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ANOTACE 

Dizertační práce se zabývá problematikou modernizace veřejné správy 

v mezinárodním kontextu. Pozornost je věnována především zhodnocení vlivu mezinárodních 

organizací na modernizaci veřejné správy v zemích Evropské unie.  

Mezinárodní organizace vykazují snahu o prosazování stanovených politických hodnot 

a zásad v mnoha oblastech zájmu. Jednou z oblastí, do které výrazně proniká vliv 

mezinárodních organizací, je oblast vládnutí a veřejné správy. Předmětem dizertační práce je 

proto analyzovat, jaké hodnoty a doporučení mezinárodní organizace prosazují v oblasti 

modernizace veřejné správy a zhodnotit možnosti jejich vlivu na implementaci 

modernizačních opatření v zemích EU. Práce se v uvedené souvislosti detailně zabývá 

zhodnocením tří vybraných mezinárodních organizací, které vykazují prokazatelný vliv na 

utváření veřejné správy v zemích EU, a to jsou Rada Evropy, Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj a Evropská unie.  

Modernizace veřejné správy na evropském kontinentu je v posledních dvou dekádách 

značně řízena vývojem myšlenkového proudu Good Governance, neboli dobrá správa. Jedná 

se o koncept, který klade důraz na kvalitní a řádně fungující veřejnou správu se zabudovaným 

prvkem subsidiarity, který umožňuje participaci samotných občanů a respektuje demokratické 

a právní hodnoty současného moderního státu. V rámci aktivit vybraných mezinárodních 

organizací je koncept Good Governance výrazně podporována a prostřednictvím aktivit 

a činnosti organizací je vyvíjen tlak k prosazování principů dobré správy na úrovni členských 

států. Přestože většina právních aktů, upravujících tuto oblast, nemá závazný charakter, ale 

spíše doporučující charakter, je nutné konstatovat, že členské státy se chovají v jejich souladu. 

Jedním z cílů dizertační práce je z tohoto důvodu zhodnocení vlivu mezinárodních organizací 

z pohledu implementace Good Governance v zemích EU. Zhodnocení vývoje a stavu veřejné 

správy z pohledu Good Governance je provedeno na základě vyhodnocení ukazatelů dobré 

správy (Worldwide Governance Indicators) sledovaných Světovou bankou.  

Další významnou oblastí, kterou se dizertační práce zabývá je zhodnocení úrovně e-

governmentu v zemích Evropské unie. E-government je progresivní oblastí veřejné správy 

poslední doby. Jedná se nejen o prioritní modernizační trend ve veřejné správě, ale 

rovněž o stěžejní nástroj modernizace veřejné správy. V rámci práce je proto zdokumentován 

a zhodnocen stav e-governmentu v zemích Evropské unie a zkoumán vztah mezi jeho úrovní 

a vyspělostí veřejné správy na základě ukazatelů dobré správy (Good Governance). Pozornost 



 
 

 

je věnována rovněž zhodnocení pozice České republiky v oblasti e-governmentu v kontextu 

mezinárodního srovnání v rámci zemí EU. E-government je pojednán nejen na úrovni 

národních států, ale rovněž z pohledu místní veřejné správy, kde je provedeno zhodnocení 

přístupů k hodnocení e-governmentu místní veřejné správy a provedeno zhodnocení 

fungování e-governmentu místní veřejné správy z pohledu respektování principů dobré správy 

(principů Good Governance) na příkladu vybraných obcí v ČR.  

Výstupem práce je zhodnocení vlivu mezinárodních organizací v zemích EU v oblasti 

Good Governance a syntéza dosažených poznatků o stavu a vývoji e-governmentu, jako 

prioritního směru modernizace veřejné správy a jeho vztah k úrovni dobré správy (Good 

Governance). Práce rovněž vyvozuje návrhy a doporučení pro zlepšení úrovně veřejné správy 

v oblasti e-governmentu v České republice. V rámci řešení práce jsou využity vhodné metody 

vědecké práce, které napomáhají naplnění cíle, dílčích cílů a ověření stanovených hypotéz. 

Jedná se o metody vícekriteriálního hodnocení (TOPSIS, WSA), další statistické metody 

(shluková analýza, regresní analýza a analýza časových řad), metody hodnocení webových 

stránek (WAES, metoda hodnocení podle indexu Rutgers–SKKU E-Governance Performance 

Index a metoda Transparency International), dále metodu analýzy dokumentů a komparativní 

analýzu a obecné vědecké metody jako analýzu, syntézu, indukci, dedukci, zhodnocení nebo 

grafické metody.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Veřejná správa, modernizace, e-government, good governance, 

mezinárodní organizace, Evropská unie, hodnocení. 
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ABSTRACT 

Impact of the International Organizations on the Public Administration 

Modernization in EU-countries 

This dissertation deals with the modernization of public administration in an 

international context. Attention is paid to evaluation of the influence of international 

organizations on the modernization of public administration in the European Union countries. 

International organizations show effort to the promotion of defined political values 

and principles in many areas of interest. One of the areas in which is significantly penetrating 

influence of international organizations is the area of governance and public administration. 

The subject of the thesis is therefore to analyze what values and recommendations are 

asserting by the international organizations on the field of the public administration 

modernization and to evaluate the possibilities of their impact on the implementation of 

modernization measures in the EU. Dissertation deals in detail with the evaluation of three 

selected international organizations that have a demonstrable impact on the public 

administration in EU countries. These selected organizations are the Council of Europe, the 

Organization for Economic Co-operation and Development and the European Union. 

Modernization of public administration on the Europe continent in the past two 

decades is greatly driven by the Good Governance concept. It is a concept that highlights the 

quality and properly functioning public administration with an integrated element of 

subsidiarity which allows the participation of the citizens and which respects democratic and 

legal values of contemporary modern state. Within the activities of selected international 

organizations, the concept of Good Governance is strongly supported. By the activities and 

operations of organizations is applied pressure to promote the principles of Good Governance 

at the level of member states. Although most legal acts regulating this area are not binding, 

but rather a recommendation, the member states try to act in accordance with them. One of 

the goals of the dissertation is therefore to evaluate the influence of international 

organizations in terms of Good Governance implementation in the EU. Evaluation of the 

development and the state of public administration in terms of Good Governance is made 

based on an assessment of indicators of Good Governance (the Worldwide Governance 

Indicators) monitored by the World Bank. 

Another important area of the dissertation is the assessment of the e-government level 

in the European Union. E-government is a progressive area of public administration in recent 



 
 

 

times. This is not only a priority modernization trend in public administration, but also a key 

instrument of public administration modernization. As part of this work there is documented 

and evaluated the status of e-government in European Union countries and examined the 

relationship between its level and level of Good Governance based on indicators of Good 

Governance. Attention is also paid to the assessment of the position of the Czech Republic in 

the field of e-government in the international comparison. E-government is discussed not only 

at the level of member states, but also from the perspective of local public administration.  

There was done the evaluation of the functioning of e-government of local public 

administration on the example of selected municipalities in the Czech Republic. 

The outcome of this work is the evaluation of international organizations influence on 

EU countries in the area of Good Governance and the synthesis of acquired knowledge about 

the level and development of e-government as a priority area of the modernization of public 

administration and its relationship to the level of Good Governance. There are also formulated 

proposals and recommendations for the improvement of e-government level in the Czech 

Republic. In the dissertation are used appropriate methods of scientific work, which help to 

achieve the objective, sub-objectives and to verify the hypotheses. It is a method of multi-

criteria evaluation (TOPSIS, WSA), other statistical methods (cluster analysis, regression 

analysis and time series analysis), methods of websites assessment as WAES, the Rutgers-

SKKU E-Governance Performance Index evaluation method and the method of Transparency 

International. Other used methods were the method of document analysis and comparative 

analysis, and general scientific methods such as analysis, synthesis, induction, deduction, or 

graphical evaluation methods. 

 

KEY WORDS: Public Administration, Modernization, e-Government, Good Governance, 

International Organizations, European Union, Evaluation. 

 

JEL CLASSIFICATION: H11, H83 
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1 ÚVOD  

V současné době jsou mezinárodní instituce jednoznačně považovány za jeden ze 

základních kamenů světové ekonomiky a rovněž představují neodmyslitelnou součást 

mezinárodní politiky, jak shodně uvádějí autoři Archer (2001), Cihelková (2003), Osborne 

(2010) nebo Featherstone a Radaelli (2003). Jsou předmětem zkoumání v oblasti práva 

a mezinárodních vztahů i diskutovaným tématem v politice a vědě. Waisová (2008) navíc 

uvádí, že současný stav mezinárodního systému a otázky, které jsou řešeny v mezinárodní 

politice, naznačují, že mezinárodní instituce získávají stále větší význam a vliv. Ten je 

výrazně patrný od druhé poloviny 20. století a stoupá, zejména pokud jde o mezinárodní 

organizace vládní povahy, viz Koch (2008) nebo Rittberger a Zangel (2005). 

Zmíněný trend je navíc posilován ustupující rolí tradičních národních států, jak uvádí 

např. Cihelková (2009). Podle Waisové (2009), mezinárodní organizace, ať již kooperační, či 

integrační, mohou určovat nebo ovlivňovat pravidla, práva a povinnosti ostatních subjektů 

světové ekonomiky a rovněž tendují k vykazování snahy o prosazování určitých politických 

hodnot a zásad v rozmanitých oblastech zájmu. K prosazení stanovených zájmů v členských 

státech používají různé strategie a mechanismy, které ovlivňují domácí politiku těchto států, 

jak blíže specifikuje např. Rittberger a Zangel (2005) nebo Archer (2001). Jak uvádí Kooiman 

(2003) a Mangenot (2005), jednou z oblastí, do kterých výrazně proniká vliv mezinárodních 

organizací, je oblast vládnutí a veřejné správy.  

Veřejná správa je dynamickým systémem, který se mění a vyvíjí, stejně jako se mění 

a vyvíjí celá lidská společnost. Tyto změny jsou dány především vývojem v potřebách celé 

společnosti, na které veřejná správa reaguje, jak uvádí Keller (2007) a Meziřický (2003). 

Modernizace veřejné správy je proto neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti. Jak 

definuje např. Grospič (2006), modernizace veřejné správy je chápána jako pozvolný 

dlouhodobý proces změn ve veřejné správě, spojený především s informatizací 

a manažerializací veřejné správy. Z aktuálních zkušeností navíc vyplývá, že se jedná o značně 

nelehký úkol, se kterým se vypořádávají víceméně všechny současné vlády demokratických 

zemí, viz Ochrana (2002). 

Téma dizertační práce je zaměřeno na problematiku modernizace veřejné správy 

v mezinárodním kontextu z pohledu mezinárodních organizací a zdokumentování jejího stavu 

v rámci zemí Evropské unie. V rámci řešení zkoumané problematiky DDP byl stanoven cíl 

práce, dílčí cíle a hypotézy.  
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Cílem práce je vymezit vliv mezinárodních organizací na proces modernizace veřejné 

správy členských zemí Evropské unie.  

S ohledem na cíl DDP byly stanoveny následující dva dílčí cíle práce:  

1. Zhodnocení stavu veřejné správy v členských zemích EU na základě ukazatelů  Good  

Governance.  

2. Zhodnocení aktuálního stavu veřejné správy v zemích EU v oblasti e-governmentu. 

Za účelem dosažení vytyčených cílů DDP budou v rámci řešení práce ověřeny 

následující hypotézy: 

- Hypotéza H1 (ad cíl 1.) ověřuje, zda v rámci zemí EU dochází v dlouhodobém vývoji 

ke konvergenci úrovně veřejné správy z pohledu hodnocení dobré veřejné správy 

(Good Governance). 

- Hypotéza H2 (ad cíl 2.) ověřuje, zda vyšší úroveň e-governmentu v zemích EU je 

ovlivněna i vyšší úrovní veřejné správy v jednotlivých zemích (dle hodnocení Good 

Governance). 

Struktura dizertační práce vychází z formulovaných dílčích cílů a hypotéz a je 

členěna do sedmi kapitol. První kapitola je věnována úvodu do zkoumané problematiky 

a pojednání o předmětu zkoumání. Je zde stanoven cíl práce, formulovány jednotlivé dílčí cíle 

a předloženy stanovené hypotézy. Dále kapitola zahrnuje popis struktury práce a výčet 

nejvýznamnějších pramenů, vztahujících se k dané problematice.  

Ve druhé kapitole se práce zabývá vymezením pojmu modernizace veřejné správy 

a jejího pojetí v zemích Evropské unie, dále teoretickým ukotvením evropské veřejné správy 

a principů moderní veřejné správy. Jsou zde shrnuta teoretická východiska a přístupy 

k modernizaci veřejné správy. Dále je zde diskutována definice pojmu modernizace veřejné 

správy z pohledů významných zahraničních a tuzemských autorů. Rovněž jsou zde zkoumány 

spouštěcí mechanismy modernizace v zemích EU, tedy vlastní podněty, vedoucí vlády 

jednotlivých zemí k modernizaci národní veřejné správy a klíčová témata modernizace, tedy 

nejvíce preferované změny, prováděné zeměmi EU, vedoucí ke zvýšení úrovně veřejné 

správy. Významný aspekt v rámci modernizace veřejné správy tvoří přístup Good 

Governance, jehož vymezení a především pojednání o možnostech měření a hodnocení je 

stěžejní z hlediska řešení práce. V rámci kapitoly je rovněž teoreticky vymezen dominantní 

směr modernizace veřejné správy v rámci EU a také významný nástroj modernizace veřejné 

správy - e-government. Kapitola závěrem pojednává o významu mezinárodních organizací 
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v kontextu modernizace veřejné správy a jejich teoretickém ukotvení v rámci teorie 

mezinárodních organizací. 

V rámci třetí kapitoly je rozebrán postup práce, popsány aplikované vědecké metody 

a charakterizována vstupní data jednotlivých dílčích analýz. Obsahem čtvrté kapitoly je 

analýza mezinárodních organizací z pohledu modernizace veřejné správy. Vybrané 

mezinárodní organizace (Rada Evropy, OECD a Evropská unie) jsou podrobeny analýze 

z hlediska právních a finančních nástrojů a z hlediska vybraných ekonomických a správních 

ukazatelů.  

Kapitola pátá je úžeji zaměřena na specifickou oblast e-governmentu. Je vymezena 

úloha progresivního oboru e-governmentu v rámci Evropské informační politiky a pojednáno 

o jednotlivých iniciativách rozvoje e-governmentu v EU a stěžejních dokumentech vybraných 

mezinárodních organizací vztahujících se k implementaci e-governmentu v členských zemích. 

V rámci kapitoly páté je rovněž proveden vlastní empirický výzkum úrovně e-governmentu 

v zemích EU-28 pomocí metod vícekriteriálního rozhodování. Vybranými metodami jsou 

TOPSIS a WSA. Na základě aplikace metod je provedeno seřazení zemí EU podle stavu e-

governmentu od nejvyspělejších po nejméně vyspělé. Pozornost je věnována pozici českého 

e-governmentu v rámci mezinárodního srovnání. Kapitola se věnuje rovněž přístupům 

k hodnocení e-governmentu místní úrovně veřejné správy. Fungování e-governmentu místní 

úrovně je ověřeno vlastním šetřením na příkladu obcí v ČR. 

Kapitola šestá je věnována zhodnocením vlivu mezinárodních organizací na země 

EU. Na základě výstupů analýzy mezinárodních organizací je provedeno posouzení možností, 

těchto vybraných mezinárodních organizací, v rámci mezinárodní politiky, ovlivňovat způsob 

fungování veřejné správy v národních státech. V rámci zemí EU je dále provedeno 

zhodnocení vlivu mezinárodních organizací na stav a vývoj úrovně správy z pohledu 

implementace konceptu Good Governance. Vzhledem k tomu, že země EU se významně liší 

ve vyspělosti veřejné správy ve skupině zemí EU-15 a EU-10, je v rámci kapitoly šesté 

provedeno nejen zhodnocení stavu veřejné správy zemí EU-28, ale rovněž zhodnocení, zda 

mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi EU dochází ke konvergenci nebo divergenci 

úrovně správy z pohledu Good Governance. Na základě vyhodnocení ukazatelů Good 

Governance je možné rovněž usuzovat o stavu a vývoji modernizace veřejné správy v zemích 

Evropské unie. V rámci vyhodnocení je ověřena první hypotéza H1. V rámci kapitoly šesté 

je rovněž provedeno vyhodnocení stavu e-governmentu ve vybraných skupinách zemí EU, 

kde je zjišťován rozdíl mezi vyspělostí e-governmentu v zemích EU-15 a EU-10. Dále je 
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vyhodnocen vztah mezi úrovní správy v zemích EU podle přístupu Good Governance 

a úrovní e-governmentu v těchto zemích. Na základě výstupů je ověřena druhá hypotéza H2. 

Kapitola šest se zabývá rovněž e-governmentem místní úrovně, kde je, na základě výsledků 

vlastního šetření, provedeno zhodnocení fungování e-governmentu v ČR podle principů Good 

Governance na úrovni místní veřejné správy. Je rovněž vyhodnocen vztah mezi velikostí obce 

a dostupností informací o rozhodování místní veřejné správy na webových stránkách obce. 

Kapitola obsahuje diskusi výsledků a návrh doporučení pro zlepšení stavu e-governmentu 

v ČR. Kapitola sedmá je věnována závěrečnému zhodnocení a shrnutí výstupů práce. 

V kapitole je zhodnoceno naplnění cíle a jsou zde sumarizovány poznatky získané v rámci 

řešení dizertační práce. Na základě syntézy a vědecké abstrakce jsou vyvozeny obecné závěry 

práce.  

  Dizertační práce vychází z vědeckých poznatků, analýz, studií a statistik 

zkoumajících problematiku modernizace veřejné správy. Bylo čerpáno především ze 

zahraničních, ale i z tuzemských, zdrojů. Významný zdroj materiálů představovaly analytické 

práce a komparační studie mezinárodních organizací a institutů k modernizaci veřejného 

sektoru, např. OECD (2004), Demmke, Hammerschmid a Meyer (2006), Hill (2007), Aubyn 

(2007), European Commission (2010) nebo OECD (2005). Odborné knihy, vědecké práce, 

články, příspěvky z konferencí z oblasti fungování veřejné správy a koncepce uplatňované ve 

veřejné správě, např. Pollitt a Bouckaert (2011), Osborne (2010), Buschhoff (2009), Ochrana 

a Půček (2011), Klimovský (2010) nebo Hanáková (2010). Dále jsou to analýzy a výroční 

zprávy aktuálního stavu vládnutí v národních státech, metodiky vysvětlující jednotlivé 

ukazatele a publikace zabývající se statistickým zpracováním dat, např. OECD (2013), 

Lörincz a kol. (2011), Gavelin a kol. (2009), Kaufmann, D., A. Kraay and M. Mastruzzi 

(2004), Žák (2005), Giovannini (2010), Meloun a Militký (2012) nebo Marek (2007). Rovněž 

jsou to odborné knihy a elektronické dokumenty pojednávající o klasifikaci a fungování 

mezinárodních organizací a možnostech analýzy jejich vlivu na vybranou oblast podpory, 

např. Rittberger a Zangl (2005), Archer (2001), Woyke (1998), Waisová (2008), Cihelková 

(2009), Draher a Ramada-Sarasola (2005), atd. a dokumenty související s modernizací veřejné 

správy v ČR, jako především MV (2013), MV (2012), Vláda ČR (2007) nebo Vláda ČR 

(2011). Empirická část práce vychází rovněž ze sekundárních dat zveřejňovaných 

prostřednictvím databází Světové banky, Organizace spojených národů (OSN), OECD 

a Eurostatu a z dat, získaných vlastním výzkumem autorky, viz Ardielli a Halásková (2015), 

Ardielli (2015), Janasová (2010) nebo Janasová (2011). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MODERNIZACE VEŘEJNÉ 

SPRÁVY 

Modernizace veřejné správy patří mezi aktuální oblasti zájmu současné společnosti. 

Tuto skutečnost dokládají nejen počty publikovaných knih, odborných článků a studií, ale 

i široké spektrum organizací a institucí, které tuto oblast zkoumají, analyzují, inovují, 

případně i implementují.  

2.1 Terminologické vymezení modernizace veřejné správy 

Termín modernizace je obecně výrazem pro vylepšení či přizpůsobení se soudobým 

požadavkům nebo znalostem, viz Kraus (2005). Stejně tak modernizace veřejné správy je 

reakcí na sociální, hospodářský a technologický vývoj ve společnosti a vznikající nové 

požadavky na správu, které je potřebné reflektovat. Dle Kellera (2007) evokuje pojem 

modernizace často zcela automaticky změnu správnou, přínosnou a žádoucí, což nemusí vždy 

vystihovat reálnou praxi. Autor naopak upozorňuje na faktickou vágnost tohoto termínu. 

V rámci odborné literatury jsou patrné dva úhly pohledu na modernizaci veřejné 

správy. V prvním pojetí je modernizací státní správy rozuměn proces postupných kroků 

a změn, které vedou k zajištění větší efektivnosti, a to bez radikálních a převratných změn. 

V druhém pojetí je modernizace veřejné správy především spojována s uplatňováním nových 

prostředků, nástrojů a metod pro dosažení vyšší kvality řízení veřejné správy a přizpůsobení 

se aktuálním potřebám společnosti. 

Ochrana a Půček (2011) pojednávají ve smyslu prvně uvedeného pojetí o tzv. 

modernizačních změnách ve veřejné správě. Modernizací ve veřejné správě označují všechny 

procesy, trendy a změny, které ve svém souhrnu vedou k vyšší kvalitě ve fungování veřejné 

správy. Tato nová kvalita je pak teorií označována pojmem moderní veřejná správa. 

Podstatným rysem modernizace veřejné správy zůstává, že se jedná o takové modernizační 

změny ve veřejné správě, které jsou změnou k lepšímu fungování veřejné správy. Obsahem 

modernizace veřejné správy je změna vedoucí k zefektivnění fungování veřejné správy, 

zvýšení výkonu a růstu kvality práce tak, aby byly na kvalitativně vyšší úrovni uspokojeny 

oprávněné požadavky občanů (ve smyslu kritéria veřejného zájmu), které občané kladou na 

výkon veřejné správy.  

Grospič (2001, s. 238) naopak ve smyslu druhého pojetí popisuje modernizaci veřejné 

správy jako dlouhotrvající, permanentní proces inovačních změn ve všech složkách veřejné 
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správy. Tyto změny spočívají zejména „v přizpůsobování správy novým podmínkám vývoje 

společnosti, technologickému vývoji, informatizaci a vybavení veřejné správy výpočetní 

technikou a v různých racionalizačních opatřeních.“ Jedná se především o pozvolný 

dlouhodobý proces změn ve veřejné správě demokratických zemí, který má kontinuální 

charakter a je možné ho chápat jako část reformního procesu, jehož prostřednictvím dochází 

k optimalizaci původních reformních záměrů, jak dále uvádí Grospič (2006 a 2008). 

Příčiny tohoto procesu vidí např. v narůstání krizových jevů v zabezpečování sociální 

funkce státu nebo úsilí o zvýšení efektivnosti veřejné správy a snížení nákladů na poskytování 

veřejných služeb. Programy modernizace veřejné správy bývají přitom obsahem celkových 

programových dokumentů vlád i speciálních vládních dokumentů, určených k reformě 

a modernizaci veřejné správy.  

V odborné literatuře bývá často pojem modernizace veřejné správy spojován nebo 

naopak odlišován od správní reformy. Např. Pollitt a Bouckaert (2004) ztotožňuje termíny 

správní reforma a modernizace veřejné správy. Tomu odpovídá i náhled politologie a správní 

vědy, které přímo nevymezují tyto pojmy a oba pojmy jsou v mnoha případech užívány jako 

synonyma. Thom a Ritz (2003) se snaží vymezit vztah mezi oběma pojmy. Zatímco 

modernizace dle těchto autorů představuje určité přizpůsobení správního systému měnícím se 

podmínkám prostředí, aniž by však byl znám konečný stav a cíl modernizačního procesu, 

správní reforma má konečný stav celkové modernizace správy definován na základě modelů 

a stanovených cílů. Bogumil (2002) v této souvislosti upozorňuje na nižší komplexnost 

vnímání správní reformy. Ta se může vztahovat na plánované změny organizačních, právních 

nebo personálních struktur, nezahrnuje však všechny dimenze možných reforem ve veřejném 

sektoru. Naproti tomu pojem modernizace veřejné správy může v určitém kontextu zahrnovat 

i privatizaci nebo přestavby sociálního státu a daňové politiky.  

V českém prostředí Pomahač (2013) primárně pojednává o reformě veřejné správy, 

kterou považuje za věčný, nikde nezačínající a nikde nekončící proces. Reforma veřejné 

správy je v jeho pojetí spojována s modernizací veřejné správy. Modernizace zde představuje 

především zavádění nových přístupů do veřejné správy, doplňuje reformní proces veřejné 

správy nebo je přímo jedním z jeho výstupů. Reformou veřejné správy se v tomto smyslu 

rozumí stanovený inovativní proces ve veřejné správě daného státu, vyrovnávající rozdíly 

mezi celkovým stavem správy a celkovým stavem společnosti. Tento proces bývá spojen 

s implementací určitých administrativních technologií, zpravidla těch, které již byly vyvinuty 
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v podmínkách vyspělejšího správního systému anebo přizpůsobeny pro implementaci 

v daném systému. 

Grospič (2006) důsledně rozlišuje mezi správními reformami a modernizací veřejné 

správy a vymezuje jejich pojetí detailněji. Modernizaci veřejné správy řadí mezi tři 

charakteristické vývojové procesy veřejné správy. Těmito vývojovými procesy kromě 

modernizace rozumí transformaci a reformu veřejné správy. Transformaci veřejné správy 

definuje jako komplexní systémové změny veřejné správy ve všech základních 

ekonomických, politických a sociálních souvislostech. Jedná se tedy o nejvyšší stupeň 

reorganizace systému veřejné správy, kompletní změnu chápání podstaty veřejné správy a její 

determinaci, příkladem je přechod od totalitního systému veřejné správy k demokratickému 

systému veřejné správy. Dále rozlišuje mezi reformou veřejné správy a modernizací veřejné 

správy. Reformou veřejné správy rozumí „konkrétní podstatnou organizační, funkční 

a kompetenční změnu určitého významného segmentu veřejné správy, jako územní nebo 

funkcionální reformu veřejné správy, reformu základního stupně územní veřejné správy, 

změny ve stupních veřejné správy nebo reformu ústřední státní správy“. Naproti tomu 

modernizace veřejné správy probíhá kontinuálně, nezávisle na strukturálních změnách 

veřejné správy, což však nevylučuje koncipování a implementaci komplexně pojatých 

modernizačních projektů veřejné správy a jejich spojování s reformními cíli ve veřejné 

správě.  

Obecně je potřeba modernizace veřejné správy spojována s potřebou lepšího 

fungování veřejné správy. Podle Půčka a Ochrany (2009) je cílem každé modernizace veřejné 

správy předcházet kolizním situacím nebo řešit stávající problém – tedy dosáhnout změny 

k lepší službě pro zákazníky nebo změny ke zvýšení kvality života občanů. Tato změna 

kvality poskytovaných veřejných služeb by měla být přitom pro zákazníka rozpoznatelná. 

Richter (2009) hovoří o modernizaci veřejné správy, jako o procesu změn, který se vyznačuje 

přechodem od tradičního pojetí k vhodnějšímu způsobu fungování veřejných institucí. 

Výstupem by tudíž měla být rovněž kvalitativně lépe fungující veřejná správa. Podle 

Buschhoffa (2009) je cílem změn ve veřejné správě a správních reforem především podpora 

hospodářského růstu. Aubyn (2007) konkretizuje, že modernizace veřejné správy souvisí se 

snahou o vyšší efektivitu poskytování služeb a lepší správu věcí veřejných, přičemž autoři 

věnující se problematice ekonomického růstu deklarují přímou souvislost mezi kvalitou 

veřejné správy a hospodářským růstem, více např. Gradstein (2004), Rivera-Batiz (2002) 

a Wodon (2005). 
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Teoretickými koncepty a přístupy v oblasti modernizace veřejné správy a jejich 

zamýšlenými výstupy se dále blíže zabývají např. Borja a Castells (1997), Osborne a Gaebler 

(2006), Ochrana (2002), Rektořík (2007), Vacek (2006) nebo Půček a Ochrana (2009).  

2.1.1  Syntéza definic a vlastní uchopení pojmu 

Výše uvedený text diskutoval přístupy k vymezení modernizace ve veřejné správě 

a přístupy k vymezení vztahu mezi reformou a modernizací veřejné správy. V rámci 

předkládané práce je rozlišováno mezi reformou a modernizací veřejné správy. Modernizace 

je pojata jako dlouhodobější proces přeměny a změn veřejné správy, spojený se zaváděním 

inovativních postupů, informatizací a aplikací manažerských technik ve státní správě. Za 

modernizační změny je přitom nutné považovat pouze kvalitativní změny1, které vedou k vyšší 

kvalitě ve fungování veřejné správy, jak uvádí Ochrana a Půček (2011). V případě, že se jedná 

o kvantitativní (dílčí) změny2, tak je požadováno, aby tyto změny v celkovém souhrnu 

přispívaly ke konečné změně kvality fungování celého systému veřejné správy. Jedná se 

tedy o takové trendy ve veřejné správě, jejichž výstupem je kvalitativně vyšší úroveň 

fungování veřejné správy, tedy moderní veřejná správa.  

Zde je možné shrnout, že cílem prováděných reforem a celého procesu modernizace 

a přijatých modernizačních změn je především snaha o zvýšení efektivity veřejné správy, která 

má pozitivní vliv na hospodářský růst. Současné modernizační trendy jsou přitom s vysokou 

pravděpodobností reakcí na výraznou expanzi veřejné správy v minulosti, která se však stala 

v realitě současných demokratických zemí dále neudržitelnou koncepcí. Současné trendy 

proto usilují o snížení rozsahu i nákladnosti veřejné správy a poskytování lepší a efektivnější 

služby, která bude lépe sloužit občanům a bude orientovaná na výsledek. 

2.2 Vymezení evropské veřejné správy 

Evropská veřejná správa má své počátky již v antickém období, nicméně její moderní 

podoba se začala formovat především v průběhu 19. století. Ve 20. století a v posledních 

desetiletích byl proces modernizace evropských tradičních systémů veřejné správy pak 

určován především vlivem evropské integrace. V současné době (rok 2015) tvoří strukturu 

Evropské unie celkem 28 států. Přehled zemí EU a data jejich přistoupení k EU jsou 

                                                           
1 Kvalitativní změna představuje změnu, která vede ke změně daného stavu a k podstatné přeměně daného 
systému. 
2 Kvantitativní změna je charakteristická částečnou změnou, která ve své podstatě nevede k významné změně 
existujícího stavu systému. 
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zdokumentovány v tabulce 2.1. Zároveň jsou zde vyznačeny jednotlivé země EU, které náleží 

do skupin zemí EU-15, EU-10, EU-25 a EU-28, pro potřeby analýz v aplikační části práce.  

Tab. 2.1 Skupiny zemí a jejich přistoupení k ES/EU 

Rozšiřování 
ES/EU 

Rok 
přistoupení 

Země Skupina 

Založení 1952 
Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, 
Nizozemsko, 

EU-15 

EU-25 

EU-28 

1. rozšíření 1973 Dánsko, Irsko, Velká Británie 

2. rozšíření 1981 Řecko 

3. rozšíření 1986 Portugalsko, Španělsko 

4. rozšíření 1995 Finsko, Rakousko, Švédsko 

5. rozšíření 2004 
Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, 
Slovinsko 

EU-10 

6. rozšíření 2007 Bulharsko, Rumunsko, 
 

7. rozšíření 2013 Chorvatsko, 
 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

Členské země EU nemají jednotnou organizaci veřejné správy, což vychází 

z rozdílného historického vývoje každé z nich. Systém veřejné správy a vnitřní organizace 

patří v rámci rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a členské státy mezi kompetence 

členských zemí a Evropská unie v nich nemá právo přijímat rozhodnutí, jak blíže specifikuje 

např. Klíma (2006). Proto o charakteru moci výkonné, o struktuře, rozsahu, funkcích 

a činnostech veřejné správy rozhodují výhradně samotné členské státy. Výkon veřejné správy 

zpravidla obstarávají správní orgány jednotlivých států, které jsou organizačně součástí 

veřejné správy daného státu. Funkčně však představují součást správy Evropské unie, jak 

doplňuje Pomahač a Vidláková (2002). V souvislosti s postupující integrací a se zvyšováním 

počtu členů Evropské unie se totiž dostává do popředí záměr utváření tzv. evropského 

správního prostoru (ESP) reprezentovaného ústředními orgány EU: Radou Evropské unie, 

Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Evropským soudním dvorem, Dvorem auditorů 

a národními ústředními správními orgány členských států, jak uvádí Lacina (2004). Přes 

svrchovanou pravomoc národních států v EU rozhodovat ve věcech národní veřejné správy 

autonomně, tak existuje z titulu členství v EU povinnost členských zemí respektovat 

a dodržovat určité uznávané společné principy, charakterizující demokratickou evropskou 
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veřejnou správu a jak uvádí Halásková (2012), zvyšuje se objektivní nutnost koordinace 

a harmonizace veřejné správy v jednotlivých členských zemích.  

2.2.1 Principy evropské veřejné správy 

Principem ve veřejné správě je obecně myšleno základní, obecně uznávané pravidlo či 

zásada, která určuje směr fungování veřejné správy, viz Pomahač (2001). Aktuálně uznávané 

principy veřejné správy vycházejí především z požadavků koncepcí New Public Management 

a Good Governance, které se ve veřejné správě v poslední době významně prosazovaly, jak 

uvádí Marek (2006). Tyto koncepce kladou důraz na ekonomické aspekty fungování veřejné 

správy, zvýšení její efektivnosti a legitimity. Historicky se principy obsahově vyvíjely 

a modifikovaly.  Jejich moderní podoba souvisí s celkovým procesem demokratizace 

evropské společnosti. Dle Haláskové (2004, str. 33), byly v řadě zemí zformulovány 

fundamentální nadčasové zásady pro fungování veřejné správy v demokratickém státě, jako 

např. záruky lidských a občanských práv a svobod, oddělení moci zákonodárné, výkonné 

a soudní a dodržování zásad ústavnosti a zákonnosti a další. Tyto principy byly zakotveny 

v národních právních předpisech nejvyšší právní síly a později se staly také součástí norem 

mezinárodní povahy. 

V současnosti je možné principy veřejné správy hledat především v národních 

právních předpisech (v Ústavě, zákonech a v sekundární legislativě), v mezinárodních 

smlouvách a dalších dokumentech mezinárodních organizací nebo v politických koncepcích 

a programových dokumentech, které souvisejí s reformami veřejné správy. Ve většině států 

Evropské unie jsou principy dobré veřejné správy zakotveny ve správním řádu, občanském 

soudním řádu, zákoně o svobodném přístupu k informacím a služebním zákonu. Hlavním 

smyslem jejich uplatnění přitom je aproximace právních řádů demokratických zemí v oblasti 

ústavního a správního práva v rámci evropské veřejné správy.  

Za účelem nápomoci kandidátským zemím EU s transformací veřejné správy byla 

Evropskou komisí a OECD v roce 1992 zřízena společná iniciativa SIGMA. V rámci této 

iniciativy byla v roce 1999 OECD vypracována studie „European principles for public 

administration“, která identifikovala standardy veřejné správy států EU-15. Tyto standardy 

představovaly hodnotící kritéria fungování veřejné správy pro země ucházející se o členství 

v EU a vycházely z klíčových elementů Good Governance. Navzdory různým právním 

tradicím a systémům vládnutí byly ověřeny a všeobecně přijaty v průběhu vývoje 

demokratických států napříč různými systémy veřejné správy. Navíc byly inkorporovány 
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judikaturou Evropského soudního dvora a tvoří hodnotová východiska pro evropský správní 

prostor. Jsou proto označovány jako principy evropské veřejné správy. Povinností 

jednotlivých států je respektovat a dodržovat tyto společné správní a právní principy - čtyři 

hodnotové pilíře evropského správního prostoru, viz Pomahač a Vidláková (2002). Studie 

systematizuje hlavní správní principy běžné v západoevropských státech do následujících 

skupin: 

- spolehlivost a předvídatelnost, 

- otevřenost a transparentnost, 

- zodpovědnost, 

- efektivnost a hospodárnost. 

Některé z těchto principů byly v roce 2000 formalizovány ustanoveními Charty 

základních práv Evropské unie, především v článku 41, který dává občanům EU právo na 

dobrou správu (Good Governance). Na základě těchto principů byly formulovány rovněž 

zásady týkající se reforem institucí Evropských společenství, které byly v roce 2001 

zveřejněny Evropskou komisí v Bílé knize o evropském vládnutí. Nově byl patrný rovněž 

prvek participace, tedy požadavek na zpřístupnění procesu vytváření politik organizacím 

a jednotlivcům. Bílá kniha popisuje 5 principů dobrého vládnutí (Good Governance), které 

detailněji charakterizuje např. Potůček a kol. (2007): 

- otevřenost -  je vnímána jako nástroj ke zvýšení důvěryhodnosti komplexního systému 

evropského vládnutí a spočívá v otevřenosti institucí a členských států EU ve vztahu 

k jejich občanům, 

- participace - spočívá v zapojení různých aktérů do tvorby evropské politiky tak, aby se 

v průběhu procesu její tvorby obohatila o co nejvíce relevantních pohledů, a byla tak 

kvalitnější. Politika EU ovšem musí být v souladu s ostatními zásadami zároveň 

efektivnější, přehledná a přesně zacílená, 

- odpovědnost - odpovědnost jednotlivých institucí EU a potažmo i dalších institucí na 

úrovni členských států musí být přesně stanovena a známa tak, aby bylo možné konkrétní 

výsledky a omyly jednotlivých částí rozhodovacího mechanismu EU přesně identifikovat 

a tlumočit občanům, 

- efektivita - účinnost evropské politiky je vnímána v těsné souvislosti s jejím načasováním 

a vyžaduje, aby akce byly prováděny odpovídajícím způsobem, na správné úrovni, ve 

správný čas a zároveň pouze tehdy, pokud jsou skutečně potřebné, 
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- souladnost - sounáležitost mezi politikami a konkrétními akcemi vyžaduje jejich 

vzájemný soulad a srozumitelnost. Ačkoliv výzvy současné světové ekonomiky 

a společnosti jsou velmi komplexní, reakce na ně musí být jasně motivovány a vysvětleny 

občanům, protože jedině tak může být zajištěna jejich dlouhodobá udržitelnost 

i v podmínkách krátkodobého politického cyklu. 

Množinu principů Good Governance vymezuje rovněž dokument OECD z roku 2005 

„Modernising government – the way forward“, viz OECD (2005). Řadí sem následující 

principy: 

- průhlednost a odpovědnost, 

- spravedlnost a rovnost, 

- efektivnost a účinnost, 

- vládu práva a etické chování. 

Sdílení principů veřejné správy mezi členskými státy EU významně vytváří podmínky 

pro fungování Evropského správního prostoru. Jejich uplatnění umožnuje vytvoření 

odpovídající národní administrativní kapacity, schopné efektivně implementovat „acquis 

communautaire“ ve shodě s Kodaňskými kritérii.  

2.2.2 Principy Good Governance v evropské veřejné správě  

V současné době se v rámci oblasti řízení a spravování věcí veřejných významně 

prosazuje koncepce Good Governance. Tato koncepce veřejné správy má své základy 

v myšlenkovém proudu Governance, který je založen na přístupu aktivizujícího státu, jak 

uvádí Žárska a kol. (2010, s. 27), který díky svým principům fungování veřejné správy 

poskytuje prostor pro spolupráci veřejné správy se svým okolím, se společností 

a ekonomikou. Wohlfhrt a Zühlke (2005, s. 70) charakterizuje Good Governance jako koncept 

podporující spojení státních, privátních, formálních i neformálních partnerů za účelem 

vytvoření kooperativních vztahů mezi nimi. Tento proud se významně prosazuje od poloviny 

90. let 20. století a stále zůstává v popředí zájmu, viz Jann (2006). Uplatňování Good 

Governance je v praxi významně podporováno především různými mezinárodními, 

nadnárodními i národními subjekty, viz Klimovský (2010). Příkladem těchto organizací 

mezinárodního měřítka je Světová banka, OSN, Mezinárodní měnový fond, OECD, EU nebo 

Rada Evropy.  

Pojem Good Governance neboli dobré vládnutí je označením pro kvalitní a řádně 

fungující veřejnou správu se zabudovaným prvkem subsidiarity, umožňujícím participaci 
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samotných občanů a respektující demokratické a právní hodnoty současného moderního státu. 

Navíc zdůrazňuje možnosti strategické kombinace rozdílných prvků řízení, přináší prvek 

společensko-politické koordinace prostřednictvím sítí a podporuje různorodost aktérů v rámci 

interakčních procesů, jak blíže specifikují Strassheim a Oppen (2006), Klenk a Nullmeier 

(2003), Kickert et al., (2007) a Kooiman (2003).  

Zásadní změnou a přínosem Good Governance oproti předešlému vývoji veřejné 

správy je fakt, že na organizace veřejné správy již není možné nazírat jako na statické 

a neměnné, ale jako na živé organizmy, viz Frič (2008).  Jak uvádí Potůček (2005) stát se 

rovněž posunuje z role dominance k partnerství, přičemž si vymezuje pole, ve kterém nemůže 

jeho autoritu efektivně nahradit žádný jiný aktér, Výsledkem tohoto vývoje je potřeba 

vnitřních reforem systému veřejné správy a principů, na kterých je stát vybudovaný 

a vytvoření profesionálnější, kvalitnější a lépe fungující veřejné správy. Stát tak dokáže 

prostřednictvím nových partnerů a nových pravidel dosahovat vyšší efektivnosti, přestože se 

vzdá části svých úloh a zodpovědnosti, viz Potůček, Musil and Mašková (2008).  

Pojem Good Governance není na národní ani mezinárodní úrovni legislativně 

vymezen a definován. Dokumenty zabývající se touto problematikou definují Good 

Governance, často překládáno jako „dobrá správa“, prostřednictvím jejích jednotlivých 

komponentů, tzv. principů dobré veřejné správy, viz Potěšil (2008). Nicméně vzhledem 

k tomu, že koncept Good Governance patří mezi soudobé modernizační proudy ve veřejné 

správě, a jak uvádí Klimovský (2010), řádný výkon správní praxe stojí v ohnisku zájmu 

mnoha nadnárodních a mezinárodních organizací, je pojem Good Governance popisován 

v řadě významných dokumentů s mezinárodní působností. Např. Světová banka dobrou 

správu vymezuje v projektu „Worldwide Governance Indicators“, viz World Bank (2014). 

Governance zde představuje tradice a instituce, pomocí kterých je v zemi uplatňována moc. 

Dobrá správa je definována jako soubor 3 vzájemně propojených hledisek, které zahrnují: 

- proces výběru, kontroly a obměny vlád, 

- schopnost vlády efektivně formulovat a provádět vhodné politiky, 

- respekt občanů a státu k institucím, které určují sociálně-ekonomické prostředí v zemi. 

Zásadní úlohu při formování pojetí Good Governance sehrála Rada Evropy, která 

jednotlivé dílčí aspekty řádného výkonu veřejné správy rozebírá v rámci několika různých 

aktů. Přesto, že tyto akty ve formě doporučení a rezolucí nejsou právně závazné, státy mají 

přinejmenším politický závazek chovat se v jejich souladu.  
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Komplexní pohled na problematiku dobrého vládnutí je k dispozici především 

v  „Doporučení Rady Evropy o dobré veřejné správě“ z roku 2007, viz Rec (2007), které si 

klade za cíl definovat základní právo na dobrou veřejnou správu, a tak v praxi usnadnit její 

účinnou implementaci. Dobrá správa je podle tohoto doporučení cílem, který by měl být 

dosažen a udržen. Veřejná správa, která má být dobrou veřejnou správou je odrazem 

kvalitního, jasného, přehledného a pochopitelného zákonodárství. Musí plnit základní potřeby 

společnosti, podílet se na její správě, přičemž i přes její veřejně-mocenský charakter musí 

vycházet z potřeby vyváženosti a ochrany práv jednotlivců. Z toho důvodu je kladen velký 

důraz na kontrolu kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy a další prohlubování dobré 

správy, jak uvádí Potěšil (2008). Dobrá veřejná správa je pak ve smyslu „Dodatku k 

Doporučení Rady Evropy Rec (2007) 7“ definována skrze její jednotlivé součásti, označované 

jako principy dobré veřejné správy, viz tabulka 2.2.  

Tab. 2.2 Charakteristika principů Good Governance Rady Evropy 

Principy dobré veřejné 
správy 

Charakteristika 

Princip zákonnosti  

Základní zásadou, je zásada legality, která zavazuje orgány veřejné správy 
jednat pouze v mezích zákona a na základě pravomocí jim vymezených. Tato 
zásada udává jistotu subjektům veřejné správy, které mohou racionálně 
očekávat plnění povinností správních orgánů a zároveň následky při 
nedodržení povinností vlastních. 

Princip rovnoprávnosti  
Správní orgány jednají se soukromými subjekty ve stejných případech rovně a 
objektivně, pokud dochází v podobných situacích k rozdílům v přístupu, musí 
existovat racionální ospravedlnění. Diskriminace mezi subjekty je nepřípustná. 

Princip nestrannosti  
Úředníci musí jednat nestranně a pouze se zřetelem na daný případ. Do vztahu 
k veřejnosti by neměli vstupovat vlastní zájmy, přesvědčení ani zaujatost. 

Princip proporcionality  

Správní orgán může zasahovat do práv nabytých v dobré víře jen za podmínek 
stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu pro dosažení žádoucího cíle. 
Podle zásady proporcionality by měla být zachována úměrnost mezi 
jednotlivými právy. 

Princip právní jistoty  
Nezadatelná práva adresátů veřejného práva nesmí být porušena, výjimkou 
můře být pouze nutnost změny kvůli veřejnému zájmu. Neoprávněné nároky a 
retroaktivní povinnosti nesmějí být zaváděny a vymáhány. 

Princip časové přiměřenosti 
Veřejné orgány by měly plnit své úkoly v rozumné časové lhůtě, úměrné 
s náročností úkolu. Měly by se vyhnout zbytečným a neodůvodněným 
časovým průtahům. 

Princip participace  
Soukromé osoby mají možnost účastnit se přípravy a zavádění správních 
rozhodnutí ovlivňující jejich práva či zájmy. Mají možnost nahlédnout do 
spisů jich se týkajících a vyjádřit se k rozhodnutí. 

Princip úcty k soukromí  

Tato zásada hraje významnou roli zvláště v posledních letech, kdy je kladen 
velký důraz na ochranu základních práv a svobod. Podle této zásady by měla 
být chráněna osobní data, a úředníci by je měli zpracovávat s úctou k 
soukromí. 

Princip transparentnosti  

Veřejné orgány uveřejňují svá rozhodnutí, informují soukromé osoby 
publikováním oficiálních dokumentů a jinými vhodnými informačními 
prostředky. Zároveň však ctí ochranu soukromí a osobních údajů 
a nezveřejňují informace soukromých osob, kde to právo odmítá. 

Zdroj: Council of Europe (2007), vlastní zpracování 
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Kodex dobré veřejné správy upravuje zásady a pravidla, jež by měly veřejné orgány 

aplikovat ve svých vztazích k soukromým osobám s cílem dosáhnout dobré veřejné správy, 

viz podrobněji čl. 1 Dodatku Rec (2007) 7. Principy dobré veřejné správy jsou upraveny 

v první sekci Kodexu dobré veřejné správy a podrobně definují výše uvedených devět 

hlavních zásad dobré veřejné správy. Pravidla řídící správní rozhodnutí upravuje druhá sekce 

Kodexu. Třetí sekce Kodexu řeší možnosti odvolání a náhrady škod. 

S přihlédnutím k uvedeným principům dobré veřejné správy Rada Evropy doporučuje, 

aby vlády členských států rozvíjely dobrou veřejnou správu: 

- v rámci zásad zákonnosti a demokracie; 

- organizací a fungováním veřejných orgánů zajišťujících účinnost, výkonnost a náležité 

využívání vynaložených prostředků. 

Tyto zásady vyžadují, aby členské státy: 

- zajišťovaly nastavení cílů a výkonnostních ukazatelů ve snaze pravidelně monitorovat 

a měřit plnění těchto cílů ze strany veřejné správy a jejích veřejných činitelů; 

- nutily veřejné orgány k tomu, aby pravidelně v rámci zákona kontrolovaly, zda jsou jejich 

služby poskytovány účelně vzhledem k vynaloženým nákladům a zda by neměly být 

nahrazeny nebo zrušeny; 

- nutily veřejnou správu k tomu, aby hledala nejlepší prostředky k dosažení co nejlepších 

výsledků; 

- prováděly náležité interní a externí monitorování veřejné správy a činnosti jejích 

veřejných činitelů; 

- podporovaly právo na dobrou veřejnou správu v zájmu všech, a to přijímáním - tam, kde 

je to vhodné - norem uvedených v modelovém kodexu veřejné správy, což zajišťuje její 

účinnou implementaci ze strany veřejných činitelů členských států a provádění všech 

povolených úkonů v rámci ústavní a právní struktury státu k zajištění toho, aby regionální 

a místní samosprávné orgány přijímaly stejné normy. 

Principy dobré veřejné správy jsou utvářeny i v rámci dokumentů dalších významných 

organizací, jako OECD, OSN nebo EU. Některé dokumenty uvádí konkrétní výčet, 

z některých se dají principy pouze odvodit, neexistuje jednotné pojmenování principů, shodně 

však vymezují základní požadavky na dobrou správu. Principy dobré veřejné správy, ač 
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nejsou striktně vymezeny a jejich plnění není vynutitelné, jsou však všeobecně přijímány 

a jsou zabudovány do různých významných mezinárodních dokumentů. Jejich promítnutí do 

vnitrostátní legislativy a implementace je proto v rámci členských zemí očekávaná.  

Např. EU významně podporuje koncept Good Governance a prosazuje zvyšování 

úrovně veřejné správy. Good Governance je považován za klíčový aspekt při zajišťování 

dlouhodobé konkurenceschopnosti země a dobré životní úrovně. Z toho důvodu je také 

zlepšování úrovně veřejné správy důležitým cílem v rámci investic Evropských strukturálních 

fondů v jednotlivých členských zemích EU, viz European Commission (2014b).  

Dle Laciny (2010) je pak aplikace přístupu Good Governance v systémech evropské 

veřejné správy ovlivňována především vlivem působení závažných ekonomických 

a finančních faktorů, aplikací zásad strategického plánování a s ní spojeným formulováním 

vizí týkajících se cílů reforem a způsobů jejich uskutečňování a zčásti též tlakem úsilí 

o formování tzv. Evropského správního prostoru (ESP).  

2.3 Modernizace veřejné správy v zemích EU 

Během posledních dvou dekád byl globálně zaznamenán trend v přílivu nových 

myšlenek a inovací do oblasti modernizace veřejné správy. Všechny členské země EU, 

přistupující země i Evropská společenství vyvíjely snahu o modernizaci veřejné správy, nutno 

však zmínit, že tyto snahy se projevovaly nejen různou intenzitou, ale i zaměřením. V rámci 

odborné literatury je přijímáno, že impulsem přinášejícím změny byl s velkou 

pravděpodobností sociální, ekonomický a technologický rozvoj na konci 20. století, který se 

dotkl všech vyspělých demokratických zemí.  

Demmke a kol. (2006)3 specifikuje a upřesňuje další spouštěcí mechanismy 

modernizace veřejné správy v Evropě. Jako hlavní činitele zde specifikuje hospodářské 

a rozpočtové tlaky a výdajové limity, jako např. Maastrichtská kritéria. Tento tlak je dle 

dosažených výzkumů v evropském prostředí dokonce mnohem větší než obecně přijímaná, 

výše uvedená, potřeba adaptace na měnící se potřeby společnosti či požadavky občanů. 

Souhrn spouštěcích mechanismů dle relevance v zemích EU je zobrazen na obr. 2.1. 

 

 

 

                                                           
3 Výzkum učiněný ve spolupráci mezi Vídeňskou univerzitou a organizací EIPA. 
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Obr. 2.1 Vliv spouštěcích mechanismů modernizace veřejné správy v zemích EU 

Zdroj: Demmke a kol. (2006), vlastní zpracování 

Z hlediska posouzení relevance variantních spouštěcích mechanizmů modernizace 

veřejné správy byla zaznamenána rovněž výrazná diference při zohlednění tradice veřejné 

správy zemí EU, jak je vyobrazeno na obr. 2.2.  

Obr. 2.2 Významné spouštěcí mechanismy modernizace podle tradice veřejné správy 

Zdroj: Demmke. a kol. (2006), vlastní zpracování 
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Země EU-28 jsou rozčleněny do pěti skupin podle tradice veřejné správy, na země 

anglosaské, kontinentální evropské, středomořské/jihoevropské, skandinávské tradice 

a přistupující země, viz tabulka 2.3. Přistupující země z roku 2004, 2007 a 2013 jsou 

vyčleněny zvlášť v jedné z pěti skupin. 

Tab. 2.3 Klasifikace členských zemí EU-28 podle tradice veřejné správy 

Tradice veřejné správy Země EU-28 

Anglosaská tradice Irsko, Malta, Spojené království 

Kontinentální evropská tradice Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Lucembursko, Nizozemí 

Středomořská/jihoevropská tradice Kypr, Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko 

Skandinávská tradice Dánsko, Finsko, Švédsko 

Přistupující země: 
Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, 
Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko 

Zdroj: Kuhlmann a Wollmann (2014), vlastní zpracování 

Vliv právních předpisů EU a evropské integrace na modernizaci národní veřejné 

správy je výrazný především v zemích se středomořskou/jihoevropskou tradicí. Modernizace 

veřejné správy je zde rovněž význačněji podněcována hospodářskými dopady a rozpočtovými 

tlaky než v ostatních skupinách zemí. Velký vliv na modernizaci veřejné správy zde sehrávají 

vnitrostátní parlamenty a zájmy soukromého sektoru. 

Modernizace veřejné správy v zemích se skandinávskou a anglosaskou tradicí je 

naopak více řízena vnějšími potřebami, jako jsou: socio-demografický vývoj, požadavky 

občanů a technologický rozvoj. Navíc v zemích se středomořskou/jihoevropskou tradicí 

a anglosaskou tradicí je přikládán mnohem vyšší význam zástupcům zaměstnanců a odborů 

než v jiných skupinách zemí.   

Komparací modernizačního úsilí zemí EU byly v různých zemích rovněž ověřeny 

rozdílné přístupy k procesu modernizace veřejné správy. To může být dáno např. rozdílností 

jednotlivých států a jejich správních systémů, daných různými historickými zvyky 

a tradicemi, rozlišným ústavním uspořádáním, politickými procesy a místní administrativní 

kulturou. Na druhou stranu je v posledních letech často diskutována otázka rostoucí 

homogenizace veřejné správy na evropském kontinentu, často spojená s myšlenkami 

vznikajícího Evropského správního prostoru. Touto problematikou se zabývá nejen 

akademická obec, např. Featherstone/Radaelli (2003); Mangenot (2005); Demmke (2006) ale 

i správní praxe. 
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Koncepce ESP je obvykle chápána jako postupné sbližování správních struktur, 

procesů a hodnot směrem ke společnému evropskému modelu. Zatímco veřejná správa je 

tradičně chápána jako unikátní produkt historického vývoje, tradic a myšlenek daného státu, 

evropské sbližování formou evropské integrace je poměrně nový fenomén. Je poháněn 

různými silami, jako jsou evropské „acquis communautaire“, neustálé interakce mezi 

úředníky a politiky na úrovni EU (např. v rámci EUPAN), podporující společné porozumění 

a diskusi o dobré praxi. Významný vliv však sehrávají rovněž mezinárodní reformní trendy, 

jako je New Public Management (NPM) nebo Good Governance, které jsou často 

podporovány nadnárodními institucemi jako např. OECD, Rada Evropy, Světová Banka či 

OSN.   

Dá se předpokládat, že různé tlaky na modernizaci národních správ povedou k různým 

modernizačním koncepcím národní veřejné správy. OECD ve své zprávě z roku 2005 uvedla 

následujících 5 témat jako klíčových v procesu modernizace veřejné správy ve vyspělých 

státech OECD v průběhu posledních 20 let:  

- otevřená veřejná správa, 

- zvýšení efektivity veřejného sektoru, 

- kontrola ve veřejné správě, 

- decentralizace veřejné správy,  

- využití tržních mechanismů ve veřejné správě, 

- personální politika ve veřejné správě, viz OECD (2005). 

Demmke a kol. (2006) hodnotí průběh modernizace v zemích EU na základě priority 

modernizačních témat v programech správních reforem jednotlivých států. Nejvlivnějším 

tématem modernizace veřejné správy v zemích EU je rozvoj e-governmentu, který je 

podporován velmi vlivnou rolí technologického rozvoje. Vysoce relevantní je nastavení 

regulatorního prostředí, zavádění nových informačních a transakčních služeb pro občany 

a klienty veřejné správy, zavedení e-demokracie, vytváření nových informačních systémů 

řízení a zavádění nových informačních a komunikačních technologií. Kromě reformních 

iniciativ v oblasti e-governmentu jsou v programech modernizace evropských států významné 

snahy o posílení odpovědnosti a orientace na zákazníka, jakož i reformy týkající se Good 

Governance. Nicméně, význam různých modernizačních témat se značně liší na základě tradic 

veřejné správy, jak je vyobrazeno na obr. 2.3. 
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Obr. 2.3 Prioritní modernizační témata podle tradice veřejné správy v zemích EU 

Zdroj: Demmke a kol. (2006), vlastní zpracování 

Zatímco e-government, odpovědnost a orientace na zákazníka jsou primárními tématy 

národních programů ve všech skupinách států, význam ostatních modernizačních témat se 

v jednotlivých zemích liší v závislosti na typu tradiční veřejné správy. 

Na základě sestavení kontingenční tabulky byla posouzena relevance modernizačních 

témat ve veřejné správě v rámci zemí EU. Každému tématu byla přiřazena priorita, která 

určovala pořadí pro jednotlivé skupiny zemí. Na základě součtů v jednotlivých skupinách 

(modernizační témata) bylo možné stanovit kontingenční graf na obr. 2.4, který představuje 

pořadí prioritních témat podle dosaženého skóre v bodech. Čím nižší skóre modernizační 
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rovněž primárně podporována nástroji mezinárodních organizací. Analýza a zhodnocení vlivu 

mezinárodních organizací na země EU je provedeno v kapitole 4 a 6. Práce se dále bude 

detailně zabývat oblastí e-governmentu, který představuje nejen primární směr modernizace 

veřejné správy, ale rovněž nástroj její modernizace, jak bude rozebráno v kapitole 2.4. 

Analýza a zhodnocení e-governmentu bude provedeno v kapitole 5, která se tímto tématem 

podrobně zabývá. V rámci kapitoly 6 pak bude vyhodnocen stav e-governmentu ve vztahu 

k úrovni dobré správy (Good Governance) v zemích EU. 

Obr 2.4 Kontingenční graf prioritních témat modernizace veřejné správy v EU 

Zdroj: Demmke a kol. (2006), vlastní zpracování  

2.4 Význam e-governmentu v rámci modernizace veřejné správy 

E-government patří k významným trendům modernizačního úsilí ve veřejné správě 

(Tores, 2005; Demmke, 2006) a je rovněž předmětem různých mezinárodních srovnání, jak 
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pojednává např. Hendrych (2009), Jašek (2007), Vaníček (2011), Mates a Smejkal (2006) 
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správy, ale rovněž, jako nástroj modernizace veřejné správy: „Modernizace veřejné správy 

odpovídá celkovému trendu zavádění informačních a komunikační technologií do této 

oblasti“, viz Hendrych (2009, s. 61), přičemž jedním z významných nástrojů modernizace 

veřejné správy je e-government, jak uvádí Lidinský (2008). Dalšími nástroji modernizace 

vedoucím ke kvalitnějšímu výkonu veřejné správy pak patří např. regulatorní 

reformy,  metody veřejného managementu nebo pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti, 

jak uvádí Vacík a Šašek (2010), nicméně o tom, jaký je hlavní nástroj modernizace veřejné 

správy nepanuje všeobecná shoda. Přístupy jsou v jednotlivých státech rozdílné a závisí na 

správně politických aspektech a tradici spravování v nich, viz Wright a Nemec (2003). 

V zemích EU se v soudobé praxi modernizačního úsilí veřejné správy významně 

prosazuje e-government, viz např. Špaček (2012). Patří mezi prioritní nástroje modernizace 

veřejné správy napříč všemi zeměmi EU-28 navzdory různým tradicím veřejné správy 

jednotlivých skupin zemí EU, viz blíže kapitola 2.3. Vzhledem k významnosti e-

governmentu, jako progresivního nástroje modernizace veřejné správy v zemích EU, bude 

oblast e-governmentu analyzována a hodnocena i v rámci cílů předkládané dizertační práce, 

v rámci kapitoly 5. 

2.4.1 Vymezení e-governmentu ve veřejné správě 

V současné době se v mezinárodním měřítku v souvislosti s elektronizací veřejné 

správy již stabilně používá označení “e-government”, jak uvádí Pomahač et al. (2013). 

Zapojování informačních a komunikačních technologií (ICT) do činnosti veřejné správy je 

považován za běžnou součást modernizačního úsilí veřejné správy ve vyspělých 

i tranzitivních zemích. Významná role je přičítána především přístupu široké veřejnosti 

k Internetu. 

Tores (2005) zdůrazňuje zejména roli webových technologií při zprostředkovávání 

veřejných služeb. Nové technologie mají mnoho výhod ve srovnání s tradičními strukturami, 

které jsou hierarchické a jednosměrné. Systém založené na zprostředkování služeb pomocí 

Internetu jsou nehierarchické, obousměrné a jsou k dispozici 24 hodin denně, sedm dní 

v týdnu. Nehierarchický charakter poskytování služeb přes Internet umožňuje občanům 

mnohem komfortnější přístup ke službám a informacím, nezávazně na otvírací době úřadu, 

jak poukazuje West (2004). Očekává se tedy, že využití ICT a Internetu zvýší odpovědnost ve 

veřejné správě a ta bude rovněž schopna lépe reagovat na potřeby a požadavky občanů. 
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Co se týká samotného výkladu pojmu „e-government“, ten je poměrně široký 

a divergentní. Obecná definice popisuje e-government jako využití ICT způsobem, aby 

transformovaly vládu ve smyslu, zvýšení dostupnosti, efektivity a odpovědnosti, jak uvádí 

OECD (2005).   

Podle OSN (2004), je e-governmentem užívání ICT a jejich uplatňování ze strany 

veřejné správy za účelem poskytování informací a veřejných služeb občanům. Evropská unie 

(European Commission, 2003) definuje e-government šířeji jako využívání ICT ve veřejné 

správě v kombinaci s organizačními změnami a novými dovednostmi za účelem zlepšení 

veřejných služeb a demokratických procesů a posílení podpory veřejné politiky. OSN (2014), 

navíc zdůrazňuje úlohu e-governmentu jako nástroje, který umožňuje příležitost transformaci 

veřejné správy v souladu s cíli trvale udržitelného rozvoje. Obvykle jsou identifikovány čtyři 

stádia vývoje e-governmentu označené jako:  

- informace k dispozici on-line, 

- jednosměrná interakce, 

- obousměrná interakce, 

- plné on-line transakce, včetně dodávky a platby, viz Špaček (2013). 

Z pohledu realizace ICT projektů jsou vnímány dva pohledy na oblast e-governmentu. 

V užším smyslu je e-government spojen s realizací administrativních procesů, v rámci 

domény e-Podání. V širokém pojetí e-government zahrnuje všechny ICT pro podporu 

vládních operací, zapojení občanů a poskytování služeb orgánů státní správy. Širší přístup 

zahrnuje širokou škálu správních a administrativních projektů, včetně elektronických služeb 

(e-services), elektronické demokracie (e-democracy), elektronického hlasování (e-voting), 

elektronické justice (e-justice) a dokonce i elektronického vzdělávání (e-education) nebo 

elektronického zdravotnictví (e-healthcare). Zatímco užší přístup k e-governmentu může vést 

k technokratické vládě, e-government v širokém pojetí, ve smyslu e-governance předpokládá 

on-line zapojení mnoha zúčastněných stran v procesu formování, projednávání a provádění 

veřejných politik, viz Peters a Pierre (2003). V rámci této široké definice je možné 

identifikovat čtyři dimenze elektronického vládnutí: 

- e-služby - popisuje elektronické poskytování vládních informací, programů, strategií 

a služeb. Ty jsou k dispozici on-line 24h / 7 dnů, 

- e-management – popisuje informační systémy podporující řízení a administrativní 

funkce veřejných institucí, 
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- e-demokracie - zahrnuje činnosti, které zvyšují zapojení občanů, včetně virtuálních 

zasedání městské rady, zpětné vazby veřejného mínění, průzkumů veřejného mínění 

a komunitních fór (například prostřednictvím e-konzultací a e-hlasování), 

- e-commerce - zahrnuje obchodní stránku vládní interakce, prostřednictvím které 

probíhá výměna peněz za zboží a služby na internetu. Např. platby daní a poplatků 

nebo elektronické zadávání veřejných zakázek, viz Torres, Pina a Royo (2005). 

Vzhledem k významnosti e-governmentu, jako prioritního směru modernizace veřejné 

správy v zemích EU a hlavního nástroje modernizace, je této oblasti v rámci empirické části 

práce věnována hlavní pozornost, viz kapitola 5. 

2.5 Hodnocení veřejné správy 

Hodnocení veřejné správy je založeno na poměřování úspěšnosti či výkonnosti 

fungování veřejné správy. Předpokladem dobrého fungování veřejné správy je především 

kvalitní, pohotové a hospodárné plnění stanovených úkolů, jak upozorňuje Šmidová (2011). 

Podle Hendrycha (2009) plnění nebo neplnění tohoto předpokladu určuje míru výkonnosti 

nebo nevýkonnosti dané soustavy veřejné správy. Hendrych (2009) dále uvádí, že určujícími 

relacemi pro hodnocení činnosti veřejné správy je vztah vložených prostředků a dosažených 

výsledků a vztah dosažených výsledků k výsledkům zamýšleným a formulovaným zpravidla 

jako úkoly nebo cíle. Tyto mohou být hodnoceny z více hledisek, na základě kterých je možné 

stanovit kritéria hodnocení veřejné správy jako např. efektivnost, hospodárnost, úspornost, 

účelnost nebo přiměřenost. Hodnocení je možné rovněž provádět na základě kritérií, která 

souvisí s důsledky výkonu veřejné správy jako služby pro občana, jako např. kultura a etika 

správy, míra otevřenosti či demokratičnosti nebo blízkost občanům, viz Nemec (2010).   

Současná veřejná správa je v rámci teoretických prací vykládána v širokém pojetí 

a označována jako Governance. Překlad tohoto termínu není jednotný, Masopust (2004) např. 

používá sousloví správa věcí veřejných. Dobrá správa věcí veřejných, neboli Good 

Governance představuje ideální stav státní správy, kterého je jako celku těžké dosáhnout, ale 

poměřuje se podle něj „kvalita“ vládnuti v jednotlivých státech, viz Agere (2000). Dále bude 

pro zjednodušení užíváno pojmu dobrá veřejná správa (Good Governance). 

2.5.1 Přístupy k hodnocení Good Governance 

Přestože se jedná o oblast s poměrně krátkou historií, bylo modernímu měření správy 

(v obecném smyslu „vládnutí“) již věnováno velké množství projektů, na základě kterých 
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bylo vytvořeno poměrně široké portfolio indikátorů správy, např. Malik (2002) dokonce 

hovoří o tvorbě indikátorů správy jako o rychle se šířícím průmyslu, tzv. „mushrooming 

industry“. Tento trend je způsoben především současným silným zájmem o téma veřejné 

správy. 

Počátky tvorby a aplikace indikátorů správy jsou v 80. letech 20. století, kdy byly 

publikovány kvalitativní a případové studie zdůrazňující důležitost správy pro socio-

ekonomický rozvoj jako např. práce World Bank (1989 a 1992) nebo North (1990). Mezi 

hlavní zadavatele výzkumných projektů z této oblasti patří organizace jako USAID, 

Mezinárodní měnový fond, Světová banka, OSN nebo Evropská unie. 

Vzhledem k významné vzájemné provázanosti správy s oblastí lidských práv 

a demokracie a faktu, že lidská práva a demokracie jsou považovány za klíčové aspekty 

správy, využívá většina přístupů k měření dobré veřejné správy především indikátorů z výše 

uvedených oblastí. Nicméně v průběhu času došlo k rozšíření oblasti zájmu a také k využití 

indikátorů z těchto oblastí pro empirický výzkum, viz European Commission (2014d). 

Prvním impulsem empirického výzkumu v oblasti dobré veřejné správy byla snaha 

o nalezení vztahu mezi politickými a právními institucemi a ekonomickým růstem. K tomuto 

účelu byly využívány indikátory k měření lidských práv a svobod, např. škály Freedom 

House, na základě kterých byla vyvozována úroveň právního státu (rule of law), jak uvádí 

Grier a Tullock (1989) nebo indikátory hodnotící míru politické stability, na základě kterých 

byla vyvozována ochrana a vymáhání vlastnických práv, které jsou považovány rovněž za 

důležitý aspekt dobré veřejné správy, viz např. Alesina a Perotti (1996).  

Spojení standardních hodnotících škál a objektivních statistických dat umožnilo vznik 

specifickému přístupu seskupujícímu tyto ukazatele do indexů měřících stav určitého aspektu 

správy, jak uvádí Potůček a kol. (2007).  Příkladem jsou dva indexy umožňující srovnání míry 

ekonomické svobody: „Index of Economic Freedom“ a „Economic Freedom of the World 

Index“. Dále Knack, Kugler a Manning (2003) dělí indikátory správy do dvou skupin - na 

první a druhou generaci indikátorů. Indikátory první generace vznikly z podnětu 

nedostatečnosti indikátorů vytvořených za jiným účelem než k měření dobré veřejné správy. 

Přístupy k hodnocení jednotlivých aspektů správy se zaměřily na expertní hodnocení panely 

odborníků, které umožnily srovnání jednotlivých zemí pomocí celé řady indikátorů. 

Průkopníky tohoto typu projektů se již na přelomu 70. a 80. let 20. století staly soukromé 

konzultační firmy. V akademickém výzkumu tato data začala využívat pro hodnocení správy 
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až v posledních letech např. Knack a Keefer (1995). Souběžně s těmito komerčními 

aktivitami, jak dokumentuje Půček a kol. (2007), se postupně začaly prosazovat neziskové 

a akademické projekty expertního měření správy, z nichž nejznámější je „Corruption 

Perception Index organizace Transparency International“. Dalšími projekty zabývajícími se 

hodnocením vládnutí jsou např. výzkumy Světové Banky „World Business Environment 

Survey“, šetření univerzity Spojených národů „World Governance Survey“ nebo 

„Transformation Index“ Beertelsmannovy nadace a „Global Governance Initiative“ 

Světového ekonomického fóra, viz Court at all. (2002). 

Indikátory první generace čerpaly rovněž z výzkumů veřejného mínění, zaměřujících 

se na obecnější aspekty správy, jako demokracie, důvěra nebo spokojenost s vládou. Mezi 

nejznámější mezinárodní komparativní výzkumy veřejného mínění k problematice správy se 

řadí „Millennium Survey“, „New Europe/Russia/Baltic Barometer“, „Afrobarometer“ 

a „Eurobarometer“, jak uvádí Půček a kol. (2007). 

Velmi významným přínosem v rámci vytváření indikátorů první generace je projekt 

World Bank „Institute Aggregate Governance Indicators“, viz UNPACS (2014). Autoři 

pomocí statistického modelu agregují velké množství ukazatelů z expertních šetření 

a výzkumů do šesti kategorií:  

- mínění a odpovědnost (Voice and Accountability), 

- politická stabilita (Political Stability), 

- efektivita vlády (Government Effectiveness), 

- kvalita regulatorního rámce (Regulatory Quality), 

- zákonnost (Rule of Law), 

- kontrola korupce (Control of Corruption), viz Kaufmann (2004). 

Na kombinaci dat z expertních panelů a statistických údajů je založen výzkum „World 

Competitiveness Yearbook“, zaměřený na hodnocení konkurenceschopnosti 59 ekonomik 

světa. 

Přínos indikátorů první generace spočívá především v tom, že upozornily na klíčovou 

roli dobré veřejné správy pro úspěšný socio-ekonomický rozvoj. Souvislost mezi kvalitou 

správy a rozvojem postupně získala nezpochybnitelnou povahu. Přesto však tyto indikátory 

neposkytují oporu pro reformy veřejného sektoru. Jak uvádí Knack (1995), první generace 

indikátorů naznačuje problémy, ale nenavrhuje jich možná řešení, ani to, kdo by je měl 
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implementovat. Proto je zde pouze velmi málo příkladů indikátorů správy, které mají 

podstatný vliv na jednání vlád. 

Reakcí na subjektivní a velmi obecnou povahu první generace indikátorů, jak 

upozorňuje Potůček a kol. (2007), byla snaha o vystižení klíčových aspektů správy pomocí 

indikátorů objektivních a dostatečně specifických pro navržení a realizaci řešení zjištěných 

problémů. Pozornost je zaměřena především na rozvojové země. Doposud realizovaným 

indikátorem je „contract-intensive money“ (CIM), viz Clague (1999), vyjadřující poměr 

nehotovostních prostředků na celkové peněžní nabídce. Interpretace CIM je založena na 

myšlence, že lidé se rozhodují o formě vlastnictví finančních prostředků (hotovostní nebo 

nehotovostní) na základě spolehlivosti uzavřených smluv. V prostředí, kde se dostatečně 

nerespektují vlastnická práva a jejich vynutitelnost je malá, se budou lidé více spoléhat na 

hotovost než na finanční instituce. Indikátor tedy vyjadřuje obecnou důvěru v ekonomické 

a politické instituce, jak uvádí Landman a Häusermann (2003). 

Indikátory druhé generace se snaží rozvíjet také např. Knack (2002), kde se soustředí 

na reálnou užitečnost a použitelnost indikátorů správy. Upozorňuje na tři základní směry 

vývoje indikátorů: větší specifičnost při měření výkonnosti, větší transparentnost 

a replikovatelnost a větší pozornost procesům. Navrhuje následující indikátory: 

- zaměstnanost a mzdy ve státní službě, 

- veřejné výdaje na snižování chudoby ve velmi zadlužených chudých zemích, 

- rozpočtová nestabilita, 

- obtížnost zahájení podnikání, 

- obtížnost prosazení právoplatných požadavků, viz Knack (1995). 

Další návrhy indikátorů vychází z aktivit Centra pro demokracii a vládnutí organizace 

USAID. Byla navrhnuta sada konkrétních objektivních a subjektivních indikátorů pro 4 hlavní 

oblasti správy: právní stát, volby a politický proces, občanská společnost a vládnutí. 

2.5.2 Možná aplikace indikátorů Good Governance v praxi 

Indikátory správy mají široké pole uplatnění. Jednou z oblastí, kde se dlouhodobě 

a systematicky využívají indikátory správy, je rozvojová spolupráce a pomoc, jak uvádí 

Potůček a kol. (2007). Zde slouží jako ukazatel kvality správy dané země a tím poukazují na 

připravenost země účelně využít zdroje poskytnuté např. mezinárodní organizací 

prostřednictvím rozvojového projektu. Mezinárodní rozvojové instituce i největší bilaterální 

donoři zakládají zhruba od poloviny 90. let poskytování rozvojových prostředků úspěšnou 
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implementací standardů Good Governance do domácí politiky, přičemž každá organizace 

používá trochu jiná měřítka4. V případě SB takto fungují tzv. „Worldwide Governance 

Indicators“ – indikátory dobré veřejné správy5, které sice nejsou oficiálním projektem 

Světové banky, nicméně SB je využívá k monitoringu. 

Dále jsou využívány i v akademické sféře v rámci výzkumu, např. ekonomického 

růstu, v politologii nebo veřejné politice. Výsledky měření slouží pro mezinárodní srovnání, 

hledání vzájemných souvislostí a vazeb mezi různými sférami života společnosti nebo mezi 

různými prvky správy navzájem. Je také možno sledovat vývojové trendy a předvídat možný 

vývoj správy, ale i dalších oblastí, které s ním souvisejí, jak uvádí Potůček a kol. (2007). 

Indikátory správy nacházejí své uplatnění však i v soukromém sektoru, a to především při 

investičním rozhodování firem.  

Přínosem hodnocení kvality veřejné správy je, že kvantifikace správy a jejich 

jednotlivých dimenzí může vést ke zlepšení porozumění konceptu, směrem k jeho větší 

relevanci k praxi. Ještě důležitější však je, že naměřené výsledky ovlivňují doporučení 

politických analytiků při řešení veřejně politických problémů.  

2.6 Úloha mezinárodních organizací ve veřejné správě zemí EU 

Význam mezinárodních organizací v mezinárodní politice je v současné době 

nepopiratelný, viz tuzemští i zahraniční autoři, např. Koch (2012), Archer (2001), Waisová 

(2008) nebo Cihelková (2010). Formování a nárůst počtu, vlivu a významu mezinárodních 

organizací je jedním z nejvýraznějších trendů druhé poloviny 20. Století, jak uvádí Waisová 

(2009). Vedle mezinárodních vládních organizací dnes mezinárodní politiku ovlivňují 

(mezinárodní) nevládní organizace, mezinárodní režimy, transnacionální politické sítě 

a nadnárodní korporace. Současný stav mezinárodního systému a otázky, které jsou řešeny 

v mezinárodní politice, naznačují, že mezinárodní organizace získávají stále větší význam 

a vliv, jak charakterizuje např. Waisová (2008). 

2.6.1 Typologie mezinárodních organizací a syntéza přístupů  

Zastřešujícím pojmem pro mezinárodní organizace jsou mezinárodní instituce, jak 

uvádí Cihelková (2009), které představují soubor formálních a neformálních pravidel, 

určujících chování aktérů mezinárodního systému. Podle charakteru lze rozlišovat všeobecné 
                                                           
4 O problematickém definování toho, co vlastně good governance znamená, a k čemu se primárně tento koncept 
odkazuje, vice např. Dornboos (2003). 
5 Termín indikátory dobrého vládnutí budu dále používat jako překlad Worldwide Governance Indicators, 
synonymně se zkratkou WGI. 
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mezinárodní instituce (suverenita, diplomacie) a specifické - tematicky orientované 

mezinárodní instituce neboli kooperativní mezinárodní instituce. Mezinárodní organizace, 

spolu s mezinárodními režimy jsou řazeny mezi nejvýraznější formy kooperativních 

mezinárodních institucí. Dále jsou do této kategorie řazeny konvence, jak je znázorněno na 

obrázku 2.5, který zobrazuje základní typologii mezinárodních institucí.  

Obr. 2.5 Typologie mezinárodních institucí 

Zdroj: Waisová (2008), vlastní zpracování 

Mezinárodní organizace, jsou specifickou, relativně novou entitou v mezinárodních 

vztazích, která se svým charakterem výrazně odlišuje od národních států. Jedná se o takové 

organizace, které svou aktivitu buď směřují do transnacionálního prostoru, nebo svou činnost 

realizují na území více než dvou států. (Waisová, 2008). Jak definuje Cihelková (2010) jsou 

založeny na formálním systému pravidel a cílů, mají administrativní aparát a formální 

a materiální skutečnosti – statut, fyzické vybavení, sídlo, vlastní zaměstnance, finanční 

prostředky, správní hierarchii, orgány, atd. Nicméně jednotná shoda o vlastní definici 

mezinárodní organizace ve studiu mezinárodních organizací neexistuje, jak naznačují rovněž 

následující příklady definic mezinárodních organizací. Např. Rittberger a Zangel (2005) 

definuje mezinárodní organizace jako mezistátní instituce, které vůči svému okolí vystupují 

jako aktéři, a které jsou vnitřně charakterizovány normami chování, založenými na mezistátně 

dohodnutých normách a pravidlech, a vzájemně přizpůsobujícími svá očekávání. Archer 

(2001) však doplňuje, že mezinárodní organizace zase charakterizovány třemi znaky. Prvním 

z nich je typ členství, druhým znakem je jejich cíl a třetím znakem je autonomní a trvalá 

struktura, vytvořena na základě dohody. S přihlédnutím k těmto aspektům definuje Archer 

mezinárodní organizace jako formální kontinuální strukturu, která je vytvořena na základě 

dohody mezi členy (vládními nebo nevládními zástupci), z minimálně dvou suverénních států 
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s cílem dosáhnout společného zájmu členů. Naopak Woyke (1998) rozděluje mezinárodní 

organizace na vládní a nevládní6. Zatímco mezinárodní vládní organizace jsou z právního 

pohledu subjektem mezinárodního práva a připadají jim určitá práva, povinnosti i způsobilost 

k právním úkonům, mezinárodní organizace nevládní povahy tyto vlastnosti nemají, tj. nejsou 

subjektem mezinárodního práva (Heywood, 2004). 

Souhrnem lze říci, že za mezinárodní organizace lze považovat instituce, které působí 

na území více než dvou států nebo jejichž členy jsou více než dva státy či jedinci z více než 

dvou zemí, jsou založeny na formálním systému pravidel a cílů, mají administrativní aparát 

a formální a materiální skutečnosti, viz Archer (2001), Cihelková (2009), Koch (2012) 

a Waisová (2008). Brummer (2005) však navíc upozorňuje, že vzhledem k velmi široké 

skupině entit spadajících do kategorie mezinárodních organizací je vhodné provedení 

systematizace mezinárodních organizací pomocí klasifikačních kritérií.  

Unie mezinárodních asociací7 (Union of International Assotiations - UIA) např. 

klasifikuje mezinárodní organizace dle zvolených kritérií do patnácti kategorií označených 

velkými písmeny. Klasifikace mezinárodních organizací dle UIA je uvedena v příloze 1. Další 

možností je klasifikace mezinárodních organizací podle členství, cílů a pole působnosti, jak 

uvádí Brummer (2005) nebo Waisová (2008). Samotné kritérium členství se dělí na dvě 

kategorie. Jedním aspektem je otázka druhů členů (klasifikace podle typu členství). Na 

tomto základě je rozlišováno několik typů mezinárodních organizací.8 Jedná se o mezivládní 

organizace (Intergovernmental Organizations - IGOs), jejíž členové jsou státními aktéry 

a subjekty mezinárodního práva (státy, vlády států). Vedle mezivládních organizací existují 

různé formy nadnárodních organizací (Transnational Organiztion - TNOs), kterým je 

společné členství minimálně jednoho nestátního aktéra. Jedná se o mezinárodní nevládní 

organizace (International Non-governmental Organizations – INGOs) s výlučně nestátním 

                                                           
6 Pod pojmem mezinárodní vládní organizace je myšleno uskupení států, které vzniklo na základě multilaterální 
mezinárodněprávní smlouvy, a které má vlastní orgány a kompetence. Toto uskupení je tvořeno nejméně dvěma 
státy a zaměřuje se na spolupráci v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo kulturní oblasti. Mezinárodní 
vládní organizace jsou stejně jako státy, subjekty mezinárodního práva, mají vlastní organizační strukturu, která 
působí dovnitř i vně organizace a jsou zmocněny státy jednat jejich jménem v určitých oblastech. Mezinárodní 
nevládní organizace je společné uskupení minimálně tří společenských aktérů z minimálně tří států, kteří s cílem 
regulovat přeshraniční spolupráci vytvářejí vlastní mechanismy. 
7 UIA byla založena v roce 1910 a je zastřešující institucí pro mezinárodní vládní i nevládní organizace. Unie 
publikuje Ročenku mezinárodních organizací (Yearbook of International Organizations). 
8 Podobné rozlišovací charakteristiky pro mezinárodní organizace zmiňuje např. i Woyke (2001). Mezi svá 
kritéria zahrnuje časovou rovinu (na omezenou dobu versus neomezeně), prostorovou rovinu (regionální versus 
globální), obsahovou funkci (politické versus nepolitické), druh orgánu (mezivládní versus nadnárodní), a vnitřní 
a organizační strukturu organizací (rovné versus nerovné zacházení s členskými státy). Rittberger a Zangl (2003) 
zase uvádí kritéria členství, pravomoci, funkce politického procesu, rozhodovací moci a dosahu rozhodování. 
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členstvím. Mimo to existují hybridní mezinárodní organizace, transvládní organizace 

(Transgovernmental Oganizations - TGOs), které mají jak státní tak nestátní členy a tudíž 

nejsou výsledkem jen čistě mezistátní dohody a ekonomické mezinárodní nevládní organizace 

- nadnárodní korporace, (Business International Non-governmental Organizations – 

BINGOs), které nejsou některými autory chápány jako mezinárodní organizace, a to 

především z důvodu ziskového charakteru a na základě svázanosti s konkrétním státem, kde 

má korporace oficiální hlavní sídlo a kde je registrována, jak uvádí Waisová (2009). 

Klasifikace mezinárodních organizací podle typu členství je znázorněna v příloze 2.  

Druhou kategorií členění pojmu mezinárodní organizace na základě členství je 

z hlediska jejich rozsahu (klasifikace podle rozsahu členství). S přihlédnutím ke 

geografickému rozsahu organizace se rozlišuje pojetí regionalistické a univerzialistické9. 

Univerzální mezinárodní organizace může být, stejně jako regionální organizace, s ohledem 

na její pracovní náplň, komplexně i sektorově zaměřená. Co se týká této dichotomie, je 

z empirického hlediska nutno konstatovat, že v porovnání s univerzálními mezinárodními 

organizacemi, které tvoří 9,2 % celkového počtu mezinárodních organizací, jsou významněji 

zastoupeny regionálně orientované instituce (73,7 %). Zbytkový podíl připadá na federace 

mezinárodních organizací (0,8 %) a na organizace s mezikontinentální účastí (16,3 %), viz 

Archer (2001). 

Druhým kritériem, užívaným pro charakteristiku mezinárodních organizací jsou její 

cíle (klasifikace podle cílů a pole působnosti), jak uvádí Cihelková (2010). Většina 

mezinárodních vládních i nevládních organizací má své cíle a pole působnosti stanoveny 

přímo ve svých zakládajících dokumentech. Cíle a pole působnosti mezinárodní organizace 

definují hlavní zájmy organizace a náplň její činnosti. Cíle i pole působnosti organizace 

mohou být zaměřeny na všeobecnou nespecifikovanou škálu otázek a problémů. Příkladem 

organizace s rozsáhlým a extenzivním stanovením cíle a činností je OSN nebo v přibývající 

míře Evropská unie. Jiné mezinárodní organizace se naopak soustředí na specifické a úzce 

definované cíle a na nich založené aktivity. Ve své působnosti jsou omezeny na určitý 

omezený počet problémových oblastí, např. sociální, ekonomickou, environmentální, atd. 

                                                           
9 Typická regionální mezinárodní organizace se vyznačuje omezeným počtem členů, které jsou geograficky 
uskupeny pospolu v určité geografické oblasti a/nebo které jsou si podobné z pohledu kulturního, hospodářského 
nebo politického. Jako příklad může sloužit Evropská unie. Univerzální mezinárodní organizace jsou oproti 
tomu heterogennější z toho hlediska, že její členové pocházejí alespoň potenciálně z různých částí světa 
a vypořádávají se s rozdílnou kulturou i politickým a hospodářským pozadím. I přes to, že v praxi bývá úplná 
univerzalita členství uplatňována jen zřídka, tak organizace, jejichž stanovy žádný stát z členství trvale 
nevylučují ze členství, můžeme považovat za univerzální organizace. Příkladem je OSN. 
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Mezi tyto organizace je možné řadit NATO, UNESCO nebo Radu Evropy. S přihlédnutím na 

orientaci aktivit, jak uvádí Waisová (2009), se dají rozeznávat další zásadní zaměření 

mezinárodních organizací (tzv. klasifikace podle druhu vztahů). Existují organizace, které 

např. chtějí podporovat spolupráci mezi svými členy nebo organizace, které se zaměřují na 

prevenci konfliktů mezi členy. Při studiu vztahů mezi členy mezinárodních organizací je 

možné identifikovat tři hlavní druhy vztahů: 

- organizace, které se orientují na budování a udržování kooperativních vztahů mezi 

svými členy (EU), 

- organizace, které se orientují na snížení konfliktního potenciálu mezi svými členy 

a budování nástrojů pro management a prevenci konfliktů (OBSE), 

- organizace, jejichž cílem je vytvořit konfliktní potenciál mezi členy a nečleny 

(Trojspolek, Organizace zemí vyvážejících ropu), viz Waisová (2009). 

Při klasifikaci mezinárodních vládních organizací je dle Archera (2001) rovněž 

vhodné kombinovat vybraná kritéria tak, aby bylo zohledněno více dimenzí pohledu na 

konkrétní mezinárodní organizace. Na základě jeho názoru je třeba se vyvarovat nejčastěji 

uplatňovaného, ale nejméně vhodného členění v rámci jednoho klasifikačního kritéria. Tím 

dojde k zamezení často problematického přiřazení jednotlivých organizací k jedné určité třídě.   

Obr. 2.6 Klasifikace mezinárodních vládních organizací podle členství a působnosti 

 

Zdroj: Archer (2001), vlastní zpracování 
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Na obrázku 2.6 je uvedena klasifikace mezinárodních vládních organizací na základě 

kombinace dvou vybraných kritérií – členství a působnost. Z klasifikačních kritérií 

„členství“ a „působnost“ je možné sestavit matrici, viz obr. 2.6, která zahrnuje čtyři různé 

typy mezinárodních organizací, jak uvádí Jacobson (1984). Protože však je vhodné vnímat 

obě dimenze jako kontinuum, nabízí se jako zobrazení klasifikace různých organizací, 

dvojdimenzionální osový kříž, viz Archer (2001), Waisová (2008). 

Z hlediska rozsahu mezinárodněprávní subjektivity se mezinárodní organizace třídí 

na kooperační a integrační. Integrační organizace vybočují z rámce běžných mezinárodních 

organizací tím, že vykazují rysy nadstátnosti (supranacionality), jak uvádí Cheu (2010). 

Příkladem supranacionální organizace je Evropská unie. 

2.6.2 Role a funkce mezinárodních organizací ve světové ekonomice 

Mezinárodní organizace jsou v současné době považovány za samostatné aktéry 

s vlastními zájmy a cíli, jak uvádí Cihelková (2009). Jejich role v mezinárodních vztazích se 

však utvářela v průběhu historie. Mezinárodní organizace bývají obecně vnímány ze tří 

pohledů. Prvním z nich je pohled na mezinárodní organizaci, jako nástroje politiky svých 

členů. Toto pojetí se často vyskytuje při zkoumání mezinárodních vládních organizací, jejichž 

členy jsou suverénní státy. Organizace je pak projevem moci těchto států a zastupuje jejich 

zájmy navenek, jak uvádí Waisová (2009). Dalším pohledem, je vnímání role mezinárodních 

organizací jako arény, kde se odehrává vyjednávání, jsou nalézány kompromisy a hledána 

řešení. Podle tohoto pohledu poskytují mezinárodní organizace prostor, v němž se setkávají 

jejich členové, aby diskutovali, artikulovali společná témata a vytvářeli agendu. Posledním 

pohledem je pohled na mezinárodní organizace jako aktéry, tedy samostatné hráče, kteří mají 

potenciál samostatně působit v mezinárodním systému. Mezinárodní organizace jsou schopny 

jednat v mnoha oblastech autonomně a nezávisle na svých členech podnikat určité kroky, 

včetně přijímání konkrétních rozhodnutí, viz Waisová (2008) a (2009). 

Nejvýraznějším příkladem mezinárodní kooperativní instituce, která hraje roli 

nezávislého aktéra, je Evropská unie. Nezávislost jí umožňuje především vysoká míra 

supranacionality, rovněž existence politického systému EU (včetně exekutivních 

a legislativních orgánů), jasného systému norem a pravidel a rozpočtu, jehož část je 

generována nezávisle na odvodech členských zemí, viz blíže Waisová (2008, s. 129). 

Mezinárodní organizace mohou v rámci mezinárodního systému rovněž plnit různé 

funkce a svou činností ovlivňovat chování a jednání národních států.  Mezinárodní organizace 



 
34 

 

plní základní funkci a různé funkce speciální. Základní funkcí mezinárodní organizace je 

proces zajištění sféry a mezí souhlasné vůle členských států v otázkách úkolů organizace 

a v otázkách prostředků k jejich naplnění, jak definuje Potočný (2011). Mezi základní druhy 

speciálních funkcí mezinárodních organizací pak patří funkce normativní, kontrolní 

a donucovací a operativní.  

Důvodem, proč se jednotlivé státy stávají členy mezinárodních organizací, jsou např. 

umožnění artikulovat a agregovat zájmy, hledat spojence a utvářet koalice či vytváření agendy 

nebo vytváření norem, jak upozorňuje Waisová (2009, s. 151). Mezi další funkce 

mezinárodních organizací patří např. sběr a distribuce informací a preventivní diplomacie, 

poskytování prostoru pro formální i neformální jednání, verifikace přijatých závazků, 

udržování komunikace a zajišťování služeb. 

2.6.3 Význam mezinárodních organizací pro veřejnou správu a vliv na země EU 

V současné době jsou mezinárodní organizace jednoznačně považovány za 

neodmyslitelnou součást mezinárodní politiky. Jsou předmětem zkoumání v oblasti práva 

a mezinárodních vztahů i diskutovaným tématem v politice a vědě, jak uvádí Heywood (2004) 

nebo Featherstone a Radaelli (2003). S rozvojem mezinárodních a nadnárodních institucí se 

rovněž otevírá otázka jejich vlivu na veřejnou správu v podmínkách jednotlivých států. Např. 

s rozvojem členství států v EU zároveň dochází k procesu europeizace veřejné správy. 

Mezřický (2003) uvádí, že v souvislosti s globalizací, dochází k oslabení úlohy národního 

státu a zvýšení závislosti na rozhodování nadnárodních a světových organizací a působení 

nadnárodních společností. Tento vliv přitom nejvíce dopadá na veřejnou správu a často 

sehrává roli i při procesu modernizace veřejné správy a startu nových reforem v členských 

zemích. Mezinárodní instituce totiž plní důležitou komunikační úlohu pro vlády jednotlivých 

států, kterým zároveň poskytují expertní přehledy z vybraných oblastí, zprávy a mezinárodní 

srovnání, které významně ovlivňují směr modernizačního úsilí veřejné správy v členských 

zemích, jak uvádí Vidláková (2000), s 14.  

Organizace jako OECD nebo Světová organizace obchodu a Světová banka 

v minulosti často ovlivňovaly směr reforem a podporovaly je především publikací 

komparativních informací o jednotlivých zemích. Tyto zkušenosti (benchmarking) vytvářely 

výzvy jak pro politiky, tak pro širokou veřejnost a podněcovaly reformní úsilí s novými 

myšlenkami získanými z poučení, úspěchů i nedostatků jiných zemí. Tato zprostředkovatelská 

funkce mezinárodních a nadnárodních organizací je velmi důležitou součástí jejich činnosti. 
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Je například běžné, že zejména kandidátské země do Evropské unie provádějí správní reformy 

do značné míry pod tlakem této organizace, aby měly kompatibilní veřejnou správu 

s ostatními členskými zeměmi EU. Rovněž mnoho reforem veřejné správy v ČR bylo 

provedeno na základě požadavků EU.     

V posledních letech nabývá na významu v oblasti správních reforem také organizace 

OSN. V aparátu OSN se věnuje problematice veřejné správy odbor pro ekonomické a sociální 

záležitosti (UNDESA/DEPA), který organizuje významná celosvětová i regionální zasedání 

a fóra k jednotlivým závažným problémům vládnutí a veřejné správy. Význam těchto akcí je 

značný. Ze zkušeností však vyplývá, že ne všechny podnikané reformní kroky byly úspěšné, 

jak dodává Vidláková (2000).  

V oblasti výzkumu ve veřejné správě na mezinárodní úrovni dominují výzkumné 

instituce jako např. Mezinárodní institut správních věd (IIAS), Evropský institut veřejné 

správy (EIPA), Mezinárodní asociace škol a institutů správy (IASIA), Výzkumný ústav pro 

veřejnou správu ve Speyeru, Komise pro místní správu a samosprávu mezinárodní asociace 

politických věd (IPSA). Nejstarší je Mezinárodní institut správních věd se sídlem v Bruselu. 

IIAS je celosvětová platforma poskytující prostor pro výměnu názorů, podporující znalosti 

a postupy pro zlepšení organizace a fungování veřejné správy. Zajišťuje, aby veřejné orgány 

byly schopny lépe reagovat na stávající a budoucí očekávání a potřeby společnosti. IIAS 

zřídila čtyři subjekty: Mezinárodní asociaci škol a institutů správy (IASIA), Evropskou 

skupinu pro veřejnou správu (EGPA), Skupinu pro veřejnou správu Latinské Ameriky 

(LAGPA) a Asijskou skupinu pro veřejnou správu (AGPA), viz IIAS (2015). Jejich 

podrobnější charakteristika je uvedena v příloze 3. 

Existují i další organizace, které jsou v tomto směru aktivní. Asociace Společenství 

národů pro veřejnou správu a řízení (CAPAM) je pravděpodobně jednou z nejrozmanitějších 

organizací, zahrnující 54 členských států Společenství národů. Jednou z jejích aktivit je 

pořádání konference, která sdružuje ministry veřejné služby, nejvyšší úředníky a vedoucí 

vědce v této oblasti, viz CAPAM (2014). Také Mezinárodní výbor Spojených národů vyvíjí 

aktivitu v oblasti veřejné správy. Zakládá tzv. Sítě škol veřejné politiky, veřejných záležitostí 

a správy (NASPAA), které vyvíjí činnost po celém světě. Patří mezi ně i dílčí regionální 

a národní fóra, jako je CLAD, INPAE a NISPAcee, APSA a ASPA. Centrum pro 

latinskoamerickou správu pro rozvoj (CLAD), se sídlem v Caracasu, ve Venezuele, je 

součástí regionální sítě škol veřejné správy zřízené vládami Latinské Ameriky a je nejstarší 

v regionu, viz CLAD (2015). Ústav je zakládajícím členem, a hrál ústřední roli v organizaci 



 
36 

 

Inter-americké sítě škol veřejné správy (INPAE), která vznikla v roce 2000. Tyto regionální 

sítě škol jsou unikátní v tom, že zahrnují celou geografickou oblast Severní a Latinské 

Ameriky a Karibiku. Sdružují pod sebou také více než 49 členů z předních výzkumných škol 

v různých zemích po celé polokouli. NISPAcee je síť odborníků, vědců a praktiků, kteří 

pracují v oblasti veřejné správy ve střední a východní Evropě, včetně Ruské federace, na 

Kavkaze a ve střední Asii. Americká asociace politické vědy (APSA) a Americká společnost 

veřejné správy (ASPA) jsou rovněž významnými organizacemi v oblasti veřejné správy, které 

napomáhají globálně vytvořit základní zřízení moderní veřejné správy. Podrobnější 

charakteristika výše uvedených mezinárodních institucí veřejné správy je uvedena v příloze 4.  

Co se týká působnosti mezinárodních organizací v rámci zemí EU, země Evropské 

unie jsou vystaveny vlivu širokého spektra mezinárodních organizací, které mají významný 

podíl na utváření vládnutí a správy v jednotlivých zemích, jak uvádí Vidláková (2000). 

Univerzální zaměření má např. Organizace spojených národů (OSN), zabývající se otázkami 

bezpečnostní, ekonomické, kulturní, sociální, rozvojové a další spolupráce. Nejvýznamnější 

bezpečnostní organizací s výrazným vlivem na členské státy je Severoatlantická aliance 

(NATO). Z hlediska vlivu na vládnutí v ekonomické oblasti lze v zemích EU za 

nejvýznamnější mezinárodní organizace považovat především Světovou obchodní organizaci 

(WTO), Mezinárodní měnový fond (MMI), skupinu Světové banky (WB) a Organizaci pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Z regionálního hlediska lze za významné instituce 

považovat Radu Evropy nebo Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). 

Vliv těchto organizací na různé oblasti rozhodování v zemích EU je určován 

především mezinárodně právními závazky, ale také vlivem na konkrétní formulaci 

dlouhodobých strategií na nadnárodní a mezinárodní úrovni. Mezinárodní organizace jsou 

totiž vedle striktních pravidel i tvůrci mezinárodních standardů a režimů, jejichž dodržování 

nemusí být právně vynutitelné, avšak formuje postoj jednotlivých států ke globálním 

strategiím, jak uvádí Potůček a kol. (2007). Respektování mezinárodních zásad a režimů je 

vykládáno v pozitivním i negativním smyslu. V pozitivním smyslu podporuje kontinuitu 

vládnutí a rozhodování nad rámec běžného politického cyklu. Na druhou stranu jsou 

mezinárodní organizace častým terčem kritiky z důvodu nekompetentnosti, nevyrovnanosti, 

rozhodovacím deficitu, atp.  

Pro potřeby empirické části DDP byl vzhledem k rozsáhlosti tématu celkový rozsah 

analýzy mezinárodních organizací a hodnocení jejich vlivu zúžen na tři vybrané 

mezinárodní organizace, které vykazují prokazatelný vliv na oblast vládnutí a veřejné 
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správy v zemích EU, a to OECD, Rada Evropy a Evropská unie. Následující 

charakteristika a popis oblastí vlivu na země EU se proto týká těchto zvolených 

mezinárodních organizací. Klasifikace zvolených mezinárodních organizací dle teorie 

mezinárodních organizací a jejich základní charakteristika je shrnuta v tabulce 2.4. 

Tab. 2.4 Klasifikace vybraných mezinárodních organizací   

Název 
MO 

Rok 
založení 

Počet 
členů 

Sídlo 
Klas. 
dle 

UIA 

Klas. dle 
druhu 
členství 

Klas. dle 
rozsahu 
členství 

Klas. dle 
cílů a pole 
působnosti 

Klas. dle 
rozsahu 

mezinárod.- 
právní 

subjektivity 

Evropská 
unie 

1993 28 
Brusel, 
Belgie 

D IGO regionální všeobecná integrační 

Rada 
Evropy 

1949 47 
Štrasburk, 

Francie 
D IGO regionální specifická kooperační 

OECD 1961 34 
Paříž, 

Francie 
D IGO regionální specifická kooperační 

Zdroj: Archer (2001), Waisová (2009), vlastní zpracování 

Z hlediska doporučení pro hospodářsko-politickou oblast a formování globálních 

strategií udržitelného růstu a konkurenceschopnosti má pro vládnutí v zemích EU významný 

vliv členství v OECD. Členové OECD sdílejí závazky demokratického vládnutí a tržní 

ekonomiky. Členství v OECD tak z hlediska vládnutí a fungování veřejné správy zavazuje 

k dodržování celé zásad a mezinárodních pravidel, především v oblastech, kde aktivity 

jednotlivých států nedostačují. Nicméně rovněž poskytuje možnost přímé účasti jednotlivých 

zemí na jejich formulování. OECD byla založena v roce 1961 přeměnou z Organizace pro 

evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která vznikla mimo jiné pro provedení plánů 

poválečné obnovy. OECD sdružuje vyspělé země celého světa a je považována za jednu 

z nejvýznamnějších mezinárodních organizací na poli hospodářského rozvoje a sociální 

soudržnosti. Jejím záměrem je koordinace příslušných politik a uznávání určitých shodných 

principů v rámci členských zemí (OECD, 2015).   

Významným aktérem mezinárodních vztahů v oblasti demokracie a lidských práv je 

Rada Evropy. Její přínos je zdůrazňován především ve sféře zajišťování bezpečnosti 

a porozumění v zemích Evropy a vytváření evropského právního a kulturního prostoru. 

Členové jsou zavázáni k dodržování společných principů v oblasti lidských práv 

a občanských svobod, právního státu a pluralistické demokracie. Rada Evropy ve svých 

členských zemích podporuje hospodářský a sociální pokrok a zaměřuje se na rozšiřování 
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principů dobré správy. Rada Evropy byla založena v roce 1949. Je jednou z nejvýznamnějších 

evropských institucí, jejímž hlavním posláním je ochrana lidských práv.  Jedná se 

o mezivládní organizaci sdružující v současné době 47 zemí. Členství je otevřené všem 

evropským zemím, které akceptují a zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro 

své občany. Značnou pozornost tato mezivládní organizace věnuje i problematice právní 

spolupráce, sociální soudržnosti, kultury a kulturní rozmanitosti, médií, vzdělávání, sportu, 

mládeže, životního prostředí, regionálního plánování a právě také otázkám místní a regionální 

správy. Členství v Radě Evropy je nepsaným předpokladem členství v Evropské unii (Council 

of Europe, 2015). 

Ještě výraznější vliv na vládnutí než mezinárodní organizace, byť regionálně omezený, 

uvnitř členských států mají v současné době regionální integrace, jichž je daný stát členem, 

jak uvádí Meziřický (2003) nebo Potůček (2007). Regionální organizace mohou být 

mezinárodními organizacemi v pravém slova smyslu pouze za splnění určitých předpokladů, 

týkajících se přesného vymezení pravomocí jejich institucionálního rámce. V praxi tak většina 

regionálních integrací statut mezinárodní organizace nemá, viz Cihelková (2010). Zásadním 

cílem většiny moderních regionálních integrací je dnes udržení či zvýšení globální 

konkurenceschopnosti integrovaných ekonomik a trhů, jak uvádí Potůček a kol. (2007). 

Případem nejhlubší regionální integrace v celé světové ekonomice je Evropská unie, 

která je charakteristická tím, že na svůj institucionální rámec přenáší prvky státní suverenity, 

čímž se sama stává potenciálním aktérem globálního rozhodování a vládnutí, viz blíže Van 

Langenhove (2005).  Dnešní regionalismus tak výrazně ovlivňuje všechny úrovně vládnutí 

a rozhodování (od globálního až po místní), čímž výrazně zasahuje do formulování 

strategických rozhodování národního, regionálního i globálního významu (Potůček, 2007).  

EU od posledního rozšíření v roce 2013 tvoří 28 evropských států. Vznikla v roce 

1993 na základě Maastrichtské smlouvy, která navazovala na evropský integrační proces 

probíhající od padesátých let. Hlavním politickým motivem evropské integrace v poválečném 

období byla snaha o mírové a stabilní uspořádání evropského kontinentu. Evropská unie od 

roku 2009, přijetím Lisabonské smlouvy, nahrazuje tzv. Evropské společenství a je jeho 

nástupkyní. Hlavním účelem Evropských společenství bylo vytvoření společného, později 

vnitřního trhu na základě volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu a společných politik. 

Součástí hospodářské integrace se stala hospodářská a měnová unie, jež ale doposud 

nezahrnuje všechny členské státy. Okruh členských států všech Evropských společenství byl 

vždy totožný, členství vázané (Europa, 2015).  
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3 POSTUP ŘEŠENÍ, ZDROJE DAT A APLIKOVANÉ METODY 

DDP je řešena na základě stanoveného postupu řešení, viz dále kapitola 3.1, který je 

v souladu se stanovenými cíli a hypotézami práce a strukturou práce. V rámci řešení DDP 

jsou aplikovány metody vědecké práce, o nichž je pojednáno v kapitole 3.3, kde jsou rovněž 

popsána vstupní data. Zdroje dat jednotlivých analýz jsou popsány v kapitole 3.2. 

Dizertační práce je členěna do sedmi kapitol, přičemž kapitola 1 - 3 tvoří teoreticko-

metodickou část a kapitola 4 – 6 empiricko-ověřovací části. 

3.1 Postup řešení  

Práce předpokládá zhodnocení vlivu mezinárodních organizací na modernizaci veřejné 

správy zemí EU. Vliv mezinárodních organizací je posouzen na základě analýzy tří 

vybraných mezinárodních organizací se silným vlivem na oblast veřejné správy 

v evropském regionu (Evropská unie, Rada Evropy, OECD). Vymezení vlivu je zaměřeno na 

zhodnocení právních a finančních nástrojů mezinárodních organizací, které jsou obecně 

popisovány teorií mezinárodních organizací, viz Archer (2001), Cihelková (2009) nebo 

Waisová (2008), a dále vyhodnocení ekonomických a správních ukazatelů popisujících stav 

a vývoj modernizace veřejné správy v rámci členských zemí vybraných mezinárodních 

organizací a ukazatelů popisujících vývoj a stav e-governmentu v těchto zemích, viz Eurostat 

(2015), UNPACS (2014) nebo OECD (2015a). Z hlediska hodnocení vlivu mezinárodních 

organizací na vývoje modernizace veřejné správy, je za stěžejní považován přístup hodnocení 

na základě ukazatelů dobré správy (Good Governance), sledovaných Světovou bankou, viz 

World Bank (2014). Zhodnocení vývoje a stavu veřejné správy dle implementace Good 

Governance je provedeno nejen v rámci srovnání vybraných mezinárodních organizací, ale 

rovněž s užším zaměřením na země EU. Na základě výstupů analýzy vyspělosti veřejné 

správy v zemích EU je pomocí metody analýzy časových řad ověřena hypotéza H1. 

Vzhledem k tomu, že velmi výrazný směr a rovněž nástroj modernizace veřejné 

správy v zemích EU představuje e-government, je na základě metod vícekriteriálního 

hodnocení variant (TOPSIS a WSA) detailně posouzen rovněž stav modernizace veřejné 

správy zemí EU v této oblasti, viz European Commission (2014a), UNPACS (2014) 

a Eurostat (2015). Na základě dosažených výsledků je následně pomocí regresní analýzy 

zjišťována závislost mezi úrovní e-governmentu a vyspělostí veřejné správy a je ověřena 

hypotéza H2. Práce se nezaměřuje pouze na hodnocení národních států, ale rovněž na 

hodnocení místní úrovně veřejné správy. Zhodnocení úrovně e-governmentu místní 
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veřejné správy a jeho fungování z hlediska požadavků Good Governance je provedeno na 

příkladu vybraných obcí Moravskoslezského kraje v ČR. Hodnocení vychází z dat získaných 

vlastním šetřením na webových stránkách obcí, viz Ardielli (2015). Zobecnění výstupu je 

dosaženo na základě vyhodnocení závislosti mezi velikostí obce a dosaženým výsledkem 

(fungováním e-governmentu místní správy).  

Záměrem práce je rovněž přenést pozornost na aplikaci doporučení mezinárodních 

organizací v podmínkách ČR a upozornit na možné nedostatky a předložit návrh doporučení 

ke zlepšení stavu. Z tohoto důvodu bylo provedeno zhodnocení pozice ČR v rámci EU, a to 

jak z hlediska vyspělosti veřejné správy, tak z pohledu realizace e-governmentu na centrální 

a dílčím způsobem i místní úrovni veřejné správy.  

3.2 Zdroje dat a vstupní data 

V současné době jsou v rámci činnosti mnoha institucí a organizací shromažďována 

data, která mohou být využita pro hodnocení stavu veřejné správy a jejího vývoje. Mimo 

existenci základních ukazatelů je k dispozici i velké množství dalších determinantů 

a statistických údajů, které zobrazují situaci ve veřejném sektoru na národní úrovni 

i v mezinárodním srovnání. Pro účely dizertační práce byl výběr omezen na takové ukazatele, 

které mají nejlepší vypovídací schopnosti popisovat stav veřejné správy s ohledem ke 

stanoveným cílům práce. V rámci zpracování práce byla využita především sekundární data. 

Data získaná vlastním šetřením: 

- Vlastní šetření webových stránek obcí s rozšířenou působností. Analýza webových 

portálů obcí s rozšířenou působností v ČR byla realizována na základě veřejně 

dostupných dat, získaných prostřednictvím dálkového přístupu z webových portálů 

obcí MSK, zahrnutých do výzkumu, viz RISY (2013). Tato data byla shromažďována 

v průběhu řešení dizertační práce v časovém období roku 2013 - 2015. 

Ostatní sekundární data: 

- Elektronické informační zdroje. Vzdálený přístup je umožněn prostřednictvím knihovní 

služby VŠB-TUO. Z pohledu zkoumané problematiky byla přínosná především data 

zprostředkovávaná Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj formou tzv. 

OECD iLibrary. OECD iLibrary je online knihovna OECD, která zpřístupňuje knihy, 

dokumenty a statistiky této mezinárodní organizace. OECD iLibrary je rovněž vstupní 

branou k analýzám OECD a socio-ekonomickým statistickým údajům členských zemí, 
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které jsou dostupné formou časových řad a porovnání. Dalším významným 

informačním zdrojem byl Automatizovaný systém právních informací (ASPI), který 

poskytuje komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně 

předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU a všechny zdroje předpisů - prameny práva 

a všechny předpisy, které byly v této souvislosti novelizovány. Dále jsou k dispozici 

vazby na nadřazené, prováděcí, speciální a subsidiární předpisy. Tyto zdroje posloužily 

především k obsahové analýze dokumentů veřejně-politického charakteru a primárních 

pramenů práva. 

- Databáze Světové banky. Světová banka se hodnocením správy v širokém 

mezinárodním srovnání věnuje dlouhodobě a zpracovává velké množství jednotlivých 

i složených ukazatelů popisujících šest oblastí správy v 215 ekonomikách světa 

za období 1996 až 2013 (současný stav), blíže Kaufmann, Kray a Mastruzzi (2006). 

Oblast veřejné správy je sledována na základě šesti agregovaných ukazatelů dobré 

správy, tzv.  ukazatelů WGI. Tyto souhrnné ukazatele kombinují názory velkého 

počtu podniků, občanů a expertů v rozvinutých i rozvojových zemích. Jsou založeny na 

32 jednotlivých zdrojích dat produkovaných různými mezinárodními organizacemi, 

akademickými institucemi, nevládními organizacemi a soukromými firmami. To 

dokládá, že následná analýza dobré správy, prováděná v rámci aplikační části DDP, je 

založena na měkkých datech, získávaných především metodou expertních šetření.  

Navíc většina sledovaných ukazatelů dobré správy má kvalitativní charakter, a proto 

není možné je získávat v podobě běžně dostupných tvrdých (statistických) dat. 

Nevýhodou těchto měkkých dat je ovšem možnost zkreslení hodnocení na pozadí 

aktuální ekonomické situace v zemi.  

- Soubory elektronických dat. Zhodnocení aktuálního stavu e-governmentu v zemích 

EU-28 a ověření pozice ČR na základě použití metod vícekriteriálního hodnocení 

variant vycházelo z údajů uvedených v různých datových zdrojích. Jedná se především 

o studii z roku 2014 eGovernment Benchmark, viz European Commission (2014a), 

data zpracovávaná Eurostatem, viz Eurostat (2015), a data spravovaná OSN, viz 

UNPACS (2014). Vyhodnocovaná data popisují stav a úroveň e-governmentu v roce 

2013. Zhodnocení veřejných výdajů v rámci zemí vybraných mezinárodních organizací 

je provedeno na základě dat získaných z databáze OECD, viz OECD (2015a) a 

databáze Eurostat, viz Eurostat (2015).  
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Vstupní data jednotlivých analýz vycházejí především z výše uvedených zdrojů. Jejich 

detailní popis je rozebrán níže v závislosti na aplikaci konkrétní vědecké metody.  

3.3 Aplikované vědecké metody  

V rámci řešení práce jsou aplikovány metody vědecké práce, které napomáhají 

naplnění cíle, dílčích cílů a ověření stanovených hypotéz.  

Jedná se o matematicko-statistické metody, především metody vícekriteriálního 

hodnocení variant TOPSIS a WSA (kapitola 5 – hodnocení zemí EU-28 na základě stavu e-

governmentu) a další statistické metody (shluková analýza, regresní analýza a analýza 

časových řad), metody analýzy sekundární literatury, především obsahová analýza dat 

(kapitola 2 – charakteristika modernizace veřejné správy v zemích EU, kapitola 4 – analýza 

vybraných mezinárodních organizací). Dále byly využity obecně teoretické metody jako 

indukce a dedukce (kapitola 2 – definice modernizace veřejné správy), analýza a syntéza 

(kapitola 4 a 6 – analýza mezinárodních organizací na základě stanovených kritérií a jejich 

zhodnocení) nebo komparace (kapitola 5 – porovnání zemí EU-28 z pohledu úrovně správy) 

a metody empirického šetření, konkrétně analýza obsahu webových stránek WAES, metoda 

používaná organizací Transparency International k hodnocení e-governmentu místní správy a 

E-Governance Performance Index (kapitola 5 – hodnocení e-governmentu územní veřejné 

správy v ČR)  

3.3.1 Analytické metody  

V rámci zhodnocení tří vybraných mezinárodních organizací (Rada Evropy, OECD 

a Evropská unie) byla uplatněna metoda analýzy. Výběr těchto organizací byl podpořen 

faktem, že se jedná o organizace s prokazatelným vlivem na oblast vládnutí a veřejné správy 

v zemích EU. Vybrané mezinárodní organizace byly analyzovány z právního hlediska na 

základě 3 kritérií: mezinárodně právní subjektivita, institucionální struktura a závaznost 

právních aktů, z hlediska aktivit v oblasti modernizace veřejné správy a oblasti regulace 

(analýza dokumentů mezinárodních organizací) a v rámci EU z hlediska výdajů na veřejnou 

správu. Vstupní data analýzy právních a finančních nástrojů mezinárodních organizací byla 

získána na základě obsahové analýzy dat primární a sekundární literatury. Stěžejními 

dokumenty obsahové analýzy dat, na základě které byly mezinárodní organizace hodnoceny 

podle kritéria 1, 2 a 3 (mezinárodně právní subjektivita, institucionální struktura a závaznost 

právních aktů), byly zakládající smlouvy jednotlivých mezinárodních organizací a další 

významné mezinárodní smlouvy, především Lisabonská smlouva z roku 2007 a Smlouva 
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o Evropské unii, tzv. Maastrichtská smlouva z roku 1992, zakládací listiny Rady Evropy, tzv. 

Londýnské dohody z roku 1949 a Smlouva o založení Evropské organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj z roku 1960. Hodnocení podle aktivit mezinárodních organizací v oblasti 

veřejné správy vycházelo především z obsahové analýzy dat mezinárodních veřejně-

politických dokumentů daných mezinárodních organizací s cíleným dopadem do oblasti 

modernizace veřejné správy národních států. Analyzovaným obdobím bylo období od roku 

1995 – 2015. Základní soubor dokumentů představovaly především nařízení a doporučení 

mezinárodních organizací, výroční zprávy, ekonomické přehledy, směrnice, „working 

papers“, analýzy, odborné studie a dotazníky zpracované Radou Evropy, OECD nebo 

Evropskou unií. Nicméně jako podpůrný zdroj dat pro hodnocení mezinárodních organizací 

byla využita rovněž sekundární literatura, především v podobě odborných článků a vědeckých 

prací různých autorů, např. Potůček a kol. (2007), Zbíral (2011) nebo Cihelková a kol. (2010). 

Druhá část analýzy se zaměřila vybrané ekonomické a správní ukazatele. Byly 

analyzovány vládní výdaje a výdaje na obecné veřejné služby v rámci zemí vybraných 

mezinárodních organizací. Zde byly využity především zdroje z databáze Eurostat a OECD, 

viz Eurostat (2015) a OECD (2015a). Jako správní ukazatele byly vyhodnoceny ukazatele 

dobré správy (Good Governance) napříč jednotlivými vybranými mezinárodními 

organizacemi, viz World Bank (2014). Zároveň byly analyzovány vybrané ukazatele e-

governmentu, jako významného nástroje modernizace veřejné správy. Zda byly využity 

především data z Evropské komise, Eurostatu a organizace OSN, viz European Commission 

(2014a), Eurostat (2015) a UNPACS (2015). 

3.3.2 Komparativní metody 

Metoda komparace je využita k ověření hypotézy, zda v rámci zemí EU dochází 

v dlouhodobém vývoji ke konvergenci úrovně veřejné správy z pohledu hodnocení dobré 

veřejné správy. Úroveň veřejné správy zemí EU za vybrané období je hodnocena na základě 

změny v indikátorech dobré správy definovaných a sledovaných Světovou bankou. 

Hypotéza je ověřena na základě komparace souhrnného indexu dobré správy zemí EU-15 

a EU-10. Data pro srovnání jsou k dispozici od roku 1996 do roku 2013, přičemž od roku 

1996 do roku 2004 byly ukazatele kvality sledovány každé dva roky. Od roku 2004 do roku 

2013 jsou vyhodnocovány každoročně. Výhodou je, že data jsou po celou dobu získávána 

a zpracovávána stejnou metodou a jsou tedy navzájem porovnatelná. V rámci DDP jsou 

zpracována data od roku 1996 do roku 2013 za státy EU-28. Zdrojem dat pro komparaci je 
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databáze Světové banky vycházející z výstupu projektu měření kvality správy „Worldwide 

Governance Indicators“, viz World Bank (2014). Přístup Světové banky byl vybrán z důvodu 

množství charakteristik, které ukazatele dobré správy pokrývají z pohledu hodnocení úrovně 

veřejné správy a rovněž z důvodu širokého geografického pokrytí a dlouhodobého sledování 

z hlediska dostupnosti kompletní časové řady, která umožňuje mezinárodní srovnání úrovně 

správy za posledních 17 let (1996 – 2013). Je hodnoceno celkem 6 charakteristik správy, 

tzv. agregovaných ukazatelů dobré správy, viz tabulka 3.1.  

Tab. 3.1 Agregované ukazatele dobré správy 

Agregovaný ukazatel Charakteristika 

Kvalita demokracie  
Hodnotí rozsah demokracie na základě charakteristik 
politického procesu, občanských svobod, politických práv 
a nezávislosti médií. 

Politická stabilita  
Vyjadřuje pravděpodobnost destabilizace vládní moci či jejího 
svržení včetně hrozby terorismu. 

Efektivita vlády  

Výkonnost vlády je hodnocena podle předpokladů pro 
formulaci a realizaci odpovídajících politik. Tyto předpoklady 
zahrnují kvalitu poskytování veřejných služeb, kvalitu 
byrokracie, kompetentnost úředníků, nezávislost úřadů na 
politických tlacích a důvěryhodnost vlády při realizaci 
proklamovaných politik. 

Regulační zatížení  
Regulační kvalita, či regulační břemeno hodnotí vlastní politiky 
z hlediska zásahů narušujících funkčnost trhů a z hlediska 
nadměrné regulace v oblasti zahraničního obchodu a podnikání. 

Kvalita práva  

Kvalita právního řádu je hodnocena podle důvěry ve 
společenská pravidla a podle míry jejich respektování. Ukazatel 
vyjadřuje vnímání výskytu násilné i nenásilné kriminality, 
účinnost a předvídatelnost soudních rozhodnutí a vynutitelnost 
smluv. 

Schopnost kontroly 
korupce  

Ukazatel měří vnímání korupce, definované jako využití veřejné 
moci k získání soukromého užitku. Přítomnost korupce je 
obvykle projevem nedostatečného respektu korumpujícího 
a korumpovaného vůči stanoveným pravidlům. 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní zpracování. 

Každý ze šesti agregovaných ukazatelů dobré správy nabývá normalizovaných hodnot 

v intervalu od -2,5 (nejhorší výsledek) až 2,5 (nejlepší výsledek).  

Hodnocení dobré správy v zemích EU-28 je založeno na srovnání celkové úrovně 

správy pomocí souhrnného indexu dobré správy, který je konstruován na základě výše 

uvedených šesti agregovaných ukazatelů jako aritmetický průměr, viz vzorec 3.1. Podobně 

aplikuje rovněž např. Žák (2005, s. 4). 
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                                      x = x + x + …+ x = ∑ x ,                    (3.1) 

kde ̅ je souhrnný index dobré správy, n je počet agregovaných ukazatelů a xi jsou 

výsledky jednotlivých agregovaných ukazatelů. 

Výpočet souhrnného indexu je provedeno zvlášť pro každou zemi a rok a pro 

jednotlivé výběrové skupiny zemí EU (EU-10, EU-15, EU-25 a EU-28). 

3.3.3 Metody vícekriteriálního rozhodování 

V souvislosti s řešením druhého dílčího cíle dizertační práce, bylo provedeno 

zhodnocení aktuálního stavu veřejné správy členských zemí EU v rámci vybraného směru 

modernizace veřejné správy - e-governmentu. Datové zdroje z oblasti e-governmentu byly 

zpracovány pomocí metod vícekriteriálního rozhodování, konkrétně metody TOPSIS 

(Techniques For Preference by Similarity to the Ideal Solution) a WSA (Weighted Sum 

Approach). Jedná se o metody vícekriteriálního hodnocení variant, které ve výsledku určují 

celkové uspořádání (pořadí) variant, viz Dincer (2011) nebo Hwang a Yoon (1981).  

Metoda TOPSIS vychází z předpokladu existence matice, zahrnující konečný seznam 

variant, hodnocených dle konečného počtu kritérií. Jak uvádí Shih, Shyur a Lee (2007), 

TOPSIS posuzuje varianty z hlediska vzdálenosti od ideální a bazální varianty a předpokládá 

maximalizační charakter všech kritérií. Podle Bhutia a Phipona (2012), metoda TOPSIS 

představuje jednoduchý způsob umožňující určení nejlepší varianty pomocí matematického 

výpočtu. 

V rámci výzkumu byl zvolen konečný seznam variant (sledované Země EU-28) 

a kritérií (sledované ukazatele). Hodnocení bylo vztaženo k roku 2013. Do analýzy bylo 

zahrnuto celkem 9 ukazatelů: 

- UCG (User Centric Government) – Jedná se o souhrnný ukazatel sledovaný Evropskou 

komisí, který zobrazuje, do jaké míry je služba poskytována on-line a jak je její 

poskytování vnímáno uživatelem. 

- TG (Transparent Government) – Jedná se o souhrnný ukazatel sledovaný Evropskou 

komisí, který zobrazuje, do jaké míry jsou vlády transparentní, pokud jde o: jejich vlastní 

odpovědnosti a výkon, proces poskytování služeb a osobní údaje. 

- CM (Citizen Mobility) - Jedná se o souhrnný ukazatel sledovaný Evropskou komisí, který 

indikuje, do jaké míry občané EU mohou využívat on-line služby v jiné zemi. 
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- BM (Business Mobility) - Jedná se o souhrnný ukazatel sledovaný Evropskou komisí, 

který indikuje, do jaké míry podnikatelé mohou využívat on-line služby v jiné zemi. 

- KE (Key Enablers) - Jedná se o souhrnný ukazatel sledovaný Evropskou komisí, který 

indikuje, do jaké míry jsou k dispozici on-line technické předpoklady. Jedná se 

o následujících 5 oblastí: Elektronická Identifikace (eID), elektronické dokumenty 

(eDocuments), autentické zdroje, elektronické zabezpečení (eSafe), systém jednotného 

přihlášení (SSO). 

- OSI (Online Service Index) - Jedná se o souhrnný ukazatel kvality e-governmentu, 

sledovaný Organizací spojených národů, který popisuje rozsah a kvalitu on-line služeb. 

- EPI (E-Participation Index) - Jedná se o souhrnný ukazatel popisující zapojení občanů, 

sledovaný Organizací spojených národů. Monitoruje poskytované on-line služby 

a informace ze strany vlád občanům ("e-informace"), interakci mezi zúčastněnými 

stranami ("e-konzultace") a zapojení v rozhodovacích procesech ("e-rozhodování"). 

- II (Internet Use – Individuals) – Jedná se o ukazatel sledovaný Eurostatem, který popisuje 

procentuální zastoupení jednotlivců používajících internet ve vztahu k veřejné správě. 

- EUI (Enterprises Using Internet) - Jedná se o ukazatel sledovaný Eurostatem, který 

popisuje procentuální zastoupení podniků používajících internet ve vztahu k veřejné 

správě. 

Aplikace metody TOPSIS je popsána autory Yoon a Hwang (1995). V prvním kroku 

bylo provedeno uspořádání údajů do kriteriální matice, kde vždy prvek yij vyžaduje hodnocení 

i-té varianty podle j-tého kritéria, jak uvádí Milani, Shanian a el-Lahham (2008), dle vztahu 

3.2: 

=

										 …					 …			 	 …					 …				 …					 …⋮									⋮										⋮											⋮												⋮					 				 …					 …					 		⋮										⋮										⋮											⋮											⋮			 			 …		 …		 	
                                         (3.2) 

 
Výsledná kriteriální matice D obsahující vstupní data je znázorněna v tabulce 3.2. 

Kritéria zároveň byla rozlišena na maximalizační (čím vyšší hodnota, tím lepší hodnocení) 

a minimalizační (čím nižší hodnota, tím horší hodnocení), viz Fiala (2008). 
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Tab. 3.2 Vstupní data pro aplikaci metody TOPSIS  (kriteriální matice D) 

MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX 

  UCG TG CM BM KE EPI OSI EUI II 

AT 82 68 35 59 82 0,62745 0,74803 92 54 

BE 72 51 37 44 58 0,62745 0,67716 89 50 

BG 60 38 24 52 23 0,25480 0,23622 83 23 

CY 60 36 48 75 46 0,31372 0,47244 85 30 

CZ 57 29 33 48 25 0,25490 0,37007 94 29 

DE 65 30 29 66 49 0,70588 0,66929 83 49 

DK 80 59 47 67 72 0,54901 0,66141 95 85 

EE 84 75 79 70 87 0,76470 0,77165 95 48 

EL 50 23 16 18 11 0,80392 0,60629 84 36 

ES 87 66 12 59 77 0,78431 0,94488 82 44 

FI 83 63 81 76 60 0,70588 0,77165 97 69 

FR 75 64 38 31 69 0,96078 1,00000 96 60 

HR 54 40 31 38 7 0,33333 0,46456 93 25 

HU 45 23 13 27 30 0,45098 0,55905 84 37 

IE 84 48 68 76 18 0,64705 0,67716 95 45 

IT 75 49 30 37 42 0,78431 0,74803 85 21 

LT 73 67 26 57 63 0,64705 0,75590 99 34 

LU 62 36 39 68 41 0,54901 0,62204 90 56 

LV 73 61 65 54 74 0,70588 0,70078 93 35 

MT 94 96 87 89 95 0,47058 0,40157 88 32 

NL 81 51 42 76 36 1,00000 0,92913 90 79 

PL 72 37 23 40 62 0,49019 0,54330 90 23 

PT 90 71 32 73 83 0,64705 0,63779 92 38 

RO 45 17 20 17 12 0,47058 0,44094 65 5 

SE 81 59 64 61 64 0,60784 0,70078 95 78 

SI 70 53 48 36 46 0,39215 0,42519 93 52 

SK 44 17 22 54 8 0,62745 0,48818 92 33 

UK 70 38 49 85 27 0,96078 0,89763 91 41 

Váhy 0,12500 0,12500 0,12500 0,12500 0,12500 0,12500 0,12500 0,06250 0,06250 

Zdroj: European Commission (2014a), Eurostat (2015), UNPACS (2014), vlastní zpracování v software SANNA 
Poznámka: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Estonsko (EE), Finsko (FI), 
Francie (FR), Chorvatsko (HR) Itálie (IT), Irsko (IE), Kypr (CY), Litva (LT), Lotyšsko (LV), Lucembursko 
(LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Německo (DE), Nizozemí (NL), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rakousko 
(AT), Rumunsko (RO), Řecko (EL), Slovensko (SK), Slovinsko (SI), Španělsko (ES), Švédsko (SE), Velká 
Británie (UK). 
 

Další postup aplikace metody TOPSIS byl následující, viz Wu, Hsieh a Chang (2013), 

Jablonský a Urban (1998): 

- Konstrukce normalizované kriteriální matice R podle vzorce 3.3: 

																																																																						 = 	 ∑ ,           (3.3) 

kde rij jsou prvky matice R; pro i = 1,2,…m; j = 1,2,…r; yij jsou vstupní data pro 

varianty i a kritéria j; m je počet variant. 

- Výpočet vážené kriteriální matice W, dle vztahu   
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- 3.4, takovým způsobem, že každý sloupec matice R byl vynásoben vahou 

odpovídajícího kritéria, viz Peng et al. (2012): 

																																																																													 	 = 	 ∗ 	,                 (3.4) 

kde wij je vážená normalizovaná hodnota a vj  je váha kritéria. 

- Určení ideální a bazální varianty vzhledem k hodnotám matice W, viz 3.5 a 3.6: 

																																																									 = 	max ,                 (3.5) 

																																																									 = 	min ),                 (3.6) 

pro všechna i = 1,2, … m; a  j = 1,2, … r. 

- Výpočet vzdálenosti variant od ideální, resp. bazální varianty, viz 3.7 a 3.8: 

																																											 = ∑ − ,                (3.7) 

        

																																										 = ∑ − ,               (3.8) 

pro všechna i = 1, 2, … m; a j = 1,2, … r. 

- Výpočet celkového relativního ukazatele vzdáleností variant od bazální varianty 

podle vzorce 3.9: 

																																																								 = 	 	 ,             (3.9) 

kde i = 1,2…m 

Hodnota vypočteného indexu se pohybuje mezi hodnotami 1 a 0. Hodnota 0 

odpovídá variantě bazální, hodnota 1 odpovídá variantě ideální, jak uvádí např. 

Yoon a Hwang (1995).  

- Uspořádání variant podle nerostoucích hodnot ci 

Další metodou vícekriteriálního rozhodování, aplikovanou v DDP, je metoda WSA. Metoda 

WSA je založena na principu maximalizace užitku, tj. uspořádává varianty do pořadí dle 

celkového užitku, který zohledňuje všechna zastoupená kritéria (Anderson, Sweeney, 

Williams, 1994). Hodnota užitku dané varianty je v rozmezí 〈0,1〉, přičemž čím je varianta 

podle jednotlivých kritérií vhodnější, tím vyšší je její hodnota. Vstupní data byla totožná jako 
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pro výpočet metodu TOPSIS, viz tab. 4.1. Aplikace WSA se skládá z následujících kroků, viz 

Dvorský a kol. (2006), Fiala (2008) nebo Zeleny (1982): 

- Normalizace vstupních dat podle vzorce (3.10): 

                                                                                                    (3.10) 

kde rij jsou normalizované hodnoty pro i-tou alternativu a j-té kritérium, yij je 

původní hodnota alternativ podle kritéria j, Dj jsou hodnoty bazální alternativy 

a Hj jsou hodnoty ideální alternativy. 

- Výpočet celkového užitku podle vzorce (3.11): 

                                                         (3.11) 

kde u(ai) je celkový užitek alternativy ai, rij jsou normalizované hodnoty 

z předchozího kroku, vj je váha j-tého kritéria a k je počet kritérií. 

- Sestavení pořadí alternativ podle užitku. 

Na základě výsledků metod TOPSIS a WSA bylo možné stanovit pořadí zemí 

Evropské unie z hlediska fungování e-governmentu od nejlepší po nejhorší. Výsledky obou 

metod byly porovnány. 

3.3.4 Metody empirického šetření 

V rámci ověření aktuálního stavu fungování e-governmentu v ČR, bylo na vybraném 

vzorku provedeno vyhodnocení webových portálů obcí s rozšířenou působností, kde byla 

sledována úroveň e-governmentu, především z pohledu dostupnosti informací 

o rozhodovacích procesech v obci, prostřednictvím dálkového přístupu. Tento výzkum 

vyhodnocuje přístup obcí v ČR ke zveřejňování informací z hlediska požadavků Good 

Governance v letech 2013, 2014 a 2015. Analýza byla provedena na základě metody 

organizace Transparency International, viz TIS (2014), která byla aplikována na Slovensku 

na úrovni měst a žup. Doplňkově byly aplikovány kvantitativní metody hodnocení webových 

stránek, konkrétně metoda Rutgers-SKKU E-Governance Performance a metoda WAES 

(Website Attribute Evaluation System), viz Holzer a Kim (2006). 

Metoda organizace Transparency International Slovensko je zaměřena na hodnocení 

obcí z pohledu otevřenosti veřejné správy. Otevřenost je hodnocena v 11 oblastech: přístup 

k informacím, zapojení občanů, poskytování veřejných služeb, prodej a pronájem majetku, 
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rozpočet, dotace a granty, byty a sociální bydlení, personální politika, etika a konflikt zájmů, 

územní plánování a obecní podniky a investice. Detailní popis metody je shrnut na TIS 

(2012). Metoda Rutgers-SKKU E-Governance Performance je velmi komplexní, zabývá se 

hodnocením internetových portálů obcí z pohledu e-governmentu, především se zaměřením 

na dodávku veřejných služeb a zapojení občanu do rozhodování. Je založena na porovnání 

indexu Rutgers–SKKU E-Governance Performance index, který se skládá z pěti částí:  

- soukromí a bezpečnost, 

- použitelnost,  

- obsah, 

- služby, 

- participace občanů, viz podrobněji Holzer a Kim (2006). 

Metoda je založena na hodnocení podle 100 kontrolních otázek. V rámci každé části je 

ověřováno 20 kontrolních otázek. Téměř polovina otázek je kódována na dichotomii dvou 

bodů (ne, ano), představující nedostupnost / dostupnost požadovaného parametru na 

webových stránkách. Zbývající otázky jsou hodnoceny podle dostupnosti na celočíselné škále 

0-2 nebo 0-3 body. Pro každou z těchto pěti složek byly v tomto výzkumu vybrány kontrolní 

otázky (parametry), které hodnotí otevřenost a transparentnost rozhodování místní veřejné 

správy a zveřejňování výsledků rozhodovacího procesu v prostředí e-governmentu. Tyto 

parametry byly hodnoceny na základě dostupnosti dvěma možnostmi (ne, ano). Jako třetí 

metoda byla použita WAES. Také tato metoda je zaměřena na posouzení obsahu webových 

stránek. Analyzuje obsah webových stránek v rámci zvláštních podrobných kritérií (typy 

informací, služeb a webových nástrojů). Složka v obsahu buď existuje, nebo chybí. 

V důsledku toho je přiřazena hodnota buď " ano " nebo " ne " pro konkrétní kritéria, viz např. 

Porebski (2011). V rámci výzkumu byla použita podmnožina kritérií WAES (parametry) 

sledující transparentnost a přístupnost obsahu na webových stránkách, zapojení občanů do 

rozhodovacích procesů a zveřejňování výstupů rozhodovacího procesu. 

V rámci hodnocení byly vybrány obce s rozšířenou působností v Moravskoslezském 

kraji (celkem 22 ORP). Šetření bylo realizováno v 2. pol. roku 2013, 2. pol. roku 2014 a v 1. 

pol. roku 2015. Výběr obcí v roce 2013 byl užší než v letech 2014 a 2015. Zahrnoval pilotní 

vzorek 11 vybraných ORP v MSK. U monitorovaných obcí byly navštíveny jednotlivé 

webové stránky a vyhledány sledované informace (parametry). Počet parametrů se v průběhu 

řešení DDP postupně upravoval. V roce 2013 bylo sledováno 13 parametrů (P1 – P13), v roce 
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2014 bylo sledováno celkem 20 parametrů (P1 – P20) a v roce 2015 byly přidány další 3 

parametry, takže celkový počet sledovaných parametrů činil 23 (P1 – P23). V rámci 

nalezené informace již neprobíhala podrobnější analýza na správnost a komplexnost dané 

informace, jako např. zda je účetní uzávěrka kompletní či zda zápisy ze zasedání obsahují 

očekávané údaje. Prostý výskyt hledané informace byl považován za splnění existence 

sledovaného parametru. Vyhledávání probíhalo v souladu s logickým členěním stránek 

v rámci únosného časového horizontu 20 minut na webovou stránku, viz Chen (2009) nebo 

Ziemba, Papaj a Descours (2014). V případě, že hledaná informace nebyla nalezena v rámci 

očekávaného logického umístění v nabídkách či podnabídkách webových stránek a ani 

v rámci funkce vyhledávání v únosném čase, byla informace považována za nedostupnou. 

Jako archív jsou považovány údaje staré 2 roky a více. Vyhledávané informace (23 

parametrů) jsou shrnuty v tabulce 3.3.  

Tab. 3.3 Seznam monitorovaných parametrů 

Parametr Popis sledovaného parametru 

P1 Elektronická úřední deska (aktuální) a její archív 

P2 Materiály pro zasedání zastupitelstva (zveřejnění před zasedáním) a jejich archív 

P3 Zápisy ze zasedání zastupitelstva a jejich archív 

P4 Zvukové/video záznamy ze zasedání zastupitelstva a jejich archív 

P5 Oznámení o veřejné zakázce a jejich archív 

P6 Komise pro hodnocení veřejných zakázek a jejich archív 

P7 Výsledky rozhodnutí o veřejné zakázce a jejich archív 

P8 Nabídkové řízení na prodej a pronájem majetku – nabídka, zápis z procesu a výsledek a jejich archív 

P9 Účetní závěrka a jejich archív 

P10 Aktuální rozpočet a jejich archív 

P11 Dodavatelské faktury 

P12 Dotace a granty – vyhodnocení žádostí a rozhodnutí o přidělení a jejich archív 

P13 Územní plán 

P14 Zveřejňování e-mailových adres zaměstnanců 

P15 Obecně závazné vyhlášky a nařízení města on-line 

P16 Volný přístup k veřejným informacím (nevyžadující registraci či heslo) 

P17 Diskusní fórum o rozhodování ve městě nebo nástěnka s dotazy občanů a odpověďmi představitelů 

P18 On-line hlasování a rozhodování a jeho průběžné a konečné výsledky 

P19 Vyhledávací nástroj 

P20 Zveřejňování žádostí o informace a jejich archív 

P21 Zápisy ze zasedání rady, a jejich archív  

P22 Zvukové/video záznamy ze zasedání rady, a jejich archív  

P23 Seznam smluv 

Zdroj: TIS (2010), Holzer a Kim (2006), vlastní zpracování 
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Parametry jsou členěny do pěti okruhů - zájmových oblastí výzkumu. Parametry by 

tak měly hlouběji charakterizovat vybrané oblasti analýzy, kterými jsou dostupnost informací 

o činnosti a rozhodovacích procesech v obci (P1, P14, P16, P19) aktivita rady zastupitelstva 

a městské rady (P2, P3, P4, P21, P22), zveřejňování informací z oblasti veřejných zakázek 

(P5, P6, P7), hospodaření s majetkem a nakládání s veřejnými prostředky (P8, P9, P10, P11, 

P12, P23), zveřejňování povinných informací na webových stránkách (P13, P15, P20) 

a zapojení občanů (P17, P18). 

Výstupem výzkumu je zhodnocení vývoje úrovně e-governmentu a aktuálního stavu e-

governmentu z pohledu respektování principů Good Governance na místní úrovni veřejné 

správy (v obcích s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji) v rámci 3 leté časové 

řady od roku 2013 do roku 2015 a detailně pak v roce 2014.  
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4 ANALÝZA VYBRANÝCH MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ 

Z POHLEDU MODENIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY  

Předkládaná práce se zabývá posouzením vlivu mezinárodních organizací na 

modernizaci veřejné správy zemí EU. V rámci následující kapitoly je provedena analýza 

mezinárodních organizací z pohledu modernizace veřejné správy. Na příkladu tří vybraných 

mezinárodních organizací (EU, OECD a Rady Evropy) je nejdříve analyzován vliv 

mezinárodních organizací na modernizaci veřejné správy v zemích EU z hlediska 

uplatňovaných právních a finančních nástrojů a následně je provedena analýza vybraných 

ekonomických a správních ukazatelů vztahujících se k modernizaci veřejné správy 

jednotlivých mezinárodních organizací.  

Analýza právních a finančních nástrojů mezinárodních organizací vychází z dat 

získaných prostřednictvím obsahové analýzy mezinárodních veřejně-politických dokumentů, 

mezinárodních právních aktů primárních i sekundárních, zakládajících smluv mezinárodních 

organizací a dokumentů mezinárodních organizací vztahujících se k modernizaci veřejné 

správy a její finanční podpoře v rámci členských zemí. Analýza sestává ze 2 dílčích částí:  

- Analýzy mezinárodně-právního postavení mezinárodních organizací.  

Analýza vybraných mezinárodních organizací je provedena na základě 

3 kritérií: mezinárodně právní subjektivita, institucionální struktura 

a závaznost právních aktů. Popisuje hlavní aspekty právního postavení 

mezinárodních organizací z hlediska časového období od jejich vzniku do 

současnosti (rok 2015), na základě kterých se odvíjí vliv jednotlivých 

mezinárodních organizací v rámci světové ekonomiky a tedy i možnosti 

působit a prosazovat zájmy ve vybraných oblastech (politikách) v rámci zemí 

EU. 

- Analýzy aktivit mezinárodních organizací v oblasti modernizace veřejné 

správy. Zahrnuje analýzu základních dokumentů k modernizaci veřejné správy 

mezinárodních organizací. Analýza dokumentů mezinárodních organizací je 

provedena podle zaměření dokumentu, druhu dokumentu a roku vydání. 

Analýza se zaměřuje na charakteristiku mezinárodních organizací z hlediska 

koncepčních a regulačních aktivit v prioritních oblastech modernizace veřejné 

správy. Časové období analyzovaných dokumentů zahrnovalo období od roku 

1995 do současnosti (rok 2015). Na základě analýzy je vyvozeno, které oblasti 
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modernizace jsou v rámci mezinárodních organizací regulovány a s jakou 

právní závazností. Další částí je analýza finančních nástrojů modernizace 

veřejné správy mezinárodních organizací. Analýza finančních nástrojů je 

provedena v rámci EU, kdy jsou porovnávány finance alokované na 

modernizaci veřejné správy v rámci politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU ve vybraných zemích EU. Analýza je provedena podle 

3 kritérií: druh podpory, prioritní oblast podpory a výše podpory. Politika 

soudržnosti EU byla vybrána z důvodu, že jedná o nejvýznamnější finanční 

nástroj působící na modernizaci veřejné správy v zemích EU. Časovým 

obdobím je monitorovací období 2007 - 2013. 

V rámci kapitoly je rovněž provedena analýza vybraných ekonomických 

a správních ukazatelů mezinárodních organizací, vztahujících se k modernizaci 

veřejné správy. Analýza srovnává vybrané významné charakteristiky v rámci tří 

zvolených mezinárodních organizací a jejich vývoj v čase. Jsou sledovány celkové 

vládní výdaje v porovnání s výdaji na všeobecné veřejné služby, dále jsou v rámci 

těchto mezinárodních organizací analyzovány a porovnávány ukazatele dobré správy 

(Good Governance) a závěrem se analýza zabývá srovnáním úrovně e-governmentu na 

základě ukazatelů e-governmentu. Pro zpracování analýzy jsou využita především data 

dostupná z databáze Eurostat, OECD, OSN a Světové banky, viz Eurostat (2015), 

OECD (2015a), UNPACS (2014) a World Bank (2014). Je zde zachycena časová řada 

vždy alespoň od roku 2007 do roku 2013 a dále podle dostupnosti dat jednotlivých 

ukazatelů. 

4.1 Analýza právních a finančních nástrojů mezinárodních organizací 

V rámci aplikační části práce analyzovány a komparovány data a informace tří 

vybraných mezinárodních organizací s nepopiratelným bezprostředním vlivem na země 

evropského regionu, a to EU, Rada Evropy a OECD. Tyto organizace jsou analyzovány 

nejprve z právního hlediska na základě mezinárodně-právního postavení.   

4.1.1 Mezinárodně-právní postavení vybraných mezinárodních organizací  

Vybrané mezinárodní organizace byly z pohledu mezinárodně-právního postavení 

analyzovány na základě 3 kritérií: A) Mezinárodně právní subjektivity, B) institucionální 

struktury a C) závaznosti právních aktů. 
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A. Mezinárodně právní subjektivita zvolených mezinárodních organizací 

Právní subjektivita je schopnost vystupovat jako subjekt práva, jedná se o schopnost 

být nositelem i vykonavatelem práv a povinností. V nauce mezinárodního práva se zpravidla 

určité osoby a jednotky prohlašují za subjekty s plnou nebo omezenou mezinárodněprávní 

subjektivitou.  

Mezi typické projevy subjektivity mezinárodních organizací patří např. způsobilost 

uzavírat mezinárodní smlouvy s jinými subjekty mezinárodního práva, vystupovat ve 

smluvních vztazích, nabývat a postupovat movitý a nemovitý majetek, způsobilost vystupovat 

jako strany před mezinárodními arbitrážními či soudními orgány nebo autonomie ve 

finančních záležitostech, především v otázce rozpočtu, viz blíže Malenovský (2008, s. 149). 

Mezinárodní organizace jsou již tradičně pokládány za subjekty mezinárodního práva. 

Právní subjektivita mezinárodních organizací je subjektivitou propůjčenou, neboť vyplývá 

z vůle států, které jsou členy dané mezinárodní organizace. Kromě toho je subjektivitou 

omezenou, a to co do rozsahu, protože ten určují cíle a působnost dané mezinárodní 

organizace. Subjektivita mezinárodních organizací v mezinárodním právu je zpravidla 

vyjádřena implicitně a je dovozována z rozsahu působnosti mezinárodní organizace zakotvené 

v její zakládací smlouvě (zakládacích dokumentech), upozorňuje Cihelková a kol (2010). 

Dle norem obecného mezinárodního práva veřejného a jejich výkladu je za 

mezinárodní organizaci považováno takové sdružení států, které vzniká na základě 

mezinárodní smlouvy uzavírané státy, na jejímž základě trvale vykonává úkoly, jež mu 

ukládají členské státy (stanovují se tzv. pravomoci a působnost mezinárodní 

organizace),  a vytváří vlastní stálé orgány. Smlouvy, které jsou zakládací listinou 

mezinárodních organizací, zpravidla obsahují statut mezinárodní organizace, včetně určení 

jejího názvu a sídla, její cíle, zásady činnosti, podmínky členství, práva a povinnosti členů, 

strukturu orgánů a jejich kompetence a způsob financování.  

Kromě zakládací smlouvy uzavírají členské státy smlouvu se státem, ve kterém bude 

mít daná mezinárodní organizace své sídlo (tzv. sídelní smlouva) a smlouvu o výsadách 

a imunitách mezinárodní organizace, včetně jejich orgánů a pracovníků, v členských státech 

(tzv. imunitární smlouva), viz Cihelkoví a kol. (2010).  

V případě Rady Evropy a OECD jsou podmínky splněny a není zpochybňován 

status mezinárodní organizace ani s tím spojená mezinárodně právní subjektivita. V případě 

Evropské unie bylo postavení v systému mezinárodního práva až do přijetí Lisabonské 

smlouvy specifické. Přestože EU mezinárodně právní subjektivitu neměla, Evropské 
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společenství (ES) bylo Mezinárodním soudním dvorem explicitně uznáno za mezinárodní 

organizaci s mezinárodně právní subjektivitou a jelikož EU v sobě mezinárodní organizaci 

(Evropské společenství) obsahovala, byla označována za mezinárodní organizaci sui generis 

(svého druhu), jak blíže specifikuje Cihelková (2003).  

Po roce 2000 převládlo přesvědčení, že stávající uspořádání neodpovídá potřebám 

další integrace rostoucího počtu členských států. Po neúspěšné ratifikaci Smlouvy o Ústavě 

pro Evropu byla v roce 2009 přijata Lisabonská smlouva, na základě které Evropská unie 

získala mezinárodní právní subjektivitu a převzala všechny činnosti Evropského 

společenství, viz tabulka 4.1.  

Tab. 4.1 Srovnání mezinárodních organizací dle kritéria mezinárodně-právní 
subjektivity (od založení po současný stav – rok 2015) 

 OECD Rada Evropy Evropská unie 

Mezinárodně právní 
subjektivita 

ANO ANO ANO (od roku 2009) 

Zdroj: Cihelková a kol. (2010), Potůček a kol. (2007), vlastní zpracování 

B. Institucionální struktura zvolených mezinárodních organizací 

Vlastní institucionální struktura je jednou z existenčních podmínek mezinárodních 

organizací. Institucionální struktura jim umožňuje fungovat samostatně i v době, kdy 

nezasedají vše členské orgány. Obecně lze rozlišit několik základních orgánů mezinárodních 

organizací, jak uvádí Rittberger (1995): plenární, výkonné, správní a soudní orgány, 

parlamentní shromáždění a zastupující orgány. Míru nezávislosti orgánů organizace určují 

dokumenty upravující činnost a existenci mezinárodní organizace.  

Orgány Evropské unie a vztahy mezi nimi potvrzují povahu Evropské unie, která se 

odlišila od běžných mezinárodních organizací, avšak nestala se federací. Evropská unie nemá 

vlastní moc a není tedy státem. Základním principem fungování Evropské unie je sdílení 

pravomocí, které byly dříve v kompetenci jednotlivých členských států. Za tímto účelem 

vznikly společné instituce. Lze rozlišit legislativní, exekutivní a justiční orgány. Jednotlivé 

orgány (instituce) se vyvíjely jako společné orgány všech Evropských společenství 

a Evropské unie.  

Jádro institucionálního rámce EU tvoří sedm orgánů Evropské unie, které jsou 

vyjmenovány v čl. 13 Smlouvy o Evropské unii. Jedná se o Evropský parlament, Evropskou 

radu, Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Soudní dvůr Evropské unie, Evropskou 
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centrální banku a o Účetní dvůr. Kromě toho existují i další orgány s poradními funkcemi. 

Srovnání jednotlivých orgánů Evropské unie podle zvolených kritérií je shrnuto v tabulce 4.2. 

Tab. 4.2 Srovnání orgánů EU na základě zvolených kritérií  

 
Evropská 

komise 
Evropská 

rada 
Rada EU 

Evropský 
parlament 

Evropský 
soudní 
dvůr 

Evropský 
účetní 
dvůr 

Evropská 
centrální 

banka 

Konání 
zasedání 

Brusel 
Brusel, 

min. 2krát 
ročně 

Brusel, 
Lucem- 

burk 

Štrasburk, 
Brusel, 

Lucemburk 

Lucem-
burk 

Lucem-
burk 

Frankfurt nad 
Mohanem 

Členové 
28 

komisařů 

zástupci čl. 
zemí, stálý 
předseda 

Evr. rady,  
předseda 

Evr.komise 

ministři 
zodpověd-

ní za 
projedná-

vanou 
agendu 

751 po-
slanců 

volených 
v přímých 
volbách 

občany EU 

1 soudce 
z každého 
čl. státu 

EU a 
8 generál. 
advokátů 

28 členů - 
auditorů 
(jeden 

z každého 
čl. státu) 

Rada 
guvernérů, 

výkonná rada, 
generální rada 

Funkční 
období 

5 let neomezeně neomezeně 5 let 6 let 6 let 

členové 
Výkonné rady 

na 8 let bez 
opakování 

Zájmy EU čl. států čl. států občanů EU nezávislý nezávislý nezávislý 

Funkce 

výkonná 
moc EU, 
iniciátor 

legislativní
ch návrhů, 
podpora a 

rozvoj 
integrace 

hledání 
společných 
postojů a 
formulace 
strategií 
dalšího 
vývoje 
Unie 

koordinace 
hosp. 

politiky 
členských 

států, 
rozhodo-

vací 
pravomoc, 
legislativní 
pravomoc 

demokrati-
cká kontrola 
zákonodár. 
procesu a 
výkonné 

moci, 
schvalování 

návrhu 
rozpočtu 

dohled na 
jednotnost 
výkladu a 
aplikace 

práva ES, 
kontrola 

legitimity 
rozhodo-
vání Rady 
a Evropské 

komise 

kontrola 
řádného 

používání 
finančních 
prostředků 

EU 

udržovat 
stabilitu cen 
v eurozóně a 
vést měnovou 

politiku 

Předseda 

volen Evr. 
radou a 

schvalován 
Evr. parla-
mentem, 
na 5 let 

stálý 
předseda 

s funkčním 
obdobím 
2,5 roku a 
možností 
znovu- 
zvolení  

mění se 
jednou za 
6 měsíců  
(je jím 

představi-
tel před-
sednické 

země) 

volen na 
2,5 roku 

volen na 
3 roky 

volen na 
3 roky 

jmenován na 
8 let bez 
možnosti 

opakování 

Zdroj: Euroskop (2015), Cihelková a kol. (2010), vlastní zpracování 

Hlavními orgány OECD, dle zakládajících dokumentů, jsou rada, výkonný výbor, 

sekretariát v čele s generálním tajemníkem a odborné komise. Nejvyšším orgánem OECD je 

Rada. Má rozhodovací pravomoci a skládá se ze zástupců z každého členského státu 

a jednoho zástupce Evropské komise. Schází se na úrovni ministrů (jednou ročně, zpravidla 
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na konci května) nebo stálých představitelů - velvyslanců (2 - 4x měsíčně). Srovnání orgánů 

OECD dle jednotlivých kritérií je shrnuto v tabulce 4.3. 

Tab. 4.3 Srovnání orgánů OECD na základě zvolených kritérií  

 Rada Výbory Sekretariát 

Funkce dohled a strategické řízení Diskuse a implementace Analýza a návrhy 

Členové 
Zástupci čl. zemí a 1 

zástupce Evropské komise 
Zástupci členských zemí, 
pozorovatelských zemí 

Generální tajemník, zástupci 
generálního tajemníka, 

ředitelé 

Rozhodování Na základě konsensu Nerozhoduje Nerozhoduje 

Zdroj: OECD (2015b), vlastní zpracování 

Rada přijímá a schvaluje všechny akty OECD. Rozhodnutí jsou přijímána podle 

článku 6 na základě vzájemné dohody všech členů (konsenzu). Každý člen disponuje jedním 

hlasem. Zdrží-li se člen hlasování, neznemožní to přijetí rozhodnutí nebo doporučení, které se 

pak bude vztahovat na kladně hlasující členy, nikoli však na člena, který se zdržel hlasování. 

Předseda Rady na úrovni ministrů je jmenován Radou, společně se dvěma místopředsedy. 

Ministerská Rada na závěr svého jednání přijímá komuniké nebo shrnutí předsedy, které je 

jednak programovým dokumentem určujícím priority OECD na příští rok, jednak 

dokumentem politickým. Předsedou Rady na úrovni stálých představitelů je generální 

tajemník OECD. Úkoly pověřené radou provádí sekretariát OECD. 

OECD operuje prostřednictvím rozvětvené struktury výborů a pracovních skupin. 

Celkem existuje asi 250 výborů, pracovních skupin a skupin odborníků., v nichž zasedají 

zástupci jednotlivých rezortů všech 34 členských zemí a jež si určují svůj pracovní program 

v rámci celkových priorit vzešlých z ministerských zasedání. Pracovní orgány OECD lze 

rozdělit na "řídící" a "odborné". Mezi řídící orgány lze vedle Rady zařadit především stálé 

výbory, tj. Výkonný výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro spolupráci s nečleny a Výbor pro 

vztahy s veřejností. Členské země v těchto orgánech zastupují členové stálých misí při OECD. 

Struktura odborných výborů do značné míry kopíruje strukturu ministerstev a jiných vládních 

úřadů v členských zemích. Jejich jednání se zúčastňují pracovníci ministerstev jednotlivých 

členských zemí, kteří mají projednávanou problematiku v pracovní náplni. Výbory si mohou 

vytvářet pracovní skupiny různého charakteru (working group, working party, task force, 

expert group apod.), které se většinou věnují techničtějším aspektům. 
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Sekretariát OECD vede generální tajemník, v současnosti Angel Gurría. Generální 

tajemník také předsedá Radě a zajišťuje vztah mezi národními delegacemi a sekretariátem. 

Generální tajemník je jmenován Radou na období 5 let, ve výkonu funkce mu pomáhají 

zástupci generálního tajemníka, jmenováni Radou na základě doporučení generálního 

tajemníka. Generální tajemník stojí v čele sekretariátu OECD, který představuje analyticko-

výzkumné zázemí pro činnost členských zemí v pracovních orgánech. Sekretariát v Paříži se 

skládá z asi 2 500 zaměstnanců, kteří podporují činnosti výborů a vykonávají činnosti v reakci 

na priority, o nichž rozhodla Rada OECD. Zaměstnanci jsou ekonomové, právníci, vědci 

a další odborníci. Většina zaměstnanců vykonává svou práci v Paříži, ale někteří jsou činní 

také v centrech OECD v jiných zemích.  

Nejdůležitějšími orgány Rady Evropy jsou, dle zakládajících dokumentů, 

následující orgány: Výbor ministrů, Parlamentní shromáždění, Kongres místních 

a regionálních orgánů, Komisař pro lidská práva a Evropský soud pro lidská práva. Přehled 

jednotlivých orgánů Rady Evropy a jejich srovnání podle zvolených kritérií je zobrazeno 

v tabulce 4.4. 

Tab. 4.4 Srovnání orgánů Rady Evropy na základě zvolených kritérií  

 Výbor ministrů 
Parlamentní 
shromáždění 

Kongres 
místních a 

regionálních 
orgánů 

Komisař pro 
lidská práva 

 

Evropský soud 
pro lidská práva 

 

Funkční 
období 

6 měsíců, vždy 
jeden z čl. států 

neuvedeno 
obměna 

delegací každé 2 
roky 

6 let 6 let 

Funkce 

politický dialog, 
rozhodování o 
smlouvách a 
úmluvách, 

doporučování 
přijetí nových 

členů, doporučení 
ve věcech 

společného zájmu 

dává doporučení 
Výboru ministrů, 

volí soudce 
Evropského soudu 
pro lidská práva 

konzultativní 
funkce 

působí 
preventivně při 

ochraně 
lidských práv 

a upozorňuje na 
nedostatky 

dohlíží na 
dodržování 
ustanovení 

Evropské úmluvy 
o ochraně lidských 
práv a základních 

svobod, právní 
ochrana lidských 

práv 

Členové 
ministři zahraničí 

čl. států 
delegáti národních 

parlamentů 

zástupci územní 
samosprávy 
členských států 

volený kandidát 
z čl. zemí 

46 soudců z čl. 
zemí 

Zdroj: Council of Europe (2015), vlastní zpracování 

Výbor ministrů má rozhodovací pravomoc a skládá se z ministrů zahraničních věcí 

nebo zástupců členských států při Radě Evropy. Na vrcholné úrovni se schází pravidelně 

dvakrát do roka v květnu a v listopadu. Výbor je místem pro politický dialog 47 členských 

států, zároveň doporučuje přijetí nových států do RE a rozhoduje o nových smlouvách 
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a úmluvách RE. Výbor se dále usnáší o doporučeních členským státům ve věcech společného 

zájmu členů RE. Dalším orgánem je Parlamentní shromáždění. Má pouze poradní funkci 

a zasedají v něm delegace parlamentů členských států. Na rozdíl od Evropského parlamentu 

tedy není přímo voleno. V rámci Rady Evropy působí rovněž Kongres místních a regionálních 

orgánů, složený ze zástupců územní samosprávy členských států. Jedná se o poradní orgán 

Rady Evropy. Činnost Rady Evropy řídí Sekretariát. V čele stojí generální tajemník, který 

zároveň reprezentuje Radu Evropy navenek. Rada Evropy v rámci své činnosti ustavila 

rovněž komisaře pro lidská práva. Úřad Komisaře byl zřízen v roce 1999 na 104 zasedání 

Výboru ministrů v Budapešti. Komisař je volen na dobu 6 let Parlamentním shromážděním. 

Úkolem Komisaře je působit preventivně při ochraně lidských práv i upozorňovat na případné 

nedostatky. Na dodržování Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod dohlíží 

Evropský soud pro lidská práva. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1953, Evropský soud pro 

lidská práva byl ustanoven v roce 1959. Skládá se z celkem 46 soudců, počet soudců z jedné 

členské země ale není limitován. Soudce volí Parlamentní shromáždění, funkční období je 6 

let.  

C. Závaznost právních aktů zvolených mezinárodních organizací 

Mezinárodní organizace v rámci své činnosti využívají legislativních nástrojů, které 

mohou mít závaznou či nezávaznou, pouze doporučující, povahu. Na základě právní 

závaznosti norem je možné posuzovat vliv dané mezinárodní organizace na členské země 

v regulované oblasti. Srovnání právních aktů vybraných mezinárodních organizací dle 

závaznosti je vyobrazeno v tabulce 4.5. 

Tab. 4.5 Srovnání právních aktů vybraných mezinárodních organizací dle závaznosti 

 Evropská unie Rada Evropy OECD 

Závazné právní akty 
Mezinárodní smlouvy, 

nařízení, směrnice, 
rozhodnutí 

Smlouvy 
Mezinárodní smlouvy, 

rozhodnutí 

Nezávazné právní akty Doporučení, stanoviska Konvence, doporučení 
Doporučení, prohlášení, 

ujednání a dohody  

Zdroj: Zbíral (2011), Cihelková a kol. (2010), vlastní zpracování 

Základním právem Evropské unie čili právem primárním jsou mezinárodní smlouvy 

sjednané zakládajícími, resp. členskými a vstupujícími státy. Sekundární (druhotné) právo 

Evropské unie pak představují předpisy orgánů Evropské unie. Sekundární právo zahrnuje 

řadu druhů. Klíčovými akty jsou nařízení a směrnice. Nařízení jsou právní akty závazné pro 
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kohokoli podřízeného jurisdikci členských států. Všem takovým subjektům dovedou zakládat 

jak oprávnění, tak povinnosti. Jimi určená pravidla jsou přímo účinná ve vnitrostátním 

právním prostředí členských států a mají přednost před neslučitelným vnitrostátním právem. 

Nařízení se užívají, je-li nutná či vhodná jednotná úprava. Upravují mimo jiné poměry 

a činnost institucí a struktur Evropské unie, zemědělskou, regionální, soutěžní a vnější 

obchodní politiku Evropské unie, koordinaci sociálního zabezpečení nebo justiční spolupráci 

ve věcech civilních. Směrnice jsou výslovně určené členským státům. Předpokládá se 

provedení (implementace) ve vnitrostátním právu. Členské státy mají povinnost ve stanovené 

lhůtě přizpůsobit vnitrostátní právo (transpozice), případně zachovat slučitelný (kompatibilní) 

stav. Směrnice se užívají pro sblížení či sjednocení právních standardů týkajících se 

jednotného trhu. Směrnice určují či sbližují mimo jiné technické a hygienické normy výroby 

a užívání zboží, standardy poskytování služeb, kvalifikační předpoklady, pracovní podmínky, 

podmínky zakládání obchodních společností, standardy ochrany spotřebitele a životního 

prostředí či model a sazby nepřímého zdanění. Dalším právním aktem Evropské unie je 

rozhodnutí. Rozhodnutí jsou pro příjemce závazná, mohou se týkat členských zemí, 

právnických či fyzických osob. Členské státy jako adresáti jsou povinny přijmout potřebná 

prováděcí opatření. Evropská unie vedle právně závazných předpisů přijímá též nezávazná 

opatření, konkrétně doporučení a stanoviska jako tzv. soft law Evropské unie, která se však 

často těší nemalému respektu. Doporučení se vyslovují, pokud Evropská unie nedisponuje 

příslušnou kompetencí, chybí-li nutná vůle legislativních orgánů nebo upřednostní-li se 

nezávaznost. Stanoviska pak odrážejí mínění institucí Evropské unie k určitému právnímu 

nebo politickému problému. 

Vůči Radě Evropy jsou členské státy vázány řadou členských povinností a závazků, 

převzatých buď při vstupu do Rady Evropy a vyplývajících zejména ze Statutu Rady Evropy 

anebo převzatých později podpisem a ratifikací smluv Rady Evropy. Základní povinností 

členských států je povinnost uznávat zásadu právního státu, zaručit všem osobám ve své 

jurisdikci dodržování lidských práv a základních svobod a upřímně a efektivně spolupracovat 

při naplňování cíle Rady Evropy. Rada Evropy vydává smlouvy, které se od ratifikace 

(podepsání smlouvy) členskou zemí stávají pro zemi závaznými, dalšími dokumenty Rady 

Evropy jsou konvence a doporučení. Jedná se o akty, jimiž se mezinárodní organizace 

obracejí na své členy, případně i nečleny a jsou právně nezávaznými doporučeními, 

označovanými jako soft law. Doporučující (nezávazný) charakter aktů mezinárodních 
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organizací ovšem nevylučuje, aby tyto akty vyvolávaly určité dílčí právní následky, jak uvádí 

Malenovský (2008). 

V rámci OECD existují základní tři typy norem: rozhodnutí, doporučení a prohlášení. 

Rada OECD má pravomoc směrem k členům využívat legislativních nástrojů k prosazení 

společných postojů či principů v podobě rozhodnutí nebo doporučení, které jsou jejími 

hlavními právními akty. Rozhodnutí jsou pro členské státy právně závazná, pokud není 

stanoveno jinak a pokud se členské země nezdržely v době jejich schvalování. Přestože nejsou 

mezinárodními smlouvami, mají stejný druh právního závazku jako mezinárodní smlouvy. 

Členské země jsou povinny implementovat rozhodnutí a musí podniknout nezbytná opatření 

k jejich provedení.  Jednací řád OECD rozlišuje čtyři druhy rozhodnutí: rozhodnutí závazná 

pro členské státy, která jsou prováděna po splnění ústavních požadavků pro vstup v platnost; 

rozhodnutí schvalující dohody s členskými státy, s nečlenskými státy a s mezinárodními 

organizacemi;  rozhodnutí o vnitřních záležitostech práce OECD, nazývané rezoluce; 

rozhodnutí o sdělení nečlenským státům a organizacím. Doporučení jsou předkládána 

členským státům k posouzení, v jakém rozsahu mohou, považují-li to za vhodné, učinit 

opatření pro jejich implementaci. Přestože tedy doporučení nejsou právně závazná, mají 

značný vliv na tvorbu politik a legislativu členských států. Doporučení jsou vyjádřením 

politické vůle členských zemí, a tudíž existuje předpoklad, že členské státy udělají vše, aby 

plně uplatňovaly tato doporučení. Proto se členské státy, které nemají v úmyslu dané 

doporučení implementovat, obvykle zdrží při jejich schvalování. Kromě těchto instrumentů, 

které jsou výslovně zmíněny v Úmluvě o OECD, se v praxi OECD objevují také jiné typy 

právních nástrojů. Jedná se především o prohlášení, ujednání a dohody a mezinárodní dohody. 

Např. prohlášením se rozumí slavnostní texty stanovující relativně přesné politické závazky, 

které přijímají vlády členských zemí. Nejsou formálními akty organizace a nejsou tedy právně 

závazné. Jsou však vedeny radou OECD a jejich realizace je monitorována odpovědným 

orgánem OECD. Ujednání a dohody jsou nástroje přijaty ve vztahu k některým členským 

zemím. Nejsou právně závazné, ale jejich implementace je sledována. Mezinárodní dohody, 

uzavřené v rámci organizace jsou závazné pro obě strany.  

4.1.2 Analýza mezinárodních organizací v rámci modernizace veřejné správy 

Evropská unie, Rada Evropy i OECD jsou výraznými aktéry světové ekonomiky, 

jejichž vliv se významně odráží do různých oblastí hospodářské politiky národních států, a to 

především v Evropském regionu. Jejich působení je výrazné i přímo v oblasti správy a její 
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modernizace. Je proto žádoucí analyzovat mezinárodní organizace na základě aktivit, 

prioritních oblastí a dokumentů, vztahujících se k modernizaci veřejné správy. Výstupem 

analýzy je systematizace veřejně-politických dokumentů mezinárodních organizací, 

vztahujících se k modernizaci veřejné správy. Sledovaným obdobím analýzy dokumentů je 

rok 1995 – 2015. V případě EU byla provedena analýza výdajů na veřejnou správu v rámci 

víceletého finančního rámce EU a analýza výdajů politiky soudržnosti v letech 2007 – 2013. 

Aktivity jsou rozebrány dle jednotlivých mezinárodních organizací: 

A. Iniciativa OECD v rámci modernizace veřejné správy  

Z pohledu OECD je veřejná správa považována za velmi významnou oblast, které je 

nutno věnovat zvýšenou pozornost. OECD (2007) deklaruje, že dobrá a efektivní veřejná 

správa podporuje demokracii a přispívá k hospodářské prosperitě a sociální soudržnosti. 

OECD proto založila direktoriát pro veřejnou správu a místní rozvoj (GOV) a snaží se 

poskytovat zemím pomoc při adaptaci místní veřejné správy na aktuální požadavky 

společnosti. V rámci direktorátu pro veřejnou správu a místní rozvoj operují tři výbory: Výbor 

pro veřejnou správu (PGC), výbor pro místní rozvoj (TDPC) a výbor pro regulatorní reformu 

(RPC). Činnost OECD v oblasti veřejné správy je založena na soustavném monitoringu dění 

v členských i okolních zemích, sběru dat a analýzách dat. Na základě získaných informací 

jsou v rámci výborů projednávány aktuální otázky hospodářského rozvoje a výstupy jednání 

mohou vyústit až k potřebě ukotvení více či méně závazného postoje k dané otázce pro 

všechny členské státy. Pro oblast veřejné správy bylo přijato celkem 11 doporučení, viz níže. 

GOV zaštiťuje činnost hlavního fóra pro nejvyšší úředníky odpovědné za systémy řízení 

ústřední vlády (rozpočtování a řízení výkonnosti, tvorbu politik, regulatorní reformy, 

posilování vazby mezi vládou a občanem, řízení lidských zdrojů, etika a územní rozvoj). 

Výbor PGC je složen z vyšších úředníků ústřední státní správy ze všech členských zemí 

OECD a byl formálně založena v roce 1990 (pod názvem PUMA - Public Management 

Committee). Výbor utváří a řídí pracovní program v oblasti veřejné správy a schází se dvakrát 

ročně. Pracovní program je vykonáván sekretariátem GOV ve spolupráci s odbornými 

skupinami složenými z nejvyšších úředníků, kteří se scházejí v průměru jednou ročně. Jsou 

zde činné celkem 4 pracovní skupiny.10 TDPC je hlavní mezinárodní fórum pro diskusi 

a výměnu zkušeností v oblasti regionální politiky. Řídí práci sekretariátu v oblasti politiky 

územního rozvoje a usiluje o podporu regionální konkurenceschopnosti a účinné a inovační 

                                                           
10 Pracovní skupina vyšších úředníků činných v oblasti rozpočtu, Pracovní skupina pro řízení lidských zdrojů, 
Pracovní skupina pro regulační řízení a reformy, Skupina vyšších úředníků centrální vlády. 
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správy. S výborem jsou spojeny ještě 3 pracovní skupiny.11 Posledním výborem direktoriátu 

GOV je výbor RPC, viz OECD (2015b).  

První společné principy členských zemí týkající se regulatorní reformy byly 

zveřejněny v roce 1995, viz OECD (1995). Od té doby se OECD zabývá monitorováním, 

zkoumáním a vyhodnocováním reforem ve členských zemích a na základě získaných 

zkušeností upravuje požadavky na kvalitu regulace a nástroje regulatorní politiky 

a aktualizuje svá doporučení v této oblasti. Od roku 1995 vznikaly postupně další dokumenty 

zabývající se touto problematikou: V roce 1997 to byla Zpráva OECD, viz OECD (1997), 

která stanovila komplexní plán regulatorní reformy. Další doporučení bylo publikováno 

v roce 1998, viz OECD (1998) a v roce 2005, viz OECD (2005b). Aktuálním výsledkem 

činnosti a dosažených zkušeností výboru RPC je Doporučení Rady pro regulatorní reformu 

z roku 2012, viz OECD (2012a), která shrnuje současné názory na efektivní implementaci 

regulatorních opatření v členských zemích OECD. Jedná se o nejdetailněji popsané směrnice 

a principy v oblasti regulatorní politiky. OECD v rámci výboru pro veřejnou správu řeší 

široké spektrum témat souvisejících s výkonem veřejné správy, které jsou rozpracovávány 

různými typy dokumentů. Následující text analyzuje jednotlivé oblasti zájmu a dokumenty 

vztahující se k těmto oblastem, viz EOCD (2015b):  

a) Fiskální politika a veřejné výdaje - jedná se o jednu ze základních témat, kterým se 

OECD v rámci své činnosti věnuje. Problematikou rozpočtových deficitů a konsolidací 

veřejných prostředků se zabývá např. studie: Choosing Fiscal Consolidation Instruments 

Compatible with Growth and Equity z roku 2013, viz OECD (2013b) nebo zpráva: Fiscal 

Consolidation: How much, how fast and by what means? z roku 2012, viz OECD (2012b). 

V rámci tohoto tématu se hlouběji řeší problematika udržitelnosti veřejných rozpočtů, viz 

OECD (2011a), zásady transparentnosti v rozpočtovém procesu, viz např. OECD (2002b) 

nebo poskytování služeb na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru, tzv. 

PPP, viz OECD (2012c). Přehled dokumentů, vztahujících se k oblasti rozpočtování 

a veřejných výdajů zemí OECD je shrnut v příloze 5. 

b) Potírání korupce ve veřejném sektoru - direktoriát považuje otázku korupce za velmi 

palčivou a poskytuje proto vládám členských zemí řadu praktických pokynů a nástrojů, 

které napomáhají zvyšování integrity a prevence korupce ve veřejné správě. Jsou zde 

řešeny především 3 oblasti: standardy chování mezi veřejnými činiteli, interakce mezi 

                                                           
11 Pracovní skupina pro územní ukazatele, Pracovní skupina pro územní politiku ve venkovských oblastech, 
Pracovní skupina pro územní politiku v městských oblastech. 
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veřejným a soukromým sektorem a úplatkářství v mezinárodních transakcích. V rámci 

aktivit byly přijaty dokumenty, viz příloha 6. 

c) Personální politika ve veřejné správě - tato oblast tvoří další zájmovou oblast zkoumání 

OECD. Zlepšování personální politiky skloubené s dalšími reformami významně přispívá 

ke zvýšení efektivnosti poskytování veřejných služeb. Směr výzkumu v této oblasti udává 

pracovní skupina pro lidské zdroje ve veřejné správě (PEM). Jednu z významných prací 

pracovní skupiny představuje dokument OECD (2011b). Dále pracovní skupina zveřejnila 

např. následující pracovní dokumenty, viz příloha 7. 

d) Inovace ve veřejné správě a e-government - aktivita je vedena především za účelem 

lepšího porozumění inovativních přístupů a nástrojů a jejich aplikaci ve veřejném sektoru. 

E-government zkoumá, jak mohou vlády nejlépe využít informační a komunikační 

technologie (ICT), aby rozvíjely zásady dobré správy. V oblasti e-governmentu bylo 

publikováno několik stěžejních prací. Především se jedná o studii: The e-Government 

Imperative z roku 2003, viz OECD (2003), dále publikaci: e-Government for Better 

Government z roku 2005, viz OECD (2005c) nebo dokument z roku 2009: Rethinking e-

Government Services: User-centred Approaches, viz OECD (2009). V roce 2011 byla 

publikována zpráva k mobilním technologiím ve veřejné správě s názvem: m-Government, 

Mobile Technologies for Responsive Governments and Connected Societies, viz OECD 

(2011c). OECD se v této oblasti rovněž dlouhodobě zabývá problematikou otevřenosti dat 

ve veřejné správě. Na základě metodiky, která byla poprvé představena v pracovním 

dokumentu: Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government 

Data Initiatives, viz OECD (2013c) je prováděno mapování postupů členských zemí 

v oblasti otevřených dat a jejich hodnocení. Přehled dokumentů, vztahujících se k oblasti 

e-governmentu je znázorněn v příloze 8. 

e) Regionální rozvoj - k dosažení hospodářských, sociálních a environmentálních cílů, je 

nezbytné, aby v zemi existovaly konkurenceschopné a dynamické regiony. Regionální 

rozvojové politiky proto musí doplňovat makroekonomické a strukturální politiky země. 

OECD monitoruje a hodnotí stav vybraných ukazatelů v jednotlivých regionech členských 

zemí a nejnovější poznatky shrnuje v publikaci: Regions at a Glance z roku 2013, viz 

OECD (2013d). Odbor pro regionální rozvoj vypracovává celou řadu pracovních 

dokumentů, které pokrývají tuto tematiku, včetně regionálních statistik a analýz. Blíže 

jsou uvedeny dokumenty v příloze 9. 
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f) Regulační politika - tato oblast se nachází v ohnisku zájmu OECD, jelikož zasahuje do 

každého odvětví hospodářství a ovlivňuje každodenní život občanů a podniků. Předpisy 

jsou jedním z hlavních nástrojů vedle fiskálních a monetárních zásahů, pomocí kterého 

vlády zasahují do ekonomiky a prosazují hospodářské cíle, a které využívají k podpoře 

hospodářské prosperity a sledování veřejného zájmu. V rámci OECD, direktoriátu GOV je 

činný výbor pro regulační politiku (RPC) Regulatory Policy Committee. Výbor se věnuje 

otázkám utváření a přizpůsobování regulační politiky na základě zkušeností, které již byly 

ověřeny v členských zemích, aby vedly k zlepšení procesu vytváření a implementace 

regulace. Na základě poznatků získaných z hodnocení OECD 23 hodnocení členských 

zemí a 4 nečlenských zemí a na základě činnosti ve výborech OECD a činnosti RPC Rada 

OECD přijala v roce 2012 doporučení pro regulační politiku: Recommendation of the 

Council on Regulatory Policy and Governance, viz OECD (2012a). Jedná se 

o nejaktuálnější a nejpodrobnější mezinárodní pokyny a principy, které mají být v této 

oblasti provedeny členskými zeměmi OECD. První mezinárodní prohlášení týkající se 

regulační politiky bylo přijato v roce 1995: Recommendation of the Council on Improving 

the Quality of Government Regulation, viz OECD (1995). Od té doby se OECD zabývá 

monitoringem regulatorního prostředí v členských zemích a na základě jeho hodnocení se 

pokouší vytvářet vhodná doporučení v této oblasti. Na základě těchto zjištění byly 

publikovány navazující doporučení a další směrnice týkající se regulatorní politiky, viz 

příloha 10. 

g) Řízení rizik - poslední oblastí, která je řešena v rámci direktoriátu, je řízení rizik. Zde 

jsou analyzovány nástroje a postupy vlád při řešení krizových situací. Na základě 

získaných zkušeností jsou vyvíjeny postupy efektivního řízení rozsáhlých rizik a hrozeb. 

Příklad dokumentů popisujících tuto oblast je uveden v příloze 11. 

B. Iniciativy Rady Evropy při modernizaci veřejné správy  

V rámci Rady Evropy působí Evropský výbor pro místní a regionální demokracii 

(CDLR), který byl zřízen v roce 1976, za účelem diskuze otázek místní a regionální 

demokracie mezi členskými zeměmi a vybudování cesty pro větší evropskou spolupráci v této 

oblasti. Jeho činnost je zaměřena na podporu místní a územní samosprávy, analýzu správních 

a legislativních struktur, financování místních a územních orgánů a podporu přeshraniční 

spolupráce atd. V posledním období patří mezi priority aktivity zaměřené na demokratické 

občanství a účast občanů ve veřejném životě, veřejnou etiku na místní úrovni, právní rámec 

a strukturu místní a regionální správy. 
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CDLR zodpovídá za přípravu pravidelně konané Konference evropských ministrů 

zodpovědných za místní správu, která je vždy zaměřena na určité specifické téma místní 

správy. CDLR v současné době dohlíží na plnění úmluv jako“ Evropské rámcové úmluvy 

o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo orgány“, „Evropské charty 

místní samosprávy“, „Úmluvy o účasti cizinců ve veřejném životě na místní úrovni“, 

„Evropské chartě regionálních nebo menšinových jazyků“ nebo „Rámcové úmluvě o ochraně 

národnostních menšin“. 

Od roku 1994 působí v rámci Rady Evropy rovněž Kongres evropských místních 

a regionálních samospráv (CLRAE). Je složen ze dvou komor (Komora regionů, Komora 

místních orgánů), nominace delegátů (volených zástupců obcí, měst a krajů) se provádí na 

národní úrovni. Vedle reprezentantů národních vlád a parlamentů tak mají v Radě Evropy své 

zvláštní zastoupení i samosprávy. Řeší nejdůležitější problémy týkající se politického zájmu 

místních a regionálních orgánů a je konzultován při přijímání veškerých textů právní povahy, 

které se jich týkají. Má poradní charakter. Jedním z důležitých úkolů Kongresu je kontrola 

plnění závazků členských států vyplývajících z Evropské charty místní samosprávy, viz 

Council of Europe (2015). 

Nejvýznamnějším smluvním počinem Rady Evropy v oblasti místní demokracie je již 

zmíněná Evropská charta místní samosprávy (schválena 1985). Jde o mezinárodní úmluvu, 

která vytváří společný evropský standard pro zajištění a ochranu práv místní samosprávy 

a zavazuje smluvní strany, aby aplikovaly její základní pravidla zaručující politickou, správní 

a finanční nezávislost územní samosprávy. Základní tezí je idea, že místní společenství jsou 

jedním ze základů jakéhokoli demokratického systému, a že právo občanů podílet se na řízení 

veřejných záležitostí je jedním z demokratických principů uznávaných všemi členskými státy 

Rady Evropy. V orgánech Rady Evropy již řadu let stojí v popředí pozornosti dobrá veřejná 

správa – Good Governance. Parlamentní shromáždění navrhlo již v roce 2003 Výboru 

ministrů vypracovat modelový text ohledně základního práva jednotlivce na dobrou veřejnou 

správu a připravit komplexní kodex dobré veřejné správy, viz Council of Europe (2015). 

V roce 2007 Výbor ministrů přijal Doporučení členským zemím o dobré veřejné 

správě (good governance), viz Council of Europe (2007). Materiál vychází z Evropského 

kodexu dobrého administrativního chování s cílem definovat základní právo na dobrou 

veřejnou správu, a tak v praxi usnadnit její účinnou implementaci. 
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K problematice dobré veřejné správy byly orgány Rady Evropy přijaty další významné 

dokumenty, např. „Usnesení Výboru ministrů o ochraně jednotlivce ve vztahu k úkonům 

správních orgánů nebo „Doporučení Výboru ministrů ohledně výkonu povinností dle 

vlastního volného uvážení ze strany správních orgánů. Kompletní výčet dokumentů je uveden 

v příloze 12.  

Většina doporučení se věnuje pouze dílčím požadavkům Good Governance, např. 

Doporučení Výboru ministrů o přístupu k informacím v držení veřejných orgánů se věnuje 

otázce přístupu a poskytování informací, jako součásti požadavku otevřené a transparentní 

dobré veřejné správy. Komplexní pohled na problematiku však nabízí pouze výše uvedené 

Doporučení o dobré veřejné správě z roku 2007, viz Council of Europe (2007).  

C. Iniciativy Evropské unie v oblasti modernizace veřejné správy  

Evropská unie se aktivně věnuje modernizaci veřejné správy jak v rámci vlastní 

institucionární struktury, tak podporou v členských zemích EU. V rámci svých aktivit 

významně prosazuje koncept a principy dobré správy (Good Governance). Od počátku roku 

2000 je možné na evropské úrovni zaznamenat ucelené pokusy o tzv. reformu evropského 

vládnutí. Jak je uvedeno v dokumentu European Commission (2014b), cílem této reformy je 

mimo jiné zajištění efektivnější, srozumitelnější a otevřenější správy, a to především 

v oblastech, které jsou evropskými občany svěřeny do rukou EU. Základní dokument, v němž 

EU zformulovala zásady správného vládnutí, je „Bílá kniha o evropském vládnutí z roku 

2001“, viz European Commission (2001). Základní principy správného evropského vládnutí 

jsou otevřenost, spoluúčast, odpovědnost, účinnost a sounáležitost, jak uvádí Marek (2007). 

Ve svém důsledku tyto principy zčásti vedou k podpoře základních principů sdílení 

pravomocí mezi EU a jejími členskými státy, jež byly postupně inkorporovány do základních 

smluv ES/EU: principu proporcionality a principu subsidiarity. Princip proporcionality 

vyžaduje, aby činnost EU nepřekročila rámec toho, co je nezbytné pro dosažení jejích cílů, 

vyjádřených v základních smlouvách, a omezuje tak činnost ES/EU na úroveň konsensu všech 

členských států dosaženého při formulaci smluvních dokumentů EU. Princip subsidiarity 

znamená, že konkrétní akce EU musí být prováděna na co nejnižší úrovni vládnutí, kde je to 

efektivní a přínosné. Tím tento princip omezuje pravomoci EU tam, kde jsou sdílené s jejími 

členskými státy, v případě, že strategických cílů lze efektivněji dosáhnout na nižší úrovni, viz 

European Commission (2003). 
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Evropská komise je realizátorem tzv. moderní správy, kterou definuje jako správu 

založenou na zásadách účinnosti, transparentnosti a odpovědnosti, viz Europa (2015). 

V uplynulých letech se Komise a její zaměstnanci zabývali úkolem přepracovat správní 

systémy a postupy, řízení finančních a lidských zdrojů a způsob plánování svých činností. To 

vedlo k nejradikálnější vnitřní modernizaci od zřízení Evropské komise v roce 1958, viz 

European Commission (2010b). Mezi základní prvky, které přispívají k modernizaci 

správy prováděné Komisí, patří: 

- účinnost,  

- transparentnost,  

- etika a chování,  

- rovné příležitosti,  

- elektronická Komise,  

- ekologicky přívětivá Komise,  

- mnohojazyčnost, viz European Commisssion (2014b).  

Rozpočet EU a jeho vliv na veřejnou správu 

Evropská unie zaujímá mezi ostatními mezinárodními organizacemi výjimečné místo. 

Od klasických mezinárodních organizací se liší svým charakterem, cíli a významnou 

provázaností napříč členskými státy. Její smysl není omezen pouze ne spolupráci na základě 

jednomyslnosti, ale předpokládá hlubší integraci mezi jednotlivými členy. Tomuto 

specifickému charakteru EU odpovídá i rozpočet. Rozpočet EU je převážně investičním 

rozpočtem, zaměřuje na oblasti, ve kterých má evropské financování zásadní význam. V roce 

2014 představoval 1,29 % hrubého národního důchodu (HND) EU, viz Europa (2015). Výše 

rozpočtu je dána stropem vlastních zdrojů. Tento strop musí být respektován při tvorbě 

víceletého finančního rámce (VFR) i při přijímání ročních rozpočtů. Roční výdaje společného 

rozpočtu Evropské unie jsou rozděleny do širších kategorií, tzv. okruhů, a jsou odrazem 

aktuálních výzev a priorit, které si Unie v daném období stanovila. Výdaje rozpočtu EU 

směřují především do oblasti zemědělství a životního prostředí, na snižování rozdílů mezi 

státy či regiony EU a posilování jejich rozvoje. V období 2014 - 2020 získá vyšší finanční 

podporu mimo jiné program Erasmus+, Tvůrčí Evropa nebo Horizont 2020. K novým 

iniciativám EU patří program COSME na podporu malých a středních podniků nebo např. 

nástroj pro propojení Evropy (CEF) zaměřený na investice do dopravní, energetické 

a telekomunikační infrastruktury. Výdaje rozpočtu EU jsou rozděleny do následujících 

okruhů: 
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1. inteligentní růst podporující začlenění, 

2. udržitelný růst a přírodní zdroje, 

3. bezpečnost a občanství, 

4. globální Evropa, 

5. správa, 

6. vyrovnávací náhrady.  

Náklady na správu v rámci EU, tedy administrativní náklady v rámci rozpočtu EU 

představují asi 6 % z celkových výdajů, viz podrobněji tab. 4.6, který dokumentuje výši 

administrativních nákladů v rámci víceletého finančního rámce v letech 2007 – 2013.  

Tab. 4.6 Srovnání výdajů na administrativu v rámci víceletého finančního rámce EU 

(2007 – 2013)  

Rozpočet EU 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Celkem za období 

2007- 2013 

Výdaje celkem (v mld. EUR) 124,5 132,8 134,7 141,0 142,3 148,0 152,5 975,8 

Výdaje na administrativu v 
EU (v mld. EUR) 

7,0 7,4 7,5 7,9 8,1 8,5 8,5 54,9 

Podíl administrativních výdajů 
na celkových výdajích (v %) 

5,7 5,6 5,6 5,6 5,7 5,8 5,6 5,6 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

Administrativní náklady pokrývají náklady na platy zaměstnanců a správu budov 

institucí EU, včetně Evropského parlamentu, Rady ministrů, Evropské komise, Soudního 

dvora a Účetního dvora. Na pokrytí administrativních nákladů nutných pro chod všech 

evropských institucí se pro celé období 2014-2020 počítá s přibližnou částkou 61 mld. EUR, 

viz podrobněji tabulka 4.7.  

V zájmu konsolidace veřejných výdajů v Evropě snižují instituce EU své náklady. 

Navíc se předpokládá, že díky rozsáhlé zaměstnanecké reformě Komise do roku 2020 ušetří 8 

mld. EUR. Toho by mělo být dosaženo snížením počtu zaměstnanců o 5 % a současným 

prodloužením pracovní doby. 
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Tab. 4.7 Srovnání výdajů na administrativu v rámci víceletého finančního rámce EU 

(2014 – 2020)  

Rozpočet EU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Celkem za období 

2014- 2020 

Výdaje celkem (v mld. EUR) 134, 3 135,3 136,1 137,1 137,9 139,1 140,2 960,0 

Výdaje na administrativu v 
EU (v mld. EUR) 

8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 61,6 

Podíl administrativních výdajů 
na celkových výdajích (v %) 

6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,4 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

Vliv politiky hospodářské a sociální soudržnosti na modernizaci veřejné správy 

Evropská unie se intenzivně věnuje modernizaci veřejné správy v členských zemích 

EU a podporuje ji v rámci cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Na základě 

posledních tří ročních hodnocení Evropské komise („Annual Growth Survey“), viz European 

Commission (2013a), patří modernizace veřejné správy mezi jednu z pěti priorit politiky HSS 

a tvoří rovněž jednu z hlavních priorit EU v rámci realizace strategie Evropa 2020. Hlavními 

prvky modernizace veřejné správy přitom jsou: reformy veřejných zakázek, digitalizace 

veřejné správy, snížení administrativní zátěže a zvýšení transparentnosti, jelikož tyto oblasti 

jsou považovány za klíčové z hlediska podpory ekonomického růstu, viz European 

Commission (2013b). Evropská komise (2010b) rovněž v souladu s výše uvedeným deklaruje, 

že vysoce kvalitní, spolehlivé veřejné služby a právní jistota vždy byly historicky důležitou 

podmínkou ekonomického úspěchu země a naopak slabé správní a soudní kapacity, jakož 

i právní nejistota, představují hlavní překážky hospodářského rozvoje.  

V programovacím období 2007 – 2013 bylo celkově na strukturální politiku v rámci 

finančního výhledu vyčleněno 35,7 % evropského rozpočtu, přičemž 282,2 mld. EUR bylo 

alokováno na cíl „Konvergence“, 55 mld. EUR na cíl „Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost“ a 8,7 mld. na cíl „Evropská územní spolupráce“, viz Europa (2015). Zlepšení 

úrovně veřejné správy, tzv. posilování administrativních kapacit, v členských zemích EU 

v roce 2007 - 2013 představoval důležitý cíl alokace evropských strukturálních prostředků. 

Podíl financí na posilování administrativních kapacit, z celkového objemu finančních 

prostředků, činil 1,1% celkové alokace, viz European Commission (2014b). Podle Evropské 

komise (2010b), bylo v členských státech v rámci posilování administrativních kapacit 
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investováno 3,7 mld. EUR, a to především z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) 

a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), viz European Commission (2014b).  

V rámci alokace z ESF bylo posilování administrativních kapacit implementováno 

jako samostatný operační program (s jedním nebo více prioritními osami) celkem ve čtyřech 

členských státech EU (Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Španělsko). Deset členských států 

se rozhodlo implementovat posilování administrativních kapacit jako prioritní osu v rámci 

jiných operačních programů, zejména v regionálních operačních programech (Česká 

republika, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Velká 

Británie), viz European Commission (2014b).  

Na příkladu 8 vybraných zemí EU byla analyzována strukturální pomoc 

v programovacím období 2007 – 2013 v rámci alokace fondu ERDF, určená na modernizaci 

veřejné správy. Jednalo se o země: ČR, Slovensko, Estonsko, Kypr, Rakousko, Belgie, 

Dánsko a Finsko. V programovacím období 2007 - 2013 byla v České republice 

podporována modernizace veřejné správy v rámci Integrovaného operačního programu, viz 

tab. 4.8. 

Tab. 4.8 Česká republika – Integrovaný operační program (v EUR) 

Prioritní 
osa 

Název Podpora EU Národní podíl 
Celkové 

veřejné zdroje 

1 a) 
Modernizace veřejné správy 
(cíl Konvergence) 

310 602 133  54 812 141  365 414 274  

1 b) 
Modernizace veřejné správy 
(cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost) 

23 892 472 4 216 319 28 108 791 

2  ICT pro územní veřejnou správu 170 831 173 30 146 678 200 977 851 

3 
Zlepšení kvality a dostupnosti 
veřejných služeb 

545 106 743 96 195 308 641 302 051 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

Cílem prioritních os 1a, 1b a 2 bylo vytvořit účinnější systém veřejné správy v České 

republice. Aktivity zahrnovaly modernizaci veřejných služeb na místní a celostátní úrovni 

prostřednictvím většího využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Tyto 

aktivity přispěly rovněž k všeobecnému rozvoji informační společnosti v České republice. 

Cílem prioritní osy 3 bylo zlepšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb v oblastech sociálních 

služeb, zdravotnictví, v oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a prevence rizik. 
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Na Slovensku byla modernizace veřejné správy v uvedeném období podporována 

v rámci první prioritní osy operačního programu „Informační společnost“, viz tabulka 4.9. 

Tab. 4.9 Slovensko – Operační program „Informační společnost“ (v EUR) 

Prioritní 
osa 

Název Podpora EU Národní podíl 
Celkové 

veřejné zdroje 

1 
Elektronizace veřejné správy a rozvoj 
elektronických služeb 

697 268 409  697 268 409 697 268 409  

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

V období 2007 – 2013 se Slovensko nacházelo v rané fázi implementace služeb e-

governmentu. On-line veřejné služby a inovace procesů ve veřejné správě směrem k jejich 

zjednodušení a zefektivnění se proto zde staly prioritní oblastí. Cílem prioritní osy 

„Elektronizace veřejné správy a rozvoj elektronických služeb“ bylo vytvořit centrální 

internetový portál, jehož prostřednictvím byly veřejnosti zpřístupněny elektronické služby 

veřejné správy. Cílem bylo rovněž zahájit aplikace v rámci back office, jakož i celou řadu 

dalších elektronických služeb jako servisní kiosky nebo digitální TV.  

V rámci operačního programu „Region Bratislava“ byla modernizace veřejné správy 

podporovány v rámci prioritní osy „Znalostní ekonomika“, jejímž cílem bylo mimo jiné 

podpořit elektronizaci regionální a místní úrovně veřejné správy, viz tab. 4.10. 

Tab. 4.10 Slovensko – Operační program „Region Bratislava“ (v EUR) 

Prioritní 
osa 

Název Podpora EU Národní podíl 
Celkové 

veřejné zdroje 

2 Znalostní ekonomika 37 587 460 6 633 082 44 220 542 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

Na Kypru byla modernizace veřejné správy v programovacím období 2007 - 2013 

podporována ze zdrojů ERDF v rámci třetí prioritní osy operačního programu „Udržitelný 

rozvoj a konkurenceschopnost“, viz tab. 4.11. Cílem priority 3 byla podpora e-governmentu, 

elektronických služeb ve zdravotnictví (e-health) a podpora elektronického obchodu (e-

commerce). 
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Tab. 4.11 Kypr – Operační program „Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost“  

(v EUR) 

Prioritní 
osa 

Název Podpora EU Národní podíl 
Celkové 

veřejné zdroje 

3 
Společnost založená na znalostech a 
inovace  

 
92 220 000 

 
16 274 118 

 
108 494 118 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

V Estonsku byla modernizace veřejné správy v programovacím období 2007 - 2013 

podporována v rámci dvou operačních programů. Operační program „Rozvoj prostředí pro 

život“ zahrnoval prioritní osu 4, která se soustředila na rozvoj místních veřejných služeb a na 

zlepšení životních podmínek ve venkovských regionech, viz tabulka 4.12. 

Tab. 4.12 Estonsko – Operační program „Rozvoj prostředí pro život“ (v EUR) 

Prioritní 
osa 

Název Podpora EU Národní podíl 
Celkové 

veřejné zdroje 

4 Integrální a vyvážený rozvoj regionů 388 582 823 68 573 439 457 156 262 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

Dále byla veřejná správa podpořena v rámci operačního programu „Rozvoj 

hospodářského prostředí“, prioritní osy 5, která se zaměřovala na zlepšení dostupnost IT sítě, 

zejména pro lidi se speciálními potřebami, ale také na zvýšení transparentnosti rozhodovacích 

procesů na obecní a ústřední úrovni správy, prostřednictvím nástrojů participace a zlepšení 

úrovně elektronických služeb ve veřejném sektoru, viz tab. 4.13. 

Tab. 4.13 Estonsko – Operační program „Rozvoj hospodářského prostředí“ (v EUR) 

Prioritní 
osa 

Název Podpora EU Národní podíl 
Celkové 

veřejné zdroje 

5 Rozvoj informační společnosti 62 633 416 0 62 633 416 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

Zlepšení správy věcí veřejných a posilování administrativních kapacit ve veřejném 

sektoru bylo podporováno v rámci prioritní osy 4 operačního programu nadnárodní 

spolupráce „Baltické moře“, viz tabulka 4.14. 
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Tab. 4.14 Estonsko – Operační program nadnárodní spolupráce „Baltické moře“  

(v EUR) 

Prioritní 
osa 

Název Podpora EU Národní podíl 
Celkové 

veřejné zdroje 

4 
Podpora atraktivních a 
konkurenceschopných měst a regionů  

46 457 875 9 401 606 55 859 481 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

V Rakousku byla modernizace veřejné správy podpořena v rámci operačního 

programu „Prostor Alp“, v prioritní ose 2, jejímž cílem bylo zajištění spravedlivého přístupu 

k veřejným službám, zpřístupnění dopravy a ICT, vit tabulka 4.15. 

Tab. 4.15 Rakousko – Operační program nadnárodní spolupráce „Prostor Alp“ (v EUR) 

Prioritní 
osa 

Název Podpora EU Národní podíl 
Celkové 

veřejné zdroje 

2 Dostupnost a konektivita 27 577 433 8 708 663 36 286 096 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

V Belgii byla modernizace veřejné správy podpořena v rámci třetí prioritní osy 

operačního programu „Belgie - Francie“. Cílem bylo zlepšit veřejné služby dostupné 

obyvatelům v příhraničních oblastech z hlediska rozsahu a to zejména v odvětví zdravotnictví, 

sociální péče, kultury a vzdělávání, vit tabulka 4.16. 

Tab. 4.16 Belgie – Operační program přeshraniční spolupráce „Belgie - Francie“  

(v EUR) 

Prioritní 
osa 

Název Podpora EU Národní podíl 
Celkové 

veřejné zdroje 

3 Příslušnost ke společnému prostoru 17 371 135 11 580 757 28 951 892 

Zdroj: Europa (2015), vlastní zpracování 

V Dánsku a Finsku se vyskytl jen jeden operační program se zaměřením na 

modernizaci veřejné správy. Jednalo se o operační program nadnárodní spolupráce „Baltické 

moře“, který byl již zdokumentován v tabulce 4.14. 

Souhrnem je možné konstatovat, že v rámci analyzovaných zemí EU se 

v programovacím období 2017 – 2013 modernizace veřejné správy v prioritních osách 

operačních programů vyskytovala především u zemí, které přistoupily k EU v roce 2004. Zde 
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byla ve velké míře podporována elektronizace veřejné správy a elektronické veřejné služby 

(Estonsko, Česká republika, Slovensko a Kypr). U původních zemí EU se modernizace 

veřejné správy v rámci priorit operačních programů jako taková nevyskytovala. Pouze v rámci 

cíle „Evropská územní spolupráce“ se vyskytla opatření související se zkvalitňováním 

veřejných služeb v příhraniční nebo dalších specifických oblastech. 

4.2 Analýza vybraných ukazatelů mezinárodních organizací 

V této části práce je provedena analýza ekonomických a správních ukazatelů 

z hlediska výkonu veřejné správy v rámci vybraných mezinárodních organizací. Pozornost je 

věnována ukazatelům: celkové veřejné výdaje a výdaje na všeobecné veřejné služby, dále 

ukazatelům dobré správy (Good Governance) popisujícím stav modernizace veřejné správy 

v rámci zemí vybraných mezinárodních organizací a ukazatelům e-governmentu hodnotícím 

úroveň elektronizace veřejné správy (index EGDI a EPI). 

4.2.1 Analýza výdajů na veřejnou správu v rámci mezinárodních organizací 

Výdaje vládního sektoru jsou důležitým ukazatelem popisujícím objem finančních 

prostředků vynaložených vládami, čímž vypovídají o velikosti veřejného sektoru v dané 

ekonomice. Veřejné výdaje je možné sledovat rovněž v rámci jednotlivých podkategorií, 

z nichž z kontextu řešené problematiky je nejvýznamnější ukazatel veřejných výdajů 

všeobecné veřejné služby12, viz OECD (2015b). Klasifikace COFOG, viz příloha 13. 

Celkové veřejné výdaje a výdaje na všeobecné veřejné služby byly získány z databáze 

Eurostat (Eurostat, 2015) a databáze OECD (OECD, 2015). Celkové veřejné výdaje jsou 

v rámci EU sledovány dle metodiky ESA 2010. Evropský systém národních a regionálních 

účtů ESA 2010 je nejnovějším mezinárodně porovnatelným účetním rámcem EU určeným pro 

podrobný popis moderních ekonomik. Celosvětově je však významně používán systém 

národních účtů (SNA 2008), přijatý Statistickou komisí Organizace spojených národů, 

v rámci kterého je prováděn monitoring např. v USA, Austrálii a Kanadě (Eurostat, 2015). 

Z tohoto důvodu se liší i vykazování hodnot Evropské unie, která používá ESA 2010 

a vykazování hodnot v zemích OECD, kde bývá uplatňován SNA 2008. Navíc v některých 

zemích OECD a Rady Evropy nejsou data některých zemí dostupná vůbec nebo jen ve 

                                                           
12 General public services (dle Klasifikace funkcí vládních institucí COFOG). Všeobecné veřejné služby zahrnují 
zákonodárné, výkonné, finanční, rozpočtové, plánovací a zahraniční aktivity, a ostatní typické veřejné služby, 
jako je obrana a bezpečnost, zdraví, životní prostředí, sociální ochrana atd. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů 
jsou právě výdaje na veřejnou správu a služby, resp. jejich podíl na HDP. 
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vybraných letech. Analýza celkových veřejných výdajů a výdajů na všeobecné veřejné služby 

je z tohoto důvodu provedena kompletně za země EU (EU-28) a dále za země OECD a Rady 

Evropy, jejichž data byla ve sledovaném období dostupná.  

Metodika ESA 2010 mimo celkových veřejných výdajů a výdajů na všeobecné veřejné 

služby rovněž rozlišuje výdaje podle čtyř kategorií úrovně správy, viz (Eurostat, 2015). 

V rámci analýzy byly sledovány vybrané dvě kategorie – výdaje na ústřední státní správu 

a územní samosprávu.  

Obrázek 4.1 dokumentuje celkové veřejné výdaje a výdaje na všeobecné veřejné 

služby v EU a jejich vývoj v letech 2006 - 2013. Celkové veřejné výdaje v EU v roce 2013 

dosahovaly 48,6 % HDP. Během sledovaného období došlo v EU k nárůstu celkových 

veřejných výdajů (v roce 2006 činily 45,6 % HDP). Výdaje na všeobecné veřejné služby ve 

sledovaném období rovněž mírně stouply (6,4 % HDP v roce 2006) a v roce 2013 dosáhly 

hodnoty 6,8 % HDP, viz (Eurostat, 2015). 

Obr. 4.1 Vývoj výdajů na všeobecné veřejné služby v EU (v % HDP) 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování 

Výdaje ústřední státní správy v roce 2006 dosahovaly 25,6 % HDP a během 

sledovaného období vykázaly rovněž rostoucí trend. V roce 2013 činily 27,0 % HDP. Rovněž 

výdaje ústřední státní správy na všeobecné veřejné služby vzrostly z hodnoty 7,8 % HDP 
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v roce 2006 na 8,2 % HDP v roce 2013. Výdaje územních samospráv v EU během 

sledovaného období také vzrostly z 11,1 % HDP v roce 2006 na 11,4 % HDP v roce 2013. 

Výdaje územních samospráv na všeobecné veřejné služby mírně vzrostly během let 2008 – 

2010, nicméně v roce 2013 vykázaly stejnou hodnotu jako v roce 2006, která činila 1,6 % 

HDP, viz obr. 4.1. 

Srovnání veřejných výdajů a výdajů na všeobecné veřejné služby v jednotlivých 

zemích EU v roce 2013 je zachycen na obrázku 4.2. Podíl výdajů na všeobecné veřejné služby 

se v jednotlivých zemích Evropské unie v roce 2013 značně lišil – od 4,0 % HDP v Estonsku 

po 10,4 % HDP v Maďarsku. V České republice bylo v roce 2013 vydáno na všeobecné 

veřejné služby 4,7 % HDP, což je z hlediska EU-28  podprůměrná hodnota (průměrně bylo 

v rámci EU-28 v roce 2013 na všeobecné veřejné služby vydáno 6,8 % HDP). Celkové 

veřejné výdaje v České republice v roce 2013 činily 42,0 % HDP. 

Obr. 4.2 Srovnání veřejných výdajů na všeobecné veřejné služby v zemích EU  

(rok 2013), v % HDP 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování 

Na obrázku 4.3 jsou srovnány výdaje ústřední státní správy a výdaje ústřední státní 

správy na všeobecné veřejné služby v EU v roce 2013. Výdaje ústřední státní správy na 

všeobecné veřejné služby byly v rámci EU v roce 2013 nejvyšší v Belgii, kde činily 20,6 % 

HDP, a nejnižší v České republice, kde činily 3,6 % HDP. V České republice tedy bylo v roce 

2013 vydáno na všeobecné veřejné služby ústřední státní správou nejnižší procento HDP 

v rámci EU. Průměrná hodnota v EU-28 činila 8,2 % HDP. 
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Obr. 4.3 Srovnání výdajů ústřední státní správy na všeobecné veřejné služby v EU  

(rok 2013), v % HDP 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování 

Na obrázku 4.4 jsou srovnány celkové výdaje územních samospráv a výdaje územních 

samospráv na všeobecné veřejné služby v zemích EU v roce 2013. Z obrázku vyplývá, že 

výdaje územních samospráv na všeobecné veřejné služby byly v roce 2013 v rámci EU-28 

nejvyšší v Chorvatsku (3,9 % HDP) a nejnižší v Irsku (0,2 % HDP). Průměr v zemích EU-28 

činil 1,6 % HDP. Těsně pod průměrnou hodnotou EU se umístila Česká republika, kde výdaje 

územních samospráv na všeobecné veřejné služby v roce 2013 činily 1,4 % HDP. Blíže 

veřejné výdaje v zemích EU shrnuje příloha 14, 15, 16, 17, 18 a 19. 

Obr. 4.4 Srovnání výdajů územních samospráv na všeobecné veřejné služby v EU  

(rok 2013), v % HDP 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování 
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Srovnání vybraných skupin zemí EU podle velikosti výdajů na všeobecné veřejné 

služby v období 2006 – 2013 je zdokumentováno v obrázku 4.5. 

Obr. 4.5 Srovnání zemí EU podle výdajů na všeobecné veřejné služby (v % HDP) 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování  

Z obrázku je zřejmé, že výdaje na všeobecné veřejné služby během sledovaného 

období rostly ve všech skupinách zemí EU. Ve skupině zemí EU-15 (původní země EU) jsou 

výdaje na všeobecné veřejné služby vyšší než v zemích EU-10 (země přistupující v roce 

2004). Výdaje v roce 2006 v zemích EU-15 činily 6,6 % HDP, zatímco v případě zemí EU-10 

to bylo 5,9 % HDP. Průměr EU-28 činil v roce 2006 6,2 % HDP. V roce 2013 dosáhly výdaje 

na všeobecné veřejné služby v případě skupiny zemí EU-15 7,3 % HDP, u zemí EU-10 činily 

výdaje v témže roce 6,4 % HDP. Vyšší podíl výdajů v zemích EU-15 než u zemí EU-10 

vypovídá o rozdílném přístupu v přerozdělování veřejných prostředků ve prospěch veřejné 

správy mezi původními zeměmi EU a zeměmi přistupujícími v roce 2004. 

V rámci zemí OECD jsou sledovány údaje o veřejných výdajích v 32 zemích 

z celkových 34 členských zemí OECD. Nejsou dostupná data za Chile a Island (OECD, 

2015). V obrázku 4.6 jsou porovnány veřejné výdaje zemí OECD s výdaji na všeobecné 

veřejné služby v letech 2006 – 2013. V roce 2013 představovaly veřejné výdaje v rámci zemí 

OECD 45,3 % HDP. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v Řecku (60,1 % HDP), Slovinsku 

(59,7 % HDP) a Finsku (57,8 % HDP). Nejnižší veřejné výdaje byly v roce 2013 v Koreji 

(31,8 % HDP) a Mexiku (24,4 % HDP). V letech 2007 a 2009 se výdaje zvýšily v průměru 

o 5,4 p. b., zejména v důsledku opatření přijatých k vyrovnání globální finanční 

a hospodářské krize. Největší zvýšení se konalo v Estonsku (11,7 p. b.) a Irsku (11,6 p. b.), 

zatímco mírný pokles nastal v Izraeli (0,6 p. b.). Data pro jednotlivé země OECD jsou 

k dispozici v příloze 20 a 21. 
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Obr. 4.6 Přehled výdajů na všeobecné veřejné služby v OECD  (2006 – 2013, v % HDP) 

Zdroj: OECD (2015a), vlastní zpracování 

Výdaje na všeobecné veřejné služby dosahovaly v roce 2013 v rámci zemí OECD 

6,5 % HDP, což činilo oproti roku 2006, kdy výdaje dosahovaly 6,2 % HDP, mírný nárůst. 

Nejvyšší výdaje byly v Maďarsku (10,4 % HDP) a nejnižší v Estonsku (4,0 % HDP), viz 

OECD (2015a). 

4.2.2 Modernizace veřejné správy v zemích OECD, Rady Evropy a EU 

Dobře fungující a spolehlivá veřejná správa je nezbytným faktorem ekonomického 

růstu. Následující kapitola je zaměřena na vybrané klíčové oblasti veřejné správy, na základě 

kterých bude provedena komparace veřejné správy v rámci mezinárodních organizací. Při 

výběru prioritních oblastí srovnání se vycházelo z principů dobré správy formulovaných 

v rámci Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací. Mezinárodní komparace principů 

good governance vychází z měkkých dat (hodnocení veřejnosti, podnikatelů nebo expertů), 

které vycházejí ze zdrojů zpracovaných v rámci projektu Governance Matters Světové banky 

(World Bank, 2014), viz kapitola 3. Veřejná správa je zde hodnocena na základě 6 ukazatelů 

dobré správy: kvalita demokracie, politická stabilita, efektivita vlády, regulační zatížení 

kvalita práva a kontrola korupce. Srovnání správy mezinárodních organizací je provedeno jak 

pro jednotlivé ukazatele dobré správy (Good Governance), tak pro souhrnný index dobré 

správy, který byl proveden vlastním propočtem.13 Sledované období zahrnuje časovou řadu 

od roku 1996 do roku 2013.  

Obrázek 4.7 dokumentuje vývoj správy v zemích EU, OECD a Rady Evropy od roku 

1996 do roku 2013 podle souhrnného indexu dobré správy. Obrázek vypovídá, že nejvyšší 

úroveň správy je v rámci vybraných mezinárodních organizací v OECD. Z dlouhodobého 
                                                           
13 Postup výpočtu souhrnného indexu dobré správy je uveden v metodické části kapitoly 3. 
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hlediska dochází k nepatrnému snižování úrovně správy. V roce 1996 byla vypočtena hodnota 

souhrnného indexu dobré správy 1,20, v roce 2013 pak činila 1,16. Země EU naopak 

vykázaly mírný nárůst hodnoty souhrnného indexu dobré správy a to z hodnoty 1,02 v roce 

1996 na 1,04 v roce 2013. Ze srovnání vyplývá, že nejnižší úroveň správy byla zaznamenána 

v zemích rady Evropy. Nicméně tyto země vykázaly během sledovaného období v průměru 

největší růst úrovně správy a to z hodnoty 0,66 v roce 1996 na 0,76 v roce 2013. 

Obr. 4.7 Srovnání vývoje správy v zemích EU, OECD a Rady Evropy (1996 – 2013)

Zdroj: World Bank (2014), vlastní propočty 

Na obrázku 4.8 jsou srovnány jednotlivé ukazatele dobré správy v roce 2013.  

Z obrázku je patrné, že země EU a země OECD dosahují srovnatelných hodnot u ukazatele 

„kvalita demokracie“ a „politická stabilita“. V ostatních ukazatelích země EU zaostávají za 

zeměmi OECD. Země Rady Evropy výrazně zaostávají za zeměmi ostatních mezinárodních 

organizací ve všech sledovaných ukazatelích.  

Obr. 4.8 Srovnání ukazatelů dobré správy v OECD, EU a Radě Evropy (2013) 

 Zdroj: World Bank (2014), vlastní zpracování 
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Obrázek 4.9 srovnává počáteční (rok 1996) a konečný stav (rok 2013) úrovně veřejné 

správy v zemích EU-28. Zatímco v případě ukazatele „kvalita práva“ a „regulační zatížení“ 

byl zaznamenán nárůst hodnoty v případě ukazatele „politická stabilita“ došlo k poklesu 

hodnoty. Téměř neměnné hodnoty počátečního a konečného stavu byly zjištěny u ukazatele 

„kontrola korupce“, „kvalita demokracie“ a „efektivita vlády“. 

Obr. 4.9 Srovnání ukazatelů dobré správy v EU-28 (rok 1996 a 2013) 

Zdroj: Vlastní propočty z roku 2015, data viz World Bank (2014). 

S ohledem na stanovený cíl a hypotézy DDP byly v rámci EU porovnány i skupiny 

zemí EU-15 a EU-10 z hlediska vývoje správy v rámci ukazatelů dobré správy. Srovnání 

úrovně správy v roce 1996 a 2013 zemí EU-15 je zdokumentováno v obrázku 4.10 a srovnání 

správy zemí EU-10 je zachyceno v obrázku 4.11. 

Obr. 4.10 Srovnání ukazatelů dobré správy v EU-15 (rok 1996 a 2013) 

Zdroj: Vlastní propočty z roku 2015, data viz World Bank (2014). 
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V zemích EU-15 došlo ve srovnání s rokem 1996 v roce 2013 ke zhoršení u pěti 

ukazatelů dobré správy, přičemž v případě ukazatele „politická stabilita“ bylo zhoršení 

výrazné. K nepatrnému zlepšení stavu došlo pouze u ukazatele „regulační zatížení“. 

Obr. 4.11 Srovnání ukazatelů dobré správy v EU-10 (rok 1996 a 2013) 

 

Zdroj: Vlastní propočty z roku 2015, data viz World Bank (2014). 

Země EU-10 vykázaly v roce 2013 oproti roku 1996 výrazné zlepšení ve všech 

ukazatelích dobré správy, pouze v případě ukazatele „kvalita demokracie“ došlo 

k nepatrnému zhoršení. 

Na základě srovnání hodnot souhrnného indexu dobré správy v rámci zemí vybraných 

mezinárodních organizací je tedy možno konstatovat, že nejvyšší úroveň veřejné správy je 

v průměru dosahována v zemích OECD. Dále, dle vykázaných hodnot, následují země EU 

a nejnižší úroveň veřejné správy baly zjištěna v rámci zemí Rady Evropy. Nicméně z hlediska 

dlouhodobého trendu je možno, na základě použití grafických metod, konstatovat, že dochází 

ke sbližování úrovně veřejné správy mezi zeměmi všech vybraných mezinárodních 

organizací. V rámci zemí EU byla analýza provedena až s podrobností na jednotlivé dílčí 

ukazatele dobré správy. Na základě srovnání ukazatelů bylo zjištěno, že úroveň veřejné 

správy v zemích EU-28 jako celku se v dlouhodobém vývoji mírně zlepšuje. Je to způsobeno 

především zaváděním regulace a postupů, které vedou ke snižování administrativní zátěže 

podnikatelů a zvyšováním úrovně právního řádu v zemích EU. 

4.2.3 Analýza stavu e-governmentu vybraných mezinárodních organizací 

Následující text práce se věnuje analýze stavu veřejné správy v zemích EU v rámci 

prioritního směru e-government. Zavádění informačních technologií totiž představuje 

významnou oblast modernizace veřejné správy a e-government je vnímán jako významný 
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nástroj, přispívající ke zvýšení výkonnosti veřejné správy. V rámci analýzy e-governmentu 

jsou využity přístupy dvou mezinárodních institucí, které se problematikou hodnocení e-

governmentu dlouhodobě komplexněji zabývají a pojednány aktuální výstupy hodnocení e-

governmentu, s ohledem na srovnání zemí v rámci vybraných mezinárodních organizací. 

Důkladněji je analyzován stav e-governmentu v zemích EU a pozice České republiky 

v mezinárodním srovnání. Jedná se o přístupy k hodnocení e-governmentu, z nichž jeden je 

zaměřen na nabídku elektronických služeb veřejné správy (hodnocení přístupem OSN), viz 

UNPACS (2014) a druhý na poptávku občanů a podnikatelů po elektronických službách 

(Eurostat – indikátory e-Europe), viz Eurostat (2015). Analýza je provedena v časovém 

období od roku 2003 do roku 2014. 

1. Srovnání nabídky elektronických služeb veřejné správy  

Pravidelný průzkum elektronizace státní správy a jejího vývoje z hlediska nabídky 

elektronických služeb provádí ve dvouletém intervalu ve 193 ekonomikách světa Organizace 

spojených národů (tzv. „United Nations e-Government survey“), viz UNPACS (2014). 

V rámci výzkumu jsou sledovány dva souhrnné indexy: EGDI (E-Government Developement 

Index) a EPI (E-Participation Index). 

Index EGDI sestává ze tří podpůrných indexů, které mají rovný podíl: 

- Index služeb na internetu (OSI, Online Service Index). Reprezentuje přístup k e-

governmentu, jeho využívání a důležitost, zaměření zemské e-infrastruktury na 

handicapované občany, menšiny, seniory apod. 

- Index telekomunikační infrastruktury (TII, Telecommunication Infrastructure Index). 

Zahrnuje počty předplatitelů mobilních a pevných tlf. linek, širokopásmových spojů 

a uživatelů internetu. 

- Index lidského kapitálu (HCI, Human Capital Index). Bere v potaz úroveň gramotnosti, 

školní docházky a délku vzdělávání. 

Hodnota EGDI se pohybuje v rozmezí 0 až 114 a země jsou rozděleny na země s: 

- velmi vysokým EGDI (>0,75) 

- vysokým EGDI (0,5–0,75) 

- středním EGDI (0,25–0,5) 

- nízkým EGDI (<0,25)15 , viz UNPACS (2014). 

                                                           
14 Čím vyšší je hodnota indexu EGDI, tím lépe si země vede. 
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Srovnání stavu a vývoje nabídky elektronických služeb veřejné správy podle indexu 

EGDI ve vybraných mezinárodních organizacích v letech 2003 až 2014 dokumentuje obrázek 

4.12. Nejvyšší úroveň elektronizace služeb veřejné správy byla zjištěna v rámci zemí OECD, 

kde hodnota indexu EGDI v roce 2014 činila 0,7749. Země EU vykázaly v roce 2014 hodnotu 

0,73. Nejnižší úroveň elektronizace služeb veřejné správy byla zaznamenána v případě Rady 

Evropy, kde hodnota EGDI v roce 2014 dosáhla 0,683. V rámci sledovaného období 

docházelo ke zvyšování úrovně elektronických služeb veřejné správy ve všech zemích 

vybraných mezinárodních organizací. Největší pokrok zaznamenaly země Rady Evropy, kde 

ukazatel vzrostl z hodnoty 0,5343 v roce 2003 na hodnotu 0,683 v roce 2014. Obecně mezi 

země s nejvyšším EGDI v zemích OECD patří Jižní Korea (0,9462) a Austrálie (0,9103), ze 

zemí Evropské unie pak Francie (0,8938) nebo Nizozemí (0,8898).  

Obr. 4.12 Srovnání zemí EU, OECD a Rady Evropy podle indexu EGDI  

Zdroj: World Bank (2014), vlastní zpracování 

Druhým indexem sledovaným OSN je index EPI, který hodnotí úroveň e-participace 

v jednotlivých zemích na základě dostupnosti služeb e-participace ve veřejné správě. Index 

EPI je složen rovněž ze tří složek s rovným podílem: 

- E-informace (E-information). Popisuje zapojení občanů do účasti na aktivním vládnutí 

přes svobodný přístup k veřejným informacím bez nutnosti zvláštních povolení 

a registrovaných přístupů. 

- E-konzultace (E-consultation). Charakterizuje interakce a dialog s občany v dialogu 

s veřejnými orgány na projednávání a poradenství kolem zákonů a obecném 

zlepšování veřejných služeb. 

                                                                                                                                                                                     
15 Stejným způsobem jsou rozděleny země i na základě hodnot indexu EPI. 
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- E-rozhodování (E-decision making). Sleduje pozici občanů na vládnutí 

prostřednictvím zapojení občanských návrhu na politických rozhodnutích, včetně 

jejich implementace a dodávky. 

Při hodnocení služeb e-participace jsou zohledněny následující základní přístupy: 

- zpřístupnění oficiálně platných dokumentů občanům (rozpočty, postupy, návody, řády, 

předpisy) zaměřených na rezorty vzdělávání, zdravotnictví, sociální podpory, financí, 

pracovních příležitostí a životního prostředí, 

- zpřístupnění aktuálních dat v rezortech vzdělávání, zdravotnictví, veřejných výdajů, 

sociální spravedlnosti, pracovních příležitostí a životního prostředí, 

- vedení webových stránek a portálů veřejné správy ve vícejazyčném prostředí, 

- možnost vzájemné komunikace veřejné správy s občany formou sociálních sítí, 

- dostupnost mechanizmů pro e-konzultace v oblastech vzdělávání, zdravotnictví, 

sociální podpory, financí, pracovních příležitostí a životního prostředí, 

- dostupnost vhodných nástrojů pro sdílení a šíření veřejného názoru s podporou 

platforem sociálních sítí, diskusních fór, veřejných průzkumů, anket a dotazníků, 

- dostupnost nástrojů pro e-rozhodování pro těchto šest odvětví: vzdělávání, 

zdravotnictví, sociální podpora, financí, pracovní příležitosti a životní prostředí. 

Srovnání stavu a vývoje nástrojů e-participace ve veřejné správě podle indexu EPI ve 

vybraných mezinárodních organizacích v letech 2003 až 2014 uvádí obrázek 4.13.  

Obr. 4.13 Srovnání zemí EU, OECD a Rady Evropy podle indexu EPI  

Zdroj: World Bank (2014), vlastní zpracování 
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Nejvyšší úroveň e-participace veřejné správy byla zjištěna, podobně jako v případě 

indexu EGDI, v rámci zemí OECD, kde hodnota indexu EPI v roce 2014 činila 0,7007. 

U zemí EU dosáhla v roce 2014 hodnota indexu EPI 0,612. Nejnižší úroveň e-participace 

veřejné správy byla zaznamenána u zemí Rady Evropy. Hodnota indexu EPI zde v roce 2014 

dosáhla 0,5415. V průběhu sledovaného období docházelo v průměru v rámci všech 

vybraných mezinárodních organizací ke zvyšování úrovně e-participace veřejné správy. 

Největší pokrok opět zaznamenaly země Rady Evropy, kde ukazatel vzrostl z hodnoty 0,2553 

v roce 2003 na hodnotu 0,5415 v roce 2014. Nejrozvinutějšími zeměmi v rámci vybraných 

mezinárodních organizací v oblasti e-participace, s hodnotou indexu EPI 1,0, je Jižní Korea 

a Nizozemí.  

Obrázky 4.14 a 4.15 popisují stav nabídky elektronických služeb a e-participace 

veřejné správy podle indexu EGDI a EPI v zemích EU v roce 2013. Hodnoty indexu EGDI 

a EPI jednotlivých zemí jsou shrnuty v příloze 22 a 23. 

Obr. 4.14 Srovnání zemí EU-28 podle indexu EGDI (2013) 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní zpracování 

Nejlépe byla v roce 2013 v rámci EU hodnocena úroveň nabídky elektronických 

veřejných služeb ve Francii (0,8938), Nizozemí (0,8897) a Velké Británii (0,8695). Nejnižší 

úroveň nabídky veřejných elektronických služeb byla zjištěna na Kypru (0,5958), 

v Rumunsku (0,5632) a Bulharsku (0,5421). Česká republika na základě indexu EGDI za rok 

2013, dosáhla hodnoty 0,607. Tato hodnota je ve srovnání se zeměmi EU-28 podprůměrná. 

ČR se umístila až na 25. místě, jak vyplývá z obrázku 4.14, hned za Slovenskem (0,6148). 
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Obr. 4.15 Srovnání zemí EU-28 podle indexu EPI (2013) 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní zpracování 

V rámci hodnocení e-participace se v EU v roce 2013 nejlépe umístilo Nizozemí (1,0), 

Francie (0,9608) a Velké Británii (0,9608). Naopak nejnižší úroveň e-participace byla zjištěna 

na Kypru (0,3137), v Bulharsku (0,2549) a v České republice (0,2549). Česká republika se na 

základě indexu EPI v roce 2013 v rámci EU umístila na posledním místě společně 

s Bulharskem, jak dokumentuje obrázek 4.14.  

2. Analýza poptávky po elektronických službách veřejné správy  

V rámci zemí EU je s pomocí ukazatelů definovaných iniciativou e-Europe sledována 

a hodnocena i poptávka po elektronických službách veřejné správy. Poptávka po 

elektronických veřejných službách je analyzována na základě ukazatele popisujícího 

využívání elektronických veřejných služeb jednotlivci ve věku 16 až 74 let a ukazatele 

sledujícího podnikatelské subjekty používajících internet pro interakci s veřejnými úřady. 

Vývoj a srovnání poptávky podniků a občanů po elektronických službách veřejné 

správy v EU v letech 2008 až 2013 dokumentuje obr. 4.16. Z obrázku je patrné, že internet při 

interakci s veřejnou správou využívají ve větší míře podniky než občané. To může odrážet 

skutečnost, že v mnoha zemích je použití digitálního kanálu v interakci s veřejnou správou 

pro podniky povinné. V roce 2013 využívalo elektronických služeb v EU v průměru 89,6 % 

podniků a 43,3 % občanů. Trend využívání elektronických služeb je v zemích EU rostoucí 

a to především v případě podniků, kde stouplo procento podniků užívajících internet při 

interakci s veřejnou správou ze 73,7 % v roce 2008 na 89,6 % v roce 2013. Nicméně velký 

zájem o využívání elektronických veřejných služeb je patrný i ze strany občanů, viz OECD 

(2014).  
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Obr. 4.16 Srovnání zemí EU-28 podle indexu EPI (2013) 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování 

Využívání vybraných elektronických služeb veřejné správy podniky a občany bylo 

v roce 2013 hodnoceno v rámci zemí OECD. Z obrázku 4.17 je patrné, že rovněž v rámci 

zemí OECD byly elektronické služby veřejné správy v roce 2013 ve větší míře využívány 

podniky než občany. Internet využilo 49 % občanů k získávání informací od orgánů veřejné 

moci a 33 % občanů využilo služby elektronického podání formuláře. V případě 

podnikatelských subjektů internet k získání informací využilo 82,5 % podniků a k on-line 

zaslání formuláře 78,1 % podniků, viz OECD (2014). 

Obr. 4.17 Využívání vybraných elektronických služeb veřejné správy v OECD (2013)

Zdroj: OECD (2014), vlastní zpracování 
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5 HODNOCENÍ E-GOVERNMENTU V ZEMÍCH EU JAKO 

PRIORITNÍHO NÁSTROJE MODERNIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY 

E-government patří mezi dominantní směry modernizace veřejné správy v EU 

a prioritní nástroje modernizace veřejné správy v EU, viz blíže kapitola 2. Vzhledem 

k významnosti e-governmentu, jako progresivního nástroje modernizace veřejné správy 

v zemích EU, byla tato oblast analyzována a hodnocena v rámci druhého dílčího cíle 

předkládané dizertační práce. V následujícím textu je popsán význam e-governmentu v rámci 

informační politiky EU a v rámci dokumentů vybraných mezinárodních organizací. Následně 

jsou zdokumentovány přístupy k hodnocení e-governmentu na mezinárodní úrovni a proveden 

vlastní výzkum e-governmentu v zemích EU. Nakonec jsou uvedeny přístupy k hodnocení 

e-governmentu místní úrovně veřejné správy a provedeno vlastní šetření e-governmentu 

místní úrovně veřejné správy na příkladu vybraných obcí v ČR. 

5.1 Význam e-governmentu v informační politice EU 

V rámci EU má e-government z hlediska modernizace veřejné správy rovněž vysokou 

prioritu. Digitální agenda pro Evropu (European Commission, 2010c) řadí e-government do 

rozsáhlého souboru opatření, jejichž cílem je využívat výhod ICT v celé Evropě, jak dokládá 

Tichý (2012) a European Commission (2015 a). V době značně omezených veřejných zdrojů 

mohou ICT veřejnému sektoru pomoci nalézat inovativní způsoby poskytování služeb 

občanům a přitom zvýšit účinnost a omezit náklady, viz European Commission (2010a), 

European Commission (2004) a Euractiv (2015). 

Základy politického rozhodnutí investovat do služeb e-governmentu byly stanoveny 

v tzv. Lisabonské strategii, která byla členskými státy EU schválena v roce 2000, viz Pekárek 

(2011). Soudobé pojetí elektronizace veřejné správy v EU vychází z původních iniciativ 

eEurope, viz European Commission (1999), která se v EU prosazovala od roku 1999. E-

government je v evropských informačních politikách považován za jeden z nástrojů pro 

vytváření informační společnosti, u kterého se výhledově předpokládá jistá standardizace 

v oblasti rozsahu nabídky elektronických veřejných služeb a způsobu jejich poskytování, jak 

uvádí European Commission (2004), což by mělo zajistit propojitelnost některých řešení e-

governmentu i mezi členskými státy EU. V této souvislosti se hovoří o tzv. Pan-evropských e-

službách, jak uvádí Pomahač a kol. (2013).  

V roce 2002 byla představena navazující iniciativa eEurope 2005, v rámci které e-

government rovněž zaujímal významné místo. V současnosti plní úlohu základního 
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evropského strategického rámce rozvoje e-governmentu: Digital Agenda for Europe, viz 

European Commission (2010 c), přijata v roce 2010, která je součástí iniciativy Europa 2020. 

Strategie především upozorňuje na dosavadní variabilnost v poskytování služeb e-

governmentu napříč EU, chybějící přeshraniční dosah a nízké využití občany. K naplnění 

politiky EU v oblasti e-governmentu a jejího prosazení do praxe v jednotlivých členských 

státech jsou vytvářeny tzv. „Akční plány“ - dokumenty obsahující konkrétní opatření 

a doporučení k jejich úspěšnému zavedení, jak uvádí Pekárek (2011). Cíle strategie digitální 

agendy v oblasti e-governmentu specifikovala Evropská komise v aktuálním akčním plánu: 

The European eGovernment Action Plan 2011-2015 z roku 2010, viz European Commission 

(2010d). 

Hlavní úkoly a cíle Akčního plánu, podle Pekárka (2011), byly definovány ve 

spolupráci s odbornou a vědeckou komunitou z oblasti výzkumu a vývoje služeb e-

governmentu, a jsou tedy v souladu s evropskými trendy, kterými jsou především: 

- služby navržené na základě potřeb uživatelů, 

- společné vytváření služeb veřejnou správou a veřejností (princip WEB 2.0),  

- opakované použití informací veřejného sektoru, 

- posílení transparentnosti veřejné správy a zapojení veřejnosti do rozhodovacích 

procesů,  

- rozvoj tzv. přeshraničních veřejných služeb a zjednodušení mobility občanů 

a podnikatelů, 

- obecné zefektivnění organizačních postupů ve veřejné správě. 

Z těchto několika vybraných cílů je patrné, že politickou prioritou EU je značné 

zpřístupnění veřejné správy občanům a soukromému sektoru, což je možné považovat za 

pozitivní skutečnost. Dalším významným proudem současného evropského e-governmentu je 

rozvoj e-participace. Jedná se o zavádění inovativních elektronických nástrojů, které 

umožňují v podstatě komukoliv aktivní zapojení do rozhodovacích procesů veřejné správy. 

5.2 Aktivity vybraných mezinárodních organizací k rozvoji e-governmentu   

E-government patří mezi významné oblasti zájmu mezinárodních organizací. Je 

pojednáván v celé řadě mezinárodních veřejně-politických dokumentů. V následujícím textu 

jsou popsány aktivity vybraných mezinárodních organizací (Evropské unie, OECD a Rady 

Evropy) v oblasti regulace e-governmentu a jejich nejvýznamnější dokumenty spolu se 
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základními charakteristikami. Vzhledem k tomu, že e-government představuje trend veřejné 

správy poslední doby, jsou popsány aktivity a dokumenty e-governmentu v období 2000 - 

2015. 

- Stěžejní dokumenty e-governmentu v EU  

E-government je pojednáván v řadě dokumentů Evropské unie, zabývajících se 

modernizací a elektronizací veřejné správy. V roce 2003 byl Evropskou komisí přijat 

dokument: The Role of eGovernment for Europe´s Future, který pojednává o e-governmentu 

jako nástroji, který umožňuje větší otevřenost, inkluzivnost  a výkonnost veřejného sektoru 

při respektování myšlenek Good Governance. Dokument požaduje větší uživatelskou 

přívětivost a více možností přizpůsobit služby potřebám jednotlivců. V roce 2005 byl 

Evropskou komisí přijat strategický dokument: i2010, který rozpracovával jednotlivé priority 

elektronizace veřejné správy. Na základě strategie i2010 Komise v roce 2006 publikovala 

akční plán: i2010 eGovernment Action Plan, který poprvé významně zdůraznil oblast e-

participace oproti předchozím iniciativám. V roce 2010 byla přijata soudobá agenda rozvoje 

e-governmentu, která staví na iniciativě „Digital Agenda for Europe“ s názvem: The 

European eGovernment Action Plan 2011-2015, viz European Commission (2010d). 

- Stěžejní dokumenty e-governmentu v OECD 

 E-government je pojednáván rovněž v dokumentech OECD. OECD zpracovala především 

dva významné dokumenty, které se vztahují k oblasti e-governmentu: The e-Government 

Imperative z roku 2003 a e-Government for Better Government z roku 2005. OECD (2003, 

s. 23) definuje e-government jako využití ICT, a to především internetu, jako nástroje pro 

dosažení lepší vlády. Zlepšení vlády e-government podle tohoto dokumentu zabezpečuje 

dosažením vyšší efektivnosti, lepších výsledků politik, vyšší kvality služeb a většího 

zapojování občanů a posilováním důvěry ve vládu. Tematika většího zapojování občanů do 

činnosti veřejné zprávy je zpracována také např. v dokumentu OECD: Citizen as partners 

– information, consultation and public participation in policy – making z roku 2001. 

- Stěžejní dokumenty e-governmentu Rady Evropy 

V posledních letech byla vypracována řada dokumentů Rady Evropy vztahujících se k e-

governmentu. Rada Evropy se v oblasti e-governmentu zabývá především otázkami 

souvisejícími s rozvojem demokratické společnosti a podporou občanských práv. 

Významnou oblastí zájmu je oblast participace občanů na lokální úrovni, která je 

podporována v rámci oblasti Good Governance, kterou se zabývá především výbor CDRL. 

Internet je považován za důležitou součást demokratické participace občanů. Mezi 
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významné dokumenty z této oblasti patří: A self-assessment tool for citizen participation at 

the local level z roku 2008 a Participation of citizens in local public life z roku 2002. 

Council of Europe (2002) pojednává o možnostech účasti občanů na místním veřejném 

životě, výkonu hlasovacích práv a nástrojích přímé účasti a role sdružení. Council of 

Europe (2008) je nástrojem, který se přikládá k návrhu hodnocení, auditu a monitorování 

participace na místní a regionální úrovni správy. Rada Evropy dlouhodobě rozvíjí soubor 

osvědčených postupů v oblasti informací, participace a transparentnosti v internetovém 

vládnutí a e-governmentu. Postupy zahrnují pokyny pro subjekty veřejné správy k posílení 

transparentnosti, participace a odpovědnosti prostřednictvím mnohostranné účasti, 

otevřené diskuse a rozhodování. V této souvislosti vydala dokumenty vztahující se 

k oblasti e-demokracie, např. doporučení k elektronické demokracii, viz Council of 

Europe (2009), k elektronickým volbám, viz Council of Europe (2004) nebo 

k elektronickému vládnutí, viz Council of Europe (2004). Rada Evropy dlouhodobě 

rozvíjí soubor osvědčených postupů v oblasti informací, participace a transparentnosti 

v internetovém vládnutí a e-governmentu. Postupy zahrnují pokyny pro subjekty veřejné 

správy k posílení transparentnosti, participace a odpovědnosti prostřednictvím 

mnohostranné účasti, otevřené diskuse a rozhodování. 

5.3 Přístupy k hodnocení e-governmentu na nadnárodní úrovni 

E-government je monitorován v rámci činnosti mnoha organizací, viz Eurostat (2015), 

European Commission (2014a) nebo UNPACS (2014). Přístupy ke sledování e-governmentu 

se značně liší napříč organizacemi, např. Eurostat (2015) zpracovává a vyhodnocuje data 

z oblasti e-governmentu v podobě měření interakce občanů nebo podnikatelských subjektů 

s veřejnou správou. OECD se dlouhodobě zabývá sledováním indikátorů využití ICT 

v členských zemích, viz OECD (2011) nebo European Commission (2015b), nicméně e-

government jako specifická oblast zde měřena není. OECD se také zabývá ekonomickou 

analýzou e-governmentu, viz OECD (2006), se zaměřením na identifikaci dopadů e-

governmentu z hlediska srovnání nákladů a přínosů. Naopak přístup Evropské komise 

k vyhodnocování e-governmentu je založen na vyhodnocování účinnosti Evropské informační 

politiky (European Commission, 2015a). Tato aktivita vychází z povinností evropských 

institucí.  

Za účelem vyhodnocení Evropské informační politiky, byl organizací Capgemini 

navržen hodnotící rámec základních elektronických služeb, viz Capgemini (2007). Pro 
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Evropskou komisi je prováděn každoroční benchmarking služeb e-governmentu, který 

hodnotí praxi e-governmentu napříč EU na základě hodnocení 20 základních veřejných služeb 

pro občany a podnikatele v jednotlivých zemích (Capgemini, 2010). Hodnocení vybraných 

aspektů e-governmentu je na mezinárodní úrovni také prováděno na základě benchmarkingu, 

který zpracovává OSN. Zde je hodnocena praxe a pokrok členských zemí OSN v oblasti e-

governmentu. OSN (UNPACS, 2014) se zabývá hodnocením e-governmentu na základě 

každoročního vyhodnocování složených indexů e-governmentu (EGDI index) a e-participace 

(EPI index). Na rozlišování různých úrovní "celkového skóre vyspělosti - overall maturity 

scores“ e-služeb je zase založeno hodnocení organizace Accenture prováděné od roku 2000, 

viz Accenture (2000). 

Data různých organizací však nejsou navzájem porovnatelná, jelikož se většinou 

soustředí na deskripci různě obsáhlých dílčích oblastí e-governmentu (jednotlivých 

ukazatelů), které jsou definovány na základě konkrétních potřeb a účelu dané organizace. 

Některé organizace se věnují monitoringu e-governmentu dlouhodobě, např. Evropská 

komise. Zde jsou k dispozici data za různá sledovaná období, nejedná se však o kontinuální 

sledování stejných ukazatelů. Data jsou k dispozici za různé roky a jen výjimečně je pro více 

let monitoringu využita stejná metodika sběru a zpracování dat. Většina hodnocení se 

zaměřují na téma, jak jsou monitorované země připraveny na zavádění e-governmentu 

z technokratického pohledu. Analyzované otázky jsou následující: „podporují webové stránky 

odeslání on-line formuláře?“, „jsou občané schopni kontaktovat volené zástupce 

prostřednictvím nových technologií?“. Tento druh výzkumných studií prokazuje především 

úroveň technologického pokroku. Tato poznámka se vztahuje především na analýzy 

prováděné v rámci EU. Tento přístup k hodnocení, pomocí technologických aspektů, je 

zakotven i přímo ve zprávě eEurope o budování informační společnosti, viz European 

Commission (2010a). 

Většina přístupů má za cíl zhodnotit celkový a obecný stav e-governmentu, a proto 

hodnotí výkon správy na všech úrovních dané země: federální, regionální i místní úrovni. 

Pouze některé přístupy se zaměřují výhradně na regionální nebo místní úroveň (např. Infoville 

a Keelan projekty). Přístupy EU, UNPAN a Cap Gemini se pak naopak zaměřují pouze na 

front-office, např. Keelan (2012) zkoumá oba aspekty e-governmentu, front-office i back-

office. Všichni z nich se zaměřuje na nabídkovou stranu e-governmentu a ne nutně na potřeby 

a očekávání koncových uživatelů. Otázka potřeb občana je částečně sledována v šetření 

„Government Online - TNS study“. Poskytuje globální a národní referenční hodnoty týkající 
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se používání veřejných služeb on-line a vnímání bezpečnosti při poskytování osobních údajů 

vládě. Ale tato studie se zaměřuje pouze na občany / uživatele a jejich zkušenosti 

s používáním informačních a komunikačních technologií při kontaktu s vládou. Na druhé 

straně, průzkum eForum hodnotí elektronickou veřejnou správu z pohledu státních 

zaměstnanců, viz Špaček (2012). 

Na základě průzkumu přístupů hodnocení e-governmentu na nadnárodní úrovni je 

možné shrnout, že jednotlivá hodnocení se většinou zaměřují na problematiku pouze 

z jednoho pohledu, na občany, podniky nebo veřejné činitele. Vzniká zde potřeba 

komplexního přístupu k vyhodnocení e-governmentu, který je založen na zhodnocení potřeb 

občanů, podniků a jejich spokojenosti a návratnosti investic vložených do rozvoje e-

governmentu. V rámci zprávy „Benchmarking the eGovernment Revolution“ byly navrženy 

k měření efektivity e-governmentu využití ukazatele experimentální návratnosti investic 

(ROI) Experimental Return on Investment. ROI je funkcí tří kritických proměnných: 

- relevance aplikací a služeb, 

- spokojenost občanů a podniků, 

- zachování důvěry veřejnosti, viz Pina, Torres, Royo (2009). 

Dalším integrovaným přístupem měření e-governmentu je např. "Balanced 

eGovernmentu", navržený Bertelsman Foundation. Tato studie spojuje oblasti 

administrativních on-line služeb pro občany a další "zákazníky" s pojmem e-demokracie, 

která je založena na potenciálu Internetu ve směru budování občanské účasti a lepší 

informovanosti občanů. Na základě "Balanced eGovernment Scorecard" autoři analyzují 

mezinárodní osvědčené postupy v různých zemích prostřednictvím hloubkových rozhovorů, 

viz Europa (2015). 

Souhrnem řečeno, vzhledem k tomu, že data e-governmentu těchto a dalších organizací 

nejsou navzájem konzistentní, jelikož monitorují rozdílná časová období, liší se v metodice 

sběru a zpracování dat a soustředí se na deskripci různě obsáhlých dílčích oblastí e-

governmentu, které jsou definovány na základě konkrétních potřeb a účelu dané organizace, 

je v rámci aplikační části práce věnována pozornost syntéze těchto přístupů, jejíž výstup 

umožní dosažení ucelené informace o stavu e-governmentu v zemích EU na základě všech 

sledovaných ukazatelů e-governmentu. Základem porovnání stavu e-governmentu jsou 

ukazatele e-governmentu sledované Eurostatem, OSN a Evropskou komisí, viz Eurostat 

(2015), UNPACS (2014) a European Commission (2014a). 
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5.4 Hodnocení e-governmentu v zemích EU  

Vzhledem k významnosti e-governmentu, jako hlavního prioritního směrů 

modernizace veřejné správy v zemích EU, a rovněž významného nástroje zvyšování efektivity 

veřejné správy, je další zhodnocení zaměřeno na stav veřejné správy v zemích EU-28 

v oblasti e-governmentu (rok 2013) a zhodnocení pozice ČR v rámci mezinárodního 

srovnání. V rámci zhodnocení stavu e-governmentu v ČR je provedeno rovněž ověření 

aktuálního stavu e-governmentu  a jeho vývoje v ČR na úrovni místní samosprávy (období 

2013 - 2015). 

5.4.1 Výsledky hodnocení e-governmentu v zemích EU metodou TOPSIS a WSA 

V rámci řešení cíle 2 DDP bylo, na základě použití metod vícekriteriálního hodnocení 

variant, provedeno zhodnocení aktuálního stavu e-governmentu v zemích EU-28. Výstupem 

předložené analýzy je provedení srovnání zemí EU-28 z pohledu stavu e-governmentu v roce 

2013 a jejich seřazení na základě sledovaných kritérií od nejlepšího výsledku po nejhorší. 

Součástí záměru je ověření pozice e-governmentu v ČR v rámci mezinárodního srovnání. 

Použitou metodou srovnání byla metoda TOPSIS a WSA, viz podrobně kapitola 3. Pro 

usnadnění výpočtů pomocí této metody byl rovněž využit software SANNA, blíže Jablonský 

(2006). V případě aplikace metody TOPSIS bylo postupováno dle postupu popsaného 

v kapitole 3. Vstupní data, viz tab. 3.1 byly podrobeny testu nedominovanosti, jelikož jako 

nejlepší může být vyhodnocena pouze některá nedominovaná varianta16. Výstupy testu jsou 

shrnuty v příloze 24. Následně byla vstupní data převedena na procentní vyjádření tak, aby 

byl vyrušen vliv rozdílných jednotek a škál. Normalizace byla provedena dle vzorce 3.3. Data 

byla tímto krokem převedena na škálu [0,1]. Normalizovaná kriteriální matice je zobrazena 

v tabulce v příloze 25. Při výpočtech metodou TOPSIS jsou zohledňovány rovněž váhy 

jednotlivých kritérií, které byly určeny bodovací metodou. Byly zvoleny stejné váhy pro 

všechna kritéria, tedy byla udělena stejná váha všem vybraným ukazatelům e-governmentu. 

Vážená kriteriální matice W je zobrazena v příloze 26. Dále byly určeny ideální (Hj) a bazální 

(Dj) varianty dle vzorce 3.5 a 3.6. Ideální varianta dosahuje nejlepších hodnot dle každého 

kritéria, bazální naopak nejhorších, viz rovněž příloha 26. Dalším krokem bylo provedení 

výpočtu vzdáleností od ideální a bazální varianty. Koeficient celkové vzdálenosti varianty i od 

ideální varianty (di+) byl vypočten ze vztahu 3.7. Koeficient celkové vzdálenosti varianty i 

                                                           
16 Za nedominovanou variantu je považována taková varianta, ke které neexistuje jiná, podle všech kritérií lepší 
nebo rovnocenná. V opačném případě se varianta nazývá dominovaná a znamená to, že jí lepší varianta 
z uvedené definice dominuje. 
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od bazální varianty (di-) byl vypočten dle vzorce 3.8. Následně byl vypočten celkový relativní 

ukazatel vzdálenosti od bazální varianty ci ze vztahu 3.9. Koeficienty celkové vzdálenosti od 

varianty i od ideální varianty a bazální varianty a hodnoty celkového relativního ukazatele ci 

jsou shrnuty v tabulce 5.1. 

Tab. 5.1 Výsledky koeficientů vzdálenosti variant od ideální, resp. bazální varianty 
a celkového relativního ukazatele vzdálenosti od bazální varianty 

Země EU di
+
 di

-
 ci Země EU di

+
 di

-
 ci 

Rakousko 0.03755 0.05317 0.58607 Irsko 0.04574 0.04869 0.51562 

Belgie 0.04600 0.04067 0.46923 Itálie 0.05218 0.03769 0.41941 

Bulharsko 0.06917 0.02068 0.23020 Lotyšsko 0.04454 0.04591 0.50760 

Kypr 0.05405 0.03736 0.40871 Lucembursko 0.05080 0.03765 0.42562 

Česká republika 0.06683 0.02133 0.24195 Litva 0.03309 0.05389 0.61959 

Německo 0.05197 0.03886 0.42785 Malta 0.03175 0.07397 0.69970 

Dánsko 0.03642 0.05266 0.59116 Nizozemí 0.04065 0.05526 0.57616 

Estonsko 0.02037 0.06739 0.76787 Polsko 0.05755 0.03262 0.36173 

Řecko 0.07189 0.02578 0.26392 Portugalsko 0.03855 0.05468 0.58648 

Španělsko 0.04571 0.05464 0.54449 Rumunsko 0.07772 0.01173 0.13110 

Finsko 0.02637 0.06221 0.70235 Švédsko 0.03266 0.05420 0.62400 

France 0.04007 0.05556 0.58097 Slovinsko 0.05223 0.03532 0.40343 

Chorvatsko 0.06846 0.02001 0.22614 Slovensko 0.07041 0.02404 0.25453 

Maďarsko 0.07086 0.01936 0.21456 Velká Británie 0.04611 0.05168 0.52848 

Zdroj: European Commission (2014a), Eurostat (2015), UNPACS (2014), vlastní výpočty v software SANNA 

Hodnoty této vzdálenosti se pohybují v intervalu [0,1], vzdálenost 1 značí nejlepší 

variantu, vzdálenost 0 nejhorší variantu. Celkové pořadí variant je určeno na základě seřazení 

variant dle získané relativní vzdálenosti od bazální varianty ci. Konečné seřazení zemí EU-28 

podle úrovně e-governmentu v roce 2013 je uvedeno na obrázku 5.1.  

Obr. 5.1 Zhodnocení stavu e-governmentu v EU-28 metodou TOPSIS  (rok 2013) 

Zdroj: European Commission (2014a), Eurostat (2015), UNPACS (2014), vlastní výpočty v software SANNA 
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Z analýzy stavu e-governmentu v zemích EU v roce 2013 pomocí metody TOPSIS  

vyplynulo, že nejvyšší úroveň e-governmentu je dosahována v Estonsku a severských zemích  

- ve Finsku a Švédsku, zatímco nejhorší stav e-governmentu byl zdokumentován 

v Chorvatsku, Bulharsku a Rumunsku. 

Země EU byly na základě dosažených hodnot ci rozděleny do 3 skupin (klastrů): země 

s nadprůměrným stavu e-governmentu, země s průměrným stavem e-governmentu a země 

s podprůměrnou stav e-governmentu, viz tab. 5.2. 

Tab. 5.2 Výsledek rozdělení zemí EU podle úrovně e-governmentu shlukovou analýzou  

Nadprůměrné země Průměrné země Podprůměrné země 

 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Lotyšsko, Malta, Nizozemí, 
Portugalsko, Rakousko, Švédsko 

 
Belgie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 
Lucembursko, Německo, Polsko, 

Slovinsko, Španělsko, Velká 
Británie 

 
Bulharsko, Česká republika, 

Chorvatsko, Maďarsko, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko  

 

Zdroj: European Commission (2014a), Eurostat (2015), UNPACS (2014), vlastní výpočty v software IBM SPSS 

Hierarchické shlukování bylo provedeno aplikací Wardovy metody v software IBM 

SPSS. Výsledek shlukování – dendrogram - se nachází v příloze 27. ČR je v souladu 

s výsledky shlukové analýzy zahrnuta do clusteru se zeměmi vykazujícími podprůměrný stav 

e-governmentu. Prostorové rozložení zemí EU (28), podle úrovně e-governmentu v roce 2013 

je vyobrazeno v mapě na obr. 5.2. 

Na základě aplikace metody TOPSIS a jejího vyhodnocení bylo zjištěno velmi 

neuspokojivé postavení ČR v oblasti e-governmentu. Česká republika se umístila mezi pěti 

nejhoršími zeměmi EU spolu s  Bulharskem, Chorvatskem, Maďarskem a Rumunskem. 

Celkově lze tedy konstatovat, že v oblasti e-governmentu elektronizace v ČR výrazně 

zaostává za aktuálními trendy v Evropě. Naopak nejlépe si vede v této oblasti Estonsko, 

Finsko, Švédsko, Malta a Dánsko. 

Výsledky hodnocení e-governmentu metodou TOPSIS byly dále ověřovány pomocí aplikace 

metody vícekriteriálního hodnocení variant WSA, s jejímiž výsledky byly porovnávány. 

V případě aplikace metody WSA bylo v prvním kroku provedeno rovněž uspořádání údajů 

do kriteriální matice viz tabulka 3.2 v kapitole 3. 
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Obr. 5.2 Zhodnocení úrovně e-governmentu v zemích EU metodou TOPSIS (rok 2013) 

 
Zdroj: European Commission (2014a), Eurostat (2015), UNPACS (2014), vlastní zpracování v software ArcGIS 

Následně byla provedena normalizace dle vzorce (3.10). Normalizované hodnoty jsou 

zobrazeny v příloze 28. V dalším kroku byl proveden výpočet celkového užitku u (ai) podle 

vzorce (3.11). Výsledky celkových užitků jsou zdokumentovány v tabulce 5.3. 

Tab. 5.3 Výsledky celkových užitků jednotlivých zemí EU dle metody WSA 

Země EU 
Užitek 
u (ai) 

Země EU 
Užitek 
u (ai) 

Rakousko 0,58607 Irsko 0,51562 
Belgie 0,46923 Itálie 0,41941 
Bulharsko 0,23020 Lotyšsko 0,50760 
Kypr 0,40871 Lucembursko 0,42562 
Česká republika 0,24195 Litva 0,61959 
Německo 0,42785 Malta 0,69970 
Dánsko 0,59116 Nizozemí 0,57616 
Estonsko 0,76787 Polsko 0,36173 
Řecko 0,26392 Portugalsko 0,58648 
Španělsko 0,54449 Rumunsko 0,13110 
Finsko 0,70235 Švédsko 0,62400 
France 0,58097 Slovinsko 0,40343 
Chorvatsko 0,22614 Slovensko 0,25453 
Maďarsko 0,21456 Velká Británie 0,52848 
Zdroj: European Commission (2014a), Eurostat (2015), UNPACS (2014), vlastní výpočty v software SANNA 
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Nakonec bylo provedeno sestavení pořadí alternativ na základě dosaženého užitku 

u (ai) podle metody WSA, viz obr. 5.3. 

Obr. 5.3 Vyhodnocení e-governmentu v zemích EU-28 metodou WSA (rok 2013) 

Zdroj: European Commission (2014a), Eurostat (2015), UNPACS (2014), vlastní výpočty v software SANNA 

Vyhodnocení stavu e-government v EU pro rok 2013 metodou WSA poukázalo, že 

nejvyšší úroveň e-governmentu byla dosažena v Estonsku, Finsku a na Maltě, podobně jako u 

hodnocení metodou TOPSIS, kde Estonsko a Finsko zaujalo 1. a 2. místo. Malta se při 

hodnocení metodou  WSA umístila na 3. místě, zatímco při hodnocení metodou TOPSIS až 

na 4. místě. Na posledním místě se dle hodnocení WSA shodně umístilo Rumunsko. Mezi 

další země s nejhorším stavem e-governmentu se zařadilo Řecko (25. pozice), Bulharsko (26. 

pozice), a Maďarsko (27. pozice). 

Souhrnně lze konstatovat, že pomocí obou metod vícekriteriálního hodnocení TOPSIS 

i WSA bylo seřazení zemí EU dle úrovně e-governmentu provedeno úspěšně a obě dvě 

metody vykázaly podobné výsledky. Výsledky získané pomocí TOPSIS a WSA metod rovněž 

odpovídají výsledkům dosaženým na základě jiných výzkumů, např. výzkumům prováděným 

Světovým ekonomickým fórem (GWF, 2013) nebo Evropskou komisí (European 

Commission, 2014), jakož i výzkumům akademických pracovníků, např. Kuncová a Doucek 

(2013). Na základě použití metod vícekriteriálního hodnocení alternativ byl zjištěn 

neuspokojivý stav e-governmentu v ČR. Česká republika se umístila na 24. místě ze zemí EU-

28 při použití metody TOPSIS na 22. místě při použití metody WSA.  
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5.5 Hodnocení e-governmentu místní veřejné správy 

Vzhledem k tomu, že převážná většina přístupů k hodnocení e-governmentu se 

zaměřuje na celkový obecný stav e-governmentu zemí, především v mezinárodním měřítku, 

v rámci následující části je pojednáno o hodnocení e-governmentu na místní úrovni. Místní 

a regionální úroveň hodnocení je nezbytná, jelikož se jedná o úroveň správy, na které je 

poskytována prostřednictvím územních samosprávných celků většina veřejných služeb 

a dochází zde k výraznější participaci občanů na veřejném životě než na národní úrovni, viz 

Čermák a Vobecká (2011), Khosrow-Pour (2005) nebo Klenk a Nüllmeier (2004). Nejdříve je 

teoreticky pojednáno o přístupech různých autorů k hodnocení e-governmentu místní 

správy. Dominantním přístupem v této oblasti je hodnocení webových portálů místních 

samospráv, viz Borja a Castells (1997) nebo Ziemba, Papaj a Descours (2014). Dále jsou 

uvedeny výstupy šetření e-governmentu místní správy v EU (Torres, Pina a Royo, 2005) 

a nakonec je provedeno vlastní šetření e-governmentu místní správy na příkladu vybraných 

obcí v ČR.  

5.5.1 Hodnocení e-governmentu místní veřejné správy v EU 

Hodnocení e-governmentu je v mezinárodním měřítku prováděno především 

prostřednictvím hodnocení dostupnosti informací a služeb na webových stránkách centrální, 

regionální či místní veřejné správy, viz Bannister (2007). Přístupy k hodnocení webových 

stránek veřejné správy jsou diskutovány mnoha autory, jako např. Ancarani (2005), Carrizales 

(2008) nebo Špaček a Malý (2010). Hodnocení e-governmentu v národním měřítku, popisuje 

např. Khosrow-Pour (2005) nebo Bannister (2007) a každoročně ho v praxi provádí v 

mezinárodním rozměru nejrůznější mezinárodních organizací jako je organizace OSN (viz 

UNPACS, 2014), nebo Evropská unie (European Commission, 2014). Na úrovni místních 

orgánů byl e-government hodnocen např. prostřednictvím internetových stránek místní správy 

v zemích EU, viz Pina, Torres, Royo (2009) nebo jak v rámci vybraných obecních 

internetových stránek na Slovensku v roce 2010, 2012 a 2014, viz více v TIS (2014). V České 

republice byly analyzovány webové stránky na úrovni vyšších územních samosprávných 

celků (FOM, 2012) a vybrané obecní webové stránky (OS, 2014).  

Pina, Torres, Royo (2005) např. hodnotili e-government regionální a místní úrovně 

správy v rámci 47 vybraných správních jednotek v EU z hlediska dostupnosti služeb pro 

občany a podniky on-line. Do výzkumu bylo zařazeno město Ostrava, které se v rámci 

hodnocení umístilo spolu s francouzským regionem Loira, kyperským hlavním městem 
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Nikósie a dánského města Aarhus na posledních místech. Nejlépe si naopak z hlediska 

poskytování služeb e-governmentu on-line vedl francouzský region Limousin, lucemburská 

obec Petange a irský region Louth. 

I přes výše uvedené množství přístupů různých autorů a provedených výzkumů, 

hodnocení e-governmentu místní úrovně stále přitahuje mnohem méně pozornosti, než 

národní úroveň, viz Hermann (2007). Nicméně, hodnocení místní úrovně je nezbytné, jelikož 

se jedná o úroveň, která je nejblíže občanovi, a proto je nutné zabezpečit, aby mu byly 

poskytovány otevřené a transparentní informace o veřejném rozhodování, co 

nejkomfortnějším způsobem, jak uvádí např. Lim a Tang (2008) nebo Osborne (2006). 

5.5.2 Ověření fungování e-governmentu v ČR na místní úrovni 

Předkládaný dílčí výstup DDP je zaměřen na ověření fungování e-governmentu na 

úrovni místní veřejné správy v ČR z pohledu uplatňování principů dobré správy (Good 

Governance). Principy Good Governance patří mezi uznávané principy moderní veřejné 

správy, viz kapitola 2. Jejich aplikace v praxi je v současné době významně podporována 

vstupem moderních ICT do tohoto odvětví, respektive elektronizací veřejné správy 

a rozvojem e-governmentu. Záměrem analýzy bylo na základě vlastního šetření provést 

ověření stavu e-governmentu místní správy v ČR, konkrétně dostupnosti informací 

o rozhodování na úrovni územní samosprávy poskytovaných prostřednictvím obecní webové 

stránky. Na základě vyhodnocení e-governmentu místní správy v ČR byla rovněž vyvozena 

doporučení pro zlepšení stavu e-governmentu v ČR.  

V ČR je systém vládnutí rozčleněn do dvou základních úrovní, jimiž jsou centrální 

úroveň (vláda ČR) a úroveň samosprávná (kraje a obce), jak uvádí Ochrana, Pavel a Vítek 

(2010). Základním územně samosprávným celkem v ČR je obec. Z hlediska správního členění 

se rozlišují obce s rozšířenou působností (ORP, obce III) a obce s pověřeným obecním 

úřadem (obce II), které jsou definovány Zákonem Sb. 314/2002. Status, práva a povinnosti 

obcí jsou definovány v Zákoně Sb. 128/2000 o obcích.  

V rámci základních územně samosprávných celků se výzkum soustředí na pilotní 

výzkum e-governmentu místní úrovně v ČR v obcích v Moravskoslezském kraji v letech 

2013 – 2015, viz Ardielli (2013) a Ardielli (2015). Celkově bylo analyzováno 22 obcí různé 

velikostní kategorie v MSK z hlediska dostupnosti veřejných informací dálkovým přístupem. 

Seznam analyzovaných webových stránek obcí je dostupný např. na RIS (2015). Výzkumný 

vzorek obcí a jejich počty obyvatel jsou shrnuty v tab. 5.4. Při analýze byly využity metody 
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hodnocení webových stránek veřejné správy (WAES, metoda používaná organizací 

Transparency International a metoda hodnocení dle indexu Rutgers-SKKU Municipal E-

Governance Index), popsány v kapitole 3.  

Tab. 5.4 Výzkumný vzorek obcí ČR 

Obec Počet obyvatel Obec Počet obyvatel 

Bílovec 7558 Frýdlant nad Ostravicí 9773 

Bohumín 21663 Jablunkov 5727 

Frýdek-Místek 57135 Kopřivnice 22597 

Havířov 76109 Krnov 24315 

Hlučín 14042 Odry 7361 

Karviná 56848 Rýmařov 8492 

Kravaře 6737 Orlová 30345 

Nový Jičín 23676 Vítkov 5912 

Opava 57931 Bruntál 16913 

Ostrava 295563 Český Těšín 25000 

Třinec 36077 Frenštát pod Radhoštěm 10878 

Zdroj: RIS (2014), vlastní zpracování 

V rámci všech vybraných obcí bylo sledováno celkem 20 ukazatelů týkajících se 

dostupnosti informací na webových stránkách, viz tabulka 3.3 a celkový postup šetření 

kapitola 3. V příloze 29, 30 a 31 jsou zachyceny výskyty sledovaných parametrů P1 až max. 

P23 na webových stránkách obcí v jednotlivých letech. V případě dostupnosti informace je 

u parametru poznačeno „a“, v opačném případě „n“. Téměř všechny sledované parametry jsou 

vícehodnotové (např. výskyt aktuální informace a ne výskyt archivu – hodnota parametru je 

pak „a, n“). Poslední řádek tabulky uvádí počet, v kolika případech byla potřebná informace 

dostupná. U vícehodnotových parametrů může být dostupná jen část informace pro danou 

kategorii. Dostupnost informace se v této situaci stanovuje poměrově. 

Analýza obecních webových portálů byla realizována na základě dostupnosti dat 

veřejného charakteru získaných dálkovým přístupem z jednotlivých webových portálů. Data 

byla sledována v letech 2013 – 2015, viz obr. 5.4 pro parametry 1-13 sledované v rámci všech 

tří let a obr. 5.5 pro parametry P14 – P23 sledované částečně v letech 2014 a 2015.17  

 

 
                                                           
17 Výčet a charakteristika sledovaných parametrů v jednotlivých letech je uvedena v kapitole 3. 
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Obr. 5.4 Zhodnocení dostupnosti monitorovaných parametrů (P1 – P13) v obcích ČR 

 
Zdroj: Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2013, 2014, 2015), RISY (2015), vlastní zpracování 
Poznámka: P1 - Elektronická úřední deska (aktuální) a její archív; P2 - Materiály pro zasedání zastupitelstva 
(zveřejnění před zasedáním) a jejich archív; P3 - Zápisy ze zasedání zastupitelstva a jejich archív; P4 - 
Zvukové/video záznamy ze zasedání zastupitelstva a jejich archiv; P5 - Oznámení o veřejné zakázce a jejich 
archív; P6 - Komise pro hodnocení veřejných zakázek a jejich archív; P7 - Výsledky rozhodnutí o veřejné 
zakázce a jejich archiv; P8 - Nabídkové řízení na prodej a pronájem majetku – nabídka, zápis z procesu 
a výsledek a jejich archív; P9 - Účetní závěrka a jejich archív; P10 - Aktuální rozpočet a jejich archív; P11- 
Dodavatelské faktury; P12 - Dotace a granty – vyhodnocení žádostí a rozhodnutí o přidělení a jejich archiv. P13 
- Územní plán města;  
 

V obou grafech byla data konvertována na indexovou hodnotu na škále 0 – 1. Hodnota 

0 znamená, že v případě daného parametru nebyla uvedená informace dostupná na žádné 

webové stránce obce, v případě hodnoty 1 byla uvedená informace dostupná na všech 22 

webových stránkách obcí. 

Obr. 5.5 Zhodnocení dostupnosti monitorovaných parametrů (P14 – P23) v obcích ČR 

 

Zdroj: Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2014, 2015), RISY (2015), vlastní zpracování 
Poznámka: P14 - Zveřejňování e-mailových adres zaměstnanců;  P15 - Obecně závazné vyhlášky a nařízení 
města on-line; P16 - Volný přístup k veřejným informacím (nevyžadující registraci či heslo); P17 - Diskusní 
fórum o rozhodování ve městě nebo nástěnka s dotazy občanů a odpověďmi zástupců města; P18 - On-line 
hlasování a rozhodování a jeho průběžné a konečné výsledky; P19- Vyhledávací nástroj; P20 - Zveřejňování 
žádostí o informace a jejich archiv; P21- Zápisy ze zasedání rady, a jejich archiv; P22 - Zvukové/video záznamy 
ze zasedání rady, a jejich archiv; P23- Seznam smluv. 

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

2013

2014

2015

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

2014

2015



 
106 

 

Další detailní popis výstupu výzkumu je věnován monitorovaným datům z roku 

2014. Výzkumný vzorek zahrnoval celkový počet (22) obcí s rozšířenou působností 

v Moravskoslezském kraji v České republice. Analýza webových portálů obcí s rozšířenou 

působností bylo realizováno na základě veřejně dostupných údajů získaných prostřednictvím 

vzdáleného přístupu z komunálních internetových portálů. Tyto údaje byly shromážděny 

v období od začátku září do konce října 2014. 

V grafu na obrázku 5.6, který vychází z tabulky v příloze 30, a zachycuje dostupnost 

sledovaných parametrů, lze vyčíst 100 % dostupnost, tedy dostupnost na všech sledovaných 

obecních webových stránkách, u šesti parametrů, kterými jsou „zápisy ze zasedání 

zastupitelstva a   jejich archív“, dále pak „aktuální rozpočet a jejich archív“, „zveřejněný 

územní plán“, „zveřejnění obecně závazných vyhlášek a městských nařízení on-line“, „volný 

přístup k veřejným informacím“ a „dostupnost vyhledávacího nástroje“.  

Obr. 5.6 Zhodnocení četnosti výskytů jednotlivých parametrů v obcích ČR (rok 2014) 

 
Zdroj: Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2014), RISY (2015), vlastní zpracování 
Poznámka: P1 - Elektronická úřední deska (aktuální) a její archív; P2 - Materiály pro zasedání zastupitelstva 
(zveřejnění před zasedáním) a jejich archív; P3 - Zápisy ze zasedání zastupitelstva a jejich archív; P4 - 
Zvukové/video záznamy ze zasedání zastupitelstva a jejich archiv; P5 - Oznámení o veřejné zakázce a jejich 
archív; P6 - Komise pro hodnocení veřejných zakázek a jejich archív; P7 - Výsledky rozhodnutí o veřejné 
zakázce a jejich archiv; P8 - Nabídkové řízení na prodej a pronájem majetku – nabídka, zápis z procesu 
a výsledek a jejich archív; P9 - Účetní závěrka a jejich archív; P10 - Aktuální rozpočet a jejich archív; P11- 
Dodavatelské faktury; P12 - Dotace a granty – vyhodnocení žádostí a rozhodnutí o přidělení a jejich archív; 
P13 - Územní plán města; P14 - Zveřejňování e-mailových adres zaměstnanců;  P15 - Obecně závazné vyhlášky 
a nařízení města on-line; P16 - Volný přístup k veřejným informacím (nevyžadující registraci či heslo); P17 - 
Diskusní fórum o rozhodování ve městě nebo nástěnka s dotazy občanů a odpověďmi zástupců města; P18 - On-
line hlasování a rozhodování a jeho průběžné a konečné výsledky; P19- Vyhledávací nástroj; P20 - Zveřejňování 
žádostí o informace a jejich archív.  
 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

Č
et

n
o

st
 d

o
st

u
p

n
o

st
i p

ar
am

te
tr

ů

Monitorované parametry



 
107 

 

Naopak na žádné z webových stránek nebyly zveřejněny dodavatelské faktury. Např. 

ve Zlínském kraji začalo jako první zveřejňovat faktury na internetu město Kroměříž, 

počínaje obdobím od 1. 9. 2013. Velmi nízké je rovněž zapojení občanů do rozhodovacích 

procesů formou on-line hlasování nebo informovanost o složení komisí, které hodnotí veřejné 

zakázky po zveřejnění výsledku nabídkového řízení. 

Každé webové stránce bylo uděleno skóre od 0 do 20 v závislosti na dostupnosti 

jednotlivých parametrů. V průměru webové stránky dosahovaly hodnoty 12,068. Minimální 

počet bodů byl 8,5 (obec Orlová) a maximální počet bodů nejlepší obecní internetové stránky 

byl 14,95 (Nový Jičín). Medián má hodnotu 12,25. 

Prostorové rozložení dostupnosti parametrů ve sledovaných obcích MSK je znázorněno 

na mapě, viz obrázek 5.7. 

Obr. 5.7 Vyhodnocení obcí podle dostupnosti parametrů (rok 2014) 

 
Zdroj: Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2014), RISY (2015), vlastní zpracování 
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Celková dostupnost informací na sledovaných webových stránkách a distribuce 

získaných skóre jsou znázorněny v grafu na obrázku 5.8. U každé obce byl vypočten index 

dostupnosti v závislosti na všech sledovaných parametrech. Tento index byl převeden na 

procentuální hodnotu, kde 100 % dostupnost znamená, že všechny parametry byly splněny.  

Obr. 5.8 Krabicový diagram dostupnosti informací na webových stránkách obcí v ČR 

(v %) 

Zdroj: Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2014), RISY (2015), vlastní zpracování 

Na krabicovém diagramu je znázorněno, že 25 % obecních webových stránek splňuje 

nejméně 65 % dostupnost sledovaných parametrů. 75 % webových stránek vykázalo 

dostupnost vyšší než 56 %. Nicméně i na nejvíce transparentní webové stránce byla 

zaznamenána pouze 76 % dostupnost sledovaných parametrů. 

Následující graf na obrázku 5.9 podrobněji zachycuje stav zveřejněných informací 

z oblasti zasedání zastupitelstev, kde byly sledovány tři parametry: materiály pro zasedání, 

zápisy ze zasedání a multimediální záznamy zasedání. U všech byl rovněž sledován výskyt 

jejich archivace. Z průzkumu vyplynulo, že ani jedna obec nezveřejňuje všechny informace 

z oblasti zasedání zastupitelstev.  

V nejlepším případě byly zveřejněny materiály pro zasedání zastupitelstva (zveřejnění 

před zasedáním), a jejich archív, zápisy ze zasedání zastupitelstva, a jejich archív 

a zvukové/video záznamy ze zasedání zastupitelstva bez archívů. Nejčastějším případem bylo 

zveřejnění pouze zápisů a jejich archív, parametr P3 (64 %). Zápisy ze zasedání a jejich 

archív byly jinak zpřístupněny na všech sledovaných webových stránkách, ať už samostatně 

nebo v kombinaci s materiály pro zasedání či multimediálními záznamy. 
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Obr. 5.9 Vyhodnocení dostupnosti informací o zasedáních zastupitelstva v obcích (v %) 

 
Zdroj: Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2014), RISY (2015), vlastní zpracování 
Poznámka: P2 - Materiály pro zasedání zastupitelstva (zveřejnění před zasedáním) a jejich archív; P3 - Zápisy ze 
zasedání zastupitelstva a jejich archív; P4 - Zvukové/video záznamy ze zasedání zastupitelstva a jejich archív. 
 

Na obrázku 5.10 je zachycena dostupnost informací o veřejných zakázkách. Zde byly 

sledovány také tři parametry: oznámení o veřejné zakázce, hodnotící komise a výsledky 

rozhodnutí. Sledována byla také archivace těchto informací. Nejčastějším případem byl 

výskyt informací o oznámení zakázky a výsledku rozhodnutí (v 64 % navštívených stránek). 

Pouze 3 obce nabízely kompletní informace z oblasti veřejných zakázek. 

Obr. 5.10 Vyhodnocení dostupnosti informací o veřejných zakázkách v obcích (v %) 

 
Zdroj: Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2014), RISY (2015), vlastní zpracování 
Poznámka: P5 - Oznámení o veřejné zakázce a jejich archív; P6 - Komise pro hodnocení veřejných zakázek 
a jejich archív; P7 - Výsledky rozhodnutí o veřejné zakázce a jejich archiv. 
 

Graf na obrázku 5.11 popisuje stav zveřejnění informací o nakládání s veřejnými 

prostředky a majetkem. Ve všech případech byly zveřejněny informace o aktuálním rozpočtu 

a jeho archívu, často např. v kombinaci s uveřejněním roční účetní závěrky a dotacemi 

a granty. Na žádné ze sledovaných webových stránek nebyly umístěny informace 

o dodavatelských fakturách.  
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Obr. 5.11 Vyhodnocení dostupnosti informací o nakládání s veřejnými prostředky 
v obcích (v %) 

 
Zdroj: Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2014), RISY (2015), vlastní zpracování 
Poznámka: P8 - Nabídkové řízení na prodej a pronájem majetku – nabídka, zápis z procesu a výsledek a jejich 
archív; P9 - Účetní závěrka a jejich archív; P10 - Aktuální rozpočet a jejich archív; P11- Dodavatelské faktury; 
P12 - Dotace a granty – vyhodnocení žádostí a rozhodnutí o přidělení a jejich archív. 
 

V grafu na obr. 5.12 je zobrazen stav, týkající se dostupnosti informací o činnostech 

a rozhodovacích procesech v obcích. Zde byly sledovány 4 parametry: elektronické nástěnky 

a jejich archivace, zveřejňování e-mailových adres zaměstnanců, volný přístup k veřejným 

informacím bez hesla a dostupnost vyhledávací nástroj. Výskyt tohoto druhu informací byl 

běžný na všech sledovaných webových stránkách. Všechny parametry byly nicméně splněny 

ve 23 % navštívených stránek. 

Obr. 5.12 Vyhodnocení dostupnosti informací o rozhodovacím procesu v obcích (v %) 

 
Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2014), RISY (2015), vlastní zpracování 
Poznámka: P1 - Elektronická úřední deska (aktuální) a její archív; P14 - Zveřejňování e-mailových adres 
zaměstnanců; P16 - Volný přístup k veřejným informacím (nevyžadující registraci či heslo); P19- Vyhledávací 
nástroj. 
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Na obrázku 5.13 je znázorněn stav v případě zveřejňování povinných informací na 

webových stránkách. Zde byly sledovány 3 parametry: Dostupnost územního plánu, obecně 

závazných vyhlášek a nařízení města on-line a zveřejňování žádostí o informace a jejich 

archivu. Všechny parametry byly splněny v 64 % případů navštívených webových stránek. 

Obr. 5.13 Vyhodnocení dostupnosti povinně zveřejňovaných informací v obcích (v %) 

 
Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2014), RISY (2015), vlastní zpracování 
Poznámka: P13 - Územní plán města; P15 - Obecně závazné vyhlášky a nařízení města on-line; P20 - 
Zveřejňování žádostí o informace a jejich archív. 

 

Na posledním obrázku 5.14 je znázorněn stav zapojení občanů do rozhodovacího 

procesu v obci. Na sledovaných webových stránkách byly tyto parametry splněny jen zřídka. 

V 77 % případů na webových stránkách nebyly splněny žádné parametry. Oba dva parametry 

byly splněny pouze ve 4 % sledovaných případů. 

Obr. 5.14 Vyhodnocení dostupnosti informací o zapojení občanů v obcích (v %) 

Vlastní šetření webových stránek obcí (rok 2014), RISY (2015), vlastní zpracování 
Poznámka: P17 - Diskusní fórum o rozhodování ve městě nebo nástěnka s dotazy občanů a odpověďmi zástupců 
města; P18 - On-line hlasování a rozhodování a jeho průběžné a konečné výsledky. 
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Souhrnně bylo na základě šetření e-governmentu na úrovni místní veřejné správy v ČR 

zjištěno, že nejlépe hodnocené obce (nejlepších 25 % webů) dosahovaly 65-76 % dostupnosti 

sledovaných parametrů na webové stránce. Většina webových portálů (75 %) vykazovala 

dostupnost parametrů vyšší než 56 %. Nejlépe byly v rámci Moravskoslezského kraje 

hodnoceny obce Kopřivnice, Nový Jičín a Frýdek Místek. Nejhůře byly naopak hodnoceny 

obce Orlová, Kravaře a Hlučín. Nejméně přístupné jsou prostřednictvím e-governmentu obcí 

informace o materiálech pro zasedání zastupitelstva, zvukových či video záznamech ze 

zasedání zastupitelstva a komisích pro hodnocení veřejných zakázek. Žádná z obcí tímto 

způsobem nezveřejňuje dodavatelské faktury a obecně bylo zjištěno velmi nízké zapojení 

občanů v rámci rozhodovacích procesů obcí prostřednictvím elektronického přístupu formou 

diskusních fór či on-line hlasování. 

 

  



 
113 

 

6 VYHODNOCENÍ VLIVU MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ NA 

MODERNIZACI VEŘEJNÉ SPRÁVY V ZEMÍCH EU 

 Předkládaná kapitola je zaměřena na zhodnocení vlivu zvolených mezinárodních 

organizací (OECD, Rady Evropy a EU) na modernizaci veřejné správy v zemích EU. Je zde 

věnována pozornost vyhodnocení právních a finančních vlivů mezinárodních organizací 

a zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů popisujících veřejnou správu v EU. Dále 

je pozornost věnována zhodnocení úrovně veřejné správy v členských zemích EU z pohledu 

Good Governance a zhodnocení aktuálního stavu e-governmentu v zemích EU a stavu e-

governmentu místní úrovně. V rámci kapitoly je rovněž provedeno ověření hypotéz H1 a H2, 

provedena diskuze výsledků a shrnuty výstupy hodnocení. 

6.1 Zhodnocení vlivu mezinárodních organizací na země EU  

Vliv mezinárodních organizací na členské země EU je demonstrován na základě 

zhodnocení tří vybraných mezinárodních organizací (OECD, Rady Evropy a Evropské unie) 

podle 4 vybraných oblastí, popisujících právní a finanční vlivy mezinárodní organizace na 

národní státy. Kritéria pro zhodnocení mezinárodních organizací zahrnovaly: 

- existenci mezinárodně- právní subjektivity, 

- princip hlasování, 

- dopad na právní řády členských zemí, 

- finanční nástroje podporující modernizaci veřejné správy v zemích EU. 

Porovnání vybraných mezinárodních organizací, je znázorněno v tabulce 6.1.  

Tab. 6.1 Vyhodnocení mezinárodních organizací z hlediska vlivu na země EU 

Název MO 
Mezinárodně- 

právní 
subjektivita 

Princip 
hlasování 

Dopad na právní 
řády čl. zemí 

Finanční nástroje 
podporující modernizaci 

veřejné správy v zemích EU 

Evropská unie Ano od 2009 Vážené hlasování 
Podléhá 

komunitárnímu 
právu 

Operační programy politiky 
soudržnosti 

Rada Evropy Ano 
Stejná váha všech 

členů 

Dán rozsahem 
mezinárodních 

smluv 
Nejsou k dispozici 

OECD Ano 
Stejná váha všech 

členů 

Dán rozsahem 
mezinárodních 

smluv 
Nejsou k dispozici 

Zdroj: Cihelková a kol. (2010), Potůček a kol. (2007), vlastní analýza mezinárodních organizací z roku 2015  
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Vliv mezinárodních organizací se odvíjí od mezinárodně-právního postavení 

mezinárodní organizace ve světové ekonomice. Zakládá se mimo jiné na existenci 

mezinárodně-právní subjektivity, principu hlasování a dopadu na národní právní řády. 

Postavení Evropské unie bylo do roku 2009 v oblasti mezinárodně-právní subjektivity 

specifické, viz kapitola 4. Přijetím Lisabonské smlouvy v roce 2009, kde byla ukotvena 

mezinárodně-právní subjektivita EU, se však EU těší, podobně jako jiné mezinárodní 

organizace, výsadám a imunitám v mezinárodním společenství a je též subjektem 

vnitrostátního práva ve všech členských státech. Svou povahou a působením se Evropská unie 

od jiných mezinárodních organizací však odlišuje. Spravuje mnohem širší okruh záležitostí 

než běžné mezinárodní organizace. Klíčové orgány Evropské unie - Soudní dvůr, (Evropská) 

Komise, Evropský parlament - se na členských státech postupně emancipovaly. Evropská 

unie tak dokáže prosazovat své právo a politiku vůči členským státům více než jiné 

mezinárodní organizace.  

Z hlediska vlivu mezinárodní organizace na své členy je za významný aspekt 

považován princip hlasování v orgánech mezinárodní organizace, který je používán pro 

přijímání rozhodnutí. Vypovídá o vztahu mezi členy organizace a o roli, jakou organizace 

hraje. Většina mezinárodních vládních organizací používá princip hlasování, při kterém každý 

stát má jeden hlas. Jsou tak přiznána stejná práva a politická váha všem členům organizace. 

Některé mezinárodní organizace, např. EU však používají princip váženého hlasování. 

Některé státy tak získávají hlas většího významu nebo více hlasů, či hlas s větší pravomocí 

(právo veta). Členské země na EU (její orgány) přenesly rozhodovací pravomoc v určitých 

oblastech, některé oblasti jsou sdíleny a některé oblasti zůstaly v pravomoci národních států. 

Vliv mezinárodní organizace na členské země je dána rovněž závazností norem 

v regulované oblasti. Vzhledem k tomu, že komunitární právo je v některých případech přímo 

závazné a bezprostředně účinné v jednotlivých členských státech EU, poskytuje výrazný 

nástroj přímého vlivu evropské integrace na rozhodování, potažmo i vládnutí v jednotlivých 

členských státech. Tento vliv je bezprecedentní svým záběrem a rozsahem. Účinek EU na 

vládnutí v zemích EU je tak nesrovnatelně vyšší v porovnání s vlivem mezinárodních 

organizací, jejichž dopad na vládnutí a právní řády v členských zemích je dán rozsahem 

mezinárodních smluv, které členství v nich v segmentu politik jimi vymezených zakládá.  

Vliv Evropské unie na členské země EU se promítá rovněž prostřednictvím 

finančních nástrojů EU, především prostřednictvím operačních programů politiky 

soudržnosti. Mezinárodní organizace často využívají finanční nástroje k prosazení vytyčených 
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zájmů především v rozvojových zemích, kde finanční pomoc může být vázána např. na 

implementování zásad konceptu Good Governance. Vybrané mezinárodní organizace jsou ve 

vztahu k rozvojovým zemím v prosazování zvyšování úrovně veřejné správy aktivní 

a zapojují rovněž v rámci aktivit finanční nástroje. Pouze Evropská unie, z vybraných 

mezinárodních organizací, však poskytuje finanční pomoc na rozvoj veřejné správy 

v zemích EU, tedy ve vyspělých zemích. Dobrá veřejná správa tvoří jednu z hlavních priorit 

podpory, jelikož je považována za významný faktor ekonomického růstu, hnací sílu inovací 

a podnikání a nástroj potírání chudoby. Navíc, úroveň správy v podporovaných zemích 

významně ovlivňuje účinek samotné politiky soudržnosti.  

Je možné shrnout, že vliv vybraných mezinárodních organizací na státy EU se liší. 

Evropská unie prokazuje ve vztahu k zemím EU významně vyšší vliv než Rada Evropy 

nebo OECD a to ve všech čtyřech zkoumaných kritériích, zahrnujících právní a finanční 

aspekty vlivu. 

6.2 Zhodnocení implementace konceptu dobré veřejné správy (Good 

Governance) mezinárodních organizací v zemích EU  

V této části práce jsou prezentovány a zhodnoceny výsledky výzkumu v zemích EU 

věnované vývoji a stavu dobré správy (Good Governance). Jsou rozděleny do dvou výstupů:  

- zhodnocení trendu vývoje dobré správy ve vybraných zemích EU a zhodnocení 

aktuálního stavu dobré správy v zemích EU pomocí souhrnného indexu;  

- vyhodnocení změny dílčích ukazatelů dobré správy ve vybraných zemích EU v roce 

1996 a 2013. 

Empirická část je založena na zpracování a následném vyhodnocené dat získaných 

Světovou bankou v rámci monitoringu ukazatelů Good Governance v zemích světa. 

Hodnocení stavu Good Governance je provedeno ve všech zemích EU (EU-28). K ověření 

stanovené hypotézy H1 je proveden specifičtější výzkum na výběrovém souboru zemí EU. 

Jedná se o původní země EU, tzv. EU-15 a země přistupující v roce 2004, tzv. EU-10, dále 

soubor zemí EU zahrnující původní země EU-15 a země přistoupivší v roce 2004, tzv. EU-25 

a kompletní soubor zemí EU, tzv. EU-28. Přehled zařazení zemí do jednotlivých skupin 

a roky přistoupení jednotlivých zemí do EU jsou shrnuty v tabulce 2.1, v kapitole 2. 

Výzkum je proveden na základě vyhodnocení šesti agregovaných ukazatelů dobré 

správy v zemích EU. Jedná se o ukazatele: kvalita demokracie, politická stabilita, efektivita 
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vlády, regulační zatížení, kvalita práva a schopnost kontroly korupce, které podrobně popisují 

oblast Good Governance. Hodnoty těchto ukazatelů jsou sledovány v období 1996 – 2013 pro 

jednotlivé země EU. Na jejich základě je vypočten tzv. souhrnný index dobré správy 

a provedeno zhodnocení vývoje a stavu dobré správy v zemích EU, viz podrobněji kapitola 3. 

6.2.1.   Zhodnocení vývoje a stavu Good Governance v zemích EU 

Vzhledem k tomu, že Světová banka hodnoty ukazatelů sleduje již od roku 1996, je 

možné sestavit základní trendy vývoje souhrnného indexu dobré správy za jednotlivé země 

a skupiny zemí. V obrázku 6.1 je zachycen vývoj indexu pro skupiny zemí EU-28, EU-25, 

EU-15 a EU-10 od roku 1996 do roku 2013, viz podrobněji rovněž příloha 32.  

Obr. 6.1 Srovnání vývoje souhrnného indexu dobré správy v zemích EU (1996 – 2013) 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní propočty z roku 2015 

Na základě srovnání vývoje indexu dobré správy v letech 1996 - 2013 v jednotlivých 

skupinách zemí EU, je možné vysledovat dvě tendence. Zatímco u zemí EU-10 je patrný 

trend postupného zlepšování úrovně správy, u zemí EU-15 je trend opačný. Tento vývoj se 

promítá také do hodnot indexu dobré správy pro EU-25 a EU-28.  

Výsledky hodnocení dobré správy jednotlivých zemí EU podle souhrnného indexu 

dobré správy za rok 2013 jsou shrnuty v obrázku 6.2. Pro větší vypovídací schopnost jsou zde 

opět zahrnuty i výsledky za skupiny zemí EU-15, EU-25, EU-28 a EU-10. Z hodnocení 

vyplývá, že indexy dobré správy zemí EU nabývají pouze kladných hodnot v intervalu od 

0,12 až 1,85. Nevyskytují se záporné hodnoty indexu dobré správy u žádné ze zemí EU, což 

svědčí o vyspělosti veřejné správy v zemích EU.  Na druhou stranu však nebyly zaznamenány 

ani hodnoty velmi blízké maximu 2,5. Z toho vyplývá, že koncept Good Governance je třeba 

chápat jako určitý ideální stav veřejné správy, ke kterému se snaží jednotlivé země svou 
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správou a reformními zásahy směřovat, jak pojednává také např. Hrabalová (2005).  Tyto 

snahy mají převážně dlouhodobý charakter. 

Obr. 6.2 Vyhodnocení souhrnného indexu dobré správy v zemích EU (rok 2013) 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní propočty z roku 2015 

Nejlépe se na základě hodnocení umístily skandinávské země: Finsko, Švédsko 

a Dánsko. To odpovídá obecnému vnímání skandinávského správního systému, který je 

označován za nejlépe fungující, jelikož se vyznačuje vysokou otevřeností a transparentností, 

propracovaným kontrolním a legislativním systémem, vysokou prestiží klíčových institucí 

veřejné správy a veřejných služeb a minimální mírou korupce ve veřejné správě, jak 

dokumentuje Halásková and Halásková (2015, s. 54). Jak dále vyplývá z obr. 6.2, nejhoršího 

skóre naopak dosáhlo Řecko, Rumunsko a Bulharsko. Srovnání jednotlivých zemí je 

dokresleno průměry souhrnného indexu dobré správy za skupiny zemí EU-15, EU-25, EU-10 

a EU-28. Průměr EU-15 se umístil lépe než průměr EU-10, což dokládá, že po východním 

rozšíření v roce 2004 došlo ke snížení úrovně správy ve skupině zemí EU-25. Rovněž průměr 

EU-28 dosáhl nižšího skóre než průměr EU-25, což poukazuje na další snížení úrovně správy 

ve skupině EU-28 po rozšíření o Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko. Tento fakt lze do jisté 

míry vysvětlit i nižší úrovní ekonomik v těchto zemích, což se odráží v míře a výskytu 

korupce. Dále lze pak spatřovat nedostatky ve fungování politického systému, u klíčových 

institucí veřejné správy, v legislativním zajištění, v systému kontroly a v malé prestiži 

veřejných zaměstnanců a systému veřejné služby, jak poukazuje např. Linhartová 

a Volejníková (2015).     
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Na základě dosažených výsledků je možné provést rozdělení zemí EU pomocí 

hierarchického shlukování, Wardovy metody do 3 skupin podle vyspělosti veřejné správy. 

V první skupině se nacházejí země s vysokou úrovní správy, a mohou tedy mít inspirativní 

charakter pro ostatní členské země EU. Další skupinou jsou průměrné země z hlediska dobré 

správy a třetí skupinou jsou podprůměrné země s nedostatečnou úrovní správy. Výsledky 

rozdělení zemí EU do tří skupin podle souhrnného indexu úrovně správy Wardovou metodou 

dokumentuje tabulka 6.2. Dendrogram je uveden v příloze 33.  

Tab. 6.2 Zhodnocení úrovně správy zemí EU podle souhrnného indexu (rok 2013) 

Skupina Typ Seznam zemí 

1. skupina Nadprůměrné země 
Finsko, Švédsko, Dánsko, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, 
Německo, Irsko, Velká Británie, Belgie 

2. skupina Průměrné země 
Francie, Malta, Estonsko, Kypr, Portugalsko Česká republika, 
Slovinsko, Polsko, Litva, Španělsko, Slovensko, Lotyšsko, 
Maďarsko 

3. skupina Podprůměrné země Itálie, Chorvatsko, Řecko, Rumunsko, Bulharsko 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní propočty z roku 2015 

Velmi zajímavé jsou rovněž výsledky vývoje úrovně správy v zemích EU-10 v letech 

1996 a 2013, viz příloha 34. Na základě vyhodnocení vývoje veřejné správy byly země 

rozděleny do 3 skupin. První skupina zahrnovala země Kypr, Malta a Slovinsko, jejichž 

skóre bylo v roce 1996 nejvyšší ze zemí EU-10, v rozmezí 0,99 (Malta) až 1,13 (Slovinsko), 

viz obr. 6.3. Zatímco úroveň správy na Maltě během uplynulých 17 ti let vzrostla, na Kypru 

a ve Slovinsku byly vykázány nižší hodnoty než na počátku sledovaného období. Druhá 

skupina zahrnovala Českou republiku, Estonsko, Maďarsko a Polsko. Hodnoty souhrnného 

indexu dobré správy v roce 1996 se u těchto zemí pohybovaly od 0,65 (Estonsko) do 0,86 

(Česká republika). Zatímco, na počátku období mělo Estonsko, z pozorovaných zemí nejnižší 

souhrnný index, na konci období v roce 2013 ho mělo z těchto zemí nejvyšší. Rovněž 

souhrnný index dobré správy Polska během sledovaného období vzrostl a dostal se na 

hodnotu souhrnného indexu dobré správy České republiky, který však v roce 1996 i 2013 

zůstal neměnný. Pokles hodnoty souhrnného indexu dobré správy mezi lety 1996 a 2013 

zaznamenalo Maďarsko. Třetí skupina zemí zahrnovala země Litvu, Lotyšsko a Slovensko. 

Jednalo se o země s nejnižšími hodnotami souhrnného indexu dobré správy ze zemí EU-10 

v roce 1996. Tyto země s hodnotami od 0,24 (Lotyšsko) do 0,52 (Litva) výrazně zaostávaly za 

ostatními zeměmi EU-10. Z grafu je zřejmé, že všechny země vylepšily úroveň správy 
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a v roce 2013 vykázaly výrazně vyšší hodnoty souhrnného indexu dobré správy oproti roku 

1996 a dostaly se tak na úroveň zemí 2. skupiny. 

Obr. 6.3 Vyhodnocení souhrnného indexu dobré správy v roce 1996 a 2013 zemí EU-10 

 

 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní propočty z roku 2015 
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 Závěrečné zhodnocení dobré správy podle hodnot souhrnného indexu dobré správy 

v zemích EU-10 ve sledovaných letech 1996 a 2013 zobrazuje tabulka 6.3. Země jsou 

seřazeny od nejlepší hodnoty indexu po nejhorší v roce 1996 a 2013. V průměru došlo mezi 

lety 1996 a 2013 ke zlepšení úrovně správy v zemích EU- 10, měřené podle souhrnného 

indexu dobré správy, o 15 %. 

Tab. 6.3 Zhodnocení vývoje správy v zemích EU-10 podle souhrnného indexu 

Pořadí 1996 Pořadí 2013 

Slovinsko 1,13 Malta 1,16 

Kypr 1,07 Estonsko 1,08 

Malta 0,99 Kypr 1,00 

Česká republika 0,86 Česká republika 0,86 

Maďarsko 0,84 Slovinsko 0,85 

Polsko 0,73 Polsko 0,84 

Estonsko 0,65 Litva 0,83 

Litva 0,52 Slovenská republika 0,71 

Slovenská republika 0,51 Lotyšsko 0,70 

Lotyšsko 0,24 Maďarsko 0,65 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní propočty z roku 2015 

Zatímco v roce 1996 se na prvním místě ve vyspělosti správy zemí EU-10 umístilo 

Slovinsko s hodnotou souhrnného ukazatele dobré správy 1,13, v roce 2013 prvenství zaujala 

Malta s nepatrně vyšší hodnotou souhrnného ukazatele dobré správy 1,16. Naopak poslední 

místo v roce 1996 zaujímalo Lotyšsko s hodnotou ukazatele 0,24. V roce 2013 poslední místo 

v dosahované úrovni správy zemí EU-10 zaujalo Maďarsko (0,65), avšak hodnota ukazatele 

dobré správy u země s nejhorší úrovní správy zemí EU-10 vzrostla na 0,65. Tento fakt 

dokládají i jiné výzkumy věnované  celkovému hodnocení konkurenceschopnosti zemí EU, 

kde jeden z dílčích ukazatelů je index hodnocení správy a řízení, viz World Economic Forum 

(2014). 

6.2.2 Zhodnocení vývoje dílčích ukazatelů Good Governance v EU 

Srovnání jednotlivých skupin zemí EU v rámci jednotlivých dílčích ukazatelů dobré 

správy v roce 2013 znázorňuje obr. 6.4. Je zde patrný stále přetrvávající výrazný rozdíl ve 

stavu správy v původních zemích EU-15 a východních zemích EU-10. Jedinou oblastí, ve 

které se země EU-15 a EU-10 vyrovnávají, je ukazatel „politická stabilita“. Všechny ostatní 

ukazatele u zemí EU-10 vykazují výrazný deficit oproti zemím EU-15. Nejmarkantnější je 

rozdíl v hodnotě ukazatele „kontrola korupce“. Hodnoty ukazatelů v případě průměru EU-28 
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navíc poukazují na ještě nižší úroveň správy než v případě průměru EU-25, což bylo 

zapříčiněno vstupem zemí s nízkou úrovní správy do EU, konkrétně Rumunskem, 

Bulharskem a Chorvatskem. 

Obr. 6.4 Zhodnocení dílčích ukazatelů dobré správy v roce 2013 v zemích EU 

Zdroj: Vlastní propočty z roku 2015, data viz World Bank (2014). 

Na základě srovnání vývoje hodnot jednotlivých agregovaných ukazatelů dobré správy 

v letech 1996 až 2013 podle průměru zemí EU-10 a EU-15, viz příloha 35 a 36, je možné 

vysledovat průběh procesu konvergence zemí EU-10 k EU-15 z pohledu dobré správy. Stav 

v roce 1996 je znázorněn na obr. 6.5. 

Obr. 6.5 Zhodnocení dílčích ukazatelů dobré správy v roce 1996 v zemích EU 

Zdroj: Vlastní propočty z roku 2015, data viz World Bank (2014). 
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Zatímco země EU-15 vykazují klesající trend, a to výrazně především v oblastech 

„politická stabilita“, „kontrola korupce“ a „efektivita vlády“, zatímco oblasti „kvalita 

demokracie“, „regulační zatížení“ a „kvalita práva“ se drží přibližně na stejné úrovni země 

EU-10 vykazují rostoucí trend, a to výrazný především v oblastech „kvalita práva“ 

a „efektivita vlády“, srovnání v tab. 6.4. 

Tab. 6.4 Zhodnocení vývoje dílčích ukazatelů dobré správy v zemích EU-15 a EU-10 

EU-15 
Pokles/nárůst v letech 

1996-2013 v % 
EU-10 

Pokles/nárůst v letech 
1996-2013 v % 

Kvalita demokracie -6,03 Kvalita demokracie -1,62 

Politická stabilita -27,56 Politická stabilita 10,49 

Efektivita vlády -11,97 Efektivita vlády 34,49 

Regulační zatížení 1,45 Regulační zatížení 5,69 

Kvalita práva -3,16 Kvalita práva 34,87 

Kontrola korupce -11,63 Kontrola korupce 15,54 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní propočty z roku 2015 

Ze srovnání vývoje ukazatelů zemí EU-15 a EU-10 v letech 1996 a 2013, viz obr. 6.4 

a 6.5 je zřejmé, že obě skupiny zemí se již zcela vyrovnaly v ukazateli „politická stabilita“, 

kde dosahují stejné úrovně, příčinou však je především výrazný pokles hodnoty v zemích EU-

15. Výrazné přiblížení hodnot bylo pozorováno také u ukazatele „efektivita vlády“ a „kvalita 

práva“, který byl způsoben naopak nárůstem hodnoty ukazatele v zemích EU-10, tedy 

zvýšením úrovně správy v této oblasti. V případě ukazatele „kvalita demokracie“ byla mezi 

zeměmi EU-10 a EU-15 zaznamenána nízká konvergence, rovněž v ukazateli „regulační 

zatížení“. Země se mírně přiblížily i v hodnotách ukazatele „kontrola korupce“, což bylo 

způsobeno v menší míře snížením úrovně správy v této oblasti v zemích EU-15, a ve větší 

míře nárůstem ukazatele, tedy zvýšením úrovně správy v této oblasti u zemí EU-10. Jak 

dokládají i jiné výzkumy a vědecké studie např. Linhartová, Volejníková (2015), Volejníková 

(2006), nadále je oblast korupce v zemích EU-10 hodnocena nedostatečně a zvýšení úrovně 

správy v této oblasti není pro tyto země pouze výzvou do budoucna, ale nutností.  

6.2.3 Shrnutí výstupu hodnocení dobré správy a ověření hypotézy H1 

V rámci předložené dílčí části došlo k vyhodnocení aktuálního stavu (rok 2013) 

a vývoje (období 1996 – 2013) dobré správy v zemích Evropské unie. Výzkum úrovně správy 

zemí EU byl proveden na základě vyhodnocení souhrnného indexu dobré správy v zemích 

EU-28, jehož výpočet byl proveden z 6-ti agregovaných ukazatelů dobré správy Světové 

banky.  
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Z hodnocení aktuálního stavu dobré správy v EU vyplývá, že ukazatele dobré správy 

zemí EU nabývají pouze kladných hodnot v intervalu od 0,12 až 1,85. Nevyskytují se záporné 

hodnoty, ovšem ani hodnoty blížící se maximu 2,5. Z toho vyplývá, že koncept Good 

Governance je třeba chápat jako určitý ideální stav úrovně veřejné správy, ke kterému se snaží 

jednotlivé země svou správou a reformními zásahy směřovat, a tyto snahy mají dlouhodobý 

charakter. Inspirativní roli v rámci EU z pohledu dobré správy mají především země 1. typu 

(vedoucí země), viz tab. 6.2. 

V rámci výzkumu byla zároveň ověřována hypotéza, zda ve vybraných zemích EU 

dochází v dlouhodobém vývoji ke konvergenci úrovně správy z pohledu Good Governance. 

Tento vývoj dokumentuje obr. 6.1, na kterém je patrný trend vývoje indexu dobré správy 

v letech 1996 – 2013, který je v zemích EU-10 rostoucí a v zemích EU-15 naopak klesající. 

Konkrétně v případě zemí EU-10 byl zaznamenán ve sledovaném období nárůst hodnot 

ukazatele dobré správy o 15 %. Ověření hypotézy bylo provedeno na základě trendové 

analýzy časových řad. Výpočty byly provedeny v software SAS, viz Marek (2007). Na 

následujících obrázcích 6.6 a 6.7 je vidět graf s křivkou původních hodnot (actual), 

vyrovnaných hodnot (forecast) a hodnoty předpovědí pro následující rok (2014). 

Obr. 6.6 Zhodnocení trendu vývoje dobré správy v zemích EU-15 

 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní zpracování v software SAS 
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Obrázek 6.6 dokumentuje klesající křivku úrovně dobré správy ve skupině zemí EU-

15 v období 1996 – 2013. Předpověď souhrnného indexu dobré správy pro rok 2014 je 

1,28728, dolní mez 95% intervalu spolehlivosti (L95) činí 1,24608 a horní mez (U95) činí 

1,32848. Hodnota směrodatné chyby byla vypočtena 0,02102. 

Obr. 6.7 Zhodnocení trendu vývoje dobré správy v zemích EU-15 

 

Zdroj: World Bank (2014), vlastní zpracování v software SAS 

Naopak rostoucí křivka úrovně dobré správy skupiny zemí EU-10 v letech 1996 – 

2013 je vykreslena na obrázku 6.7. Předpověď souhrnného indexu dobré správy pro rok 2014 

je 0,91050, dolní mez 95% intervalu spolehlivosti (L95) činí 0,82917 a horní mez (U95) činí 

0,99183. Hodnota směrodatné chyby byla vypočtena 0,04150. 

Hypotéza H1 byla ověřena, souhrnně je možné zhodnotit, že konvergence zemí EU-

10 k zemím EU-15 probíhá relativně úspěšně. Země jsou demokratické a politicky stabilní, 

výrazné rozdíly ať již počáteční nebo konečné, jsou u ukazatele efektivity vlády, regulační 

zátěže a právního řádu. Nejhůře hodnoceným je ukazatel „kontrola korupce“, který pro země 

EU-10 představuje obzvláště závažný problém. 
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6.3  Zhodnocení vlivu mezinárodních organizací na rozvoj e-governmentu 

v zemích EU 

V této části je provedeno zhodnocení výstupů analýzy e-governmentu v zemích EU 

a ověření hypotézy H2, zda vyšší úroveň e-governmentu v zemích EU je ovlivněna i vyšší 

úrovní veřejné správy v jednotlivých zemích (dle hodnocení Good Governance).  V rámci 

hodnocení je věnována pozornost zhodnocení pozice ČR v oblasti e-governmentu v rámci 

mezinárodního srovnání s ostatními zeměmi EU. Kapitola je zakončena diskusí výsledků 

a souhrnem dosažených výstupů výzkumu v oblasti hodnocení e-governmentu zemí EU.  

6.3.1 Zhodnocení stavu e-governmentu v zemích EU z pohledu implementace 

Good Governance 

Prosazování konceptu dobré správy a principů dobré správy (Good Governance) patří 

k prioritním iniciativám všech tří vybraných mezinárodních organizací. Prosazují ho v rámci 

EU jak pomocí legislativních, tak pomocí finančních nástrojů. E-government je přitom 

vnímán nejen jako významný směr modernizace veřejné správy, ale rovněž jako nástroj 

zvyšování její efektivity a nástroj umožňující úspěšnější implementaci principů Good 

Governance v praxi, a to především prostřednictvím lepší dostupnosti a transparentnosti 

veřejných informací a prosazováním nástrojů participace občanů v rámci rozhodovacích 

procesů veřejné správy.  

Zhodnocení stavu e-governmentu v zemích EU a následné ověření hypotézy H2 je 

provedeno ve dvou postupných krocích: 

- zhodnocení rozdílu v úrovni e-governmentu mezi skupinami zemí EU-15 

(původní země EU) a zeměmi EU-10 (země vstupující do EU v roce 2004), 

- zjištění, zda stav e-governmentu v zemích EU je ovlivněn úrovní dobré správy 

(Good Governance) v jednotlivých zemích.  

Hodnocení vlivu vychází z výpočtů získaných pomocí aplikace metody TOPSIS. Na 

základě průměrných hodnot ci v rámci vybraných skupin zemí EU lze vyvodit rozdíl ve stavu 

e-governmentu mezi původními zeměmi EU-15 a zeměmi EU-10, přistupujícím v roce 2004. 

V tabulce 6.5 jsou zachyceny hodnoty celkového relativního ukazatele ci pro průměry 

jednotlivých skupin zemí EU. 
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Tab. 6.5 Srovnání celkového relativního ukazatele ve skupinách zemí EU 

EU countries Total relative indicator ci 

EU-15 0,53 

EU-10 0,44 

EU-25 0,50 

EU-28 0,46 

Zdroj: European Commission (2014a), Eurostat (2015), UNPACS (2014), vlastní výpočty v software SANNA 

Průměrná hodnota ukazatele ci ve skupině zemí EU-15 dosáhla hodnoty 0,53, zatímco 

průměrná hodnota indikátoru ci ve skupině zemí EU-10 dosáhla hodnoty 0,44 (17% nižší 

hodnota). Pro dokreslení situace, hodnota ukazatele ci ve skupině zemí EU-25 46 (bez 

Bulharska, Rumunska a Chorvatska) dosáhl 0,50 a ve skupině zemí EU-28 zase 0,46 

Na základě srovnání celkového relativního ukazatele ci v jednotlivých skupinách zemí 

EU je možné učinit závěr, že z hlediska stavu e-governmentu v průměru výrazně lepších 

výsledků v rámci EU dosahují země EU-15, ve kterých hodnota ukazatele ci činí 0,53, 

zatímco země EU-10 s hodnotou 0,44 zaostávají. Zde je možné si všimnout výjimečného 

postavení Estonska, které, ačkoli, patří také mezi země východního rozšíření EU v roce 2004, 

vykázalo nejlepší stav e-governmentu v celé EU-28. 

6.3.2 Ověření hypotézy H2 

 V rámci výzkumu bylo zjištěno, že země EU-15 jsou oproti zemím EU-10 vyspělejší 

v rámci úrovně správy z hlediska Good Governance o 36 %, data viz World Bank (2014), 

a v rámci úrovně e-governmentu o 17 %, data viz European Commission (2014a), Eurostat 

(2015), UNPACS (2014). Ověření hypotézy H2 bylo provedeno na základě komparace 

výsledků hierarchického shlukování zemí EU v oblasti dobré správy a e-governmentu.  

 Země ve skupině s nadprůměrnou úrovní veřejné správy vykázaly ve velké části 

případů rovněž nadprůměrnou úroveň e-governmentu. Toto platilo pro Dánsko, Finsko, 

Švédsko, Nizozemí a Rakousko. Ostatní země s nadprůměrnou veřejnou správou se řadily 

mezi země s průměrným e-governmentem. To platilo pro Lucembursko, Německo, Irsko, 

Velkou Británii a Belgii. Naopak Francie, Malta, Estonsko, Lotyšsko a Portugalsko vykázaly 

pouze průměrný stav veřejné správy, ale v oblasti e-governmentu patřily mezi nadprůměrné 

země. Mezi podprůměrné země v oblasti veřejné správy i e-governmentu byly zařazeny 

shodně Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Řecko. Česká republika, která vykazuje v oblasti 
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e-governmentu podprůměrné hodnoty však byla na základě úrovně veřejné správy z hlediska 

Good Governance zařazena mezi průměrné země, rovněž se Slovenskem a Maďarskem, které 

v oblasti e-governmentu rovněž spadaly do skupiny podprůměrných zemí, viz srovnání 

tabulek 5.2 a 6.2. 

Ověření hypotézy H2 je provedeno na základě zjištění závislosti mezi úrovní e-

governmentu (závislá proměnná) a vyspělostí veřejné správy pomocí regresní analýzy 

(nezávislá proměnná). Vstupní data tvoří hodnoty ci jednotlivých zemí EU získaných metodou 

TOPSIS a hodnoty souhrnného indexu dobré správy z roku 2013. Aby mohl být ověřen vztah 

obou proměnných, je nutné testovat hypotézu o nulovém regresním koeficientu. Statistické 

zpracování výstupu regresní analýzy bylo provedeno v software SAS, viz Marek (2007). 

Výsledky viz tabulky 6.6 a 6.7. 

Tab. 6.6 Výstup analýzy variability 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F Value Pr > F 

Model 1 0.41526 0.41526 33.49 <.0001 

Error 26 0.32241 0.01240     

Corrected Total 27 0.73767 
   

Zdroj: vlastní zpracování v software SAS 

V prvním sloupci tabulky 6.6 jsou vyjmenovány zdroje variability závisle proměnné, 

měřené pomocí teoretického, reziduálního a celkového součtu čtverců. Vedle nich jsou 

uvedeny příslušné stupně volnosti a hodnoty součtu čtverců. V pravé části tabulky je 

zobrazena hodnota testové statistiky F a jí odpovídající P-hodnota. Z velikosti p-hodnoty 

plyne, že hypotéza H0  β1= 0, H0 se zamítá na hladině významnosti ɑ = 0,001. Závislost 

úrovně e-governmentu, tj. hypotéza H1: β1 ≠ 0, je tedy prokázána. 

Tab. 6.7 Výstup lineární regrese 

Root MSE 0.11136 R-Square 0.5629 

Dependent Mean 0.46486 Adj R-Sq 0.5461 

Coeff Var 23.95497    
Zdroj: vlastní zpracování v software SAS 
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V další tabulce výstupu lineární regrese je uvedena hodnota koeficientu determinace, 

který činí 0,5629. Koeficient determinace udává, jaký podíl celkové variability hodnoty 

indexu e-governmentu byl vysvětlen zvoleným regresním modelem. 

Na obr. 6.8 je znázorněn bodový diagram spolu s regresní přímkou, jejíž parametry 

byly odhadnuty metodou nejmenších čtverců. Tvar bodového diagramu nasvědčuje tomu, že 

závislost úrovně e-governmentu na vyspělosti veřejné správy, dle hodnocení Good 

Governance, je lineární. Větší kolísání bodů kolem přímky, které je důsledkem existence 

dalších vlivů, nezahrnutých do modelu, se projevilo nízkou hodnotou koeficientu 

determinace. 

Obr. 6.8 Znázornění závislosti úrovně e-governmentu a vyspělosti veřejné správy zemí 

EU pomocí bodového diagramu s regresní přímkou  

 

Zdroj: European Commission (2014a), Eurostat (2015), UNPACS (2014), World Bank (2014), vlastní 
zpracování v software SAS 

V rámci výzkumu tedy bylo potvrzeno, že úroveň e-governmentu se ve velké míře 

odvíjí od stavu veřejné správy v konkrétních zemích. Čím vyspělejší je úroveň správy v dané 
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zemi, tím vyšší je i úroveň e-governmentu. Hypotéza H2 byla ověřena, vyšší úroveň e-

governmentu v zemích EU je ovlivněna i vyšší úrovní veřejné správy v jednotlivých zemích. 

Mezinárodní organizace tedy prostřednictvím prosazování implementace principů Good 

Governance rovněž významným způsobem podporují úroveň e-governmentu v členských 

zemích. 

6.3.3 Diskuse výsledků a shrnutí výstupů hodnocení e-governmentu v EU 

Na základě použití metod vícekriteriálního hodnocení variant (TOPSIS a WSA) bylo 

provedeno zhodnocení aktuálního stavu e-governmentu v zemích EU-28 a ověření pozice ČR 

v rámci mezinárodního srovnání za rok 2013.  

Z výsledků zhodnocení zemí EU-28 z pohledu stavu e-governmentu metodou TOPSIS 

za rok 2013 bylo zjištěno, že nejlépe si vede v této oblasti Estonsko, skandinávské země – 

Finsko, Švédsko a Malta, naopak nejhorší stav elektronizace veřejné správy byl vykázán 

u Rumunska, Bulharska a Chorvatska. Dále vyplynulo, že země EU-10 v průměru významně 

zaostávají v elektronizaci veřejné správy za zeměmi EU-15. Stav e-governmentu zemí EU-10 

dosahuje 83 % hodnoty zemí EU-15 podle celkového relativního ukazatele ci. 

Výsledky metody TOPSIS byly v rámci ověření výzkumu srovnání s výsledky jiných 

metod vícekriteriálního rozhodování (metoda WSA). Hodnocení úrovně e-governmentu 

v zemích EU za rok 2013 metodou WSA potvrdila výsledky metody TOPSIS. Na nejlepší 

místo bylo zařazeno rovněž Estonsko, pak následovalo Finsko a Malta. Podobně na nejhorším 

místě se umístilo Rumunsko. Mezi další země s nejhorším stavem e-governmentu dle WSA se 

zařadilo Řecko, Bulharsko a Maďarsko. ČR se umístila na 22 pozici. Obě dvě metody 

(TOPSIS a WSA) tedy vykázaly obdobné výsledky. 

Pokud by měla být zhodnocena použitelnost a vypovídací schopnost aplikovaných 

metod (TOPSIS a WSA), za účelem hodnocení e-governmentu, je pro účely hodnocení e-

governmentu více objektivní, a tedy vhodnou metodou metoda TOPSIS, která zohledňuje 

i variabilitu, tj. rozpětí hodnot mezi ostatními zeměmi. Metoda WSA pak vždy vyvyšuje 

extrémní hodnoty před průměrnými, takže prostřednictvím tohoto postupu, jsou lépe 

hodnoceny země, které dosahují maximálních hodnot v některých ze sledovaných kritérií, jak 

uvádí rovněž Kuncová a Doucek (2013). 

Výsledky uvedeného vlastního výzkumu v oblasti zhodnocení stavu e-governmentu 

v zemích EU a ČR do značné míry zrcadlí aktuálním výsledky zjištěné na základě 

mezinárodních benchmarkingových aktivit významných mezinárodních institucí jako např. 
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OSN, viz UNPACS (2014), Světové ekonomické fórum, viz World Economic Forum (2013 

a 2014, s. 510 - 516) nebo Evropské komise, viz European Commission (2014c, 2015a 

a 2015c) a dalších studií, např. Kuncová a Doucek (2013). 

Souhrnné hodnocení úrovně e-governmentu v zemích EU je prováděno každoročně dle 

Indexu DESI (The Digital Economy and Society), který sleduje Evropská komise, viz 

European Commission (2015a). Evropská komise sleduje index DESI (digitální ekonomika 

a společnost - Digital Economy and Society Index). Index DESI je kompozitní index 

zahrnující 30 relevantních ukazatelů, který zavedla Evropská komise, aby mohla hodnotit 

pokrok při vzniku digitálních ekonomik a digitální společnosti v členských zemích. Je 

souborem ukazatelů sdružených do 5 oblastí: konektivita, lidský kapitál, využívání internetu, 

integrace digitálních technologií a digitální veřejné služby. Index DESI disponuje rozpětím 0 

do 1. Čím vyšší je toto číslo, tím lépe si země vede. 

Z výsledků hodnocení Evropské komise vyplývá (European Commission, 2015), že 

úroveň digitalizace v jednotlivých zemích EU se různí, mezi nejúspěšnější země patří Dánsko 

(skóre 0,68) naopak nejhorší stav je v Rumunsku (skóre 0,31). Země jsou na základě výsledku 

rozděleny do 3 skupin. Mezi země s vysokou úrovní digitalizace se řadí: Dánsko, Švédsko, 

Nizozemí a Finsko. Tyto země nejsou leadry v digitalizace pouze v rámci EU, ale 

celosvětově. Skupina zemí s průměrným stavem digitalizace zahrnuje Belgii, Velkou Británii, 

Estonsko, Lucembursko, Irsko, Německo, Litvu, Španělsko, Rakousko, Francii, Maltu 

a Portugalsko. Skupina zemí s nejnižší úrovní digitalizace zahrnuje Českou republiku, 

Lotyšsko, Slovensko, Maďarsko, Slovensko, Kypr, Polsko, Chorvatsko, Itálii, Řecko, 

Bulharsko a Rumunsko.  

Hodnocení e-governmentu v rámci vlastního výzkumu metodou TOPSIS potvrzuje 

obdobné výsledky s indexem DESI. Jak uvádí index DESI Rumunsko je na 28. místě, 

Bulharsko na 27. místě a Chorvatsko se pohybuje na 24. místě v rámci zemí EU (28). Nejlepší 

výsledky v hodnocení digitalizace dle indexu DESI mají skandinávské státy (Dánsko, 

Švédsko, Finsko), obdobné výsledky hodnocení prokázal i vlastní výzkum. Z  výsledků 

hodnocení metodou TOPSIS vyplynulo, že kromě Švédska a Finska jsou nejlépe hodnocené 

státy Estonsko a Malta. Při hodnocení e-governmentu indexem DESI ale Estonsko zaujímá 7. 

místo a Malta až 12. místo v rámci zemí EU (28).  

Jak vyplývá z výsledků dalších studií e-governmentu v zemích EU, viz European 

Commission (2013 a 2014) v rámci hodnocení e-governmentu byly rovněž definovány různé 
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typologie zemí. Mezi skupinu tzv. průkopnických zemí patří: Malta, Finsko, Estonsko, do 

skupiny tzv. dotahovačů: Rakousko, Dánsko, Španělsko, Litva, Portugalsko a Portugalsko. 

Další skupinou jsou země se stabilním výkonem: Belgie, Francie, Itálie, Lotyšsko, Polsko, 

Švédsko, Slovinsko, dále země obchodního zaměření: Kypr, Německo, Irsko, Lucembursko, 

Nizozemsko, Spojené království a země tzv. trosečníků: Bulharsko, Chorvatsko, ČR, Řecko, 

Maďarsko, Rumunsko, a Slovensko. Rozdělení států do skupin ve většině případů potvrzují 

i výsledky vlastního výzkumu metodou TOPSIS. Země ve skupině „průkopníci“ jsou v rámci 

vlastního výzkumu nejlépe hodnocené země EU v oblasti e-governmentu. Naopak, země 

s nejhoršími výsledky v rámci vlastního výzkumu (Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko) jsou 

rovněž zahrnuty v nejhorší skupině. Výsledky "eGovernment Benchmark“ viz European 

Commission (2015a) v zemích EU (28), ukazují, že severské země a Estonsko se vyznačují 

vysokou úrovní znalosti práce s internetem občanů a on-line dostupnosti veřejných služeb. 

Malta je dosažení vysoké úrovně on-line dostupnosti veřejných služeb, ale nižší úrovně 

občanů znalosti práce s internetem. Nejnižší úroveň je občan internetové dovednosti a on-line 

dostupnosti veřejných služeb je dosaženo Chorvatska. CR pak v tomto posouzení dosahuje 

střední on-line dostupnosti veřejných služeb a poměrně nízkou úroveň občanů znalosti práce 

s internetem. Podobné výsledky byly demonstrovány našeho výzkumu. 

Součástí výzkumu bylo rovněž zhodnocení e-governmentu v ČR ve srovnání 

s ostatními zeměmi EU. Na základě vyhodnocení stavu e-governmentu v zemích EU-28 za 

rok 2013, bylo zjištěno velmi neuspokojivé postavení ČR v oblasti e-governmentu. Česká 

republika se umístila mezi pěti nejhoršími zeměmi EU-28. Na základě hodnocení metodou 

TOPSIS se ČR umístila na 24. místě v rámci EU-28 a podle metody WSA na 22. místě. 

V uplynulých letech Česká republika investovala podle údajů OECD a IDC do 

informačních a komunikačních technologií srovnatelné množství prostředků jako je průměr 

EU (v % HDP), jak uvádí Fisher a kol. (2013). Co se týká využívání informačních 

a  komunikačních technologií patří ČR podle studie Světového ekonomického fóra na 36. 

místo ze 127 zemí (MPO, 2009). Podle hodnocení OSN (UNPACS, 2014) založeném na 

hodnocení indexu EGDI se ČR v roce 2013 umístila na 25. místě ze zemí EU-28. 

Podle indexu DESI z roku 2014 dosáhla ČR celkového skóre 0.46 (maximum je 1) 

a umístila se na 17. místě v rámci EU, viz European Commission (2015a). Konkrétně 

v oblasti e-governmentu indexu DESI (ukazatel digitálních veřejných služeb), však ČR 

dosahuje podprůměrných výsledků, mezi zeměmi EU-28 se umístila na 25. místě.  
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Tyto výsledky upozorňují na aktuální nedostatečný stav e-governmentu v ČR. Svědčí 

o tom i pouhých 14 % uživatelů, kteří internet využívají k vyplňování a zasílání formulářů 

orgánům veřejné správy, viz Eurostat (2015). 

Podobně jako ČR jsou na tom i další země skupiny V418 (Slovensko a Maďarsko) 

mimo Polsko, které se umístilo ve skupině zemí s průměrným stavem e-governmentu v rámci 

hodnocení indexu DESI v ukazateli digitálních veřejných služeb. V porovnání s ostatními 

státy EU se zemím V4 digitalizace veřejné správy moc nedaří. Podle odborníků se to dá 

vysvětlit podobnou kulturou státní správy nebo společným rysem nedostatečné koordinace 

státních aktivit. Od Polska by se ale ostatní země V4 mohly v některých oblastech učit. Jediné 

Polsko ze zemí V4 totiž vykazuje v této oblasti srovnatelné výsledky se západními 

a severskými zeměmi EU, viz (European Commission, 2015). Podobně jako ČR se však 

umístili i zbylé země  V4 Maďarsko (26. místo) a Slovensko (27. místo).  

6.4  Zhodnocení vlivu mezinárodních organizací na fungování e-governmentu 

místní úrovně veřejné správy 

V rámci kapitoly je provedeno zhodnocení e-governmentu místní úrovně v ČR 

vycházející z vlastního výzkumu webových portálů obcí. Vyhodnocení je rovněž obohaceno 

o  návrhy a doporučení k vylepšení dostupnosti informací o rozhodovacích procesech místní 

správy prostřednictvím dálkového přístupu. 

6.4.1 Zhodnocení implementace principů Good Governance v rámci fungování 

e-governmentu místní správy v ČR s ohledem velikost obce 

Dostupnost veřejných informací, resp. zpřístupnění veřejných informací ze strany 

státní správy, je považován za vyjádření naplňování principu transparentnosti a otevřenosti 

veřejné správy. Tyto principy hrají v dnešní době významnou roli v rámci modernizačních 

trendů veřejné správy. Patří k tzv. principům dobré správy, které byly poprvé definovány v 

roce 1999, podle organizace SIGMA a postupně se staly základem účinné veřejné správy 

v demokratických státech, viz kapitola 2. Nyní jsou považovány za hlavní prioritní oblast 

sledovanou v rámci působení a vlivu mezinárodních organizací. Dalším významným trendem 

současné modernizace veřejné správy je rozvoj nástrojů participace občanů. Jedná se o vývoj 

inovativních nástrojů, které umožňují občanům aktivně se zapojit do rozhodovacích procesů 

veřejné správy.  

                                                           
18 Země Vyšegrádské skupiny. Jedná se o alianci čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska, Slovenska, 
které jsou srovnatelné z hlediska historicko-politických, hospodářských a sociálních podmínek. 
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Transparentnost, otevřenost a participace ve veřejné správě je v současné době 

výrazně podporována vstupem moderních technologií (informačních a komunikačních 

technologií) do tohoto odvětví. Jedním z vhodných prostředků, který umožňuje lepší přístup 

veřejnosti k informacím, větší transparentnost a participaci občanů na rozhodování je rozvoj 

e-governmentu. 

Předkládaný výzkum se zaměřil na hodnocení fungování e-governmentu místní úrovně 

z pohledu implementace principů Good Governance. Byla hodnocena dostupnost 

a zveřejňování informací na městských webových stránkách v roce 2014. Výzkum byl 

proveden v rámci vybraných 22 českých obcí v MSK, kde byla hodnocena dostupnost 

informací o rozhodování v obcích a dostupnosti nástrojů e-participace.  Výsledky výzkumu 

poukázaly na nedostatky ve zveřejňování informací na obecních webových stránkách. Rovněž 

byl zjištěn nízký podíl účasti občanů na rozhodování místních správ.   

Vyhodnocení fungování e-governmentu místní správy v ČR z pohledu implementace 

principů Good Governance se zaměřuje na: 

- zhodnocení výsledků pomocí vybraných momentových charakteristik 

- zhodnocení závislosti mezi velikostí obce (počet obyvatel) a dosaženým 

výsledkem. 

Vybrané momentové charakteristiky se dělí dle Markechové, Stehlíkové a Tirpákové 

(2011) do 3 skupin: míra polohy (např. modus, medián, průměr), míra variability (např. 

směrodatná odchylka), míra asymetrie (např. koeficient šikmosti). V průměru měla obec na 

svojí stránce dostupných 12 ze sledovaných 20 parametrů ( ̅ = 12,068), výsledek Orlové (8,5 

b) a Nového Jičína (14.95) byly krabicovým diagramem identifikovány jako odlehlé hodnoty.  

Jejich vlivem je nutné konstatovat rovněž relativně vyšší variační rozpětí výsledků (R = 6,7) 

a jejich nízkou variabilitu (VR = 14,47 %). Až 75 % obcí výběrového souboru na svojí webové 

stránce mělo uveřejněno minimálně 55 % parametrů (Q1 = 11,2). Krabicový diagram, který 

znázorňuje strukturu dosažených bodů jednotlivých obcí je znázorněn v příloze 37. 

Takto popsané výsledky byly v prvním kroku podrobeny Shapiro-Wilkovu testu pro 

identifikaci normality výsledků a počtu obyvatel ve sledovaných obcích viz vztah 6.1:  

= ∑∑ ∑ ̅ ,                                   (6.1) 

kde  je konstanta,  je hodnota i-té statistické jednotky a  ̅ je průměrná hodnota proměnné. 
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Normalita souboru podle proměnné počet obyvatel, viz obr. 6.9 se pomocí Shapiro-

Wilkova testu nepotvrdila (SW = 0,491, p = 0).  

Obr. 6.9 Struktura obcí podle počtu obyvatel v obcích ČR (2014) 

 
Zdroj: Ardielli a Vavrek (2015), vlastní zpracování v programu Statistica 12 
 

V případě zamítnutí alespoň jedné ze sledovaných proměnných je závislost testována 

Kendallovým pořadovým korelačním koeficientem podle vztahu 6.2: 

= / ,                                                       (6.2) 

kde n je počet pozorování dvojice proměnných,  je počet souhlasících párů dvojice a  je 

počet nesouhlasících párů dvojice. 

V druhém kroku byla testována závislost Kendallovým pořadovým korelačním 

koeficientem. Statistická významnost korelace mezi oběma proměnnými se prokázala (rK = 

0,306, p = 0,048), viz Ardielli a Vavrek (2015). 

Na základě realizovaného vyhodnocení je možné konstatovat, že zastoupení 

jednotlivých sledovaných ukazatelů je heterogenní (od výskytu u všech obcí až po úplnou 

absenci, dále byla zjištěna nízká dostupnost údajů (max 76 %), přičemž i tato hodnota byla 

identifikována krabicovým grafem jako odlehlá. Z toho je možno usuzovat, že fungování e-

governmentu místní úrovně veřejné správy z hlediska principů Good Governance není 

dostatečná. Nakonec byla statisticky prokázána kladná (pozitivní) závislost mezi počtem 

obyvatel a počtem dostupných parametrů na webové stránce obce. To znamená, že čím větší 

je obec, tím je předpokládáno, že bude poskytovat dálkovým přístupem transparentnější 

informace a nabízet možnosti zapojení občanů do rozhodování on-line. 
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6.4.2 Doporučení pro zvýšení úrovně e-governmentu v ČR z hlediska požadavků 

mezinárodních organizací v oblasti Good Governance 

Na základě vyhodnocení stavu e-governmentu v zemích EU-28 za rok 2013, bylo 

zjištěno velmi neuspokojivé postavení ČR v oblasti e-governmentu. Česká republika se 

umístila na 24. místě se zemí EU-28. V oblasti rozvoje e-governmentu tak výrazně zaostává 

za aktuálními trendy v Evropě. Příčinou nedostatečnosti ČR je především neexistence 

základní koncepce a dlouhodobý nezájem ze strany českých vlád. V zemi existují závažné 

nedostatky, zejména na straně poskytovatelů veřejných digitálních služeb, viz UNPACS 

(2014). Změna přístupu vládních představitelů v této oblasti je proto žádoucí.  

Česká republika se v posledních letech zaměřovala hlavně na budování velkých 

systémů, které se staly základem pro fungování e-Governmentu. Byly tak zrealizovány 

projekty jako základní registry, datové schránky nebo Czech POINT. Tyto systémy však byly 

budovány se značným zpožděním, a nebylo proto možné zprovoznit koncové služby pro 

občany tak rychle, jak se původně očekávalo. Možností, jak současnou situaci v oblasti 

digitalizace veřejných služeb zlepšit, je aktivní prosazování elektronických řešení státem 

a hledání způsobů, jak je maximálně využívat např. on-line vyřizování běžných životních 

situací, jako výměna řidičského průkazu atp., viz Vlček a Mikulecký (2014). Služby by měly 

být přístupné na co nejvíce platformách (smartphony, tablety), co největšímu počtu 

uživatelů a maximálně jednoduchým způsobem. Měl by být také zveřejňován co největší 

objem možných informací, která má stát k dispozici (tzv. Open Data) tak, aby byly 

zpřístupněny pro další zpracování, jak uvádí Fischer (2013) nebo Janasová a Ardielli (2010). 

Důležité je rovněž posílit důvěru občanů v digitální systémy státní správy, viz UN (2004). 

Dle Euractiv (2015) je také vhodné zavedení možnosti komunikace s veřejnou správou 

pomocí inteligentních formulářů, jako je tomu v Polsku.   

Vzorem v oblasti e-governmentu by pro Českou republiku mohlo být např. Estonsko, 

které je v oblasti digitálních služeb na vrcholu Evropské unie. Jako dobrý příklad České 

republice může posloužit i britský server gov.uk, který plní funkci jednotného, pro uživatele 

snadného portálu pro přístup ke všem službám veřejné správy. Zlepšení situace v České 

republice je v současnosti podporováno aktuálním politickým vývojem, schválením 

Strategického rámce rozvoje veřejné správy, viz MVČR (2014), kam spadá i e-government 

a obnovením Rady vlády pro informační společnost. Ministerstvo vnitra, které je za oblast e-
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governmentu odpovědné zintenzivnilo své aktivity v tomto směru i komunikaci s odbornou 

veřejností.  

Výzkum stavu e-governmentu v ČR byl dokreslen hodnocením e-governmentu 

místní úrovně veřejné správy. Na základě šetření byla zjištěna nízká míra dostupností 

veřejných informací na webových stránkách obcí a nízká míra zapojení nástrojů e-participace. 

Nicméně, v rámci sledovaného období 2013 – 2015, výzkum potvrdil trend zvyšování 

dostupnosti informací v prostředí e-governmentu na úrovni místní správy.  

Z hlediska doporučení by pozornost měla být věnována především oblasti zapojení 

občanů, která je nedostatečná. Zapojení občanů do rozhodování místní úrovně veřejné správy 

by mělo být jednou z hlavních rolí obecního portálu. Je možné ho podpořit zavedením on-

line diskusních fór a tematickými fóry na kterých se podílí představitelé samospráv, 

dotazníky a šetřeními k rozhodování v obci, jejichž výsledky by měly být publikovány na 

webových stránkách. Tento přístup by napomohl řízení věcí veřejných na lokální úrovni 

veřejné správy. 
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7 ZÁVĚR 

Oblast veřejné správy a její modernizace je předmětem zájmu nejen národních států, 

ale i dalších subjektů světové ekonomiky. Významnou roli zde sehrávají mezinárodní 

organizace, které do oblasti vládnutí a veřejné správy směřují řadu doporučení 

a deklarovaných zásad. V rámci řešení dizertační práce byly předloženy poznatky, rozvíjející 

problematiku modernizace veřejné správy v zemích EU v kontextu vlivu mezinárodních 

organizací. Vzhledem k tomu, že náhledy různých autorů na modernizaci veřejné správy se 

liší, v rámci dizertační práce byla provedena syntéza odlišných přístupů jednotlivých autorů 

k této problematice. Pokud se hovoří o modernizaci veřejné správy, tak jsou většinou 

popisovány základní charakteristiky jejího působení. Dálka trvání je pojímána převážně 

z dlouhodobého časového hlediska, viz Osborne a Gaebler (2006), Ochrana (2002), Grospič 

(2001), Thom a Ritz (2003), nebo Bogumil (2002), na rozdíl od reforem ve veřejné správě, 

jak odlišuje Grospoč (2006). Dále modernizace veřejné správy obsahuje prvek kvalitativního 

zlepšení, tedy změny oproti předešlému stavu, která vedle k vyšší kvalitě fungování veřejné 

správy, viz Ochrana a Půček (2011), Aubyn (2007) nebo Richter (2009). Posledním často 

zmiňovaným znakem modernizace veřejné správy je využití progresivních a inovativních 

nástrojů, jako nových postupů nebo manažerských technik, jak popisuje Pomahač (2013) 

nebo Vacek (2006). Především je však velkým počtem autorů kladen důraz na zavádění 

informačních a komunikačních technologií do veřejné správy, či její informatizaci, viz 

Rektořík (2007), Grospič (2001), Borja a Castells (1997), Grospič (2008). Moderní veřejná 

správa, je potom považována za prostředek zajištění udržitelného rozvoje, viz Jayasuriya 

a Wodon (2005), Rivera-Batiz (2002), Gradstein (2004), Buschhoff (2009), Půček a Ochrana 

(2009). 

V zemích EU probíhá na přelomu dvacátého a jednadvacátého století intenzivní proces 

modernizace veřejných správ, který je stimulován dlouhodobými vládními programy 

a spočívá v soustavném inovativním procesu, který sleduje zkvalitnění, zhospodárňování 

a zefektivňování veřejné správy a zajišťování veřejných služeb, a to jak prostřednictvím 

aplikace tržních mechanismů, prvků NPM, tak jinými prostředky zdokonalování organizace 

činnosti veřejné správy, zejména právě ve velké míře zaváděním konceptu Good Governance 

a uplatněním informační a komunikační techniky ve veřejné správě, viz Klenk a Nüllmeier 

(2004), Van Langenhove (2005), Hermann (2007) a Jašek (2007). Přístupy a metody pojetí 

modernizace veřejné správy se v jednotlivých zemích liší z důvodu odlišností vyplývajících 

především z historických tradic a vývojových zvláštností každé jednotlivé země. Přestože 
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však je patrná pluralita použitelných způsobů modernizace veřejné správy, jak poukazuje 

Vláčil (2002), který hovoří o neexistenci „jediné správné či možné, ideální či optimální 

cesty“, byly v rámci zemí EU ověřeny preferované směry modernizace veřejné správy. 

Výraznou pozici v rámci všech zemí EU zastává rozvoj e-governmentu a podpora konceptu 

Good Governance. Jako nejvlivnější spouštěcí mechanismy modernizace veřejné správy byly 

přitom identifikovány podněty vznikající z nepříznivé hospodářské situace země, rozpočtové 

tlaky, ve velké míře rozvoj nových technologií nebo vliv evropské integrace, potažmo 

legislativy EU.  

Vzhledem k významnosti trendu rozvoje e-governmentu a implementace principů 

Good Governance v rámci modernizačního úsilí ve veřejné správě zemí EU, se předložená 

dizertační práce touto problematikou v mezinárodním kontextu detailně zabývala. Cílem 

dizertační práce bylo vymezení vlivu mezinárodních organizací na modernizaci veřejné 

správy členských zemí EU. První dílčí cíl DDP, byl směřován nejprve k vymezení dobré 

veřejné správy (Good Governance), jako aktuálně preferovaného konceptu modernizace 

veřejné správy na mezinárodní úrovni, a možnostem jejího měření a hodnocení, viz kapitola 2 

a dále k analýze a zhodnocení vyspělosti veřejné správy v rámci zemí vybraných 

mezinárodních organizací s následným detailním zaměřením na země EU. Hodnocení úrovně 

veřejné správy v zemích EU bylo provedeno na základě vyhodnocení ukazatelů dobré správy 

(Good Governance) pomocí tzv. souhrnného indexu dobré správy, viz kapitola 3, v letech 

1996 až 2013. Uvedený cíl DDP byl splněn. V rámci hodnocení zemí EU, z hlediska 

vyspělosti veřejné správy, bylo potvrzeno prvenství severských zemí (Finsko, Švédsko, 

Dánsko), jejichž správní systém se vyznačuje vysokou mírou otevřenosti a transparentnosti, 

propracovaným legislativním systémem a nízkou mírou korupce. Bylo rovněž zjištěno, že 

zeměEU-15 mají, z hlediska hodnocení Good Governance podle souhrnného indexu dobré 

správy, o 36 % vyšší úroveň veřejné správy oproti zemím EU-10. Na základě dosažených 

výstupů bylo rovněž provedeno ověření hypotézy H1. Pomocí trendové analýzy časových 

řad bylo provedeno vyhodnocení vývoje úrovně veřejné správy v původních zemích EU (EU-

15) a zemích přistupujících v roce 2004 (EU-10). Bylo ověřeno, že v rámci dlouhodobého 

vývoje dochází v zemích EU ke konvergenci úrovně veřejné správy dle hodnocení Good 

Governance. Celkově se dá zhodnotit, že konvergence zemí EU-10 k zemím EU-15 probíhá 

úspěšně. Tento trend je podporován působením Evropského správního prostoru a sdílením 

společných principů a zásad veřejné správy v rámci zemí EU.  
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Druhý dílčí cíl se zaměřil na zhodnocení úrovně e-governmentu v zemích EU, jako 

prioritního nástroje modernizace veřejné správy. V rámci výzkumu byla rovněž 

konfrontována úroveň e-governmentu ČR s dosaženými výsledky ostatních zemí EU. 

Uvedený cíl práce byl splněn. Výstupem výzkumu bylo srovnání stavu e-governmentu 

v zemích EU za rok 2013. Komparace byla provedena na základě aplikace metod 

vícekriteriálního hodnocení variant (TOPSIS, WSA). Nejvyšší úroveň e-governmentu v rámci 

zemí EU byla zjištěna v Estonsku a dále v severských zemích (Finsku, Švédsku). Bylo 

vyhodnoceno, že země EU-15 vykazují, dle hodnocení metodou TOPSIS, o 17 % vyšší 

úroveň e-governmentu než země EU-10.  Hodnocení rovněž poukázalo na velmi neuspokojivé 

postavení ČR v oblasti e-governmentu (24. místo v EU-28). Celkově lze tedy konstatovat, že 

elektronizace v ČR výrazně zaostává za aktuálními trendy v Evropě. V rámci druhého dílčího 

cíle byla rovněž ověřena hypotéza H2. Závislost mezi úrovní e-governmentu v zemích EU 

a vyspělostí veřejné správy byla ověřena na základě výstupů regresní analýzy. Závislost mezi 

proměnnými byla prokázána, nicméně v rámci regresního modelu bylo ověřeno 0,56 % 

celkové variability hodnoty indexu e-governmentu, což naznačuje vliv dalších faktorů, 

nezahrnutých do modelu. V rámci DDP byl hodnocen rovněž e-government místní úrovně 

veřejné správy, na příkladu vybraných obcí v ČR, viz kapitola 5. Předkládaná dílčí část 

výzkumu se soustředila na zhodnocení fungování e-governmentu z pohledu dostupnosti 

elektronických veřejných informací a nástrojů e-participace v souladu s principy Good 

Governance. Bylo zjištěno, že webové portály respektují principy Good Governance pouze 

v omezeném měřítku. Nejlepší webová stránka obce splňovala pouze 76 % hodnocených 

ukazatelů (parametrů). Rovněž bylo zjištěno minimální zapojení nástrojů e-participace. Za 

účelem zobecnění výstupu šetření bylo provedeno zhodnocení závislosti mezi velikostí obce 

a úrovní e-governmentu místní úrovně veřejné správy. Uvedená závislost byla potvrzena.  

Z hodnocení vlivu mezinárodních organizací na modernizaci veřejné správy zemí EU 

vyplynul závěr, že mezinárodní organizace jsou v současné době významným aktérem 

světové ekonomiky a prostřednictvím legislativních a finančních nástrojů ovlivňují oblast 

modernizace veřejné správy ve státech EU. V rámci vybraných mezinárodních organizací je 

nutné zdůraznit především vliv Evropské unie, který je výrazný a nesrovnatelný v porovnání 

s Radou Evropy a OECD. Modernizace veřejné správy a podpora e-governmentu je v rámci 

EU považována za prioritní oblast, což dokládá i podpora v rámci evropské politiky 

soudržnosti, a to nejen v minulých programovacích obdobích a současném období 2014 – 

2020, ale i plánovaná podpora této oblasti v budoucnu.  
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SUMMARY 

The implementation of the Good Governance concept and the development of e-

government is one of the most important trends in the public administration modernization in 

the EU countries. This dissertation deals with the issue of public administration 

modernization in international context. The dissertation objective was to define the influence 

of international organizations on the public administration modernization in EU countries. 

The first sub-objective focused on the evaluation of the public administration level in the EU 

countries in terms of Good Governance in years 1996 to 2013. The first sub-objective was 

achieved. The evaluation of Good Governance in EU countries confirmed the primacy of the 

Nordic countries (Finland, Sweden, and Denmark). It was also found that the level of Good 

Governance in EU-15 is about 36% higher than in EU-10. Based on the outcomes was 

verified the hypothesis H1. By usage of time-series trend analysis was performed the 

evaluation of Good Governance level in EU-15 countries and EU-10 countries. It was verified 

that in long-term development occurs in EU countries the convergence of public 

administration level. The second sub-objective focused on the assessment of the e-

government level in the EU countries. There was also compared the Czech e-government 

level with the results of other EU countries. The second sub-objective was achieved. The 

outcome of the research was the comparison of e-government state in the year 2013 in EU 

countries using methods of multi-criteria evaluation of alternatives. The highest level of e-

government in EU was found in Estonia and the Nordic countries (Finland, Sweden). It was 

found that the EU-15 countries show about 17% higher level of e-government than the EU-10 

countries. The evaluation pointed to unsatisfactory level of e-government in the Czech 

Republic. It was also verified the hypothesis H2. Dependence between the level of e-

government and level of Good Governance in EU countries was verified on the basis of 

regression analysis. On the basis of impact evaluation of the international organizations on the 

public administration modernization in EU countries was concluded that international 

organizations are currently a major player in the global economy. They influence the public 

administration modernization in member states by legislative and financial instruments. It is 

necessary to highlight the significant influence of the European Union, which is incomparable 

with the influence of the Council of Europe or the OECD. Modernization of public 

administration and the promotion of e-government are regarded as priority areas in the EU. 

This is demonstrated by the current European cohesion policy support in period of 2014 - 

2020, as well as by planned future support for this area. 
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