle (nejen míru uspokojení potřeb obyvatel, ale 

také cíle politik EU apod.). Teprve po detailním poznání stavu služeb v obecném 

hospodářském zájmu v jednotlivých členských státech, může být vytvářena společná strategie 

rozvoje těchto služeb a nalezen optimální způsob jejich liberalizace. 

V úvodu byla ke splnění cíle 3 stanovena hypotéza B: Komparace systémů zabezpečování 

služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice a Spolkové republice Německo je 

proveditelná. Hypotéza byla výše uvedeným výzkumem potvrzena. 
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Přes některé obtížnosti (metodická nekompatibilita či nevyčerpávající dostupnost dat), 

se kterými se autorka v průběhu výzkumu potýkala, se ukázalo provedení komparace 

organizace a poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice a dalším 

členském státě EU jako realizovatelné. Je tedy vhodné a účelné rozšířit výzkum o komparaci 

s více státy a zůstává tak zde otevřen prostor pro další výzkum. 
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PŘÍLOHA 1 

ZÁZNAMOVÝ ARCH POLOSTRUKTUROVANÝCH ROZHOVORŮ 

MOŽNOSTI ZABEZPEČOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM 

HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY 

Služby v obecném zájmu (ať už hospodářské či nehospodářské povahy) stojí bezesporu 

v centru evropského modelu společnosti. Poskytování vysoce kvalitních, udržitelných a 

cenově dostupných služeb v obecném zájmu se považuje za základní prvek ve snaze o 

dosažení sociální a teritoriální soudržnosti napříč EU-27, stejně jako při úsilí o dosažení 

konkurenceschopného evropského hospodářství. 

Přestože je pojem „Služby v obecném hospodářském zájmu“ (dále jen SOHZ) zakotven 

v primárním právu EU a v praxi neustále využíván, neexistuje v legislativě EU jeho taxativní 

vymezení. EU nechává plně v kompetenci členských států rozhodnutí, kterou službu 

považovat za SOHZ. Primárně odpovědné za definování SOHZ jsou tedy členské státy, ale 

dojde-li k nesprávnému začlenění služby, mají orgány EU pravomoc zasáhnout a situaci 

napravit (zejména určení jejich hospodářské či nehospodářské povahy podléhá výkladu 

Evropského soudního dvora).  

Na základě rozboru základních teorií veřejné ekonomie (teorie veřejného zájmu, teorie 

veřejných statků), lze vymezit SOHZ jako službu s jejíž spotřebou je spojen veřejný zájem, 

ale o její produkci a spotřebě se rozhoduje individuální volbou. Dochází zde k interakci 

nabídky a poptávky na více či méně funkčních trzích. Cena je sjednávána na trhu, může být 

ale regulována, příp. subvencována z veřejných rozpočtů – tzv. quasitržní cena. Jedná se 

především o služby poskytované v rámci velkých síťových odvětví, jako je plynárenství, 

elektrárenství, teplárenství, doprava, vodárenství, telekomunikace. Tyto služby lze ale 

identifikovat také např. v sektoru vzdělávání, bydlení, kultury, zdravotnictví. 

Takto vymezené SOHZ odpovídají rovněž definici veřejných služeb (český ekvivalent 

používaný pro pojem služby v obecném zájmu) obsažené v Metodickém návodu Ministerstva 

vnitra ČR zpracovaném za účelem sjednocení postupu při zpracovávání analýzy veřejných 

služeb podle usnesení vlády č. 1259 ze dne 9. prosince 2002
131

, který definuje tyto služby 

jako služby poskytované, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění, 

aby byla služba poskytována způsobem, který lze považovat za nezbytný pro uspokojení 

společenských potřeb při respektování principu subsidiarity.   

Účelem tohoto výzkumu je stanovit, jakým způsobem tyto služby zabezpečovat v České 

republice. Výsledky výzkumu budou podkladem pro revizi legislativy v této oblasti a přinesou 

optimální způsob zabezpečování SOHZ, včetně doporučení pro praxi v ČR. 

ZABEZPEČOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU 

Z výše uvedeného vyplývá, že při vymezení služeb v obecném hospodářském zájmu není 

určující, zde je služba produkována soukromým či veřejným poskytovatelem, financována 

čistě ze soukromých finančních prostředků, či subvencována z veřejných rozpočtů. Určující je 

existence obecného (veřejného) zájmu spojeného se spotřebou služby a ceny vytvářené 

interakcí nabídky a poptávky na trzích (v rozhodující části ceny) – tzn. jedná se o 

hospodářskou činnost, zahrnující hospodářské vztahy mezi dodavatelem a odběratelem a 

zároveň plnící úkoly v obecném zájmu.
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 definice původně uvedené v návrhu Směrnice Evropské komise o službách v obecném zájmu. 
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K zabezpečování SOHZ lze vytvářet následující situace na trzích: 

- liberalizovaný trh s funkční konkurenční soutěží, 

- monopolní poskytovatel na trhu – veřejný X soukromý, 

- liberalizovaný trh s dominantním poskytovatelem – veřejným X soukromým. 

KRITÉRIA 

S přihlédnutím k zásadám správného fungování SOHZ obsažených v materiálech a studiích 

orgánů EU
132

, ale i mezinárodních organizací
133

 jsou zvoleny následující kritéria, dle kterých 

lze hodnotit sledované možnosti zabezpečení SOHZ: 

A. Stabilita a kontinuita - Stabilita znamená předpoklad dlouhodobě spolehlivého 

poskytovatele, s absencí rizika vzniku náhlých finančních či jiných problémů, které by 

vedly k selhání poskytovatele. Takový poskytovatel požívá vysoké důvěry svých 

spotřebitelů. Kontinuita představuje poskytování kontinuálním a pravidelným způsobem - 

bez přerušení. Stabilita i kontinuita vyžaduje schopnost pružné reakce v situaci, kdy se 

mění legislativa nebo ekonomické podmínky na trhu konkrétních služeb. V případě 

selhání poskytovatele v obou těchto požadavcích, by musela veřejná správa zajistit 

náhradní poskytování služby z veřejných prostředků, či by si tato situace vyžádala masivní 

dotaci, aby nebylo ohroženo naplnění obecného zájmu. 

B. Transparentnost (průhlednost) - Transparentnost – průhlednost – znamená požadavek na 

průhledné a veřejně přístupné jednání jednotlivých subjektů působících na trhu, např. 

umožnění spotřebitelům transparentního výběru poskytovatele služby. Základním 

ideovým východiskem je, že čím větší počet služeb na trhu je nabízena vysokým počtem 

subjektů, tím se zvyšuje tlak na efektivnost a snižuje pravděpodobnost korupčního 

jednání, či zneužití postavení na trhu některým subjektem. 

C. Univerzalita - Aby došlo k uspokojení potřeb obecného zájmu, musí být SOHZ 

poskytována pro všechny spotřebitele na daném trhu (území celého státu) nezávisle na 

zeměpisné poloze, za cenu dostupnou z hlediska specifických vnitrostátních podmínek, i 

pokud tento požadavek působí proti povaze komerční činnosti a záměru dosažení zisku. 

Naplnění univerzality je zajištěno prostřednictvím univerzální služby – tj. souboru 

požadavků obecného zájmu, zajišťujících dostupnost některých služeb ve stanovené 

kvalitě pro všechny spotřebitele. Při hodnocení ukazatele je stěžejní minimalizace rizika 

nepokrytí nerentabilních trhů. 

D. Nediskriminace a rovnost zacházení - Právo na rovný přístup k SOHZ mají všichni 

občané/spotřebitelé, tzn. zamezení jakékoliv neoprávněné diskriminace na základě 

společenského či osobního statutu.Ukazatel se vztahuje rovněž na zabezpečení cenově 

dostupných SOHZ. 

E. Dostupnost a přístupnost - Přístupnost vyjadřuje umožnění přístupu spotřebitelům 

k využití dané služby, tzn. služba je k dispozici co nejvíce uživatelům. Dostupnost je pak 

předpoklad, že systém poskytování SOHZ bude provozuschopný v souladu se zadanými 

podmínkami.
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 viz např. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Nezávislé hodnocení služeb 

obecného zájmu, Úřední věstník C 162 , 25/06/2008 s. 0042 – 0045. 
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 viz např. Draft European framework to Guarantee and Develop services of general economic interest. ETUC, 

2006. Dostupné na Worl Wide Web: http://www.etuc.org/ IMG/pdf/4-

ETUC_framework_directive__annex_8aEC__EN_SC_RES.pdf. [cit. květen 2010]. 
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F. Nenáročná kontrola - K zajištění obecného zájmu je optimální trh snadno 

kontrolovatelný. Předchází se tak riziku selhání systému poskytovaných služeb, ať už ve 

formě neadekvátní produkce služby, neodpovídajících cenách (nadměrných, 

diskriminujících, podhodnocených), nedostatečné kvality služby či nepokrytí některých 

trhů. Náročnost kontroly ovlivňuje i počet účastníků trhů – čím je větší počet 

poskytovatelů služby, tím je větší i administrativní náročnost kontroly. 

G. Udržitelnost - Udržitelnost systému poskytování SOHZ představuje dlouhodobé 

fungování trhu poskytovaných služeb, s minimálním rizikem totálního selhání systému, 

bez nutnosti razantních zásahů ze strany veřejné moci (regulačních či finančních). 

Předpokladem dlouhodobé udržitelnosti jsou ceny odrážející náklady na službu 

vynaložené, spojené s inovacemi a investicemi do rekonstrukcí a modernizací 

infrastruktur. 

TABULKOVÁ HODNOTÍCÍ ČÁST 

1. Respondent náleží k: 

a) akademická sféra 

b) veřejná správa 

c) podnik ve službách v obecném hospodářském zájmu 

2. Stanovení významnosti kritérií 

Párově porovnejte významnost jednotlivých kritérií dle následující hodnotící stupnice: 

Hodnotící 

stupeň 
Porovnání prvků x a y Vysvětlení 

1 
x je stejně důležitý, jako 

y 
Oba prvky přispívají stejnou měrou k výsledku 

2 
x je slabě důležitější, než 

y 
První prvek je slabě důležitější než druhý 

…
…

 

…
…

 

…
…

 

9 
x je extrémně důležitější, 

než y 

Skutečnosti upřednostňující první prvek před druhým 

mají nejvyšší stupeň průkaznosti 
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Matice párového srovnání 

    Kritérium y 

K
ri

té
ri

u
m

 x
 

  

Stabilita a 

kontinutita 

Transpa-

rentnost 

Univerza-

lita 

Nediskri-

minace a 

rovnost 

zacházení 

Dostup-

nost a 

přístup-

nost 

Nená-

ročná 

kontrola 

Udrži-

telnost 

Stabilita a 

kontinuita 
1             

Transparentnost X 1           

Univerzalita X X 1         

Nediskriminace 

a rovnost 

zacházení 

X X X 1       

Dostupnost a 

přístupnost 
X X X X 1     

Nenáročná 

kontrola 
X X X X X 1   

Udržitelnost X X X X X X 1 

3. Zhodnocení možností zabezpečování SOHZ dle jednotlivých kritérií 

Ohodnoťte jednotlivé varianty z hlediska naplnění kritéria dle škály: 0 – nenaplnění kritéria, 

100 maximální naplnění kritéria.  

    Kritérium 

V
a
ri

a
n

ta
 z

a
b

ez
p

e
čo

v
á
n

í 

  
Stabilita a 

kontinutita 

Transpa-

rentnost 

Univerza-

lita 

Nediskri-

minace a 

rovnost 

zacházení 

Dostup-

nost a 

přístup-

nost 

Nená-

ročná 

kontrola 

Udrži-

telnost 

Liberalizovaný 

trh s funkční 

konkurenční 

soutěží 

              

Liberalizovaný 

trh s dominantní 

veřejným 

poskytovatelem 

              

Liberalizovaný 

trh 

s dominantním 

soukromým 

poskytovatelem 

              

Veřejný 

monopol 
              

 
Soukromý 

monopol 
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Zdůvodněte z Vašeho pohledu nejlepší variantu: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Zdůvodněte z Vašeho pohledu nejhorší variantu: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

4. Další připomínky, příp. návrh dalších kritérií: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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PŘÍLOHA 2 

Seznam expertů pro hodnocení možností zabezpečování SOHZ 

Akademická sféra 

prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.   Katedra městského inženýrství, Stavební fakulta, VŠB-

TUO, Ústav územního rozvoje 

doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.  Katedra regionální a environmentální ekonomiky, 

Ekonomická fakulta, VŠB-TUO 

doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.    Katedra národohospodářská, Ekonomická fakulta, VŠB-

TUO 

doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.    Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-

správní fakulta, MUNI 

Ing. Lubor Hruška, Ph.D.    Fakulta sociálních studií, OSU 

Veřejná správa 

Ing. Daniel Kocián   starosta obce Darkovice 

Jiřina Mádrová  starostka obce Stará Ves 

Ing. Tomáš Svoboda  starosta obce Kynšperk 

Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA  Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. 

Ing. Radomír Zimek   tajemník MěÚ Vsetín 

Poskytovatelé SOHZ 

Jiří Berger  RPG RE Management 

PaeDr. Pavla Břusková  Hospodářská komora, prezidentka Národní klastrové 

asociace 

Ing. Jaroslav Macháč   Deloitte BPO G&I a.s. 

Karin Naivertová   Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 

Ing. Vladimíra Rosendorfová   ČEZ, a.s. 
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PŘÍLOHA 3 

Sledované statistické ukazatele – služby oboru vodovodů a kanalizací 

 
  

Česká republika 
Český statistický úřad 

Německo 
Statistisches Bundesamt 

Eurostat 

Výkon Pitná voda vyrobená (m3) 

Pitná voda fakturovaná (m3) 
 – celkem, domácnostem 

Vypouštěné odpadní vody (m3) 

Podíl odpadních vod čištěných 
(v %) 

Celková kapacita ČOV (tis. 
m3/den) 

Pitná voda vyrobená (m3) 

Pitná voda fakturovaná (m3) 
 – celkem, domácnostem 

Vypouštěné odpadní vody (m3) 

Podíl odpadních vod čištěných (v 
%) 

Dodávky vody (m3) 
 – celkem, domácnostem 

Dodávky vody (m3/per capita) 
 – celkem, domácnostem 

  

  

 
  

Česká republika 
Český statistický úřad 

Německo 
Statistisches Bundesamt 

Eurostat 

Infrastruktura Obyvatelé napojení na vodovod 
 – absolutně, v % 

Obyvatelé napojení na 
kanalizaci 
 – absolutně, v % 

Obyvatelé napojení na 
kanalizaci s ČOV 
 – absolutně, v % 

Délka vodovodní sítě (km) 

Délka kanalizační sítě (km) 

Počet vodovodů, počet ČOV 

Obyvatelé napojení na vodovod 
 – absolutně, v % 

Obyvatelé napojení na kanalizaci 
 – absolutně, v % 

Obyvatelé napojení na kanalizaci 
s ČOV 
 – absolutně, v % 

Délka kanalizační sítě (km) 

Počet ČOV 

  

Obyvatelé napojení na veřejné 
dodávky vody (%) 

Obyvatelé napojení na systém 
sběru odpadní vody (%) 
 – celkem, s ČOV 

Počet ČOV 

Trh Počet vlastníků vodáren a 
kanalizací 

Počet provozovatelů vodáren a 
kanalizací 

Vodné, stočné (Kč/m3) 

Počet ekonomických subjektů 

Počet zaměstnanců 

Investice, Obrat (EUR) 

 

ČOV – čistírna odpadních vod 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. ČSÚ [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz  

STATISTISCHES BUNDESAMT [online]. Statistisches Bundesamt [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://www.destatis.de  

EUROSTAT. Environment [online]. EUROSTAT, 2010 [cit. 18. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/database  
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PŘÍLOHA 4 

Sledované statistické ukazatele – služby vnitrozemské vodní dopravy 

 
Česká republika 

Český statistický úřad 
Německo 

Statistisches Bundesamt 
Eurostat 

Výkon Přepravený náklad (v tunách, 

tunokilometrech1) 

– vnitrostátní, 

– mezinárodní (vývoz, dovoz) 

Průměrná přepravní vzdálenost 

celkem (km) 

Přepravený náklad (v tunách, 

tunokilometrech) 

– vnitrostátní, 

– mezinárodní (vývoz, dovoz, 

tranzit)  

Přepravený náklad 

– v tunách, 

– v tunokilometrech 

  

Infrastruktura Splavné vodní cesty pro 

pravidelnou dopravu (km) 

Splavné vnitrozemské vodní cesty 

(km) 

Délka splavných vodních 

cest (km) 

Dopravní park Počet lodí dle jednotlivých druhů 

registrované u Státní plavební 

správy  

Počet lodí evidovaných 

u Bundesamt für Seeschifffahrt und 

Hydrographie 

Lodě s vlastním pohonem 

(počet, kapacita v tunách) 

Plavidla bez pohonu (počet, 

kapacita v tunách) 

Trh Počet ekonomických subjektů 

Počet zaměstnanců 

Příjmy (Kč) 

Výsledek hospodaření (Kč) 

Počet podnikatelských subjektů 

Počet pracovníků – lodní personál, 

pozemní personál 

Obrat (EUR)  

Počet ekonomických 

subjektů 

Počet zaměstnanců  

1 
Tunokilometr (zkratka tkm) – přeprava nákladu o hmotnosti 1 t na vzdálenost 1 km. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. ČSÚ [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz  

STATISTISCHES BUNDESAMT [online]. Statistisches Bundesamt [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://www.destatis.de  

EUROSTAT. Transport [online]. EUROSTAT, 2010 [cit. 9. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database  
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PŘÍLOHA 5 

Sledované statistické ukazatele – služby letecké dopravy 

 

 
Česká republika 

Český statistický úřad 
Německo 

Statistisches Bundesamt 
Eurostat 

Výkon letišť Odbavení cestujících 

 – celkem, vnitrostátní, 

mezinárodní, 

 – přílety, odlety, tranzit 

Odbavený náklad (t) 

 – celkem, vnitrostátní, 

mezinárodní, 

 – přílety, odlety, tranzit 

Odbavení cestujících 

 – přílety, odlety, tranzit 

Odbavený náklad (t) 

 – přílety, odlety, tranzit 

Počet startujících letadel 

  

 

Výkon obchodní 

letecké dopravy 

Přepravní výkon (oskm1, tkm2) 

Přepravený náklad (t) 

Počet cestujících 

Průměrná přepravní vzdálenost 

 – celkem, vnitrostátní, 

mezinárodní, 

 – pravidelná, nepravidelná 

Počet letů, nalétané hodiny, 

nalétané kilometry 

Přepravené zboží (t) 

 – dovoz, vývoz 

Počet cestujících  

 – vnitrostátní, mezinárodní (dle 

kontinentu) 

  

  

  

Přepravený náklad (t) 

 – celkem, vnitrostátní, 

mezinárodní (intra-EU, extra-

EU), 

– dle jednotlivých letišť 

Počet cestujících 

– dle jednotlivých letišť, 

 – celkem, vnitrostátní, 

mezinárodní (intra-EU, extra-

EU) 

Dopravní park Počet letadel 

 – dle vzletové hmotnosti, 

 – celkem, letouny, vrtulníky 

Počet leteckých dopravních 

prostředků  

– motorizovaných, ostatních 

Počet letadel 

 – dle typu 

Infrastruktura Počet letišť 

 – veřejné, neveřejné, 

 – mezinárodní, vnitrostátní 

  

  

  

Počet letišť 

(s více než 15 000 

cestujícími/rok) 

Trh Počet podniků, zaměstnanců 

Objem mezd, tržeb (Kč) 

  

  

Počet podnikatelských subjektů 

Počet pracovníků 

 – letecký, pozemní personál 

Obrat (EUR) 

Počet podniků v letectví a 

provozu letišť 

Počet zaměstnanců 

(u vybraných zemí) 

1
 Osobokilometr - představuje přepravu jedné osoby v osobní dopravě na vzdálenost 1 km. 

2
 Tunokilometr – představuje přepravu nákladu o hmotnosti 1 t na vzdálenost 1 km. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. ČSÚ [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz  

STATISTISCHES BUNDESAMT [online]. Statistisches Bundesamt [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://www.destatis.de  

EUROSTAT. Transport [online]. EUROSTAT, 2010 [cit. 9. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database  
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PŘÍLOHA 6 

Sledované statistické ukazatele – služby železniční dopravy 

 

 

Česká republika 

Český statistický úřad 

Německo 

Statistisches Bundesamt 
Eurostat 

Výkon Počet přepravených osob 

Přepravní výkon (oskm1) 

Přepravený náklad (t, tkm2) 

 – dle typu zboží, 

 – vnitrostátní, mezinárodní 

(dovoz, vývoz) 

Průměrná přepravní vzdálenost 

(km) 

Počet přepravených osob 

Přepravní výkon (oskm1) 

Přepravený náklad (t, tkm2) 

 – dle typu zboží, 

 – vnitrostátní, mezinárodní 

(dovoz, vývoz, tranzit) 

  

Počet přepravených osob 

Přepravní výkon (oskm1) 

Přepravený náklad (t, tkm2) 

 – dle typu vozu, dle typu zboží, 

 – vnitrostátní, mezinárodní 

(dovoz, vývoz, tranzit) 

Průměrná přepravní vzdálenost 

(km) 

Infrastruktura Délka provozních tratí (km) 

 – celkem, 

 – elektrizovaných, 

neelektrizovaných, 

 – pouze pro osobní dopravu, 

pouze pro nákladní dopravu, 

pro osobní i nákladní dopravu 

Délka provozních tratí (km) 

 – celkem, 

 – elektrizovaných, 

neelektrizovaných 

  

Délka provozních tratí (km) 

 – elektrizovaných, 

neelektrizovaných 

 

Dopravní park Počet vozů dle typu: 

 – lokomotiv, 

 – elektrických jednotek 

a motorových vozů, 

 – vozů osobní dopravy, 

 – zavazadlových vozů, 

 – nákladních železničních vozů 

  

  

Počet vozů dle typu: 

 – lokomotiv a motorových 

vozů, 

 – vozů pro osobní dopravu, 

 – vozů pro přepravu zboží 

  

  

  

  

Počet lokomotiv 

 – dle zdroje energie, dle tažné 

síly 

Počet elektrických jednotek a 

motorových vozů 

 – dle zdroje energie, dle tažné 

síly 

Počet a kapacita (t) železničních 

vozů nákladních 

Počet a kapacita železničních 

vozů osobních 

 – dle typu vozu, 

 – dle kategorie vozu (lůžkové, 

jídelní, sedadlové – I. třídy, II. 

třídy) 

Trh   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pro hlavní (národní) železniční 

podniky: 

 – počet podniků, zaměstnanců, 

 – výdaje (EUR) 

Počet železničních vozů 

nákladních dle postavení 

podniku: 

 – hlavní (národní), soukromý 

1
 Osobokilometr - představuje přepravu jedné osoby v osobní dopravě na vzdálenost 1 km. 

2
 Tunokilometr – představuje přepravu nákladu o hmotnosti 1 t na vzdálenost 1 km. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. ČSÚ [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz  

STATISTISCHES BUNDESAMT [online]. Statistisches Bundesamt [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://www.destatis.de  

EUROSTAT. Transport [online]. EUROSTAT, 2010 [cit. 9. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database  
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PŘÍLOHA 7 

Sledované statistické ukazatele – regionální a místní přeprava osob 

 

  
Česká republika 

Český statistický úřad 
Německo 

Statistisches Bundesamt 
Eurostat 

Infrastruktura Délka silnic a dálnic v provozu 

(km) 

Délka silnic (km)  

– I., II., III. třídy 

Délka provozované sítě městské 

hromadné dopravy (km) 

 – tramvaje, trolejbusy, metro 

Délka dálnic (km) 

Délka silnic (km)  

– spolkové, zemské, krajské 

  

  

Délka dálnic (km) 

Délka E-silnic2 (km) 

Délka silnic – státních, 

regionálních, místních 

  

Dopravní park 

  

Počet autobusů a mikrobusů 

Počet trolejbusů, tramvají, vozů 

metra 

Počet autobusů 

  

Počet autobusů, mikrobusů 

Počet tramvají, trolejbusů 

Výkon Počet cestujících a přepravní 
výkon veřejné autobusové 
dopravy (oskm1) 
 – pravidelná, nepravidelná,  
– vnitrostátní, mezinárodní 

Počet cestujících a přepravní 
výkon městské hromadné 
dopravy (oskm1) 
 – autobus, trolejbus, tramvaj, 

metro 
Průměrná přepravní vzdálenost 

(km) 

Počet přepravených osob 

veřejné silniční osobní dopravy 

 – pravidelné linkové, 

nepravidelné 

Přepravní výkon pravidelné 

linkové dopravy (oskm2) 

 – místní tramvajová, místní 

autobusová, dálková 

autobusová 

  

  

Počet přepravených osob 

veřejné silniční osobní dopravy 

(oskm1) 

 – autobusy, mikrobusy, 

trolejbusy 

Trh Počet subjektů (podniků, firem) 

Počet pracovníků 

Mzdy, tržby (Kč) 

  

Počet subjektů pravidelné 

linkové dopravy 

 – místní tramvajová, místní 

autobusová, dálková 

autobusová 

Počet zaměstnanců pravidelné 

linkové dopravy 

Tržby subjektů pravidelné 

linkové dopravy (EUR) 

 

1
 Osobokilometr - představuje přepravu jedné osoby v osobní dopravě na vzdálenost 1 km. 

2
 silnic, které jsou součástí mezinárodní E-silniční sítě. 

Pozn.:  V České republice se sledují ukazatele na trhu za odvětví OKEČ 60.2 – Ostatní pozemní doprava – 

zahrnuje odvětví: městská, příměstská, dálková a ostatní pravidelná autobusová doprava; silniční nákladní 

doprava; osobní taxislužba a pronájem vozů s řidičem. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. ČSÚ [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz  

STATISTISCHES BUNDESAMT [online]. Statistisches Bundesamt [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://www.destatis.de  

EUROSTAT. Transport [online]. EUROSTAT, 2010 [cit. 9. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database  
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PŘÍLOHA 8 

Sledované statistické ukazatele – služby odpadového hospodářství 

 

  
Česká republika 

Český statistický úřad 
Německo 

Statistisches Bundesamt Eurostat 

Výkon Produkce odpadů (t) 

 – z obcí (celkem, komunální 

odpad), 

 – z podniků (dle jednotlivých 

odvětví), 

 – v členění na nebezpečný odpad, 

ostatní 

Produkce komunálních odpadů (t) 

 – běžný svoz, svoz objemného 

odpadu, odděleně sbírané složky 

Způsob nakládání s odpady (t) 

 – využívání, odstraňování, ostatní 

způsoby, 

 – v členění na nebezpečný odpad, 

ostatní 

Produkce odpadů z domácností (t) 

 – dle jednotlivých zemí, dle druhu 

odpadu 

Způsob nakládání s odpady (t) 

 – v členění dle jednotlivých druhů 

zařízení, 

 – dle jednotlivých druhů odpadu 

  

  

  

  

Odpad vytvořený (t) 

 – celkem, domácnostmi 

Odpad zpracovaný (t) 

Komunální odpad (t) 

 – produkovaný, skládkovaný, 

spalovaný, recyklovaný, 

kompostovaný 

komunální odpad (kg/obyv.) 

 – recyklovaný, kompostovaný 

Trh Počet podniků, zaměstnanců 

Objem mezd, příjmy, výdaje (Kč) 

Počet zařízení pro zpracování, 

odstraňování odpadu 

  

  

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. ČSÚ [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz  

STATISTISCHES BUNDESAMT [online]. Statistisches Bundesamt [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://www.destatis.de  

EUROSTAT. Environment [online]. EUROSTAT, 2010 [cit. 18. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/database  
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PŘÍLOHA 9 

Sledované statistické ukazatele – služby zásobování energiemi 

  Česká republika 

Český statistický úřad 
Německo 

Statistisches Bundesamt 
Eurostat 

Výkon Vyrobená elektřina (GWh) 

Spotřebovaná elektřina (GWh) 

– celkem, domácnostmi 

Spotřeba plynu (TJ) 

– celkem, domácnostmi 

Výroba tepla (TJ) 

Spotřeba tepla domácnostmi 

Vyrobená elektřina (GWh) 

– celkem, dle způsobu výroby 

Spotřebovaná elektřina (GWh) 

– v členění dle odvětví NH 

Spotřeba plynu (PJ) 

Spotřebované teplo (PJ) 

– domácnostmi, průmyslem, 

dopravou, ostatními odvětvími 

NH 

Hrubá výroba elektřiny (GWh) 

Konečná spotřeba elektřiny (GWh) 

Kapacita sítě (GWh) 

Výroba plynu (TJ) 

Konečná spotřeba plynu (TJ) 

Export, import plynu (TJ) 

Spotřebované teplo (TJ) 

– v členění dle typu spotřebitele 

Trh Počet subjektů v elektrárenství 

– významní výrobci1 

– regionální distribuční společnosti 

 

Počet subjektů 

Počet zaměstnanců 

Vyplacené mzdy, Investice, Obrat 

(EUR) 

Cena za jednotku elektřiny, plynu 

Tržní podíl největšího producenta 

elektrické energie 

Ceny elektřiny a plynu (EUR) 

– v členění dle typu spotřebitele 

1
 GWh – Gigawatt hodiny 

2
 TJ – Terajoules 

3
 Výrobci nad 5 MWe součtového instalovaného výkonu (od roku 2009), nad 0,5 MWe (od roku 2005), 

nad 1 MWe (do roku 2004). 
4
 PJ – Petajoules 

Pozn.: V Německu provádí statistické sledování v odvětví kromě Statistisches Bundesamt také 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. ČSÚ [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz  

BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE [online]. BMWI [cit. 14. 7. 2010] 

Dostupné z: http://www.bmwi.de 

STATISTISCHES BUNDESAMT [online]. Statistisches Bundesamt [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://www.destatis.de  

EUROSTAT. Energy [online]. EUROSTAT, 2010 [cit. 18. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/database  
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PŘÍLOHA 10 

Sledované statistické ukazatele – poštovní služby 

 
Česká republika 

Český statistický úřad 
Německo 

Statistisches Bundesamt 
Eurostat 

Infrastruktura Počet poštovních úřadů 

Počet obyvatel připadajících na 

poštovní úřad 

Území obhospodařované 1 

poštovním úřadem km2 

Počet obcí případající na 

poštovní úřad 

Počet poštovních schránek 

Počet poštovních přihrádek 

Počet poštovních úřadů Počet poštovních úřadů 

Počet obyvatel na poštovní 

úřad 

Výkon Obyčejná psaní 

Doporučená psaní 

Obyčejné, doporučené, cenné 

balíky a jiná cenná psaní 

 

Počet listovních zásilek Počet dopisních zásilek 

Počet dopisních zásilek na 

obyvatele 

Počet obyčejných dopisů a 

pohlednic 

Podíl zásilek na čas (on-time 

delivery) – v % 

Trh Počet aktivních podniků 

Počet zaměstnanců 

Mzdy, tržby (Kč) 

Počet poskytovatelů – dle 

právních forem 

Počet zaměstnanců 

Mzdy, Aktiva, Obrat (EUR) 

Počet zaměstnanců Deutsche Post 

AG 

Mzdy, Aktiva, Obrat Deutsche Post 

AG (EUR) 

Podíl zaměstnanců poštovních 

služeb na celkově 

zaměstnaných (%) 

Cena za standardní dopis – 

univerzální služba (EUR) 

Pozn.: V České republice jsou sledovány ukazatele výkonu a infrastruktury pouze za dominantního poštovního 

operátora – Českou poštu, s.p. Ukazatele týkající se trhu jsou sledovány za odvětví OKEČ 64.1 – Poštovní a 

kurýrní služby. Obdobná situace je v Německu – infrastruktura se sleduje pouze za dominantního poštovního 

operátora Deutsche Post AG, stejně tak jako i vybrané ukazatele o tržním prostředí. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. ČSÚ [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz  

STATISTISCHES BUNDESAMT [online]. Statistisches Bundesamt [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://www.destatis.de  

EUROSTAT. Postal Statistics [online]. EUROSTAT, 2010 [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Postal_statistics  
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PŘÍLOHA 11 

Sledované statistické ukazatele – telekomunikační služby 

 

 

Česká republika 

Český statistický úřad 

Německo 

Statistisches Bundesamt 
Eurostat 

Výkon   

  

  

  
Národní hovory (min.) 

Mezinárodní hovory (min.) 

Infrastruktura Počet pevných linek 

 – absolutně, na 100 obyvatel 

Podíl domácností s pevnou 

linkou (%) 

Počet aktivních SIM karet 

 – absolutně, na 100 obyvatel 

Počet účastníků v internetové síti 

– absolutně, na 100 obyvatel 

Počet přípojek v pevné síti 

Počet připojení k mobilní síti 

Podíl domácností s připojením 

k internetové síti (%) 

Podíl podniků s připojením 

k internetové síti (%) 

  

  

Počet pevných linek 

 – absolutně, na 100 obyvatel 

Počet aktivních SIM karet 

 – absolutně, na 100 obyvatel 

 Podíl domácností s připojením 

k internetu (%) 

Počet podniků s připojením 

k internetu (%) 

Počet účastníků v internetové síti 

Trh Počet ekonomických subjektů 

Počet zaměstnanců 

Výsledek hospodaření (Kč) 

  

  

  

Počet zaměstnanců 

Obrat (EUR) 

  

  

  

  

Počet subjektů poskytujících: 

 – lokální hovory, národní 

dálkové hovory, mezinárodní 

hovory, mobilní služby, 

internetové připojení 

Počet zaměstnanců 

v telekomunikačních službách 

(FTE1) 

Obrat (EUR) 

1 
Full Time Equivalent – Ekvivalent plného pracovního úvazku 

Pozn.: V Německu kromě Statistisches Bundesamt zjišťuje statistické ukazatele také Bundesnetzagentur. 

V rámci statistických zjišťování pro tržní prostředí je sledován počet podnikatelských subjektů pro komunikace 

(Nachrichtungübermittlung) jako celek – včetně poštovních služeb.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle  

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. ČSÚ [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: http://www.czso.cz  

BUNDESNETZAGENTUR [online]. Bundesnetzagentur [cit. 5. 9. 2011]. Dostupné z: 

http://www.bundesnetzagentur.de  

STATISTISCHES BUNDESAMT [online]. Statistisches Bundesamt [cit. 15. 7. 2010]. Dostupné z: 

http://www.destatis.de  

EUROSTAT. Information society [online]. EUROSTAT, 2010 [cit. 20. 3. 2010]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database  

 

 


