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1 ÚVOD 

Služby v obecném hospodářském zájmu bezesporu patří k pilířům evropské společnosti. 

Problematika jejich definování, poskytování a zabezpečování stojí již několik let v popředí 

zájmu EU, ale i jednotlivých členských států. 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. 

Pojem služby v obecném hospodářském zájmu (services of general economic interest) je 

od roku 2007 zakotven v primární legislativě EU. Jeho přesnou definici nelze nalézt, 

definování, co je a není službou v obecném hospodářském zájmu, je ponecháno v rukou 

členských států, každý k ní přistupuje svým vlastním způsobem. Přesto je neustále 

vyjadřována potřeba z řad odborníků, politických špiček, veřejné správy na národních 

úrovních i EU jasné definice, či vodítka k rozhodnutí, jakou službu za službu v obecném 

hospodářském zájmu považovat. 

Stejně jako je problematické samotné definování služeb v obecném hospodářském zájmu, 

obtížně se hledají také cesty k nalezení optimálního způsobu zabezpečování těchto služeb. 

Reformní smlouva o EU (Lisabonská smlouva podepsaná v roce 2007) ukládá členským 

zemím ve svém Protokolu o službách v obecném zájmu dbát na „správné fungování“ těchto 

služeb. Nikde však není vymezeno, jak má „správné fungování“ vypadat. V prostředí neustále 

se vyvíjejícího obecného zájmu (v jeho hospodářském i sociálním kontextu) musí orgány 

Evropské unie a členských států najít a vytvořit takový systém služeb v obecném 

hospodářském zájmu, který bude schopen jej uspokojit. 

Z doposud realizovaných výzkumů v členských zemích EU (např. Mapping the Public 

Services organizace CEEP z roku 2009, šetření EUROSTATu z roku 2007) jasně vyplývají, 

jak společné, tak i rozdílné znaky v přístupu ke službám v obecném hospodářském zájmu, 

jejich zabezpečování a poskytování. Z výše uvedeného vyplývá nezbytnost vytvoření 

společné strategie dlouhodobého rozvoje těchto služeb. Strategie může být v zásadě 

realizována třemi směry: úplná liberalizace, částečná liberalizace a neliberalizované služby 

v obecném hospodářském zájmu. V minulých dobách byly služby v obecném hospodářském 

zájmu zpravidla doménou veřejných monopolů. Orgány EU zpočátku prosazovaly cestu 

„úplné liberalizace“ a plné otevření tržnímu prostředí (zejména v infrastrukturních odvětvích). 

V období finanční krize v letech 2008-2009 se tato cesta ukázalo jako naprosto nereálné 
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řešení. Trh sám nebyl schopen adekvátně zajistit kvalitu a množství poskytovaných služeb. 

Varianta částečné liberalizace se zdá být ideálním řešením spojující výhody obou předchozích 

modelů. V oblasti služeb v obecném hospodářském zájmu však vzniká mnoho sporných 

situací a pro zvolení správné strategie je důležité pochopení všech souvislostí. 

2 CÍLE A HYPOTÉZY 

Z výše popsané problematiky je zřejmé, že v oblasti služeb v obecném hospodářském zájmu 

vyvstávají dvě základní úskalí: chybějící definice služeb v obecném hospodářském zájmu 

(založené jak na teoretických základech, tak i na praktických poznatcích) a nedostatečné 

poznání situace v oblasti služeb v obecném hospodářském zájmu v jednotlivých členských 

státech (což je stěžejní pro nalezení společné strategie dlouhodobého rozvoje těchto služeb). 

Předkládaná dizertační práce nemá ambice hledat řešení dlouhodobého rozvoje služeb 

v obecném hospodářském zájmu na úrovni EU, ale je specifikována na problematiku 

zabezpečování a poskytování služeb v podmínkách České republiky a jejím záměrem je 

přispět k odbornému poznání v této oblasti, včetně otevření nových témat výzkumu. 

S ohledem na výše uvedené 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. 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.  

Spolková republika Německo byla zvolena jako jedna z členských zemí EU, u které je 

dlouhodobě vysoce hodnocená kvalita poskytovaných služeb v obecném hospodářském zájmu 

a systém jejich zabezpečování se jeví jako jeden z nejpropracovanějších.  

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. 
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Hypotéza B. (ad cíl 3.) 

Komparace systémů zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice 

a Spolkové republice Německo je proveditelná. 

Pro ověření těchto hypotéz a splnění cílů je značná část práce věnována teoretickým 

východiskům dané problematiky a analýze evropského pojetí služeb v obecném 

hospodářském zájmu. Jádro praktické části práce tvoří zhodnocení možností zabezpečování 

služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice (založené na metodě 

vícekriteriálního rozhodování) a komparace systémů zabezpečování těchto služeb v České 

republice a ve Spolkové republice Německo, která je provedena v aspektech legislativního 

zakotvení těchto služeb, správních orgánů a jejich kompetencí v oblasti služeb v obecném 

hospodářském zájmu, situace na jejich trzích, financování a statistických zjišťování. 

3 METODIKA ŘEŠENÍ 

První částí dizertační práce je uchopení základních teoretických východisek dané 

problematiky. 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“. Pro vymezení služeb v obecném hospodářském zájmu 

a objasnění významu těchto služeb pro EU jsou analyzovány legislativní prameny EU 

a dostupné výsledky výzkumných aktivit v této oblasti jak orgánů EU, tak i dalších 

mezinárodních institucí - např. European Trade Union Confederation (ETUC), European 

Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services (CEEP). Samotné vymezení 

služeb v obecném hospodářském zájmu je provedeno za pomoci aplikace fundamentálních 

teorií veřejné ekonomie – teorie veřejného zájmu a veřejných statků. 

V další části práce jsou rozebrány aspekty poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu a možnosti vytvoření konkurenčního prostředí v podmínkách přirozeně monopolních 

odvětvích, včetně deskripce situace v infrastrukturních odvětvích v České republice 

(s objasněním forem smluv/spolupráce, kterých může veřejný vlastník infrastrukturní sítě 

využít k zajištění provozování infrastruktury a poskytování služeb na ní). Následně je 

proveden rozbor zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu, kde jsou 

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 
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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.   

Poslední částí práce je komparace systémů zabezpečování služeb v obecném hospodářském 

zájmu v České republice a Německu. Na základě analýzy a syntézy relevantních studií 

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 služeb v obecném hospodářském zájmu, které jsou 

čerpány z výsledků výzkumu Mapping the Public Services
1
 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). 

4 VYMEZENÍ SLUŽEB 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.) 

                                                 
1 

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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na ty hodnoty a potřeby společnosti, které považují za prioritní, preferenční
2
, 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. 

K vymezení služeb v obecném hospodářském zájmu lze využít následující rozhodovací 

mechanismus (viz obrázek 4.1). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 HALÁSEK, Dušan a Lenka ZEZULOVÁ. Veřejná politika. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. 115 s. ISBN 80-248-

0711-4. s. 42. 
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Obrázek 4.1 Vymezení služeb v obecném hospodářském zájmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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statkem a o její produkci a spotřebě se rozhoduje individuální volbou, nepodléhá intervenci 

státu a není s ní spojen žádný veřejný zájem), služby 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) a služby v obecném 

hospodářském zájmu. Služba v obecném hospodářském zájmu zde může být definována jako 

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. Quasitržní cena není určena jen čistou interakcí 

nabídky a poptávky na trzích, dochází tedy ke zkreslení formou: regulace cen, 

subvencovaných cen. 

Takto definovaný pojem služeb v obecném hospodářském zájmu vyhovuje i legislativním 

vymezením těchto služeb v legislativních aktivitách orgánů EU, 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. 
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5 ZHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ ZABEZPEČOVÁNÍ SLUŽEB 

V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU 

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. Varianty jsou posuzovány dle jednotlivých kritérií na základě expertních 

odhadů. Při výběru nejvhodnější varianty je nutno zohlednit více kritérií, která mají různou 

váhu. K řešení této problematiky byl vytvořen vícekriteriální rozhodovací model s využitím 

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 služeb v obecném 

hospodářském zájmu, veřejná správa). 

Model vícekriteriálního hodnocení panelu expertů lze schematicky znázornit jako úlohu se 

4 následujícími úrovněmi (viz obrázek 5.1). 

Úroveň 1 – Cílem vyhodnocování je uspořádání variant 

Úroveň 2 – Hodnocení expertů 

Úroveň 3 – Kritéria vyhodnocování 
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Úroveň 4 – Posuzované varianty. 

Obrázek 5.1 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. 

A. Vytvoření účelově orientované množiny kritérií hodnocení 

S přihlédnutím k zásadám správného fungování služeb v obecném hospodářském zájmu 

obsažených v materiálech a studiích orgánů EU, ale i mezinárodních organizací jsou varianty 

zabezpečování posuzovány dle kritérií: stabilita a kontinuita, transparentnost, univerzalita, 

nediskriminace a rovnost zacházení, dostupnost a přístupnost, nenáročná kontrola, 

udržitelnost.  
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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 

kritérií je využita Saatyho metoda párového porovnání
3
. Saatyho postup pro odvození vah 

kritérií z matice párových porovnání spočívá 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 služeb v obecném hospodářském zájmu experti 

přiřazují ohodnocení z hlediska zastoupení kritéria, s ohledem na výčet výhod a nevýhod 

jednotlivých variant uvedených dle škály:  0 – nenaplnění kritéria, 100 - maximální naplnění 

kritéria. 

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 služeb v obecném hospodářském 

zájmu) 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 

                                                 
3
 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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zájmové skupiny. Vliv příslušnosti experta lze vyjádřit koeficientem asociace (η
2
), nazývaný 

Eta
2
, který určuje míru jednostranné závislosti expertního vyjádření k významnosti 

jednotlivých kritérií na příslušnosti experta k zájmové skupině. 

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).  

Všeobecně nejlépe hodnocenou možností zabezpečování služeb v obecném hospodářském 

zájmu je liberalizovaný trh s dominantním veřejným poskytovatelem. 

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. 

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 
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u hodnocení významnosti kritérií zjištěna nejvyšší závislost na příslušnosti ke skupině 

u dostupnosti a přístupnosti, transparentnosti a udržitelnosti. Poskytovatelé služeb v obecném 

hospodářském zájmu 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 služeb v obecném hospodářském zájmu ve srovnání s hodnocením 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 služeb v obecném hospodářském zájmu 

mu byla přiřazena nejmenší váha. Transparentnost trhů považují za nejvíce významné 

kritérium poskytovatelé služeb v obecném hospodářském zájmu, 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 

služeb v obecném hospodářském zájmu než zástupci veřejné správy.  Nejvíce rozporuplným 

kritériem je udržitelnost trhů, kdy veřejná správa považuje toto kritérium za více významné, 

zatímco pro skupinu poskytovatelů služeb v obecném hospodářském zájmu je pro toto 

kritérium stanovena nejmenší váha.  

Pokud je aplikována metoda vícekriteriálního hodnocení variant u každé skupiny expertů 

odděleně, nejlepšího hodnocení u expertů z řad akademiků dosáhla varianta veřejného 

monopolu, těsně následovaná liberalizovaným trhem s dominantním veřejným 

poskytovatelem. U hodnocení zástupců veřejné správy byla jako nejvýhodnější označena 

varianta liberalizovaného trhu s dominantním veřejným poskytovatelem, u poskytovatelů 

služeb v obecném hospodářském zájmu varianta liberalizovaného trhu s funkční konkurenční 

soutěží. Pro znázornění dosažených výsledků jsou převážené hodnoty kriteriální matice 

pro jednotlivé varianty zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu vizualizovány 

v následujících paprskovitých grafech (Amébách). 
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Obrázek 5.2 Zhodnocení možností zabezpečování služeb v obecném hospodářském zájmu dle 

zájmových skupin 

S

T
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NRD

NK

Udr

Liberalizovaný trh s funkční 
konkurenční soutěží

S

T
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Liberalizovaný trh s dominantním 
veřejným poskytovatelem
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soukromým poskytovatelem

S

T
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S

T

Uni

NRD

NK

Udr

Soukromý monopol

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. 

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 služeb v obecném hospodářském zájmu je výběr varianty liberalizovaného 

trhu s funkční konkurenční soutěží dán především jejich preferencí transparentních trhů. 

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.  

Cílem předešlé analýzy vybraných možností zabezpečování služeb v obecném hospodářském 

zájmu je poukázat na jejich výhody a nevýhody ve vztahu k zabezpečení správného fungování 

veřejných služeb. Objektivita analýzy je zajištěna prostřednictvím analytického 
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hierarchického procesu (AHP)
4
 na základě expertních vyjádření. Jedná se o přístup využívaný 

rovněž v různých mezinárodních výzkumech.
5
 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 služeb v obecném hospodářském zájmu. Na základě tohoto výzkumu by bylo 

vhodné vymezit klíčové služby v obecném hospodářském zájmu 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 

služeb v obecném hospodářském zájmu vyjadřovali potřebu doplnění dalšího kritéria, čímž je 

kvalita (služeb a dodávek).  

6 KOMPARACE SYSTÉMŮ ZABEZPEČOVÁNÍ SLUŽEB 

V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU V ČESKÉ REPUBLICE A 

NĚMECKU 

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
6
, 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 

                                                 
4
 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. 
5
 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”. 
6
 např. 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  
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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 služeb v obecném hospodářském zájmu 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.   

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 
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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 úvodu byla 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. 

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. 

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 

vystihují závěry výzkumu Evropského centra zaměstnavatelů a podniků ve veřejných 

službách (CEEP), které udávají následující argumenty
7
: 

                                                 
7
 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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– 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. 

V dizertační práci je poskytnuto jasné vodítko pro rozhodování, které služby považovat 

za služby v obecném hospodářském zájmu a které nikoliv. 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.
8
 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
9
. Tato služba je však všude v EU 

považována za službu v obecném hospodářském 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.  

                                                 
8
 V případě očividně chybného začlenění služby v obecném hospodářském zájmu může zasáhnout svým 

rozhodnutím Evropský soudní dvůr, děje se tak zejména z důvodu zamezení poskytování tzv. veřejné podpory, 

která je orgány EU zakázána a postihována. 
9
 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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Při zhodnocení možností poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu byla jako 

nejvýhodnější označena varianta liberalizovaného trhu s dominantním veřejným 

poskytovatelem. 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.  

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 služeb v obecném hospodářském zájmu 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 

služby v obecném hospodářském zájmu, pro které by bylo provedeno globální vyjádření 

integrovaných indikátorů za pomocí některé z metod jejich souhrnného výpočtu. Uváděný 

výzkum je využitelný pouze pro služby v obecném hospodářském zájmu a nelze jej zobecnit 

na všechny služby v obecném zájmu, vzhledem k zcela odlišnému charakteru služeb 

v obecném zájmu nehospodářské povahy. 

Jedním z cílů dizertační práce je provést komparaci systémů zabezpečování služeb v obecném 

hospodářském zájmu v České republice a Německu. 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. 

Jedním z úskalí výzkumu se stala neexistence jednotného systému sledování služeb 

v obecném hospodářském zájmu v rámci Evropského statistického systému.  Aby mohl být 

tento systém využitelný nejen ke sledování služeb v obecném hospodářském zájmu v EU, ale 
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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 doplněn 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 
10

, 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
11 

(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. 

                                                 
10

 EUROSTAT. Consumers in Europe – Facts and figures on services of general interest, Luxembourg: 

EUROSTAT, 2007. 194 s. ISBN 978-92-79-04596-7. 
11 

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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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. 

 


